
[ 5 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Szkoła Osieczna

Szkoła Kąkolewo

www.edukonto.pl
rodzic - nauczyciel - uczeń

narzędzia internetowe dla
nowoczesnych nauczycieli

1 września w Zespole Szkół w
Kąkolewie uroczyście zainauguro-
wano nowy rok szkolny.

Zespół Szkół tworzą: 396
uczniów, w tym 272 to Szkoła Pod-
stawowa, a 124 to gimnazjaliści, 30
nauczycieli, 8 pracowników admi-
nistracji i obsługi.

Istotną sprawą jest utworzenie w
Szkole klasy pierwszej, której
uczniowie są dziećmi sześciolet-
nimi. To oddział Ic liczący 24
uczniów.

17 września po lekcjach
wszyscy uczniowie wzięli udział w
ogólnopolskiej akcji Sprzątanie
Świata. Zgodnie z tradycją naj-
młodsi sprzątali teren wokół bu-
dynku Szkoły i pobliskie ulice.
Uczniowie starsi pod opieką nau-
czycieli wyruszyli w odleglejsze za-
kątki. Dzieci dojezdne zbierały
śmieci w swoich miejscowościach,
idąc trasami zaproponowanymi
przez sołtysów. Dzieci mieszkające
w Kąkolewie porządkowały także
pobocza dróg prowadzących do wsi
oraz drogę do Trzebani i okolice po-
mnika powstańców wielkopolskich.
Zebrano 78 worków śmieci.

Uczniowie Zespołu Szkół po-
nownie zwyciężyli w dorocznej
gminnej rywalizacji w zbiórce baterii
i akumulatorów małogabarytowych.
Nagrodę i gratulacje odebrali pod-
czas pikniku ekologicznego, który
odbył się 18 września na plaży przy
Jeziorze Łoniewskim w Osiecznej.

W ostatnim numerze pomył-
kowo zrelacjonowaliśmy przebieg
półkolonii organizowanym przez Ze-
spół Szkół w Kąkolewie…w 2009
roku. Za błąd przepraszamy i poni-
żej przedstawiamy z jakich atrakcji
podczas tegorocznych wakacji
mogli skorzystać uczniowie szkoły.

Od 19 do 30 lipca trwały półko-
lonie. Organizatorem było Stowa-
rzyszenie POMOC. To już
jedenasta edycja tej formy letniego
wypoczynku. W zajęciach brało
udział ok. 120 dzieci, uczniów kąko-
lewskiej Szkoły.

Program dwutygodniowych pół-
kolonii przedstawiał się następu-
jąco:

- Pierwszy dzień spędzono na
„Leśnej Polanie” w Dąbczu. 59
uczniów dotarło na miejsce rekrea-
cji autobusem, a 67 rowerami. Po-
goda sprzyjała grze w siatkówkę, w
piłkę nożną i w badmintona, skokom
na trampolinie oraz zabawom na
huśtawkach.

- 20 lipca 128 półkolonistów po-
jechało do Ochli. Znajduje się tam
skansen - oddział Muzeum Etno-
graficznego w Zielonej Górze.
Uczniowie, oglądając budynki
mieszkalne i gospodarcze, zoba-
czyli, jak żyli, czym się zajmowali,
jakich narzędzi używali nasi przod-
kowie. Przyjrzeli się kuźni, gołębni-
kom, spichlerzowi i wieży
winiarskiej. Objrzeli dawną izbę lek-
cyjną, podobną do funkcjonujących
niegdyś w Łoniewie i Grodzisku. Na
terenie skansenu podziwiali również
rzeźby wykonane przez artystów lu-
dowych.

- Upalną środę półkoloniści spę-
dzili w Cichowie. W Skansenie Fil-
mowym Soplicowo obejrzeli
elementy scenografii do filmu An-
drzeja Wajdy „Pan Tadeusz”. Przy-
glądali się też krukom, gęsiom i
orłowi. Następnie plażowali się nad
jeziorem.

- 22 lipca dzieci i młodzież udali
się do Gostynia, by w Osadzie poz-
nać średniowieczne zwyczaje i wa-
runki życia. W kuźni obejrzeli

393 uczniów zainaugurowało
nowy rok szkolny 2010/2011 w Ze-
spole Szkół w Osiecznej. 223
uczęszcza do szkoły podstawo-
wej, a 170 do gimnazjum. Naukę
rozpoczęło 42 dzieci w dwóch kla-
sach pierwszych oraz 54 w dwóch
nowych oddziałach gimnazjal-
nych. Kadrę nauczycielską zaś za-
silili: pani Anna Kordus –
nauczyciela języka angielskiego,
ksiądz Włodzimierz Lisek oraz pan
Dariusz Bojek – nauczyciel mate-
matyki.

Jak zwykle uroczyście otwarto
nowy rok szkolny mszą świętą w
kościele parafialnym oraz akade-
mią z udziałem klas pierwszych.
Program artystyczny w wykonaniu

sprzęty, których używał kowal i do-
wiedzieli się, do czego służyły. W
chacie garncarza próbowali lepić z
gliny naczynia. W baszcie poznali
zwyczaje obronne średniowiecznej
ludności i obowiązki poddanych
wobec pana. Na placu strzelali z
łuku, przymierzali piętnastokilogra-
mową kolczugę i hełm, obejrzeli
studnię z żurawiem i średnio-
wieczne narzędzia tortur: madejowe
łoże, dyby, pręgierz oraz klatkę na
czarownice.

- 23 lipca półkoloniści spędzili
dwie godziny na pływalniAKWAWIT
w Lesznie.

- Czterdzieścioro uczniów 25
lipca wyjechało na trzydniową wy-
cieczkę do Karpacza. W pierwszym
dniu zdobyli Chojnik. Kolejnego dnia
pokonali pieszo kilkanaście kilomet-
rów. Wjechali wyciągiem krzesełko-
wym na Kopę, skąd czarnym. W
drodze powrotnej mijali Dom Śląski,
schroniska Strzechę Akademicką i
Samotnię przepięknie położoną nad
Czarnym Stawem. Podziwiali też
świątynięWang.W trzecim dniu do-
tarli do wodospadu Szklarki i na za-
porę w Pilchowicach.

- W środę (28 lipca) wszyscy
półkoloniści obejrzeli w poznańskim
Cinema City Kinepolis film pt.
„Shrek Forever” nakręcony w tech-
nologii 3D.

- W czwartek półkoloniści wyru-
szyli pieszo na platformę widokową
Jagoda, z której podziwiali pejzaż
Ziemi Osieckiej. Na leśnej drodze
opiekunowie zorganizowali wyścigi
rzędów i zabawy integracyjne.

- 30 lipca najmłodsi autobusem,
a starsi rowerami dotarli nad jezioro
wGórznie, gdzie odbył się piknik na
zakończenie półkolonii. Bogaty pro-
gram tegorocznych pókolonii moż-
liwy był dzięki życzliwym
sponsorom: Gminie Osieczna, fir-
mie KAN-BUD, Powiatowi Lesz-
czyńskiemu, Nadleśnictwu
Karczma Borowa, Państwu:
K.H.Dudzikom, S.H.Siepakom,
E.Burghardt, E.Kosińskiemu,
H.Pawlak, R.Mikołajczak, E.Cz.Ra-
tajczakom, I.Szczerbal, S.Glapia-
kowi. Dziećmi opiekowali się
nieodpłatnie nauczyciele - działacze
Stowarzyszenia - łącznie dziewięt-
naścioro osób. Dwa tygodnie swo-
jego urlopu oddali półkolonistom
C.Glapiak, M.Joachimiak, J.Kna-
siak, E.Kosmalska, S.Pietrowicz,
A.Poprawska, S.Walenciak. Sześć
dni pracowały S.Praczyk i B.Rzetel-
ska, pięć dni - A.Żalik, trzy dni -
D.Nowacki i T.Rosińska, dwa dni -
I.Fiebich, P.Konieczny i M.Sowiń-
ska, a jeden dzień - D.Domagała,
K.Grycz-Pudliszewska, D.Maćko-
wiak i M.Suszek. Pomagały też
Panie D.Klupś, H.Bartkowiak i
A.Jackowska.

najmłodszych nawiązał do wyda-
rzeń historycznych sprzed 71 lat,
a także wspomniał o kończących
się wakacjach. Podniosłym mo-
mentem uroczystości stało się ślu-
bowanie pana Piotra
Piotrowskiego, który po zrealizo-
waniu procedury awansu zawodo-
wego został nauczycielem
mianowanym.

Już w drugi wtorek roku szkol-
nego uczniów przywitało szkolne
radio Węzeł w składzie: Alicja Ra-
tajczak, Bernadeta Jabłońska,
Paula Krauze, Joanna Schubert,
Roksana Wilk, Jason Kraszewski,
Martyna Skrobała, Klaudia Kra-
jewska, Klaudia Urbaniak i Kacper
Nitecki. Rozgłośnia zapowiedziała

zbiórkę zakrętek plastikowych na
zakup specjalistycznego wózka in-
walidzkiego oraz akcję „Puszka
dla maluszka” na rzecz dzieci z Af-
ryki. Trwać będzie entuzjastycznie
przyjmowana przez klasy akcja
pod hasłem „Każdy znaczek
wspiera misje”. W przygotowaniu
jest także jesienny numer szkolnej
gazety PODSTAWKA, w której
przeczytamy, między innymi, o
nowym boisku szkolnym, zawarto-
ści młodzieżowych czasopism,
szkodliwości napojów gazowa-
nych i metodach wspierającyh
skuteczne uczenie się. Składem
gazety zajmą się w tym roku: Ali-
cja Sawicka, Agnieszka Marciniak,
Daniela Lorkiewicz, Renata Boś,
Magdalena Szneider, Martyna
Kosmalska, Judyta Miedziasz-
czyk, Klaudia Urbaniak, Martyna
Roszkowiak i Mikołaj Kaliszewski.

Opracowany w sierpniu Kalen-

darz Imprez Szkolnych zapo-
wiada, jak zawsze, bardzo obfite w
wydarzenia dwa pracowite se-
mestry. Nie zabraknie obchodów
patriotycznych rocznic, spektakli z
okazji świąt, kiermaszy, konkur-
sów klasowych, zawodów sporto-
wych i akcji wolontariackich. Swój
plan pracy przygotowały Samo-
rządy Szkolne Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum, w którym
przewidziano kontynuację cało-
rocznego WIELKIEGO PUNKTO-
WANIA, dekorację okien budynku
szkoły oraz turnieje wiedzowe.

Wszystkim uczniom Zespołu
Szkół w Osiecznej życzymy owoc-
nego roku szkolnego, zadawalają-
cyh wyników w nauce oraz wielu
wrażeń płynących ze wspólnych
inicjatyw, wycieczek i chwil spę-
dzonych w szkole.


