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Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo
5 grudnia 89 uczniów ze Szkoły

Podstawowej wyruszyło na wy-
cieczkę do Wrocławia. Tam obejrzeli
spektakl odgrywany przez grupę
Moskiewska Rewia na Lodzie
„Śpiąca królewna”. Spektakl uatrak-
cyjniały pokazy pirotechniczne. 

Mikołajki w Szkole były w tym
roku wyjątkowe. Spora grupa
uczniów pozytywnie odpowiedziała
na propozycję Samorządu
Uczniowskiego i przyszła w tym
dniu w przebraniu. Chłopcy zamie-
nili się w świętych Mikołajów, a
dziewczęta w Śnieżynki. Para wy-
brana przez klasę brała udział w
konkursie na najprzystojniejszego
Mikołaja i na najatrakcyjniejszą
Śnieżynkę. 
W bibliotece szkolnej odbyło się
Wielkie Mikołajkowe Czytanie. Do-
nata Szymańska zaprosiła uczniów
klas IV-VI, aby posłuchali czytanych
im przez nauczycieli opowiadań lub
fragmentów powieści. Dzieci obej-
rzały też film pt. „Historia ukryta w
czekoladzie”. 

W piątek 7 grudnia „Zwinne Wie-
wiórki” spotkały się na rajdzie miko-
łajkowym, któremu przyświecało
hasło „Kultura północy”. Dzieci pod-
czas rajdu miały do wykonania za-
dania na dworze i w budynku, piekły
też pierniki, prezentowały insceni-
zacje mikołajkowe, oglądały film. 

Z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego uczniowie Szkoły
wzięli udział w projekcie „Otwarta
firma” organizowanym przez Fun-
dację Młodzieżowej Przedsiębior-
czości w ramach Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości.
Uczniowie klas I-III SP mieli za za-
danie poznać zawody w miejscu
pracy. Uczniowie klas IV-VI SP poz-
nawali przedsiębiorstwa w swojej
okolicy, a gimnazjaliści zgłębiali
temat „Zawody w mojej okolicy”.
Podczas wizyt w firmach uczniowie
słuchali, oglądali i pytali. Efektem
działań projektowych są albumy,
które pokazują, czego uczniowie się
dowiedzieli i jak oceniają swój udział
w projekcie.

Serdeczne podziękowania należą
się tym firmom, które zrozumiały
ideę projektu i zaprosiły do siebie
uczniów.

Na GDDW członkowie Samorządu
Uczniowskiego podsumowali pro-
jekt „Otwarta firma”. To spotkanie
było też okazją do zaprezentowania
filmu nakręconego przez ubiegło-
roczny Zarząd SU.

W patio Szkoły zebrała się grupa
gimnazjalistów, aby uczestniczyć w
zorganizowanej przez Samorząd
Uczniowski nocy filmowej. W reper-
tuarze znalazły się filmy różnych ga-
tunków, tak by zainteresować
każdego. Nad ranem uczniowie na
plakatach zapisali swoje wrażenia,
odczucia i wnioski na przyszłość.

Gimnazjaliści próbowali swoich
sił w konkursie ZŁOTA ŻABA, który
ma dwie odsłony – matematyczną
oraz w dziedzinie literatury i języka
polskiego. Żadnemu z uczniów nie
udało się zakwalifikować do następ-
nego etapu, ale spora grupa piszą-
cych spisała się bardzo dobrze. 
Najlepsi w eliminacjach szkolnych
byli:

- w dziedzinie literatury i języka
polskiego: I m. - Wiktoria Sawicka,
II m. ex equo Aurelia Walkowiak i
Mikołaj Domagała, III m. – Wiktoria
Jankowska, wyróżnienia – Marta
Wejman, Bartosz Szczerbal, Patryk
Fischer, Zofia Nowaczyk, Adrianna
Nowaczyk, Adrian Szczepaniak,
Anna Mąka;

- w dziedzinie matematyki: I m. –
Dawid Kędziora, II m. - Patryk Fis-
cher, III m. – Jakub Jagłowski, wy-
różnienia: Mikołaj Domagała, Kinga
Kowalska, Bartosz Szczerbal.

20 XII w patio zebrali się miesz-
kańcy Kąkolewa i okolicznych
miejscowości, zaproszeni goście i
pracownicy Szkoły. Uczniowie przy-
gotowali dla nich tradycyjne jasełka
i koncert pieśni bożonarodzenio-
wych. Uczniowie obejrzeli jasełka
po klasowych spotkaniach opłatko-
wych.

3 stycznia odbył się w Szkole
VIII Międzyszkolny Konkurs Śpie-
waczy. Popisy 51 uczestników z
szesnastu szkół oceniało jury w
składzie: Cecylia Glapiak, Julia Sa-
wicka oraz Roman Chraniuk. Zgod-
nie z regulaminem uczniowie
rywalizowali w czterech kategoriach
(klasy I-III SP, IV-VI SP, I-III G oraz
zespoły). Nagrody dla zwycięzców
ufundowali: Burmistrz Miasta i
Gminy Osieczna – Stanisław Gla-
piak oraz Dyrektor Zespołu Szkół w
Kąkolewie – Alina Żalik. Jury zade-
cydowało o następującym przy-
dziale miejsc:

GRAND PRIX – Anna Mąka
NAGRODA DYRKTORA ZESPOŁU

SZKÓŁ W KĄKOLEWIE – Małgorzata
Mitula

KL.I-III SP: I miejsce – Emilia Ma-
chałek, II miejsce – ex equo Barbara
Urbaniak i Nina Żalik, III miejsce – Sonia
Bilińska.

KL.IV-VI SP:  I miejsce – Mikołaj
Woźniak, II miejsce – Daniela John, III
miejsce – ex equo Karolina Kobylańska i
Maria Zygner.

KL.I-III G: I miejsce – Julia Urbańska,
II miejsce – Hanna Ratajczak, III miejsce
– Marika Sobierajska.

ZESPÓŁ: II miejsce – ex equo Duet i
Happines,

WYRÓŻNIENIA: Jakub Kolańczyk,
Martyna Ratajska, Małgorzata Skrzyp-
czak, Maria Zakrzewska, Marika Lejczak,
Natalia Łaniak, Dorota Sierszeń, Kacper
Kubiak i Kamila Siemieńczuk.

Julia Sawicka – prezes Fundacji Ar-
tystycznej Pro MUSICA - ufundowała
dwie nagrody. Anna Mąka i Małgorzata
Mitula bezpłatnie wezmą udział w warsz-
tatach jazzowych, które odbędą się latem
w Lesznie.

W Kościanie odbył się Turniej
Taekwondo Olimpijskiego Dzieci o
Puchar Burmistrza tego miasta z
udziałem uczniów osieckiej szkoły.
Sportowe zmagania zorganizowano
z okazji 100-lecia sportu w Kościa-
nie. W zawodach, do których zgło-
szono 190 uczestników,
rywalizowali najmłodsi miłośnicy tej
dyscypliny sportu. Po zaciętej walce
medale zdobyli: złoty w kategorii
wiekowej 7 - 8 lat - Dagmara Szłap-
czyńska i brązowy - Wiktoria Nowa-
kowska. W kategorii 10 – 11 lat
natomiast srebro przypadło Kami-
lowi Bajonowi.

We wtorek 11 grudnia najmłodsi
uczniowie szkoły obejrzeli przedsta-
wienie teatralne pt. „Smok Wawel-
ski” w wykonaniu aktorów z
Krakowa. Zaś w piątkowy wieczór,
14 grudnia uczniowie klas I – III
wraz z rodzicami, nauczycielami i
zaproszonymi gośćmi kultywowali
tradycję wspólnego kolędowania.
Każda klasa zaśpiewała jedną z
kolęd. Szczególnym gościem był
o.Emil z osieckiego klasztoru fran-
ciszkanów, który w opowiadał ze-
branym o tym, jak Wigilię spędzają
więźniowie. Klaudia Nowacka nato-
miast opowiedziała wzruszającą
opowieść o chłopcu z dworca.

W sobotę, 15 grudnia odbył się
Mikołajkowy Turniej Koszykówki
chłopców z najmłodszych klas
szkoły podstawowej. Uroczystego
otwarcia dokonał Gwiazdor. Zwy-
cięski puchar ufundowany przez
prezesa „ISKRY” Osieczna i tytuł
Mistrza Mikołajkowego Turnieju Ko-
szykówki wywalczyła drużyna z Ze-
społu Szkół w Wielichowie.
Gospodarze zajęli miejsce drugie.
Puchar za zajęcie kolejnej lokaty
odebrała drużyna z Kościana. Za-
wodników po raz pierwszy dopingo-
wały cheerleaderki. Tworzą go
uczennice czterech pierwszych klas
osieckiej Szkoły Podstawowej.  

18 grudnia odbył się Gwiazd-
kowy Turniej Warcabowy o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy
Osieczna, zorganizowany wspólnie
przez osiecką szkołę, UKS "Ro-
szada" Lipno i Towarzystwo Ziemi
Osieckiej. Do zmagań przystąpiło
70 uczniów i uczennic klas I-IV, re-
prezentujących szkoły podstawowe
naszej gminy. Złote medale pozos-
tały w osieckiej szkole dzięki: Ro-
ksanie Nadolnej, Jakubowi
Okupniczakowi i Adrianowi Dobraś.
Srebro zdobyli: Wiktoria Grzesiak,
Jędrzej Janowicz i Bartosz Lasik.
Organizatorzy dziękują burmist-
rzowi, Stanisławowi Glapiakowi za
ufundowanie pucharów dla zwy-
cięzców, a Towarzystwu Ziemi
Osieckiej za słodkie upominki dla
wszystkich uczestników. Bardzo
dziękujemy również Magdzie Pa-
włowskiej i Zbigniewowi Myszukowi

za sprawne przeprowadzenie za-
wodów i bezstronne sędziowanie. 

Tegoroczny Szkolny Konkurs Li-
teracki poświęcony był 60-leciu
TVP. Z okazji jubileuszu scenariu-
sze świątecznych scenek tworzono
na podstawie najpopularniejszych
polskich komedii telewizyjnych.
Spośród kilkudziesięciu złożonych
prac wyłoniono 8 najciekawszych i
najlepiej przygotowanych do wysta-
wienia na scenie. Autorami zainsce-
nizowanych fragmentów są: Anna
Cugier, Kacper Nitecki, Maurycy Le-
wicki („Rodzinka. pl”), Weronika Do-
braś („Ojciec Mateusz”), Jakub
Triller („Na dobre i na złe”), Jakub
Cugier („Ranczo”), Joanna Szcze-
pańska i Jędrzej Bartkowiak („Sami
swoi”). Wykonawcy bawili publicz-
ność, wprowadzając w ten sposób
atmosferę Świąt Bożego Narodze-
nia. Spektaklowi towarzyszyły ko-
lędy i piosenki świąteczne w
wykonaniu solistów i zespołu wo-
kalnego, z towarzyszeniem forte-
pianu i skrzypiec. Scenariuszem i
reżyserią zajęli się: Edyta Nitecka,
Agata Łogin-Szczepańska i Tomasz
Wojciechowski. Za ufundowanie na-
gród dla autorów tekstów oraz wy-
konawców dziękujemy Radzie
Rodziców oraz Edycie Niteckiej. 

Byli soliści Zespołu Tańca Ludo-
wego "Moraczewo" zawładnęli
szkolną sceną występując z okazji
dorocznego święta osieckiego Ze-
społu Szkół. Tancerze zaprezento-
wali się w tańcach narodowych:
polonezie, mazurze, krakowiaku,
kujawiaku i oberku. W dwóch ostat-
nich tańcach obok Sylwii Kochanek
i Piotra Śmiglewskiego zatańczyli
uczniowie naszej szkoły: Joasia
Szczepańska i Michał Sassek. Wy-
stępującym akompaniował Piotr
Piotrowski, zaś Grzegorz Śmiglew-
ski opowiadał zgromadzonej pub-
liczności o charakterze prezen-
towanych tańców i elementach po-
szczególnych strojów.

Tegorocznym obchodom Święta
Szkoły towarzyszyła wystawa daw-
nych urządzeń i przedmiotów co-
dziennego użytku i nie tylko. Dzięki
udostępnieniu prywatnych zbiorów
przez rodziny wielu uczniów można
było obejrzeć niecodzienne przed-
mioty. Perełki wystawy stanowiły
skrzypce z 1917 r. i metalowe
szczypce będące pierwowzorem
dzisiejszej lokówki. Wystawę ozdo-
biły robótki ręczne oraz stroje lu-
dowe. 

Drugi siatkarski turniej kwalifika-
cyjny w Kąkolewie przebiegał pod
dyktando zawodniczek z Osiecznej.
Po raz kolejny pokonały one dru-
żyny z Kąkolewa i ze SP nr 10 z
Leszna 2:0 awansując do rozgry-
wek finałowych. Wkrótce pod-
opieczne Doroty Pieczyńskiej
zmierzą się w Mistrzostwach Miasta
Leszna i Powiatu Leszczyńskiego.   


