
[ 5 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo
KONKURS WIEDZY O PAT-RONIE SZKOŁY
2 stycznia odbyły się w Szkole

finały Wewnątrzszkolnych Konkur-
sów Wiedzy o Patronie Szkoły dla
trzech grup wiekowych.

Konkurs dla dzieci z klas I – III
SP przygotowały panie E. Łapawa
i D. Szymańska. Uczniowie ukła-
dali puzzle, rysowali wybrane
przez siebie miejsca pamięci na-
rodowej oraz bitwę powstańczą i
wykazywali się wiedzą o Powsta-
niu Wielkopolskim. Zwyciężyła re-
prezentacja klasy III b w składzie:
Aurelia Walkowiak, Anna Okupni-
czak, Mateusz Chróścik; II m–ce
wywalczyli uczniowie IIb – Karo-
lina Woźniak, Michał Śmieszała,
Krzysztof Kamieniarz, a III m-ce -
zupełnie niespodziewanie - repre-
zentanci klasy Ib: Kinga Kani-
kowska, Karolina Ratajczak i
Natalia Szramiak.

Uczniom klas IV – VI panie A.
Dudek i A. Poprawska zapropono-
wały prezentację dialogu o tema-
tyce powstańczej oraz quiz
wiedzy. Zwyciężyła drużyna z kl.
4b – Zofia Nowaczyk, Wiktoria
Jankowska, Kinga Konkiewicz. Po
zaciętej dogrywce, II m-ce, zdobyli
uczniowie kl. 4a – Bartosz Szczer-
bal, Kinga Kowalska, Ewa Jaku-
bowka, a III m-ce reprezentacja kl.
Va: Adrianna Nowaczyk, Jadwiga
Lester, Patryk Fischer.

Gimnazjaliści przez organiza-
torkę Konkursu – T. Rosińską –
zostali zobowiązani do wykonania
plakatu prezentującego kompletny
mundur powstańczy oraz do wy-
kazania się wiedzą z następują-
cych działów: Wielkopolska w
czasie zaborów, Powstanie Wiel-
kopolskie, Powstanie w rejonie
Kąkolewa. W wyniku zaciętej ry-
walizacji zwyciężyła klasa III gb w
składzie Maria Magdalena Lester,
Karolina Waldmajer, Agnieszka
Jadach. Tuż za nimi uplasowała
się reprezentacja klasy II gb –
Daria Nowaczyk, Paulina Jan-
kowska, Klaudia Piskorek. Za-

szczytne trzecie miejsce zajęła
klasa III ga w składzie Adrianna
Matysiak, Agnieszka Konopka i
Sara Majewska.

Członkowie zwycięskich dru-
żyn otrzymali cenne nagrody
książkowe, a wszyscy biorący
udział w rywalizacji pamiątkowe
dyplomy. Nagrody zostały wrę-
czone podczas uroczystości
Święta Patrona Szkoły.DZIEŃ BABCI I DZIADKA

22 stycznia w Zespole Szkół w
Kąkolewie uroczyście świętowano
Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Uczniowie pod kierunkiem Iwony
Fiebich i Ewy Łapawy przygoto-
wali inscenizację baśni „Dwie Do-
rotki”. Goście, siedząc w szkolnej
kawiarence i kosztując ciasto, wy-
słuchali także minikoncertu i obej-
rzeli układy taneczne w rytmach
klasycznych i współczesnych.
Młodzież tymi występami podzię-
kowała Babciom i Dziadkom za
miłość i troskliwą opiekę.ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

14 stycznia dla społeczności
Zespołu Szkół w Kąkolewie był
dniem wyjątkowym – bo Świętem
Patrona Szkoły. O 9.00 rozpoczęła
się msza św. w intencji Powstań-
ców Wielkopolskich, którą odpra-
wił ksiądz Ryszard Kuchta.
Następnie uczniowie pod opieką
nauczycieli wraz z zaproszonymi
gośćmi, rodzicami i dziadkami
udali się do szkolnego patio, aby
wziąć udział w uroczystości. Zgod-
nie ze szkolną tradycją pierwszo-
klasiści złożyli na sztandar Szkoły
uroczyste ślubowanie, nabywając
pełnię uczniowskich praw i obo-
wiązków. Rada Rodziców umiliła
im ten szczególny dzień słodkim
upominkiem. Wicedyrektor C. Gla-
piak podsumowała też działania w
ramach projektu „W hołdzie Po-
wstańcom Wielkopolskim”. Nagro-
dzono również zwycięzców
Wewnątrzszkolnych Konkursów
Wiedzy o Patronie Szkoły oraz li-
terackiego pt. „Powstańcze listy”.
Dopełnieniem uroczystości był
szkolny spektakl „A którzy nie po-
wrócili…”. Uwzględniający po-
wstańcze realia gminy Osieczna.FERIE

W pierwszym tygodniu 13
uczniów naszej Szkoły pojedzie
wspólnie z kolegami ze Szkół w
Osiecznej i Świerczynie na obóz
do Zakopanego organizowany
przez nauczycieli z Osiecznej. Za-
jęcia dla pozostających w domach
odbywać się będą w drugim ty-
godniu. W ofercie każdy znajdzie
coś interesującego dla siebie w
sali gimnastycznej, kawiarence in-
ternetowej, podczas wyjazdów.

Wyjątkowo w tym roku szkol-
nym obchodziliśmy Imieniny
Szkoły połączone ze świętem pa-
trona w grudniu – przy okazji ob-
chodów 90. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Ak-
centem patriotycznym stała się
przejmująca inscenizacja przygo-
towana przez uczniów Zespołu
Szkół w Kąkolewie, którą mieliśmy
okazję obejrzeć w osieckim klasz-
torze. Ponadto wysłuchano prelek-
cji dotyczącej faktów związanych z
powstaniem oraz oglądano pa-
miątki zgromadzone na wystawie
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Osiecznej. W szkole nato-
miast samorządy szkolne
przygotowały szkolny bieg patro-
lowy, w którym uczniowie zdoby-
wali informacje związane z historią
szkoły, klasy wykonały zespołowy
projekt „Szkoła moich marzeń”.

Grupa uczniów naszej szkoły
uświetniła koncertem kolęd i pio-
senek świątecznych biesiadę wigi-
lijną Osieckiego Klubu Seniorów.
Młodzież i dzieci poszukiwały od-
powiedzi na pytanie: komu po-
trzebne są święta. Maluchy wcieliły
się w koty i myszy, aniołki i
gwiazdki, które zgodnie stwierdziły,
że wszystkim potrzebne jest Boże
Narodzenie. Na zakończenie gości
częstowano orzechami – symbo-
lem wytrwałości i hartu ducha.

„Wigilijna rozróba” to ósmy już
spektakl przygotowany w oparciu
o scenariusze autorstwa naszych
uczniów. W zabawny sposób
przedstawiono konfrontację Miko-
łaja z „blokersami”, porównywano
wigilię w domu „Bogackich” i „Pie-
runów”, przywoływano dobre głosy
spełniające życzenia rozkapryszo-
nej Konstancji. Scenki przeple-
ciono piosenkami, pląsami i
instrumentalnym wykonaniem
kolęd przez naszych uczniów. Na
zakończenie autorzy scenariuszy
odebrali nagrody – tradycyjne już
kubki z motywem świątecznym wy-
pełnione słodkimi niespodzian-

kami.
"Dar serca" to pomysł, który

zrodził się podczas rekolekcji wiel-
kopostnych w marcu 2008 roku.
Wówczas ks. Marek Brdęk - kape-
lan leszczyńskiego szpitala zapro-
sił uczniów naszej szkoły na
odpust do kaplicy szpitalnej. Pod-
czas odpustu oprócz części arty-
stycznej przygotowanej przez
uczniów pod kierunkiem pani Klau-
dii Nowackiej i pana Piotra Piot-
rowskiego zorganizowano
sprzedaż wypieków rodziców
uczniów działających w szkolnym
radiu "Węzeł". Z inicjatywy Gabrieli
Chudobskiej - opiekuna szkolnej
rozgłośni, przygotowano dodat-
kowo ponad sto torebek z niespo-
dziankami, które sprzedawano
podczas odpustu. Dochód uzys-
kany w ten sposób zasilił konto, z
którego zakupiono 25 kompletów
pościeli dla oddziału ginekologicz-
nego 20 grudnia podczas mszy
świętej mieliśmy zaszczyt przeka-
zać "Dar serca" na ręce pani dok-
tor Ewy Kujawskiej.

Młodzież uczęszczająca na po-
południowe zajęcia świetlicy śro-
dowiskowej zakończyła rok
kalendarzowy wyjazdem do Kine-
polis na film "Garfield - festyn hu-
moru". Dzieci ze Świerczyny i
Osiecznej wzajemnie obdarowały
się kartkami świątecznymi, a po
powrocie spędziły kilka kwadran-
sów na wigilii, podczas której
otrzymały gwiazdkowe upominki.

54 pary bawiły się na balu syl-
westrowym zorganizowanym
przez Radę Rodziców działającą
przy Zespole Szkół w Osiecznej.
W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury o muzykę zadbał pan
Paweł Trzmiel. Zysk w kwocie
3135 złotych zasilił konto Rady Ro-
dziców. Za wkład włożony w przy-
gotowanie zabawy oraz za
uczestnictwo w balu serdeczne po-
dziękowania składają dyrekcja,
nauczyciele i uczniowie Zespołu
Szkół w Osiecznej.


