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W ostatnim czasie księgozbiór
biblioteczny wzbogaciło blisko 160
pozycji wydawniczych zakupionych
za środki uzyskane z ministerial-
nego programu pod nazwą "Książki
naszych marzeń", który poprzedził
ogłoszony na początku paździer-
nika tego roku "Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa". Książki
zostały wybrane po konsultacjach z
rodzicami, nauczycielami i
uczniami szkoły podstawowej, do
których skierowana była inicjatywa
MEN. Wśród nabytków znalazły się
nowości wydawnicze, publikacje
przeznaczone dla początkujących
czytelników, wydawnictwa o tema-
tyce przyrodniczej, podróżniczej i
ekonomicznej, kontynuacje posia-
danych przez bibliotekę serii i zu-
pełnie nowe serie książkowe, a
także utwory podejmujące tema-
tykę dorastania oraz przenoszące
czytelnika w niesamowity świat fan-
tazji. Na półki biblioteczne trafiły
książki znanych i cenionych twór-
ców literatury dla dzieci, zarówno
polskich, jak i zagranicznych: Mał-
gorzaty Strzałkowskiej, Zofii Sta-
neckiej, Michała Rusinka,
Grzegorza Kasdepke, Mary Norton,
Rotraut Susanne Berner, Rene Go-
scinnego, Megan McDonald. Na
uwagę zasługują przede wszystkim
pięknie wydane publikacje pol-
skiego wydawnictwa "Dwie Siostry"
oraz poznańskich "ZAKAMAR-
KÓW", które specjalizują się w lite-
raturze szwedzkiej dla dzieci.
"Książki naszych marzeń" zostały
odpowiednio wyeksponowane w
bibliotece, a w oparciu o niektóre z
nowości odbyły się zajęcia biblio-
teczne. Uczniowie klasy 3b poznali
np. Filipka, bohatera czterech ksią-
żek Małgorzaty Zaremby, a dzieci z
klasy 2a podczas zajęć miały moż-
liwość przejrzenia wybranych przez
siebie tytułów i podzielenia się wra-
żeniami z lektury. Misia Kazimierza
z kolei, bohatera trzech książek
Pauliny Wilk, oraz jego przygody
poznawali mali uczestnicy obcho-
dów Światowego Dnia Pluszowego
Misia, zorganizowanych przez
Edytę Nitecką w bibliotece szkol-
nej.

W przedświąteczny poniedzia-
łek, 21 grudnia goście z zagranicy -
Alex z Estonii, Luiza reprezentu-
jąca Portugalię i Brazylię oraz Ve-
ronik z Węgier opowiedzieli o
zwyczajach bożonarodzeniowych
panujących w ich ojczystych kra-
jach. Dzięki zaproszeniu Anny So-
bierajskiej wolontariusze z Centrum
Edukacji Twórczej w Lesznie spot-
kali się z zainteresowanymi
uczniami naszej szkoły, którzy mieli
okazję żywego kontaktu z językiem

angielskim. 
W okresie przedświątecznym

członkowie szkolnego wolontariatu
przyjęli zaproszenie Barbary
Schulz do projektu osieckiego sto-
warzyszenia "Muzyka dla wszyst-
kich". Jedną z form była wizyta w
Środowiskowym Domu Samopo-
mocy w Kąkolewie, podczas której
odbyły się warsztaty rękodzielnicze
łączące pokolenia. Uczniowie
wspólnie z uczestnikami zajęć wy-
konali ozdoby świąteczne: łączyli
tradycyjny łańcuch, dekorowali
bombki, szyli choinki i bałwanki. Na
zakończenie spotkania były życze-
nia, wymiana upominków i śpiewa-
nie oraz pamiątkowe zdjęcia.
Kontakt naszych dzieci z dorosłymi
uczestnikami warsztatów był nieco-
dziennym doświadczeniem i żywą
lekcją tolerancji, przepełnioną życz-
liwością i otwartością zarówno by-
walców domu jak i ich instruktorów.
Za zaproszenie do projektu oraz
gościnę w ŚDS w Kąkolewie dzię-
kują wolontariusze pod opieką
Agaty Szczepańskiej.

Wiele pozytywnych emocji wy-
wołało misterium bożonarodze-
niowe pt. "Wieczór z kolędą" -
wykonane przez najmłodszych
uczniów szkoły. W udekorowanej
sali M-GOK, w sobotnie popołudnie
19 grudnia zasiedli zaproszeni go-
ście oraz całe rodziny - rodzice,
dziadkowie, którzy swą obecnością
udowodnili, że wydarzenia kultu-
ralne organizowane przez szkołę
oraz piękna polska tradycja kolę-
dowania nie są im obojętne. Całość
przedstawienia pokazującego
scenki z życia nowonarodzonego
Dzieciątka, pasterzy i mędrców
przeplatana była kolędami w wyko-
naniu uczniów i nauczycieli. Na ko-
niec wszystkie dzieci otrzymały
słodkie upominki ufundowane
przez Radę Rodziców, a każdy
przybyły dorosły został obdaro-
wany skromnym podarkiem przy-
gotowanym przez nauczycieli
organizujących przedstawienie.

Jubileuszowy, bo w Osiecznej
dziesiąty, Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, która w Pol-
sce zagrała po raz 24., zgromadził
na miejscowym Letnisku miłośni-
ków spotkań plenerowych, zabawy
na świeżym powietrzu i wojskowej
grochówki. Kolejny raz imprezę
uświetnili niestrudzeni miłośnicy ką-
pieli w lodowatej wodzie, którzy
pokaz hartu ducha i ciała rozpoczęli
od wycięcia wielkiej przerębli w gru-
bym lodzie na Jeziorze Łoniew-
skim. Kąpali się przedstawiciele
obu płci i kilku pokoleń, którym z
podziwem przyglądali się członko-
wie rodzin i obserwatorzy o nieco

słabszej odporności i nerwach. Po
zimnej zaprawie organizatorzy
spotkania zaprosili wszystkich na
gorącą grochówkę i kiełbaski z
ogniska, a następnie na wyśmienite
domowe wypieki oraz ciepłe na-
poje. Zainteresowani goście mogli
wylicytować gadżety 24. Finału
WOŚP, w tym koszulki, kalendarze
i płytę, a także tradycyjnie już tort
oraz fanty przekazane przez żuż-
lowca leszczyńskiej Fogo Unii, Do-
minika Kuberę. Na zakończenie
spotkania wolontariusze wysłali
symboliczne światełko do nieba w
postaci 24 czerwonych lampionów
w kształcie serca, które z powietrza
podziwiali anonimowi paralotniarze
grający zapewne również z Orkies-
trą. Do późnych godzin wieczor-
nych trwało liczenie zawartości
orkiestrowych puszek. Ostatecznie
w sztabie gminnym zebrano impo-
nującą kwotę 16. 655 zł i 71gr, czyli
o blisko 2. 500 zł więcej niż w roku
poprzednim, za co gorąco dzięku-
jemy wszystkim ofiarodawcom! Or-
ganizatorzy "obiadu z orkiestrą"
pragną również wyrazić swoją
wdzięczność Radzie Rodziców Ze-
społu Szkół w Osiecznej, amato-
rom zimowych kąpieli,
funkcjonariuszom Zespołu Dzielni-
cowych w Osiecznej, pracownikom
Ośrodka Wczasowo - Kolonijnego
Relax oraz pizzerii Diabolo, dyrek-
torowi Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej, wszystkim sponsorom
dań kawiarniano - obiadowych, a
przede wszystkim wolontariuszom
- uczniom i absolwentom naszej
szkoły za poświęcony czas, wło-
żony wysiłek i okazane serce.
Szczególne podziękowania kieru-
jemy pod adresem uczniów i nau-
czycieli Zespołu Szkół w Kąkolewie
za zaangażowanie i wieloletnią
współpracę. W tegorocznym szta-
bie Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Osiecznej pracowali:
Marta Grobelna, Maria Jekel, Syl-
wia Menes, Edyta Nitecka, Agata
Szczepańska, Monika Triller, An-
drzej Majer i Mateusz Mrówczyński.
Tymczasem pozostaje nam cieszyć
się uzyskanym wynikiem i wspom-
nieniem dnia spędzonego wspólnie

na pracy dla innych oraz wierzyć
nadal, że warto pomagać i warto
być przyzwoitym.

W czwartek, 14 stycznia starsi
uczniowie szkoły podstawowej oraz
gimnazjum wybrali się do Pozna-
nia, by uczcić obchodzone co roku
o tej porze Święto Szkoły. Ucznio-
wie szkoły podstawowej na scenie
poznańskiego Teatru Animacji obej-
rzeli musicalową interpretację baśni
H. Ch. Andersena "Calineczka" w
reż. Artura Romańskiego. Młodych
widzów zachwyciły przede wszyst-
kim efektowne kostiumy i nastro-
jowe piosenki, a także humor
sytuacyjny i słowny w wykonaniu
występujących postaci. Następnie
uczestnicy wyjazdu udali się na
Ostrów Tumski, gdzie po jednej z
najstarszych polskich świątyń, Ba-
zylice Archikatedralnej pod wezwa-
niem Świętych Apostołów Piotra i
Pawła, dzięki staraniom ks. Prze-
mysława Koniecznego oprowadzili
ich klerycy Arcybiskupiego Semi-
narium Duchownego. Uczniowie
poznali historię powstania świątyni,
zeszli do podziemi, gdzie obejrzeli
zabytkowe fundamenty, a także na-
wiedzili miejsce pochówku pierw-
szych polskich władców oraz
arcybiskupów. Zajrzeli także do
każdej z 12 otaczających główną
nawę kaplic. Katedrę zwiedzili rów-
nież uczniowie gimnazjum, którzy
ponadto uczestniczyli w zajęciach
warsztatowych w centrum interpre-
tacji dziedzictwa kulturowego
Brama Poznania oraz w Muzeum
Archidiecezjalnym. Tematyka
wszystkich zajęć dotyczyła chrys-
tianizacji Polski.

Do udanych należy zaliczyć ko-
lejny bal karnawałowy zorganizo-
wany z inicjatywy Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Osiecznej. Za-
bawa odbyła się w sali wiejskiej w
Grodzisku przy muzyce zespołu
Holyday’s. Tańce trwały niemal do
białego rana, a towarzyszył im wy-
śmienity poczęstunek oraz szansa
wygrania atrakcyjnych nagród i za-
kupu prac plastycznych uczniów.
Za zaangażowanie i poświęcony
czas oraz przekazanie na rzecz
dzieci zebranych środków dziękują
uczniowie szkoły. 

Zespół Szkół
Osieczna


