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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo

1 września przedszkolacy,
uczniowie i nauczyciele i pracow-
nicy niepedagogiczni Zespołu
Szkół w Kąkolewie uroczyście za-
inaugurowali nowy rok szkolny.
Najpierw wzięli udział we mszy od-
prawionej w kąkolewskim kościele
przez księdza proboszcza R.
Kuchtę, a następnie w uroczysto-
ści w patio Szkoły. Zaproszonych
gości - radnych, sołtysów wsi ob-
wodu Szkoły, księdza proboszcza,
emerytowanych pracowników, licz-
nie przybyłych rodziców i dziad-
ków oraz całą szkolną
społeczność powitała Dyrektor Ze-
społu Szkół A. Żalik. Wszystkim, a
szczególnie 74 pierwszoklasistom
życzyła wielu sukcesów. Zachę-
cała do nauki i rozwijania talentów,
podkreślając, że warto dbać o
własny rozwój. Delegacje gimnaz-
jalistów złożyły kwiaty i zapaliły
znicze w miejscach pamięci naro-
dowej, oddając w ten sposób
cześć wszystkim walczącym pod-
czas II wojny światowej. Ucznio-
wie klas IIIa i IIIb przygotowali
okolicznościową część arty-
styczną. Nie tylko przypomnieli
wydarzenia tragicznego września
1939 r., przede wszystkim pożeg-
nali wakacje i przywitali szkolne
obowiązki. Po części oficjalnej,
którą prowadziła M. Sowińska, od-
były się spotkania z wychowaw-
cami w salach. 

W Zespole Szkół w Kąkolewie
uczy się w tym roku szkolnym 579
dzieci: 124 w Przedszkolu, 340 w
Szkole Podstawowej, 115 w Gim-
nazjum. Pracuje z nimi 38 nauczy-
cieli, 2 pracowników administracji
i 9 pracowników obsługi. Ucznio-
wie klas piątych w ramach lekcji
wychowania fizycznego uczą się
pływać. 

Wszyscy gimnazjaliści przyłą-
czyli się do dorocznej akcji Naro-
dowego Czytania, tym razem
"Lalki" Bolesława Prusa. Na lek-
cjach obejrzeli przygotowaną
przez kolegów prezentację po-
święconą życiu i twórczości Bole-
sława Prusa, potem przypomnieli
(znaną już z ubiegłego roku) ideę
akcji Narodowego Czytania. Do-
wiedzieli się, jakie tematy i pro-
blemy porusza powieść, co kryje w
sobie tytuł, kim są bohaterowie
"Lalki". Z zainteresowaniem słu-
chali fragmentów czytanych przez
rówieśników. Pamiątką udziału w
akcji jest okolicznościowa pieczęć,
którą ozdobiono przyniesione z
domu egzemplarze "Lalki".

Samorząd Uczniowski, wzorem
minionych lat, przyłączył się do or-
ganizowanej przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej akcji
"Samorządy mają głos". Wybory
odbyły się 21. 09. 2015 r. Aby

uczniowie mogli lepiej poznać
osoby startujące w wyborach, 14.
09. 2015 r. odbyła się debata. Pię-
cioro uczniów Szkoły Podstawo-
wej i dwanaścioro gimnazjalistów
przedstawiło swoje plany i odpo-
wiedziało na zadane pytania.
Wszyscy starali się jak najlepiej
zaprezentować przed koleżankami
i kolegami. Każdy kandydat przy-
gotował również plakat wyborczy,
który zawiesił na drzwiach swojej
sali. Wszystkich uczniów zapro-
szono do zapoznania się z nimi,
aby świadomie oddali swój głos i
wybrali najlepszych, kreatywnych i
pracowitych. Kampania trwa od 3.
09. 2015 r. do17. 09. 2015 r.

18 września cała szkolna spo-
łeczność włączyła się do dorocz-
nej akcji "Sprzątanie Świata".
Wszyscy uczniowie, odpowiednio
ubrani i zaopatrzeni w worki, wy-
ruszyli w te miejsca, gdzie spo-
dziewano się znaleźć śmieci.
Okazało się, że Kąkolewo i pozos-
tałe wsie obwodu Szkoły są czyste
i zadbane, mieszkańcy bardzo
dbają o swoje posesje i tereny
wokół nich. Problem pojawia się
na poboczach dróg powiatowych i
na obrzeżach lasów, gdzie najczę-
ściej kierowcy i pasażerowie aut
wyrzucają butelki i opakowania po
posiłkach z McDonald´s. Z tego
powodu porządki wrześniowe i na
wiosnę są niezbędne. A przecież
wystarczyłoby, aby każdy swoje
śmieci zabrał do swojego przydo-
mowego kubła.

19 września w Zespole Szkół w
Kąkolewie odbyła się sesja histo-
ryczno - literacka "W 210. rocznicę
urodzin Augusta Wilkońskiego
(1805 - 1852), kąkolewianina, po-
wstańca wielkopolskiego 1830 r.,
pisarza i publicysty" połączona z
jubileuszem 20 - lecia działalności
Towarzystwa Ziemi Osieckiej. 

O godz. 10.00 nastąpiło odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej Au-
gusta Wilkońskiego, wmurowanej
na froncie budynku szkolnego.
Potem, już w patio Szkoły, zebrani
wysłuchali wystąpienia Prezesa
TZO,  M. Halec - dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. S. Gro-
chowiaka w Lesznie, dr A. Przyby-
szewskiej z Domu Literatury
Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
i dra J. Borowczyka z UAM w Poz-
naniu oraz zaproszonych gości
składających okolicznościowe ży-
czenia. W programie była też in-
scenizacja fragmentów "Ramot i
ramotek" A. Wilkońskiego w wyko-
naniu uczniów Szkoły i w reżyserii
C. Glapiak i M. Sowińskiej. W sesji
uczestniczyli nie tylko zaproszeni
goście, ale także gimnazjaliści ze
szkoły w Kąkolewie.

422 uczniów w 20 oddziałach
uczęszcza obecnie do Zespołu Szkół
w Osiecznej. Początek roku szkol-
nego był największym przeżyciem dla
najmłodszych - uczniów trzech klas
pierwszych Szkoły Podstawowej.
Pierwsze dni nauki to także czas na
wspomnienia z wakacji, szczególnie
ze wspólnie spędzonych chwil. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum spędzili pierwszy tydzień
wakacji pod opieką nauczycieli,
uczestnicząc w wakacyjnych warsz-
tatach i wyjazdach. Letni wypoczynek
rozpoczął się w Pracowni pod Zieloną
Kurą w Mórkowie. Prowadząca zaję-
cia Kasia Kowalska zaprosiła mło-
dzież do wspólnego tworzenia naczyń
i ozdób z gliny. Powstały miseczki,
zwierzątka i wisiorki. Prace zostały
następnie wypalone w specjalnym
piecu. Po powrocie do Osiecznej i wa-
kacyjnym obiedzie na letnisku dzieci
uczestniczyły w zabawach sporto-
wych. We wtorek wyruszyli w pierw-
szą dalszą podróż. Słoneczna
pogoda pozwoliła na rekreację w
aqua-parku w Trzebnicy. Ochłodę
można było znaleźć w basenie ze-
wnętrznym oraz na zjeżdżalniach i in-
nych atrakcjach wewnątrz basenu. Po
obiedzie grupa wyruszyła szlakiem
świętej Jadwigi - patronki miasta.
Zwiedzano ścieżki lasu bukowego ze
ścieżką Dębów Pamięci oraz Bazylikę
św. Jadwigi. Pobyt na Dolnym Śląsku
zakończył się szaleństwami na wiel-
kim placu zabaw i w skate-parku. Ko-
lejnego dnia uczniowie do Mórkowa,
gdzie czekały stanowiska warsztatów
w drewnie. Sami wykonywali ozdobne
kostury oraz medaliony i zawieszki z
drewna. Chętni mogli upleść ze
sznurków zawieszki do ozdób oraz
wykończyć prace skórą. Druga część
dnia minęła także na zadaniach ręko-
dzielniczych. W szkole powstało wiel-
kie drzewo z guzików, sowy z
karbowanego kartonu, drewniane
koty, kwiaty z papieru w styropiano-
wych doniczkach oraz tęcza malo-
wana palcami. Wystawa prac
powitała uczniów w pierwszym dniu
nowego roku szkolnego. Dwa ostat-
nie dni wypoczynku grupa spędziła na
wyjeździe do Ślesina i Gniezna. W
programie znalazło się zwiedzanie
pierwszej stolicy Polski z katedrą i
Drzwiami Gnieźnieńskimi włącznie. W
Ślesinie dzieci kąpały się w jeziorze i
bawiły na plaży. Wieczorek w ośrodku
kolonijnym odbył się piżamowy pokaz
mody, a w piątkowe południe zwiedzili
akwen Jeziora Ślesińskiego z pokładu
statku wycieczkowego. W drodze po-
wrotnej wstąpili do Sanktuarium w Li-
cheniu, gdzie chętne dzieci
przystąpiły do spowiedzi pierwszo-
piątkowej. Na czas wojaży każdy
uczestnik otrzymał praktyczny pleca-
czek turystyczny, który mógł oznako-
wać samodzielnie wykonanym
brelokiem. 

Za pomoc w sfinansowaniu przed-

sięwzięcia dziękujemy Urzędowi
Miasta i Gminy w Osiecznej. Program
opracowany przez Monikę Witkowską
- Triller i Agatę Łogin - Szczepańską,
zrealizowano dzięki pomocy pozosta-
łych opiekunów: Sylwii Menes, Marii
Jekel, Patrycji Helińskiej, Andrzeja
Majera i Patryka Józefowicza - tre-
nera koszykarzy UKS ISKRA. Za
współpracę dziękujemy także Małgo-
rzacie Krakowiak oraz restauracji Ro-
gatka w Osiecznej.

Wakacyjny wypoczynek został
zorganizowany również dla najmłod-
szych spośród uczniów osieckiej
szkoły. Pierwsze wakacyjne dni spę-
dzili oni na atrakcyjnych wycieczkach
po Wielkopolsce. Tydzień rozpoczęła
wizyta w urokliwym miejscu, jakim jest
Gospodarstwo Agroturystyczne
"Stara Chata u Kowola" w Kluczewie.
Wśród atrakcji oferowanych przez go-
ścinne domostwo lubianego przez
dzieci wujka Krzysia znalazły się: za-
bawa na obszernym placu zabaw,
opieka nad zwierzętami domowymi,
prezentacja dawnego wyposażenia
wiejskiego domu czy pokaz wyrobu
masła, a także kowalskiego rzemio-
sła. Dzień drugi stanowiła wizyta w
Galerii Rzeźby Ptaków w Górsku.
Tam uczniowie przyglądali się proce-
sowi wyrobu oraz pieczenia chleba,
którego mogli następnie skosztować,
a także powstawaniu rzeźby ptaka w
wykonaniu Patryka Murka, kontynua-
tora tradycji zapoczątkowanej przez
założyciela galerii i autora znajdują-
cych się w niej rzeźb ptaków, Mariana
Murka, którą oczywiście zwiedzono.
Środek tygodnia uczestnicy półkolonii
spędzili na terenie parku rekreacyj-
nego należącego do "Nenufar Clubu"
w Kościanie, gdzie uczestniczyli w
programie pod nazwą "Pirackie wa-
kacje", a także wypoczywali na tere-
nach oddanych do dyspozycji gości.
Kolejnego dnia wakacji odwiedzili dwa
poznańskie muzea. W Rogalowym
Muzeum Poznania osieccy uczniowie
poznali historię oraz proces powsta-
wania rogala świętomarcińskiego,
biorąc udział w oryginalnych warszta-
tach edukacyjnych. Nowoczesne mu-
zeum interpretacji dziedzictwa, jakim
od niedawna jest Brama Poznania,
zaoferowało z kolei udział w zajęciach
poświęconych projektowaniu odzieży
oraz obserwacji przyrody dzikiej w
opozycji do tej zagospodarowanej i
ukształtowanej przez człowieka.
Ostatniego dnia mali koloniści obej-
rzeli trzecią odsłonę przygód Minion-
ków w leszczyńskim kinie Cinema 3D,
a także bawili się w Centrum Rodzin-
nym WMB również w Lesznie. Opiekę
nad uczestnikami wakacyjnych wy-
jazdów sprawowały: Barbara Le-
wicka, którą opracowała również
wyjazdowy program oraz koordyno-
wała jego realizację, Marta Grobelna,
Edyta Nitecka, Barbara Pirzecka i
Anna Sobierajska.


