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Uczniowie Zespołu Szkół w Kąkolewie przygotowali bożonarodze-
niowe przedstawienie. Zaprosili na nie swoich bliskich, a także wła-
dze gminy. Przybyli przy kawie i słodkim poczęstunku słuchali
świątecznych piosenek w wykonaniu dzieci i obejrzeli spektakl o
przyjściu Jezusa na świat i o tym, jak ludzie nie przyjęli go do swych
domów. Dyrektor Cecylia Glapiak złożyła wszystkim serdeczne ży-
czenia.
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W Zespole Szkół w Kąkolewie przedszkolaki wystawiły przed-
świąteczne przedstawienie. Śnieżynki tańczyły, dzieci "lepiły" bał-
wana, Mikołaj z elfami przygotowywał prezenty, a choinka stroiła
się do świąt. Dzieci z wszystkich grup śpiewały na scenie bożo-
narodzeniowe i zimowe piosenki. Przepiękne występy artystyczne
przy kawie i słodkim poczęstunku podziwiali rodzice, dziadkowie,
nauczyciele dyrektorzy szkół i przedszkola. Dzieci wprowadziły
wszystkich w klimat Bożego Narodzenia.
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Celem tego projektu było umoż-
liwienie uczniom bezpośredniego
kontaktu z muzyką poważną wyko-
nywaną na żywo, aktywizacja życia
kulturalnego, rozbudzenie w dzie-
ciach i młodzieży zamiłowania do
muzyki, rozwijanie talentów i umie-
jętności oraz zachęcenie ich do
działań wolontarystycznych na
rzecz dzieci z Domu Dziecka i osób
niepełnosprawnych. 

We wrześniu koncert poświę-
cony był muzyce wokalnej, twór-
czości Fryderyka Chopina, duetom
klarnetowym oraz prelekcji o wo-
lontariacie leszczyńskiej studentki -
wolontariuszki przebywającej pół
roku w Peru, która swoim przykła-
dem i informacjami o możliwo-
ściach pomocy, zachęcała uczniów
do działalności na rzecz potrzebu-
jących. 

Koncert październikowy po-
święcony został brzmieniu trąbki w
muzyce klasycznej. Muzycy wyko-
nali najbardziej znane utwory, za-
aranżowane na trąbkę z
towarzyszeniem saksofonu alto-
wego, klarnetu, skrzypiec, przy
akompaniamencie organów i kon-
trabasu. 

Listopadowe spotkania zorgani-
zowane były z muzyką gitarową w

Koncerty dla szkół
Przez cztery miesiące w wybranych szkołach powiatu lesz-
czyńskiego, odbywały się koncerty organizowane przez Sto-
warzyszenie "Muzyka dla wszystkich" w ramach projektu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki dofinansowaniu
działań Stowarzyszenia przez Burmistrza Miasta i Gminy
Osieczna Stanisława Glapiaka, również na terenie naszej
gminy w szkołach w Osiecznej, Kąkolewie i Świerczynie mło-
dzież szkolna miała okazję wysłuchać koncertów. 

tle. Utytułowany instrumentalista
zaznajomił beneficjentów projektu
z różnymi rodzajami gitar i ich bu-
dową. Uczniowie słuchali gitary kla-
sycznej, akustycznej i elektrycznej.
Z wielką radością i ogromnym owa-
cjami przyjęli wykonanie "Marszu
triumfalnego".

Ostatni miesiąc projektu po-
święcony został światowym ariom
operowym. Uczniowie poznali naj-
słynniejsze tematy muzyczne z
opery "Wilhelm Tell" Gioacchino
Rossiniego oraz "Carmen" Geo-
rgesa Bizeta. Przypomnieli sobie
życiorys twórcy polskiej opery na-
rodowej - Stanisława Moniuszki i
jego największe dzieła: "Halkę oraz
Straszny dwór". 

Koncerty cieszyły się dużym po-
wodzeniem. Każdy z nich uatrak-
cyjniany był konkursem wiedzy z
zakresu omawianego w czasie
koncertu materiału. Uczniowie na-
gradzani byli słodkimi upominkami,
płytami CD z muzyką poważną a
także książkami.

W ramach projektu przeprowa-
dzona została także zbiórka arty-
kułów szkolnych dla dzieci z Domu
Dziecka. Jej wyniki przeszły naj-
śmielsze oczekiwania organizato-

rów. 
Muzyka poważna dotarła także

do bardzo szczególnych miejsc. W
ramach wolontariatu muzyków, bio-
rących udział w projekcie, zostały
zagrane nieodpłatne koncerty dla
Domu Dziecka Caritas im. "Świętej
rodziny" w Lesznie, w Środowisko-
wych Domach Samopomocy w Ką-
kolewie i Włoszakowicach oraz w
Ośrodku Rehabilitacyjno - Eduka-
cyjno - Wychowawczym im. Piotru-

sia Pana w Lesznie. 
Uczniowie w ramach wolonta-

riatu, wzięli udział w warsztatach
plastycznych zorganizowanych w
wyżej wymienionych ośrodkach.

Beneficjenci projektu zachęceni
zostali do rozwijania własnych
umiejętności i zainteresowań,
które zaprezentowali na Powiato-
wym Konkursie Talentów oraz
Koncercie Integracyjnym.


