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W zdrowym ciele – zdrowy duch
WZespole Szkół w Kąkolewie dba się o rozwój fizyczny dzieci. Dzieci mają wy-

nikające z prawa oświatowego cztery godziny wychowania fizycznego w tygod-
niu. W tym roku szkolnym uczniowie klas piątych w każdy wtorek jeżdżą
obowiązkowo na pływalnię. Oprócz tego tuż po lekcjach mogą zostać na dodat-

kowych zajęciach sportowych w ramach tzw. SKS-ów oraz popołudniami uczest-
niczyć w sportowych zajęciach świetlicowych w trzech grupach wiekowych. Dzieci
i młodzież chętnie korzystają z tej propozycji. Grupy uczniów mogą również re-
zerwować salę gimnastyczną na określone godziny, ale wówczas niezbędna jest
opieka odpowiedzialnej osoby dorosłej. Zainteresowanie sportem wśród uczniów
kąkolewskiej szkoły jest spore. Każdego roku w trzeciej dekadzie września od-
bywa się uroczysta inauguracja szkolnego roku sportowego. Składa się na nią
bieg przełajowy, w którym startują wszyscy uczniowie, a rywalizacja odbywa się na
poziomie równolatków oddzielnie wśród chłopców i dziewcząt. Trasę, stosowną
do wieku i możliwości zawodników, wytyczają nauczyciele wychowania fizycz-
nego. Na mecie każde dziecko otrzymuje soczek – prezent od Rady Rodziców, a
troje najszybszych biegaczy medale, które funduje UKS „Spartakus”. W tego-
rocznej rywalizacji zwycięzcami zostali:

SZKOŁA PODSTAWOWA: klasy pierwsze – Edyta Cieślik i Szymon Jędrzy-
chowski, klasy drugie – Karolina Woźniak i Jakub Bartkowiak, klasy trzecie – Mar-
tyna Skorupska i Bartosz Kowalski, klasy czwarte – Wiktoria Jankowska i Jakub
Kośmider, klasy piąte – Karolina Rzepecka i Karol Pawłowski, klasy szóste – Mag-
dalena Dudziak i Mikołaj Prałat. GIMNAZJUM: klasy pierwsze – Daria Micha-
łowska i Jakub Prałat, klasy drugie – Ewelina Kmiecik i Krzysztof Tasiemski, klasy
trzecie – Anita Kostka i Adrian Majchrzak.

Inauguracja roku sportowego była rozgrzewką przed Mistrzostwami Powiatu
Leszczyńskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych rozegranych 2 paździer-
nika w Rydzynie, gdzie reprezentacja Szkoły Podstawowej w Kąkolewie zajęła I
miejsce i wywalczyła tytuł MISTRZÓW POWIATU.

Złotą drużynę tworzyli: Magdalena Dudziak, Weronika Zdziebkowska, Liwia
Koterwa, Agnieszka Bartkowiak, Hanna Glapiak, Karol Pawłowski, Łukasz Kar-
czyński, Łukasz Adamczak, Michał Kajoch, Mikołaj Prałat.

Święto nie tylko nauczycieli
Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracujących w szkole: nau-

czycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. Obchodzone jest zatem
i dostojnie, i na wesoło.

W szkole w Kąkolewie były w tym dniu życzenia, laurki, morze kwiatów, ciepłe
słowa, mnóstwo uśmiechów i… nieco luźniejsze, bo bez „ostrego pytania”, lekcje.
Było przedstawienie przygotowane wspólnie przez nauczycieli i uczniów poświę-
cone szkolnej modzie. Młodzi wykonawcy proponowali swoim pedagogom krea-
cje stosowne do wykonywanej profesji, z nutką nostalgii lub szaleństwa, barwne,

niecodzienne ale, jak podkreślano, nie-
realne do zakupienia z nauczycielskiej
pensji. Popatrzeć jednak i pomarzyć
można zawsze. Były też nagrody dyrek-
tora szkoły za wyróżniającą pracę. Nau-
czycielki, panie Maria Joachimiak i Teresa
Rosińska, wyróżnione zostaną odznacze-
niem resortowym – Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej. Nagrodę burmistrza
otrzymała również dyrektor Alina Żalik. (na
zdjęciu)

* W bieżącym roku szkolnym do Zespołu Szkół w Osiecznej uczęszcza 432
uczniów w 19 oddziałach. Wrzesień przywitał młodzież szkolną kilkoma zmianami.
Funkcję bibliotekarza szkolnego objęła Edyta Nitecka. Nową polonistką jest Marta
Wielgosz – absolwentka osieckiej podstawówki, znana niektórym uczniom z od-
bywanej przed kilkoma laty praktyki pedagogicznej. Zmiany dotyczą także samego
budynku szkoły: wymieniono pozostałe okna oraz podłogę na korytarzu pierw-
szego piętra.

* Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu międzyklasowego WIELKIE PUNK-
TOWANIE, którą kierują samorządy uczniowskie. W tym roku uczniowie staną
przed konkurencjami związanymi z różnymi dziedzinami wiedzy, a punktowane
będą, przede wszystkim, turnieje wiedzy przeprowadzone o każdej porze roku.
Tymczasem, klasa 5a zrealizowała nagrodę, którą zdobyła wygrywając ubiegło-
roczne WIELKIE PUNKTOWANIE. Wyjazd do „szkoły przetrwania” w Brzedni nad
Jeziorem Cichowskim należy zaliczyć do udanych.

* „Sprzątanie świata” stało się tradycyjną wrześniowa akcją, do której przystę-
pują mieszkańcy wszystkich miejscowości należących do obwodu osieckiej szkoły.
Również w tym roku w prace porządkowe włączyli się sołtysi poszczególnych wsi
oraz władze gminne. Porządki zielonych terenów naszych miejscowości w dniu
20 września zakończyły się tradycyjnym „świętem pieczonego ziemniaka” – przy
ogniskach biesiadowano i spożywano pieczone ziemniaki, kiełbaski i inne sma-
kołyki. Całej akcji przyświeca idea wychowania młodzieży w poszanowaniu śro-
dowiska naturalnego i kształtowania odpowiedzialności za swoje otoczenie.

* Samorządy Szkolne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Osiecznej rozpo-
częły działalność od udziału w akcji charytatywnej zaproponowanej przez funda-
cję POMÓŻ I TY. Od lat uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rozprowadzaniu
cegiełek z kalendarzykami i tablicami dydaktycznymi z różnych przedmiotów. Tym
razem, pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na specjalis-
tyczną protezę dla 26-letniej Agnieszki, która z powodu choroby nowotworowej
kości straciła nogę. I choć zebrana suma to niewielka cząstka kosztów zakupu
protezy, gest każdego ucznia zasługuje na uznanie.

* Europe Direct zaproponowała w tym roku konkurs językowy pt. „Rozwiązu-
jemy języki” przeznaczony dla gimnazjalistów. Do grupy młodych autorów prac
dołączyli trzej osieccy uczniowie: Patrycja Dzik z 2ga, Michał Stępniewski i Mar-
cin Tomaszewski z 3gb, którzy opisali swoją przygodę lingwistyczną w języku nie-
mieckim. Czekamy na wyniki.

* Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół w Osiecznej zainaugurowali szkolny
rok sportowy, startując w szkolnych biegach przełajowych. Najlepsi w szkole pod-
stawowej okazali się: Emilia Schultz, Damian Pawłowski, Klaudia Krajewska, Mar-
cin Nowicki, Julia Borowska i Kuba Piasecki oraz gimnazjaliści: Marta Adamska,
Paweł Kaczmarek, Karolina Niemczal, Błażej Kolańczyk, Mirosława Molicka i To-
masz Smyślny.

* 30 pierwszoklasistów zostało włączonych do grupy uczniów szkoły podsta-
wowej podczas uroczystego pasowania w dniu 10 października 2008.

* Grupa nauczycieli z Zespołu Szkół w Osiecznej oraz Szkoły Podstawowej w
Świerczynie wzięła udział w wyjeździe integracyjnym do Szklarskiej Poręby. Przy
wyjątkowo sprzyjającej pogodzie najwytrwalsi przeszli kilkugodzinną trasę tury-
styczną przez Szrenicę do Śnieżnych Kotłów. Zwiedzano także Harrachov oraz
biesiadowano przy akompaniamencie akordeonu i gitary.

* Z okazji Dnia Edukacji Narodowej samorządy szkolne Zespołu Szkół w
Osiecznej przyznały po raz szósty nauczycielskie laury. Tym razem wybierano:
„Nauczyciela – równego gościa” (Agata Szczepańska i Tomasz Wojciechowski),
„Nauczyciela ratownika (Wojciech Pieczyński i Halina Szajbe), „Nauczyciela pro-
kuratora” (Sylwia Menes i Gabriela Chudobska), „Nauczyciela – niepoprawnego
optymistę” (Anna Sobierajska i pan Stanisław Lenartowicz), „Nauczyciela – władcę
czerwieni” (Wioletta Paradowska i Tomasz Wojciechowski) oraz „Przyjaciela naj-
młodszych” (Klaudia Nowacka). Laureaci otrzymali tradycyjne bambusowe kije
oraz pamiątkowe dyplomy podczas barwnej imprezy w dniu 13 października. W
leśnej scenerii zaprezentowano wesołą lekcję w terenie, pokaz nauczycielskiej
mody oraz instrukcję odróżniania nauczyciela od ucznia.

Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo
Mistrzowie Powiatu z nauczycielami. M. Kasprzyk i M. Bańkowiakiem


