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W roku szkolnym 2011/2012 Sa-
morząd Uczniowski przystąpił do kil-
kuetapowego konkursu dla młodych
przedsiębiorczych IDEA 2012. Za-
rząd wysłał do organizatorów opis
swych działań z nadzieją, że uda się
przejść do części drugiej. Zaczęto też
pracować nad materiałem. Zdecydo-
wano nakręcić film o działalności Sa-
morządu. Uzyskano zgodę Dyrekcji i
już kilka dni później gotowy był sce-
nariusz. Autorką i dobrym duchem
projektu „FILM” była Weronika Kos-
malska. Wprawdzie nie udało się
awansować do drugiego etapu kon-
kursu, ale film powstał. Wystąpili w
nim i nauczyciele, i uczniowie. Nikt
nie odmówił współpracy, co znacznie
ułatwiło zadanie. Pracy towarzyszyła
miła atmosfera i sporo śmiechu. W
niektórych scenach brało udział wiele
osób, hałas był czymś nieuniknio-
nym. Tego doświadczenia z pewno-
ścią nigdy autorzy nie zapomną.
Montaż okazał się trudnym zada-
niem. Metodą prób i błędów powoli
złożono kolejne ujęcia w całość. Po-
łowa lipca minęła, a młodzi ludzie
niestrudzenie przychodzili do Szkoły

w 19 oddziałach 393 uczniów (282 w
Szkole Podstawowej, 111 w Gimnaz-
jum). Uczniowie serdeczne życzenia
otrzymali też od Przewodniczącej
Rady Rodziców – Justyny Katarzyń-
skiej. Zgodnie ze szkolną tradycją
delegacje uczniów udały się do
miejsc pamięci narodowej, aby zło-
żyć kwiaty i zapalić znicze. O boha-
terskich żołnierzach z czasów II
wojny światowej i o dramacie
ówczesnych Polaków wspomnieli
również uczniowie klasy IIIb, którzy
pod kierunkiem Bogny Rzetelskiej
przygotowali krótką część arty-
styczną. Pożegnali w niej wakacje,
powitali Szkołę. 

Gromada zuchowa „Zwinne Wie-
wiórki” rozpoczęła nowy rok szkolny
dwudniowym, zorganizowanym w
budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie,
biwakiem pod hasłem „Śladami his-
torii”. Zuchy spotkały się w piątkowe
popołudnie i po krótkiej odprawie wy-
ruszyły w poszukiwaniu historii. Mu-
siały iść zgodnie ze wskazówkami na
mapkach. Każda szóstka miała za
zadanie rozpoznać teren i dojść do
wyznaczonych miejsc. Pierwszym

i pracowali. Spędzili w sali informa-
tycznej mnóstwo godzin, ale widać
efekt ciężkiej pracy. Film jest gotowy! 

Wkrótce można go będzie obej-
rzeć na szkolnej stronie.

Uczniowie i pracownicy Zespołu
Szkół w Kąkolewie rok szkolny uro-
czyście rozpoczęli w obecności za-
proszonych gości i rodziców uczniów.
Po mszy świętej odprawionej w ką-
kolewskim kościele wszyscy przeszli
do szkolnego patio. Wicedyrektor –
Cecylia Glapiak powitała gości, pra-
cowników Szkoły i uczniów – zwłasz-
cza najmłodszych –
pierwszoklasistów. Dyrektor Zespołu
Szkół – Alina Żalik w okolicznościo-
wym przemówieniu życzyła, aby rok
szkolny 2012/2013 był udany, efek-
tywny, pełen sukcesów, aby dosko-
nale układała się współpraca
pomiędzy uczniami, ich rodzicami i
nauczycielami, aby nauka nie była
dla uczniów tylko obowiązkiem, ale
również przygodą i przyjemnością.
Dyrektor poinformowała, że wycho-
wawstwo w klasie Ia obejmuje Sława
Pietrowicz, w Ib Ewa Maśląka, w IVa
Dorota Domagała, w IVb Adrianna
Pawłowska-Kramarczyk, w 1ga Eliza
Kosmalska, a w 1gb Maria Joachi-
miak. 

W naszej Szkole uczyć się będzie

punktem był pomnik poświęcony Po-
wstańcom Wielkopolskim przy ko-
ściele, kolejnym pomnik pod Nową
Wsią. Zwinne Wiewiórki bardzo do-
brze sobie radziły. Wysłuchały cieka-
wych informacji, odczytały treść
zapisów na tablicach, złożyły hołd
Powstańcom i zapaliły znicze. Po po-
wrocie do miejsca zakwaterowania
zuchy przygotowały miejsce do spa-
nia, biwakową stołówkę i samodziel-
nie zrobiły kolację. Poczęstowały się
ciasteczkami i sokami podarowanymi
przez Dyrekcję. Następnie w grupach
wykonały prace plastyczne związane
z wcześniejszą wyprawą oraz kolejne
strony do zuchowej kroniki. Przy
ognisku – świecowisku rozmawiały o
Patronach naszej Szkoły, przypomi-
nały, kim byli Powstańcy i o co wal-
czyli. Obejrzały inne pomniki
poświęcone Powstańcom Wielkopol-
skim. Były też wspólne pląsy i śpiew.
Przed zaśnięciem „Wiewiórki” obej-
rzały film animowany „Wszystkie psy
idą do nieba”. W sobotę dzień rozpo-
czął się bardzo wcześnie (po zielonej
nocy) poranną toaletą i samodziel-
nym przygotowywaniem śniadania.
Jeszcze raz przypomniano cel bi-
waku, a potem już były wspólne za-
bawy, pląsy i śpiew. Na koniec dzieci
zadbały o ład i porządek w sali. 

W ostatnich dniach sierpnia 15-
osobowa grupa najmłodszych
uczniów wybrała się do Jeziorek, by
tam wspólnie pożegnać wakacje.
Trasę uczestnicy wycieczki pokonali
w zaskakującym tempie i już po go-
dzinie każdy wypoczywał w przygo-
towanych pokojach nad stajnią.
Wieczorem młodzi mieszkańcy wsi
przygotowali dzielnym piechurom
ognisko oraz dyskotekę w świetlicy.
Największą atrakcją zaś okazał się
nocleg, gdyż dobiegające odgłosy
budzących się zwierząt pozostawiły
w maluchach moc wrażeń. Pogoda
dopisywała, więc z samego rana
dzieci zwiedziły park, szukały ma-
gicznych przedmiotów, doglądały
zwierzaki. Na koniec każdy uroczy-
ście pożegnał wakacje, życząc sobie
i innym podobnych wrażeń już za
rok. Organizatorem pożegnania wa-
kacji była Monika Witkowska-Triller.

W poniedziałek, 3 września mszą
św. w kościele parafialnym pw. św.
Trójcy w Osiecznej zainaugurowano
nowy rok szkolny. Data ta okazała się
szczególna dla 37 uczniów szkoły
podstawowej i 45 uczniów gimnaz-
jum, którzy rozpoczęli naukę w kla-
sach pierwszych osieckiego Zespołu
Szkół. To do nich skierowana była
uroczystość, która odbyła się w małej
sali gimnastycznej. Uświetnili ją
swoją obecnością zaproszeni goście:
Roman Lewicki, przewodniczący
Rady Miejskiej, ks. Paweł Kamza,
proboszcz parafii osieckiej, Hieronim
Wilczkowiak, prezes Gminnej Spół-
dzielni "Samopomoc Chłopska" w
Osiecznej oraz sołtysi okolicznych
wsi. Ciekawy program artystyczny

przygotowała kl. 2b i 5a pod opieką
Klaudii Nowackiej. Występujące w
nim dzieci wcieliły się w role małych
żeglarzy, którzy po wakacjach szy-
kują się do 10-miesięcznego rejsu po
morzach i oceanach w poszukiwaniu
największego skarbu, jakim jest wie-
dza. Pamięć o bohaterach II wojny
światowej uczczono w poezji, po
czym złożono wiązanki kwiatów w
miejscach pamięci narodowej. 

W nowym roku szkolnym uczniów
ucieszyły kolejne wyremontowane
sale lekcyjne, a także oddana do
użytku kolejna część boiska sporto-
wego przy szkole. 

Pierwszym wydarzeniem sporto-
wym nowego roku szkolnego był wy-
jazd na XIX Bieg Olimpijski w
Racocie, zorganizowany przez
Szkolny Klub Sportowy „Jantar”, SP
i Gimnazjum, stadninę koni w Raco-
cie oraz Polski Komitet Olimpijski. Po
raz kolejny celem imprezy była po-
pularyzacja wśród dzieci i dorosłych
idei olimpijskiej oraz aktywnego trybu
życia – głównie biegania, a także
włączenie się do ogólnopolskiej akcji
„Polska biega”. Na stadionie hippicz-
nym spotkały się, jak co roku, tysiące
miłośników sportu, by przemierzyć
wyznaczony pięciokilometrowy dys-
tans. Po biegu nasza młodzież wraz
z opiekunami: Dorotą Pieczyńską,
Moniką Triller, Emilią Swobodą i Woj-
ciechem Pieczyńskim, uczestniczyła
w festynie sportowym. I choć tym
razem zabrakło szczęścia w losowa-
niu nagród, którymi były rowery i te-
lewizory, wszyscy wrócili dumni z
udziału, który został przypieczęto-
wany pamiątkowym dyplomem. 


