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W Szkole odbyły się wybory do
Rady Samorządu Uczniowskiego. Wy-
borcy (uczniowie klas IV – VI SP i gim-
nazjaliści) mogli wytypować
maksymalnie 8 osób z 48 kandydatów.
Osób uprawnionych do głosowania było
239, oddano 224 głosy, w tym 218 waż-
nych i 6 nieważnych.
W wyniku tajnego głosowania do Rady
Samorządu Uczniowskiego dostały się
następujące osoby:

- Magdalena Dudziak z 3ga (127
głosów), Agnieszka Bartkowiak z 3gb
(106 głosów), Mikołaj Prałat z 3ga (96
głosów), Weronika Kosmalska z 3ga (95
głosów), Jakub Kośmider z 1ga (71 gło-
sów), Zofia Nowaczyk z 1gb (65 gło-
sów), Anna Mąka z 2ga (59 głosów),
Mikołaj Rachmajda z 2ga (57 głosów).

Podczas pierwszego spotkania,
które odbyło się 20 września, członko-
wie Rady SU doszli do porozumienia, że
najważniejsze stanowiska zajmą osoby,
które uzyskały najwyższą liczbę głosów.
Przewodniczącą zatem została Magda-
lena Dudziak, zastępcą Agnieszka Bart-
kowiak, skarbnikiem Mikołaj Prałat, a
sekretarzem Weronika Kosmalska. Na
opiekunów wybrano Sławomirę Praczyk
i Sylwię Walenciak.

23 września patio Szkoły było cen-
trum zabawy, radości, śmiechu i wiedzy.
Po raz kolejny uczniowie Szkoły Pod-
stawowej mogli obejrzeć widowisko edu-
kacyjne przygotowane przez Stanisława
Sielickiego. Prowadzący zaproponował
widzom podróż do przeszłości, przypo-
mniał historię Olimpiady, zaprosił do sta-
rożytnego Egiptu oraz na podwórko
Kargula i Pawlaka. Uczniowie wzięli też
udział w konkursie dotyczącym muzyki
filmowej oraz w zabawach i grach lo-
gicznych.

W auli WSH w Lesznie uczniowie
klas Va, Vb i VIb obejrzeli sztukę pt.
„Szatan z siódmej klasy”, a gimnazjali-
ści spektakl pt. „Adam i Ewa”. Oba
przedstawienia przygotowali aktorzy Na-
rodowego Teatru Edukacji im. A.Mickie-
wicza z Wrocławia.

4 października w Zespole Szkół w
Pawłowicach odbył się międzyszkolny
konkurs WIEDZY O POLSKIM PARLA-
MENCIE. Patronat honorowy nad kon-
kursem sprawował poseł na Sejm VI
kadencji Wiesław Szczepański, który był
również fundatorem nagród. Nagrodę
dodatkową ufundował również poseł do
parlamentu europejskiego Marek Si-
wiec. Udział w konkursie wzięli ucznio-
wie ze szkół w Pawłowicach, Belęcinie,
Kąkolewie i Rydzynie. Wszyscy uczest-
nicy pisali test, a następnie troje
uczniów z najwyższą liczbą punktów od-
powiadało ustnie na wylosowane pyta-
nia. Naszą Szkołę reprezentowali
uczniowie klas trzecich Gimnazjum –
Weronika Kosmalska, Jakub Jędrzy-
chowski, Kamil Gąska i Szymon Bro-
dziak. Uczniowie ci zespołowo zdobyli
największą liczbę punktów, w punktacji
indywidualnej Kamil Gąska zajął trzecie
miejsce. Za dobre wyniki w konkursie
otrzymali nagrody książkowe, a poseł
Szczepański ufundował dla 20 uczniów
naszej Szkoły wycieczkę do polskiego
parlamentu.

3 października spotkaniem z mu-
zyką meksykańską rozpoczęto cykl kon-
certów organizowanych przez fundację
Pro MUSICA. Do Szkoły przyjechali mu-
zycy z Peru i Meksyku. Panowie zagrali
na ludowych instrumentach utwory ty-
powe dla ich kultury. Uczniowie mieli też
możliwość podziwiać taniec, który przy-
pominał stepowanie. Prowadząca spot-

kanie Julia Sawicka zaprezentowała
oryginalne instrumenty (własnoręcznie
wykonane przez jednego z gości).

5 października uczniowie klas 3.
Gimnazjum pojechali na jednodniową
wycieczkę do Wrocławia. Zwiedzanie
zaczęli od dzieła Kossaka i Styki, czyli
od „Panoramy Racławickiej”. Następnie
udali się do Muzeum Narodowego, aby
obejrzeć dzieła z wieków XVI i XVII oraz
sztukę współczesną. Wycieczkę zakoń-
czył spacer po wrocławskiej starówce.

Popołudnie 5 października ucznio-
wie klasy IVb spędzili na pływalni Akwa-
wit w Lesznie. Wyjazd był nagrodą za
ubiegłoroczne zwycięstwo w konkursie
o tytuł SUPERKLASY w kategorii klas I-
III SP.

6 października gimnazjaliści z klas
pierwszych wyjechali do Poznania w
celu zwiedzenia Muzeum Powstania
Wielkopolskiego.

8 października w Szkole odbył się
turniej tenisa stołowego dla kadetów i ju-
niorów. Zawody cieszyły się dużym za-
interesowaniem, wzięło w nich udział 63
młodych sportowców z rejonu leszczyń-
skiego. Dobrze zaprezentowali się
uczniowie ZS w Kąkolewie. Spośród
piętnastoosobowej szkolnej reprezenta-
cji najlepiej wypadła Martyna Burdzicka,
która zajęła 3. miejsce w obu katego-
riach wiekowych. Na wysokim 4. miej-
scu wśród kadetek uplasowała się
Paulina Woźniak. 5. miejsce w kategorii
juniorów zajął Mikołaj Domagała. Turniej
został zorganizowany przez Okręgowy
Związek Tenisa Stołowego przy współ-
udziale nauczycieli wychowania fizycz-
nego z Kąkolewa.

10 października odbyło się pierwsze
w tym roku szkolnym ważenie plastiko-
wych nakrętek. Uczniowie i pracownicy
Szkoły zbierają je dla Jakuba Matu-
szaka z Grodziska w gminie Piaski,
który cierpi na przykurcze ścięgien
Achillesa. Chłopiec w oczekiwaniu na
operację potrzebuje roweru rehabilita-
cyjnego, który kosztuje 12000 zł. 24 tony
nakrętek oddane do zakładu recyklingo-
wego w Stęszewie pozwolą na zakup
tego sprzętu. Zaangażowanie uczniów,
ich rodziców i nauczycieli dało bardzo
dobre efekty. W pierwszej tegorocznej
zbiórce zgromadzono 569,1 kg nakrętek
– w tym 438,8 kg w Szkole Podstawo-
wej. Zwyciężyli uczniowie VIa, którzy
przynieśli 100,7 kg, tuż za nimi byli
uczniowie IVb, którzy zgromadzili 92,1
kg, a trzecie miejsce zajęła klasa IIb z
wynikiem 44 kg. W gronie gimnazjalis-
tów najlepsi byli – z 38 kilogramami -
uczniowie 1gb.

14 października w Zespole Szkół w
Kąkolewie uroczyście świętowano Dzień
Edukacji Narodowej. Uczniowie pod kie-
runkiem Sławomiry Praczyk, Ewy Ma-
śląki i Dominika Nowackiego
przygotowali turniej – zabawę „Jaka to
melodia”. Rywalizowały drużyny
uczniów, rodziców i nauczycieli. Konkur-
sowe melodie prezentowali utalentowani
muzycznie uczniowie Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum. Zwyciężyli uczniowie,
gorąco zagrzewani do boju przez kole-
żanki i kolegów, którzy znali i starsze
przeboje, i najnowsze utwory polskich i
zagranicznych wykonawców. Nagrodą
były słodycze i gromkie brawa widzów.
Poza tym były życzenia, kwiaty, słody-
cze, wiele dobrych i ciepłych słów pod
adresem wszystkich pracowników
Szkoły od uczniów, Rady Rodziców i za-
proszonego na uroczystość Burmistrza
Miasta i Gminy Osieczna.

Udziałem w Olimpijskim Biegu w Ra-
cocie oraz Szkolnych Biegach Przełajo-
wych uczniowie Zespołu Szkół w
Osiecznej zainaugurowali sportowy rok
szkolny. Z pierwszej imprezy uczestnicy
przywieźli puchar ufundowany przez Wo-
jewódzki Szkolny Związek Sportowy, a w
drugiej wyłoniono najwytrzymalszych.
Wśród uczniów klas czwartych najlepsi
okazali się: Monika Rogalewicz, Joanna
Szczepańska i Karolina Surdyk oraz Eryk
Kubiak, Emanuel Picz i Mikołaj Włodar-
czak. Medalowe pozycje w klasach pią-
tych zajęli: Paulina Wilk, Zuzanna
Harendarz i Sylwia Kaźmierczak oraz
Jakub Triller, Mateusz Pawlisiak i Damian
Urbaniak. W klasach szóstych triumfowali:
Klaudia Łopacińska, Aleksandra Janowicz
i Weronika Łukaszczyk oraz Piotr Jur-
czyński, Jędrzej Wróblewski i Kacper Ku-
rzawa. Gimnazjaliści z klas pierwszych:
Patrycja Skiba, Martyna Roszkowiak i We-
ronika Wójcik oraz Mikołaj Fortuna, Szy-
mon Iwanicki i Patryk Karolczak. W
klasach drugich najlepsi okazali się: San-
dra Skrzypek, Klaudia Krajewska i Joanna
Strzelczyk oraz Arkadiusz Klimkowski,
Marcin Jurczyński i Mikołaj Kamoda.
Wśród najstarszych pierwsi na metę przy-
biegli: Barbara Nowicka, Julia Borowska i
Monika Hylak oraz Adrian Miszta, Oskar
Mojecki i Maciej Fortuna. Podczas zawo-
dów na szczeblu powiatowym Mirella
Wróblewska i Marcin Nowicki byli naj-
szybsi w swoim roczniku i zdobyli złote
medale, Paulina Wilk i Sandra Skrzypek
natomiast srebrne. Sportowcom gratulu-
jemy!

Emocje sportowe zapewnili chętnym
uczniom nauczyciele wychowania fizycz-
nego Dorota i Wojciech Pieczyńscy, orga-
nizując wyjazd na zacięty mecz piłki
nożnej Lech Poznań - Wisła Kraków w
Poznaniu. Gorący doping tym razem nie
pomógł gospodarzom. Na pięknym
nowym stadionie przegrali oni 0:1.

W trosce o zdrowe kręgosłupy szkoła
przystąpiła do projektu profilaktycznego
dotyczącego korygowania wad postawy,
którym objęci zostaną uczniowie klas
czwartych. Podczas wrześniowego zebra-
nia koordynator projektu - Dorota Pie-
czyńska zapoznała rodziców z
założeniami i przebiegiem projektu. Od
początku października zaś czwartoklasiści
uczestniczą w zajęciach nauki pływania,
które odbywają się w soboty w Szkole
Podstawowej Nr 7 w Lesznie. Są one in-
tegralną częścią starań władz gminy oraz
szkoły o zdrowie i kondycje naszych
dzieci.

Formująca się gromada zuchowa wy-
korzystała słoneczne popołudnia września
i wyruszyła na pierwszy w tym roku szkol-
nym rajd krajoznawczy. W drodze na Ja-
godę zastępy wykonały zadania
wykorzystujące naturalne elementy śro-
dowiska: konstruowano nakrycie głowy z
liści, szyszek i mchów, wytyczano trasę

łańcuchem z kory i gałęzi, rywalizowano
na wesoło oraz wykonano serię pamiątko-
wych zdjęć na platformie widokowej. Kan-
dydaci na skautów spisali się w zaprawie
w terenie i zdali swój pierwszy egzamin na
wędrowca.

Z okazji Dnia Chłopca na wysokości
zadania stanęły dziewczęta, przygotowu-
jąc swoim kolegom z klasy przyjęcia, upo-
minki i niespodzianki. Najatrakcyjniejszą
zafundował tego dnia Samorząd Szkolny
serwując wszystkim chłopcom regulami-
nowy „szczęśliwy numer”. Kolację i włas-
noręczne wypieki przygotowały chłopcom
dziewczęta z klasy IIIgb podczas biwaku
w schronisku „Morena”.

Do kolejnej akcji dobroczynnej przy-
stąpiło szkolne radio „Węzeł”, które w ra-
mach dwóch akcji: „Pomoc dla
głodujących w Somalii” oraz „Puszka dla
maluszka” zebrało i przekazało na konto
fundacji 120 złotych. Tym razem nie zbie-
rano pieniędzy, lecz sprzedawano przygo-
towane przez redaktorów rozgłośni
czekoladowe wypieki. Oprócz wartości
charytatywnej, dziennikarze sprawili przy-
jemność kupującym – placki bowiem były
naprawdę smakowite!

Październikowe święto szkoły obcho-
dzone 14 października to od lat Dzień Pra-
cowników Szkoły oraz uroczystość
przyjęcia do grona uczniów pierwszokla-
sistów ze szkoły podstawowej. Maluchy
zdawały swój pierwszy egzamin: recyto-
wały wiersze i śpiewały piosenki, a na za-
kończenie ślubowały pilność i nienaganne
zachowanie. W uroczystości wzięli udział
rodzice oraz nauczyciele i starsi ucznio-
wie. Podczas akademii dziękowano za
trud nauczycielom i pracownikom szkoły. A
zgodnie z ponad dziesięcioletnią tradycją
wręczono bambusowe wskaźniki i dy-
plomy laureatom „Nauczycielskich lau-
rów”. Tym razem owacje odebrali:
Nauczyciel Dynamit - Tomasz Wojcie-
chowski (w SP) i Gabriela Chudobska (w
Gimnazjum), Nauczyciel Pluszak – Klau-
dia Nowacka (w SP) i Sylwia Menes (w
Gimnazjum) oraz Nauczyciel Celebryta –
Dariusz Bojek (w SP) i Tomasz Wojcie-
chowski (w Gimnazjum).

Weekend poprzedzający święto
szkolne nauczyciele spędzili na wycieczce
w Międzygórzu. Wyjazd miał charakter in-
tegracyjny; oprócz nauczycieli Zespołu
Szkół w Osiecznej uczestnikami wyprawy
byli emerytowani pracownicy szkoły,
obecne grono pedagogiczne Zespołu
Przedszkola i Szkoły Podstawowej w
Świerczynie oraz nauczycielki z Przed-
szkola Samorządowego w Osiecznej.
Spora grupa z powodzeniem zmierzyła się
ze szczytem Śnieżnika, obserwując pierw-
sze oznaki tegorocznej zimy pod postacią
śniegu i gradu. Miłośnicy krótszych węd-
rówek zwiedzali Ogród Bajek oraz wodo-
spad Wilczki. W drodze powrotnej grupa
gościła w dawnym klasztorze Cystersów
w Henrykowie.


