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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo

109 gimnazjalistów obejrzało w
Cinema 3D w Lesznie film Francis
Lawrence pt. „Igrzyska śmierci: Koso-
głos, cz. 1”. Rozmowa o filmie była w
klasach trzecich dopełnieniem cyklu
lekcji, podczas których analizowano
współczesne teksty kompromitujące
ustrój totalitarny.

Uczniowie z klas 2. i 3. Gimnaz-
jum przystąpili do konkursu Wiedzy
Religijnej „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. Test konkursowy najle-
piej napisały: Wiktoria Spławska z kl.
2ga – I miejsce, Paulina Andrze-
jewska i Amelia Kuźniak z kl. 3ga – II
miejsce, Katarzyna Kamieniarz z kl.
3ga – III miejsce. 

Tydzień Języków Obcych odbył
się w Szkole już po raz ósmy. Ucznio-
wie mieli wiele możliwości wykorzys-
tania języka angielskiego oraz języka
niemieckiego zarówno w mowie, jak i
w piśmie. 

Klasa IVb wraz z wychowawcą
odwiedziła Okręgowe Muzeum w
Lesznie. Lekcja obejmowała tematy z
zakresu historii i etnografii oraz warsz-
taty rozwijające kreatywność. Czwar-
toklasiści poznali niektóre z
eksponatów Muzeum, poszerzyli wie-
dzę na temat symboliki Bożego Naro-
dzenia, a także wykonali figurki
Gwiazdorków i bałwanków. 

Wszyscy uczniowie i nauczyciele
uczestniczyli w przedświątecznym
koncercie przygotowanym przez Fun-
dację Pro MUSICA. Julia Sawicka
przy akompaniamencie gitary, na któ-
rej grał Tomasz Ślotała, zaśpiewała
wiele polskich kolęd i pastorałek.

Wieloletnią tradycją Szkoły jest
wprowadzanie całej społeczności
szkolnej w świąteczny nastrój wysta-
wieniem jasełek. W tym roku przed-
stawienie o narodzinach Dzieciątka w
Betlejem przygotowali przedszkolacy
z grup „Krasnale” i „Pszczółki” pod
kierunkiem M. Marszałek i A. Andrze-
jewskiej. Wszystkie dzieci uczęszcza-
jące do Przedszkola śpiewały kolędy.
W uroczystości wzięli udział zapro-
szeni przez Dyrekcję Zespołu Szkół
goście: Burmistrz MiG Osieczna
S.Glapiak, ksiądz proboszcz R.
Kuchta, skarbnik Gminy Osieczna M.
Lisowska, zastępca Burmistrza S.
Kuśnierek, radni Rady Miejskiej R. Ja-
raczewski, H. Kraśner i H. Siepak,
Rada Rodziców Przedszkola, sołtysi:
H. Pawlak, P. Leciejewska, R. Przy-
bylski i P. Jankowski, przewodniczący
koła „Złota Jesień” S. Toboła, rodzice,
dziadkowie i bliscy dzieci. We wtor-
kowy wieczór widzowie mogli także
posłuchać fragmentu koncertu „O
Bogu przychodzącym”. Cały koncert
wystawili w czwartek wieczorem dla
emerytowanych i czynnych pracowni-
ków Zespołu Szkół oraz rodziców i
dziadków uczniowie, absolwentka M.
Katarzyńska i pracownicy Szkoły, E.
Kosmalska, D. Bednarczyk, J. Kata-
rzyńska i E. Bojanowska-Gnacińska.
Scenariusz koncertu przygotowała

C.Glapiak, a w jego realizacji współ-
pracowali D. Nowacki i E. Gnacińska.
W piątek powtórzono koncert dla
wszystkich uczniów. Podniosłym ele-
mentem tego spotkania w patio było
przekazanie pani dyrektor przez
zuchy z gromady zuchowej „Zwinne
Wiewiórki” Betlejemskiego Światełka
Pokoju. Świąteczną atmosferę w
Szkole tworzyły też dekoracje, wy-
stawy, kiermasze ozdób choinko-
wych, paczki przygotowane dla rodzin
potrzebujących wsparcia. 

W sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipnie odbył się II Powiatowy Prze-
gląd Kolęd i Pastorałek. Szkołę repre-
zentowało 8 solistów i 2 zespoły
wokalne. W swojej kategorii II miejsce
zajął Mikołaj Woźniak, III miejsce zdo-
była Karolina Kobylańska, również III
miejsce otrzymał duet wokalny Mał-
gorzata Skrzypczak i Martyna Rataj-
ska. 

8 stycznia 2015 r. odbył się w
Szkole X Międzyszkolny Konkurs
Śpiewaczy. Jego uczestnicy - 66
uczniów z dwunastu szkół – śpiewali
kolędy, pastorałki i piosenki o zimie.
Uczniowskie prezentacje oceniało
jury w składzie: C. Glapiak, J Sawicka
i Z. Schulz. W roli konferansjerów wy-
stąpiły A. Letza i N. Muszyńska.
Grand Prix, czyli nagrodę ufundo-
waną przez Burmistrza Miasta i
Gminy Osieczna, zdobyła Nina Żalik,
która zaśpiewała „Kolędę o nadziei”.
Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół w
Kąkolewie za wykonanie kolędy „Mi-
zerna cicha” przyznano Mikołajowi
Woźniakowi. Nagrodę specjalną ufun-
dowaną przez Fundację Pro MUSICA
– udział w XI Międzynarodowych
Leszczyńskich Warsztatach Jazzo-
wych otrzymała Karolina Kobylańska,
która oczarowała interpretacją utworu
„Nie było miejsca dla Ciebie”. Na-
groda dyrektora M-GOK w Osiecznej
za wykonanie „Choinki” trafiła do
Adama Nowackiego. (nazwiska
wszystkich nagrodzonych na stronie
www.zskakolewo.pl).
W patio pojawił się jubileuszowy tort,
którym częstowano w konkursowej
kawiarence. Organizatorom – A. Po-
prawskiej i D. Nowackiemu - dyrektor
A. Żalik podziękowała za dziesięć
edycji konkursu. Serdecznie podzię-
kowano również jurorom i sponsorom
nagród: Dyrektor Zespołu Szkół –
A.Żalik i Burmistrzowi S.Glapiakowi. 

6 stycznia w Sanktuarium pw. Na-
rodzenia NMP w Sobocie odbył się
Finał V Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek. W konkursowe
szranki stanęło aż 511 osób. Do finału
zakwalifikowano 52 uczestników, któ-
rych wykonania oceniali członkowie
zespołu VOX. Trzecioklasistka Ania
Katarzyńska za wykonanie utworu
„Przyjdź do mnie, Jezusiku” otrzymała
III miejsce. 

W czwartek 15 stycznia pożegna-
liśmy naszą koleżankę, uczennicę
klasy 3a Wiktorię Karolewicz, która
odeszła od nas na zawsze 8. stycznia
2015 roku. Zapamiętamy ją, przede
wszystkim, jako dziewczynkę o niezwy-
kłym, łagodnym uśmiechu i dobrą kole-
żankę. Niniejszym pragniemy wyrazić
nasze najgłębsze współczucie wobec
najbliższych Wiktorii. 

Przedświąteczny czas to okres
dzielenia się dobrem, czego wyraz dały
akcje zorganizowane przez pedagog
Barbarę Lewicką we współpracy z
osieckim CARITAS. Niespodzianki
przygotowano dla dzieci oraz osób star-
szych i samotnych. Upominki – dary
każdej klasy, do domów seniorów do-
starczyli wolontariusze szkolni, a dzieci
po odbiór prezentów zaprosił do ko-
ścioła parafialnego ksiądz proboszcz
Przemysław Konieczny. 

Podczas grudniowych przerw
chętni z wszystkich grup wiekowych
przygotowywali dekoracje korytarzy,
uczyli się wspólnie piosenek i pląsów
gwiazdkowych. Razem wykleili ponad
200 m łańcucha oraz wykonywali kartki
świąteczne. Przebojem okazała się pio-
senka o śnieżynkach oraz taniec z
„szalonym Mikołajem”. Na korytarzach
szkolnych stanęły piękne żywe choinki
podarowane przez: Witolda Schnei-
dera, Jacka Samolaka oraz Monikę Tril-
ler. Dekoracje świetlne oraz materiały i
przybory plastyczne zakupiono dzięki
funduszom przekazanym przez uczest-
ników wyjazdu na jarmark adwentowy
do Drezna.

W ramach projektu „Nauka bez gra-
nic” koordynowanego przez Centrum
Edukacji Twórczej w Lesznie, gośćmi
szkoły byli wolontariusze z: Gruzji,
Hiszpanii, Turcji, Ukrainy i Portugalii. W
przedświąteczny czwartek, z inicjatywy
Anny Sobierajskiej, w każdej klasie od-
były się spotkania ze studentami i mło-
dymi nauczycielami, którzy w języku
angielskim opowiadali o swoich krajach
oraz o ich świątecznych zwyczajach.
Zajęcia były nie tylko niecodzienną lek-
cją języka angielskiego, ale także wy-
jątkowym doświadczeniem kultury
innego kraju. Można było na przykład
poznać alfabet gruziński i ukraiński oraz
zapisać w nim swoje imię. Z zachodu
Europy natomiast reklamowano święto
pomidorów i pochód z bykami. Każda
klasa przygotowała dla swojego gościa
świąteczny upominek, wolontariuszy
zaproszono zaś do zwiedzania szkoły,
na obiad do szkolnej stołówki oraz na
wspólną sesję fotograficzną.

W piątek 19 grudnia w szkole
uczniowie kl. I – III po wspólnym wigilij-
nym spotkaniu w klasach z wycho-
wawcą, brali udział we wspólnym
kolędowaniu prowadzonym przez Iza-
belę Hojsler. Otwierając spotkanie
uczennica klasy IIIa Klara Paluszkie-
wicz zagrała na klarnecie „Do szopy,
hej pasterze”. Szczególnymi gośćmi
tego spotkania byli Święty Mikołaj i pani
Mikołajowa zaproszeni przez Marię
Jekel. Uczniowie każdej klasy zaśpie-
wali wybraną kolędę świętemu Mikoła-
jowi, po czym ten obdarował uczniów

prezentami. 
Wigilię w staropolskim klimacie

przeżyła klasa 3ga, której rodzice wraz
z wychowawczynią Agatą Szczepań-
ską potajemnie sprawili prawdziwą nie-
spodziankę. Miejscem wydarzenia była
chata przy Muzeum Młynarstwa i Rol-
nictwa w Osiecznej, gdzie przywitali
nas gospodarze rozmiłowani w tradycji
staropolskich młynarzy. Pierogi wigi-
lijne, kapustę z grzybami, postne kro-
kiety, barszcz, makiełki, suszone
owoce, pierniki i sernikowy tort przygo-
towali rodzice, którzy do końca nie
zdradzili swoich planów. W ostatecz-
nych przygotowaniach pomagała
mama Michała Roszaka, która zadbała
o transport i pomoc w przygotowaniu
stołu. Uczniowie wymienili się upomin-
kami oraz wykazali się dużą znajomo-
ścią polskich kolęd oraz talentem
wokalnym. Gościnny dom młynarzy
stworzył nam niepowtarzalną, niesa-
mowicie ciepłą atmosferę, z komin-
kiem, prawdziwą choinką,
rękodzielniczymi dekoracjami i zapa-
chem prawdziwych świąt, za co ser-
decznie dziękują uczniowie trzeciej
klasy gimnazjum, którzy po raz ostatni
w takim gronie spotkali się przy wigilij-
nym stole.

Uczniowie klasy 2a - podopieczni
Moniki Triller, przeżyli wspólny wigilijny
wieczór w świetlicy wiejskiej w Wojno-
wicach. Dzięki zaangażowaniu rodzi-
ców dzieci zasiadły do stołu
zastawionego tradycyjnymi wigilijnymi
potrawami. Fakt ten poprzedziły prace
rękodzielnicze nad bombkami wysa-
dzanymi cekinami. Po życzeniach przy
opłatku dzieci odwiedzili dwaj Mikołaje
z upominkami. Wszyscy długo śpiewali
kolędy, a następnie zasypiali przy świą-
tecznych bajkach, bowiem noc spędzili
na ostatnim w 2014 roku wspólnym
„nocowanku”. 

Dzielenie się dobrem i ciepłem było
tematem spektaklu przygotowanego
przez studentów wydziału pedagogiki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Lesznie, w którym wzięły udział
dzieci z koła turystycznego. Insceniza-
cji towarzyszyły występy zespołu wo-
kalnego studentów wydziału wokalnego
w repertuarze świątecznym. Radością
dla widzów było zaproszenie dzieci do
wspólnego pląsu na scenie. Po powro-
cie z sali PWSZ w Lesznie grupa pod
opieką Moniki Triller i Agaty Szczepań-
skiej oraz Andrzeja Majera, przyjechała
do kościoła parafialnego w Osiecznej
na mszę roratnią, po której dzieci
wspólnie ubrały cztery przeznaczone
tylko dla nich choinki. Ozdoby, które
własnoręcznie wykonały w szkole i w
domach, towarzyszyły oprawie Świąt
Bożego Narodzenia.

Żeńska drużyna siatkarska w ra-
mach przygotowań do Mistrzostw Po-
wiatu rozegrała mecze w Turnieju
Mikołajkowym w Osiecznej. Zaprosze-
nie przyjęły drużyny z Gimnazjum Nr 5
im. Arkadego Fiedlera w Lesznie, które
jednak uległy podopiecznym pani Do-
roty Pieczyńskiej. Siatkarkom życzymy
wytrwałości w przygotowaniach do tur-
nieju na szczeblu powiatowym. 


