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Przełom pór roku sprzyja organi-
zowaniu wycieczek pieszych i rowero-
wych. Dodatkową motywacją stały się
obchody Europejskich Dni Dzie-
dzictwa, których idea narodziła się w
1985 roku w Hiszpanii. Mają one na
celu pogłębianie wiedzy historycznej
oraz stworzenie dodatkowych możli-
wości obcowania z bogactwem zabyt-
ków Starego Kontynentu. Ostatnia
wrześniowa sobota skupiła uczniów
naszej szkoły na dwóch wyprawach, z
których jedna wyruszyła w kierunkuWi-
tosławia, druga zaś nową trasą rowe-
rową do Leszna. Uczestnicy oprócz
zwiedzania zabytkowych obiektów
mogli rozkoszować się widokami nie-
powtarzalnej fazy przemiany letnio-je-
siennej oraz korzystać z rekreacji w
najpiękniejszych zakątkach regionu.
Wzorem lat ubiegłych zadbano o mapy
przejazdów wraz z punktami obserwa-
cji oraz zaplecze kulinarne finału im-
prezy. Organizacją wycieczek oraz
opieką nad młodzieżą zajęli się: Halina
Szajbe, Andrzej Głowacki oraz Anna
Sobierajska i Agata Szczepańska. Pat-
ronat nad imprezami objął zaś Regio-
nalny Ośrodek Badań i Dokumentacji
Zabytków w Poznaniu Pracownia Tere-
nowa w Trzebinach.

Śladami historii wyruszyła także
grupa uczniów klasy 3a z wychowaw-
czynią Klaudią Nowacką. W Leszczyń-
skim Muzeum Okręgowym dzieci
obejrzały stałą ekspozycję, której ele-
menty znały z legend i wiedzy histo-
rycznej zdobytej w szkole. W salach
dawnej burznicy uczniowie obejrzeli
wystawę malarstwa na temat kultury lu-
dowej XIX i XX wieku, w której zgro-
madzono kilkaset dzieł malarskich i
rysunkowych największych twórców
młodopolskich i okresu międzywojen-
nego. Zwieńczeniem tej nietypowej lek-
cji historii w terenie była wizyta w
sklepie antykwarycznym, gdzie dzieci
mogły docenić wartość starych przed-
miotów użytkowych, a także kupić
drobne wyjątkowe pamiątki.

Przy ostatnich promieniach letniego
słońca zainaugurowano sportowy rok
szkolny. W biegach przełajowych wzięli
udział wszyscy uczniowie klas IV-VI
szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.
Najlepsi okazali się: w klasach IV Mi-
rella Wróblewska i Maurycy Lewicki, w
klasach V Aleksandra Janowicz i Ję-
drzej Wróblewski, w klasach VI Emilia
Schulz i Mikołaj Fortuna. Najlepsi gim-
nazjaliści to: w klasach I Sandra Skrzy-
pek i Dominik Gano, w klasach II Julia
Borowska i Hubert Scholz, w klasach
III Marta Adamska i Rafał Apolinarski.

Ten rok już okazał się dla naszej
szkoły szczęśliwy na etapie powiato-
wym. W gimnazjum nasze dziewczęta
wybiegały srebro, a chłopcy brąz.

W trosce o bezpieczeństwo naj-
młodszych szkołę odwiedził policjant,
który w grupach klas pierwszych szkoły
podstawowej omówił zasady zachowa-
nia w ruchu drogowym, a także prze-
prowadził ćwiczenia symulujące różne
domowe sytuacje, które mogą stano-
wić potencjalne zagrożenie. Na zakoń-
czenie uczniów obdarowano
kolorowymi naklejkami przypominają-
cymi o zachowaniu zdrowego rozsądku
i ostrożności w domu, szkole i w dro-

dze do niej.
Profilaktyka rozmaitych zagrożeń

stanowi od lat jeden z głównych pionów
działań w szkole. Tym razem na za-
proszenie pani pedagog szkołę odwie-
dziła grupa teatralna Kurtyna z
Krakowa. „Dylematy małej Agaty”, po-
ruszające problem bezpieczeństwa
poza domem oraz zdrowego trybu
życia obejrzeli uczniowie najmłodsi.
Starszym uczniom szkoły podstawowej
zaproponowano inscenizację skupia-
jącą się na temacie przemocy fizycznej
i psychicznej w szkole pod tytułem „Nie
dręcz mnie”. Gimnazjaliści mieli okazję
ponownie zetknąć się z konsekwen-
cjami nałogów, analizując krótki spek-
takl „Droga bez powrotu”.

Dzień Świętego Franciszka – pat-
rona zwierząt obchodziła klasa 3a.
Dzieci dostały pozwolenie na przypro-
wadzenie do szkoły swoich podopiecz-
nych. W klasowym zoo znalazły się
tego dnia: królik, kot, świnka morska,
żółw i dwa chomiki. Zwierzaki wykazały
się dojrzałością szkolną na piątkę, były
grzeczne i zgodnie pracowały w grupie,
upodobały sobie miejsce do spania na
książkach oraz do zabaw szkolne półki!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
świętowano dwie okazje: święto pra-
cowników szkoły oraz pasowanie
pierwszaków na prawdziwych uczniów.
W dwóch grupach wiekowych przygo-
towano inscenizację humorystycznych
sytuacji z życia szkoły. W programie
znalazła się historia ustanowienia
tegoż dnia, sceny z gabinetu dyrektora
podczas przyjmowania nowych pra-
cowników oraz przydzielania stypen-
dium. Nie zabrakło także miejsca na
„szkolnego Hamleta”, czyli odwieczne
pytanie „wejść albo nie wejść”, a także
tańce, piosenki i życzenia. Już po raz
dziewiąty uczniowie z inicjatywy samo-
rządów przyznali tytuły w plebiscycie
Nauczycielskie Laury. Tytuł Nauczy-
ciela CzasoUmilacza zdobyli: w szkole
podstawowej Dariusz Bojek, w gim-
nazjum Piotr Piotrowski. Nauczyciel
PiszMówLekcyjny to w obu szkołach
Tomasz Wojciechowski. Nauczyciel-
kami BezEnduZadającymi zostały od-
powiednio panie: Jadwiga Grzesiak i
Gabriela Chudobska.

24 września kolejny już raz odwie-
dził Szkołę Stanisław Sielicki. Ucznio-
wie klas I-VI Szkoły Podstawowej
obejrzeli widowisko „Europa – PL,
czyli kim jesteśmy i dokąd zmie-
rzamy”. Przedstawienie dotyczyło Unii
Europejskiej i krajów z nią związa-
nych.

6 września każda klasa zgłaszała
po trzech kandydatów do Samorządu
Uczniowskiego. Dwa tygodnie później
odbyły się wybory. Przewodniczącym
został Łukasz Konopka, wiceprze-
wodniczącą Magdalena Dudziak,
skarbnikiem Mikołaj Prałat, sekreta-
rzem Monika Rozwalka, pozostali
członkowie to Agnieszka Bartkowiak,
Daria Michałkowska i Aneta Sta-
chowska. Opiekunem grupy wybrano
panią S. Praczyk. Wyżej wymienieni
uczniowie spotkali się z dyrektor A.
Żalik. Rozmawiali o planach na bie-
żący rok, o tym, co by można było w
Szkole wprowadzić, a co zmienić.
Pierwsze zadanie, nad którym pieczę
objął Samorząd, to zbiórka plastiko-
wych nakrętek na wózek inwalidzki
dla chorego chłopca - Jakuba Matu-
szaka.

28 września w podziemiach Bib-
lioteki im. Stanisława Grochowiaka w
Lesznie odbyło się spotkanie uczest-
ników projektu „Pan Samochodzik i …
przygoda w Lesznie”. Grupa gimnaz-
jalistów pojechała na nie pod opieką
Anny Poprawskiej. Wysłuchali wy-
kładu archeologa – Marka Wróbla.

1 października na kolejne spotka-
nie zabrała uczniów Martyna Sowiń-
ska. Tym razem uczestnicy projektu
wzięli udział w przedstawieniu przy-
gotowanym na podstawie książki
„Pan Samochodzik i Templariusze”.
Spektakl zrobił na widzach ogromne
wrażenie, ponieważ sceneria spra-
wiała, że czuli się jak w lochach praw-
dziwego zamku. Po przedstawieniu
udali się na dziedziniec, gdzie mogli
obejrzeć zabytkowy angielski samo-
chód marki MD. Rozmawiali o starych
automobilach z Maciejem Pedą, który
przyjechał z gostyńskiego Auto – Mu-
zeum.

7 października w podziemiach
Biblioteki im. Stanisława Grochowiaka
w Lesznie odbyło się kolejne spotka-
nie uczestników projektu „Pan Samo-
chodzik i … przygoda w Lesznie”.

Tym razem o tajemnicach i skarbach
dawnego Leszna oraz okolic, o dzie-
dzictwie kulturowym i potrzebie jego
ochrony, o etyce zawodowej archeo-
logów, o legendach związanych z re-
gionem oraz o nowoczesnych
metodach badań archeologicznych
ciekawie opowiadał młodzieży Pan
Marek Kaczmarek – historyk i ar-
cheolog.

5 października 2010r. w Osiecznej
odbyły się Mistrzostwa w Gminnych
Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych. Spośród 59 reprezentujących
Szkołę zawodników 35 awansowało
do Mistrzostw Powiatu Leszczyń-
skiego.

Najlepsze wyniki uzyskali: w kate-
gorii kl. IV-V:
- Karolina Woźniak (IV b) 2. miejsce,
- Aleksandra Maćkowiak (IV a) 3.
miejsce,
- Jakub Masztalerz (V a) 2. miejsce,
- Maciej Pełczyński (IV a) 3. miejsce,
w kategorii kl. VI:
- Natalia Bassa (VI b) 2. miejsce,
- Paulina Grodziska (VI a) 3. miejsce,
Tobiasz Glapiak (VI b) 3. miejsce,
w kategorii kl. I-II gimnazjum:
- Agnieszka Bartkowiak (II gb) 3.
miejsce,
- Mikołaj Prałat (II ga) 3. miejsce,
w kategorii kl. III gimnazjum:
- Jakub Prałat (III ga) – 2. miejsce,
- Dominik Lira (III ga) – 3. miejsce.

18 października w Lesznie odbyły
się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu
Leszczyńskiego w Biegach Przełajo-
wych. Szkołę reprezentowało 36
uczniów. Na dystansie 2000 m Mikołaj
Prałat zajął pierwsze miejsce, a Jakub
Prałat był czwarty. 1200 m jako druga
ukończyła Natalia Bassa, a jako
czwarta Paulina Grodziska. Wyżej
wymienieni uzyskali awans do finału
wojewódzkiego.

14 października z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej odbyła się w Szkole
2. Gala Złotych Piór. Zorganizował ją
Samorząd Uczniowski. Podsumowu-
jąc wyniki głosowania wszystkich
uczniów, przyznano siedem wyróż-
nień. Oto kategorie i ich zwycięzcy:
„Najbardziej lubiany nauczyciel” – Da-
riusz Maćkowiak
„Zawsze ładnie, modnie ubrany” –
Martyna Sowińska
„Żartuje na lekcji” – Sylwia Walenciak
„Jest sprawiedliwy” – Teresa Rosiń-
ska
„Lubi zaskakiwać” – Łucja Kretschmer
„Jest wyrozumiały dla ucznia” – Anna
Poprawska
„Zawsze dotrzymuje słowa” – Łucja
Kretschmer.

Specjalne statuetki w podzięce za
codzienny trud zarządzania Szkołą
otrzymały Panie dyrektor Alina Żalik i
Cecylia Glapiak. W części oficjalnej
podziękowania i życzenia pracowni-
kom Szkoły złożyli: Marzena Hołoga
(w imieniu Rady Rodziców ) oraz bur-
mistrz Stanisław Glapiak. Dyrektor
Alina Żalik wręczyła nagrody za wy-
różniającą pracę w minionym roku
szkolnym.


