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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo

Udział w Biegu Olimpijskim w Raco-
cie stał się już tradycją dla uczniów
osieckiej szkoły. 28 chętnych biegaczy z
klas od I - VI SP i I - III gimnazjum po-
konało dystans 5 kilometrów XXII biegu.
Jak co roku, główną atrakcją jest loso-
wanie nagród wśród wszystkich uczest-
ników. Każdy z nich otrzymał dyplom z
numerem losu. W tym roku otrzyma-
liśmy Puchar Prezesa Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego Andrzeja
Kraśnickiego, zaś Mateusz Kaczmarek
wylosował piłkę. 

Pierwsze w tym roku szkolnym za-
wody sportowe przebiegły w upalnej po-
godzie. Biegacze wzięli udział w
Mistrzostwach Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Biegu na Przełaj. Trady-
cyjnie pierwsza trójka w każdej katego-
rii wiekowej i oddzielnie chłopcy i
dziewczęta otrzymała medale. Złotem
pochwalić się mogą: Jagoda Florczak
(4a), Wojciech Samolak (4a), Marcelina
Wróblewska (5a), Łukasz Kretschmer
(5a), Karolina Chudzińska (6a), Kacper
Zieliński (6a), Weronika Malinowska
(1ga), Eryk Gano (1gb), Patrycja Klim-
kowska (2gb), Jakub Gała (2gb), Zu-
zanna Harendarz (3gb) i Mateusz
Pawlisiak (3gb). 

22 września reprezentacje dziew-
cząt i chłopców ze szkoły podstawowej
i z gimnazjum rywalizowały biegając na
terenie leśnym Szkoły Podstawowej Nr
13 w Lesznie. W biegu sztafetowym na
przełaj o Mistrzostwo Powiatu najlepiej
zaprezentowały się dziewczęta z gim-
nazjum zajmując medalowe III miejsce.

15 września przypada Międzynaro-
dowy Dzień Kropki. Z tej okazji samo-
rząd szkoły podstawowej zaprosił
uczniów, aby ubrali się w ubrania w
kropki. Natomiast na dużej przerwie
chętni uczniowie uzupełniali obrazki,
których początkiem była kropka. Rezul-
taty ich pracy można oglądać na ga-
zetce samorządowej.

Ostatni dzień lata, a także między-
narodowy dzień bez samochodu, stał
się pretekstem do wspólnej wyprawy ro-
werowej chętnych uczniów i rodziców
zaproponowanej przez księdza pro-
boszcza Przemysława Koniecznego.
Odprawą wycieczkowiczów zajęli się
zaprzyjaźnieni z miłośnikami bicykli po-
licjanci, którzy omówili zasady porusza-
nia się kolumny rowerzystów oraz
przepisy związane z ekwipunkiem.
Każdy uczestnik musiał zaopatrzyć się
w kask i kamizelkę odblaskową. Dodat-
kowo sprawdzono oświetlenie pojaz-
dów na wypadek powrotu o zmroku.

Policjanci eskortowali grupę do ścieżki
rowerowej prowadzącej do Leszna. 
W punkcie postojowym, dzięki stara-
niom księdza proboszcza, dzieci otrzy-
mały posiłek ufundowany przez
właścicieli restauracji McDonalds. W
kościele św. Antoniego, gdzie zatrzy-
mano się w celu podziękowania za
opiekę podczas podróży, rowerzystów
powitał miejscowy proboszcz, który do-
łączył do pamiątkowego zdjęcia. 

Po raz pierwszy w tym roku szkol-
nym Samorząd Uczniowski zaprosił
uczniów na popołudnie filmowe. 25
września w pracowni matematycznej
spotkali się uczniowie klas 4., aby
wspólnie spędzić czas. Obejrzeli dwa
filmy: “Noc w muzeum 2" oraz, “Zako-
chany wilczek". W przerwie między fil-
mami posilili się pizzą.

Aż 77 dzieci wzięło udział w rajdzie
tropicieli przygód. Po nabożeństwie ró-
żańcowym w kościele parafialnym ko-
lumna dzielnych traperów udała się w
kierunku wzgórza wiatracznego. Na
przygotowanej trasie odnaleziono za-
dania, które dzieci wykonywały w dro-
dze. U celu czekała niespodzianka -
klucz do skrzyni skarbów. Wiele radości
sprawiły piechurom lampki czołowe,
które oświetliły powrotną drogę - tym
razem na ciepły posiłek do ośrodka
"Relaks", gdzie czekała gorąca zupa
pomidorowa, grill z kiełbaskami i ogni-
sko. Wieczorem wręczono wytrwałym
certyfikaty poszukiwaczy przygód, a aż
50 najdzielniejszych spędziło noc w
domkach letniskowych. Mimo chłodu,
wszyscy smacznie przespali noc, a
rano rozgrzali się podczas gimnastyki
nad jeziorem. 

"Cała Polska biega z nami" to akcja,
której patronuje Ministerstwo Sportu, a
której kolejną edycję zorganizował w
Lesznie Akademicki Związek Sportowy
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej. Po raz kolejny na leszczyńskim
stadionie żużlowym podczas Testu
Coopera grupa uczniów sprawdziła
swoją wytrzymałość w 12 - minutowym
nieprzerwanym biegu. Trzydziestu za-
wodników z Osiecznej wybiegło na
bieżnię. Miłośnicy zdrowego trybu życia
w komplecie dobiegli do mety, gdzie na
specjalnych certyfikatach odnotowano
ich rezultaty. Uczestnicy próby wytrzy-
małościowej mogli porównać swoje wy-
niki z tymi zawartymi w tabelach testu
dla poszczególnych grup Coopera.
Wszyscy biegacze bez wyjątku znaleźli
się w grupie z wynikami bardzo dobrymi
i dobrymi.

21 września odbyły się zorganizo-
wane przy współpracy z Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej wybory do
Samorządu Uczniowskiego. Nad ich
przebiegiem czuwała komisja w skła-
dzie: A. Skrzypczak, Z. Przybyła, K. Ko-
walik, P. Kosmalska i T. Rachmajda. 
141 uczniów SP głosowało na 5 kandy-
datów. 11 spośród oddanych głosów
było nieważnych. Oto wyniki: Kaja Giera
- 118. Maria Owsianna - 115. Piotr Ja-
kubowski - 108. Nadia Juskowiak - 107.
Łukasz Szyrmer - 92. Wszyscy dostali
się do SU. 

Natomiast w Gimnazjum głosowało 107
osób. Kandydowało dwunastu uczniów,
tylko 8 dostało się do szkolnych władz.
Wyniki głosowania są następujące: Na-
talia Szramiak - 100 głosów, Agata
Kretchmer - 99, Oliwia Zielińska - 92,
Marta Błocian - 85, Karolina Ratajczak i
Jakub Bartkowiak - 84, Tomasz Bassa -
74. Mikołaj Woźniak - 60, Bartosz Woź-
niak - 58. Weronika Górczak - 50, Na-
talia Zamelek - 44, Mateusz Walenciak
- 29. Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy! 

22 września nowi samorządowcy po-
dzielili między sobą funkcje, które będą
pełnili i wybrali opiekuna.

Zarząd Szkoły Podstawowej: przewod-
niczący - Łukasz Szyrmer, zastępca -
Nadia Juskowiak, skarbnik - Piotr Jaku-
bowski, sekretarz - Maria Owsianna,
członek - Kaja Giera.

Zarząd Gimnazjum: przewodni-
cząca - Natalia Szramiak, zastępca -
Jakub Bartkowiak, skarbnik - Agata
Kretchmer, sekretarz - Oliwia Zielińska,
członkowie: Tomasz Bassa, Marta Bło-
cian, Karolina Ratajczak, Mikołaj Woź-
niak. Współpracę z nimi jako opiekun
podejmie Sylwia Walenciak.

Już od dwudziestu dwóch lat trzeci
weekend września dzięki fundacji
Nasza Ziemia i tysiącom wolontariuszy
jest ogólnopolską lekcją poszanowania
środowiska. Szkoła - jak co roku - przy-
łączyła się do akcji sprzątania świata.
Tegoroczna edycja przebiega pod ha-
słem "Wyprawa poprawa". Uczniowie
zaopatrzeni w rękawiczki i worki sprzą-
tali wyznaczone miejsca. Jest czyściej,
a przez to ładniej i bezpieczniej dla śro-
dowiska. 

11 września w Szkole gościli Holen-
drzy z zaprzyjaźnionej z Osieczną
gminy Zoeterwoude. Obejrzeli Szkołę i
jej otoczenie. Uczniowie mieli okazję
przekonać się, że warto uczyć się języ-
ków obcych, by nie tylko rozumieć, co
mówią obcokrajowcy, ale i swobodnie
pytać oraz odpowiadać.

Uczniowie klasy 2gb świętowali
swoje ubiegłoroczne zwycięstwo w kon-
kursie o miano SUPERKLASY. Na-
grodę przeznaczyli na kino. Do Leszna
dotarli rowerami. Oparty na faktach,
opowiadający o tragicznej w skutkach
ekspedycji z 1996 r., film Baltasara Kor-
makura pt. "Everest" na wszystkich zro-
bił bardzo duże wrażenie. Po kinie był
czas na lody (dla męskiej części klasy
prezent z okazji zbliżającego się Dnia
Chłopca).

W planach zajęć z wychowawcą
każdej klasy zarezerwowano czas na
edukację muzyczną. Jednym z elemen-
tów realizacji tego zadania był udział

wszystkich uczniów w koncercie zorga-
nizowanym w naszej Szkole przez Sto-
warzyszenie "Muzyka dla wszystkich".
Tematem spotkania był głos solowy, a
cappella i z akompaniamentem. M.
Myler - sopranistka zaśpiewała arie z
operetki F. Lehara "Wesoła wdówka".
Uczniowie mieli też okazję posłuchać
utworów granych na klarnetach, piani-
nie i kontrabasie. Koncert to element
projektu "Więcej wiem, więcej rozu-
miem, jestem dla innych. Gimnazjaliści
pojechali do pawłowickiego pałacu, w
którym Fundacja Pro MUSICA zorgani-
zowała koncert P. Kayo Nishimizu. Po-
chodząca z Japonii pianistka zagrała
utwory Fryderyka Chopina i opowie-
działa o życiu kompozytora i jego twór-
czości. Tłem jej wypowiedzi była
prezentacja multimedialna pt. "Tańce w
twórczości F. Chopina". 

25 września prawie wszyscy ucznio-
wie stanęli na starcie biegu inaugurują-
cego Szkolny Rok Sportowy
2015/2016. Zawody przeprowadzono w
trzech kategoriach wiekowych osobno
dla dziewcząt i chłopców. Po biegu
każdy uczeń otrzymał od Rady Rodzi-
ców wodę, a dla najlepszych nauczy-
ciele wychowania fizycznego
przygotowali dyplomy i medale. 

W Szkole przeprowadzono akcję
"Dzień Bezpiecznego Internetu".
Uczniowie na znak protestu przeciwko
cyberprzemocy przyszli ubrani na
czarno. Aby bliżej zapoznać się z kon-
sekwencjami cyberprzemocy lub pora-
dami, jak sobie z nią radzić, wykonali
plakaty, które wiszą na szkolnych kory-
tarzach. Uświadamiają one, że w XXI w.
Internet w wielu ludzkich działaniach
jest niezbędny. To z jednej strony źródło
wartościowych informacji, a z drugiej
ogromu zła. 

Uczniowie przygotowali część arty-
styczną z okazji Dnia Seniora. W sali
wiejskiej w Kąkolewie wystąpili dwu-
krotnie: dla członków Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów oraz dla człon-
ków Koła Seniora "Złota Jesień". Pre-
zentując taneczne, śpiewacze i
aktorskie talenty, chcieli sprawić przy-
jemność, dostarczyć wrażeń i wzru-
szeń, a przede wszystkim wywołać
uśmiech. Życzyli zdrowia, spokoju i po-
gody ducha. 


