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W programie festynu zmagania
mieszkańców 12 miejscowości ob-
wodu osieckiej szkoły.

Tegoroczne konkurencje to
między innymi: bieg na nartach,
wyścig na tratwie, zbijanie baloni-
ków cepem, ciągnięcie brony i inne
nie mniej atrakcyjne i widowi-
skowe. Tytułu bronić będzie repre-

Już po raz piąty Zespół Szkół w Osiecznej zaprasza wszyst-
kich do udziału w Festynie zorganizowanym z okazji Dnia
Dziecka.

zentacja Wojnowic.
Oprócz atrakcji sportowych,

podczas festynu będzie można
wygrać nagrodę w loterii fantowej,
dokonać zakupów na stoiskach
przygotowanych przez rodziców.
Początek imprezy 1 czerwca o go-
dzinie 14 na osieckim letnisku.
Serdecznie zapraszamy.

Turniej wsi
DO-NOS to szkolna gazetka,

która drukowana jest już od 16 lat.
Powstała na potrzeby Szkoły Pod-
stawowej w Kąkolewie. Teraz jest
nośnikiem wieści dla uczniów ze-
społu Szkół – Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum.

Ówczesny dyrektor szkoły wi-
dział zapotrzebowanie na tworzenie
gazetki pisanej i redagowanej przez
uczniów. Osobą odpowiedzialną za
to zadanie uczynił nauczycielkę
Elizę Kosmalską. Po niedługim cza-
sie schedę przejęła polonistka Ce-
cylia Glapiak.

Przy pierwszych numerach pra-
cowali uczniowie podstawówki –
Konrad Glapiak i Radosław Jąder.
Dziś skończyli już trzydzieści lat!

- Dzieci zgłaszają tematy, piszą,
robią rysunki, ilustracje. Potem to
jest redagowane i drukowane.
Mamy makietę, na której powstają
gotowe strony tekstów. Zmniej-
szamy ją i kopiujemy – tłumaczy
Cecylia Glapiak

DO-NOS jest miesięcznikiem.
Ukazuje się 20 dnia miesiąca. Dzie-
więć razy w roku. W sumie ukazało
się już 131 numerów. DO-NOS uro-
czyście świętował dwa jubileusze –
pięćdziesiąty i setny numer. Było
bardzo uroczyście. Zaproszeni zos-
tali wszyscy redaktorzy. Wśród nich
zasiadłArtur Brodziak – dziennikarz
gazety ABC. To właśnie DO-NOS
drukował jego pierwsze artykuły,
tym większy zatem czuł do tej ga-
zetki sentyment.

DO-NOS ma swoje stałe działy:
„Ze szkolnego podwórka”, „Wiem
prawie wszystko”, rozrywkę, pio-
senkę, DO-NOS-ik dla najmłod-
szych. Nad jakością tych działów
czuwają nauczycielki: Anna Po-
prawska i Sława Pietrowicz.

Każdego roku pojawia się jakiś
tematyczny cykl. W tym roku szkol-

nym okładkę szkolną zdobią znane
dzieła malarskie, wcześniej poja-
wiły się karykatury nauczycieli,
wielcy ludzie, a w środku każdego
numeru nawiązanie do okładki –
biografie, konkursy.

Gazetka żyje i działa dzięki
życzliwości szkoły. Ma własny kom-
puter do składu oraz kserokopiarkę.
Szkoła zakupuje papier i tusz,
dzięki temu każda złotówka ze
sprzedanego DO-NOS-u jest od-
kładana do kasy, z której później
kupowane są nagrody, dofinanso-
wywane wycieczki, wyjazdy.

Młodzi redaktorzy DO-NOS-u
często uczestniczą w kursach i
szkoleniach z zakresu redagowania
gazety. To dodatkowa wiedza jaką
zyskują na zajęciach pozaszkol-
nych.

DO-NOS może się pochwalić
sukcesami. W 1994 roku otrzymał
III miejsce za najlepsze czasopismo
szkolne. W 2001 roku redaktorzy
DO-NOS-u nagrodzeni zostali w
konkursie gazetek szkolnych „Pa-
łuckie pióro” – za cykl artykułów
szerzących wiedzę o Unii Europej-
skiej. W ubiegłymmiesiącu również
specjalne wydanie gazety zostało
wysłane do konkursu oceniającego
artykuły poświęcone tolerancji
wobec różnorodności etnicznej i
kulturowej oraz ekologii w Europie.

DON-OS drukuje miesięcznie
średnio około 200 egzemplarzy
pisma. Każda makieta przechowy-
wana jest w segregatorze – od
1992 roku uzbierało się już 6 du-
żych tomów.

Warto również wspomnieć, że
przez dwa lata DO-NOS drukował
specjalny dodatek „W naszej
wspólnocie” sprzedawany w ko-
ściele.

ALDONA KORBIK

Szkolny DO-NOS

„Wyprodukował” jednego dziennikarza, dał wiedzę na temat
redagowania gazety kilkudziesięciu młodym redaktorom.
Choć jego założyciele mają już po 30 lat i dawno zapomnieli
o szkolnych latach DO-NOS nadal trwa i żyje… i to jak!

W ZS w Osiecznej rozpoczął
się sezon wycieczkowy. Klasy 2gb
i 2gc spędziły 3 dni w Krakowie.
Młodzież zwiedzała zabytki, spa-
cerowała w ogrodzie botanicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
przeprowadzała doświadczenia fi-
zyczne w Muzeum Inżynierii Miej-
skiej, a także odbyła rejs po Wiśle.
Poza zaplanowanymi atrakcjami
Kraków przywitał dzieci kilkoma
niespodziankami. Na trasie zwie-
dzania doszło do przypadkowego
spotkania z księdzem kardynałem
Stanisławem Dziwiszem, który go-
dzinę później przewodniczył cere-
monii poświęcenia Ołtarza III
Tysiąclecia w bazylice Na Skałce.
Oprawę stanowił koncert orkiestr i
chórów dyrygowanych przez

Krzysztofa Pendereckiego.
Uczniowie klas 3 i 4 SP nato-

miast podziwiali polskie wybrzeże
wschodnie. We Władysławowie
przebywało 62 uczniów z wycho-
wawcami i rodzicami. Była okazja
do rejsu kutrem rybackim wzdłuż
przylądka Rozewie, wizyty w foka-
rium i latarni morskiej, zwiedzania
obiektów i fortyfikacji z czasów II
wojny światowej, podziwiania nie-
powtarzalnych widoków z tarasu
widokowego we Władysławowie
oraz przejścia aleją gwiazd, a
także odwiedzenia największego
w Polsce portu rybackiego. Ko-
lejne grupy gimnazjalistów i
uczniów podstawówki wyjadą do
Krakowa i do Wisełki w najbliż-
szym czasie.

Czas wycieczek
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