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W ramach tegorocznych obcho-
dów Europejskich Dni Dziedzictwa
zorganizowano w dniu 25 września
rajd rowerowy pod hasłem „Zabyt-
kom na odsiecz! Szlakiem grodów,
zamków i twierdz”, w którym
uczestniczyli uczniowie, nauczy-
ciele i rodzice. Trasa prowadziła
szlakiem ważnych punktów archeo-
logicznych i miejscowych zabytków,
między innymi przez stanowisko
grodowe na Stanisławówce i zamek
osiecki - siedzibę szpitala sanato-
ryjnego. Wyprawie towarzyszyły
wykłady archeologów i konserwato-
rów zabytków, między innymi
Marka Wróbla, kierownika Regio-
nalnego Ośrodka Badań i Doku-
mentacji Zabytków w Poznaniu,
oddział w Trzebinach. Rajd zakoń-
czył się w parku sanatoryjnym inte-
gracyjnym ogniskiem z udziałem
małych kuracjuszy. Zdobyta wiedza
oraz otrzymane materiały posłużyły
uczniom do wykonania projektów z
wycieczki, najciekawsze projekty
zostaną nagrodzone.

W jeden z ostatnich słonecz-
nych weekendów odbyły się wy-
jazdy integracyjne najmłodszych
gimnazjalistów. Klasy 1ga i 1gb ro-
werami dotarły do oficyn rydzyń-
skiego zamku, gdzie w schronisku
młodzieżowym odbyły się zajęcia
integracyjne z udziałem pani peda-
gog, a także zabawy z okazji Dnia
Chłopca. Otoczenie motywowało
także do spacerów i wycieczek oraz
wspólnych zajęć plastycznych i
śpiewów. Charakter wyjazdu po-
zwolił lepiej poznać się grupie i na-
wiązać wiele pozytywnych relacji z
wychowawcami. W ramach integra-
cji wspólny wyjazd do kina zaplano-
wała klasa 1gc. Nagrodą zaś dla
obecnych klas szóstych za zwycię-
stwo w całorocznym konkursie
WIELKIE PUNKTOWANIE 08/09
była wspólna wycieczka do Leszna.
W programie znalazł się bieg patro-
lowy szlakiem leszczyńskich zabyt-
ków połączony z zadaniami oraz
rekreacja w parku linowym Tarzan.

W dniu patrona zwierząt, świę-
tego Franciszka, specjalny przywi-
lej otrzymali uczniowie klasy 2a.
Maluchy mogły przynieść swoje

zwierzątka bądź ich fotografie. Pod-
czas wspólnych zajęć prezentowały
podopiecznych i opowiadały o swo-
ich obowiązkach z nimi związa-
nych. Zaś w czasie przerw
zwierzaki wzbudzały prawdziwe za-
interesowanie całej szkolnej gro-
mady.

Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej już po raz ósmy samorządy
szkolne przeprowadziły plebiscyt
pod hasłem Nauczycielskie Laury
ʻ09. Drogą głosowania przyznano
tytuły, osobno w szkole podstawo-
wej i gimnazjum: Nauczycielem
Urwisem zostali: Piotr Piotrowski i
Tomasz Wojciechowski, Nauczycie-
lem Gorliwcem, w obu szkołach,
została Halina Szajbe, Nauczycie-
lem Kompanem Anna Sobierajska
i Agata Łogin-Szczepańska, Nau-
czycielem Powsinogą Anna Szul-
czyńska i Stanisław Lenartowicz,
Nauczycielem Ścigaczem panie
Jadwiga Grzesiak i Gabriela Chu-
dobska oraz Wodzirejem Najmłod-
szych Monika Witkowska-Triller.
Tradycyjnie laureatów nagrodzono
bambusowymi wskaźnikami i pa-
miątkowymi dyplomami. Wręczenie
tytułów było jednym z punktów pro-
gramu przygotowanego przez
uczniów. W scenerii królewskiego
dworu miało także miejsce przyję-
cie do społeczności uczniowskiej
32-osobowej grupy pierwszaków,
która zaprezentowała się w specjal-
nym programie, złożyła wraz z ro-
dzicami ślubowanie, a następnie
przeszła pasowanie. Upominkiem
dla nauczycieli z okazji ich święta
był koncert przebojów lat 70-tych
przeplatany scenkami z udziałem
„cudownych dzieci”, czyli geniuszy
tego świata.

Jak co roku wyjątkowy weekend
spędzili emerytowani i obecni nau-
czyciele Zespołu Szkół w Osiecznej
oraz Zespołu Przedszkola i Szkoły
Podstawowej w Świerczynie. Tra-
dycyjnie wybrano tereny górskie i
tym razem w Karpaczu sforsowano
najtrudniejszy szlak na Śnieżkę.
Wieczorem wspólnie śpiewano, a w
niedziele odwiedzono Park Miniatur
w Kowarach.

Tradycyjnie, bo już po raz szes-
nasty Fundacja Nasza Ziemia i Fun-
dacja „Sprzątanie świata – Polska”
zaprosiły szkoły, gminy, firmy,
wszystkie zainteresowane instytucje,
a także osoby prywatne do wzięcia
udziału w akcji „Sprzątanie świata”.
Uczniowie ZS w Kąkolewie porząd-
kowali wyznaczone przez sołtysów
miejsca we wszystkich wsiach nale-
żących do obwodu Szkoły. Zebrano
około 100 worków śmieci!

Wybory do Samorządu Szkol-
nego poprzedziła kampania wybor-
cza. Spośród 48 kandydatów w
głosowaniu wyłoniono ośmiooso-
bową Radę Samorządu Uczniow-
skiego. W jej skład wchodzą:
Szymon Dudziak z 3gb – przewodni-
czący, Magdalena Dudziak z 1ga –
zastępca, Łukasz Konopka z 2ga –
skarbnik, Weronika Kosmalska z 1ga
– sekretarz oraz członkowie: Daria
Michałkowska z 2gb, Aneta Sta-
chowska z 2gb, Agnieszka Bartko-
wiak z 1gb i Mikołaj Prałat z 1ga.

Zgodnie z tradycją we wrześniu
uroczyście inaugurowany jest
Szkolny Rok Sportowy. Wszyscy
uczniowie pokonują wyznaczoną
przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego trasę. Najlepsi otrzymują
medale i dyplomy. Tegoroczna inau-
guracja odbyła się 23 września. Zwy-
ciężyli: Marta Ratajczak z I b, Marcin
Drebot z I a, Maria Światłowska z II
a, Paweł Kretschmer z II a, Karolina
Woźniak z III b, Jakub Bartkowiak z
III a, Martyna Skorupska z IV b, Mar-
cin Sikorski z IV b, Wiktoria Sawicka
z V b, Jakub Kośmider z V a, Wero-
nika Zdziebkowska z VI b, Karol Pa-
włowski z VI a, Magdalena Dudziak z
I ga, Mikołaj Prałat z I ga, Daria Mi-
chałowska z II GB, Jakub Prałat z II
ga, Ewelina Kmiecik z III ga i Dawid
Dudek z III ga.

28 września w ZS zainauguro-
wano całoroczny cykl koncertów z
cyklu Pro MUSICA. Pierwsze spot-
kanie poświęcone było muzyce Gos-
pel. Uczniowie poznali historię tego
gatunku, wysłuchali utworów, przyj-
rzeli się kontrabasowi, trąbce i per-
kusji. Na zakończenie wzięli udział w
konkursie.

Uczniowie klas 2ga i 2gb pod
opieką swoich wychowawczyń poje-
chali na jednodniową wycieczkę do
Wrocławia. Zwiedzali Muzeum Naro-
dowe, obejrzeli Panoramę Racła-
wicką. W Parku Szczytnickim
obejrzeli pokaz największej fontanny
w Polsce.

30 września w Szkole obcho-
dzono Dzień Chłopca. Były życzenia
i drobne upominki od koleżanek. Po
południu wszyscy bawili się na dys-
kotece.

Dzieci z klas pierwszych SP przy-
stąpiły do realizacji programu „Klub
Bezpiecznego Puchatka”, który po-
prawę bezpieczeństwa najmłod-
szych uczniów w domu, szkole i w

drodze do szkoły. Rodzice w ramach
programu otrzymają broszury infor-
macyjne. Po zrealizowaniu założeń
programu Szkoła nabędzie prawo do
posługiwania się Certyfikatem „Klubu
Bezpiecznego Puchatka”.

Podczas gminnych biegów prze-
łajowych spośród reprezentantów
naszej szkoły na najwyższym stop-
niu podium stanęli: Weronika Zdzieb-
kowska z 6b, Jakub Kośmider z 5a,
Karol Pawłowski z 6a i Jakub Prałat
z 2ga. Drugie miejsce wywalczyli:
Wiktoria Sawicka z 5b, Ewelina
Kmiecik z 3ga oraz Dominik Lira z
2ga. Brązowe medale przypadły w
udziale: Jakubowi Masztalerzowi z
4a, Mikołajowi Wysockiemu z 6a i
Mikołajowi Prałatowi z 1ga. Do za-
wodów na kolejnym szczeblu za-
kwalifikowało się 29 uczniów Szkoły.

W sali wiejskiej w Kąkolewie od-
były się obchody Dnia Seniora. Na
scenie zaprezentowali się uczniowie
Zespołu Szkół, a ich aktorskie i wo-
kalne popisy podziwiali członkowie
Koła Seniora „Złota Jesień” a kilka
dni później członkowie Klubu Emery-
tów i Rencistów.

W ZS odbył się uroczysty apel z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nie
zabrakło podziękowań i życzeń oraz
symbolicznego kwiatka. Dyrektor
Alina Żalik, dołączając się do życzeń
uczniów za wzorową pracę, za za-
angażowanie, za bardzo wysokie
wyniki nauczania wyróżniła nagrodą:
D. Bednarczyk, D. Domagałę, I. Fie-
bich, P.Koniecznego, E. Łapawę, S.
Pietrowicz, E.Maśląkę, T. Rosińską,
D. Maćkowiaka, M. Joachimiak, E.
Kosmalską, A. Poprawską, S. Pra-
czyk, D. Nowackiego, C. Glapiak, S.
Walenciak, Ł. Kretschmer, H. Bart-
kowiak, A. Jackowską, A. Zerembę,
A. Komolkę, D. Klupś, J. Katarzyń-
ską, E. Makowiecką i J. Bartkowiak.

Największy zaszczyt spotkał C.
Glapiak, która w Poznaniu odebrała
Medal Komisji Edukacji Narodowej –
odznaczenie przyznane przez Mi-
nistra Edukacji za wyróżniającą
pracę w zawodzie.

16 października – w 31. rocznicę
wyboru Jana Pawła II na papieża -
Aneta Stachowska i Monika Roz-
walka (uczennice kl. 2gb) poprowa-
dziły przez szkolny radiowęzeł
audycję poświęconą Ojcu Świętemu.
W patio ustawiono portret Papieża
namalowany przez absolwentkę
A.Kostkę i zapalono znicze. Delega-
cja uczniów poszła pod znajdujący
się przy kościele pomnik Jana Pawła
II, gdzie złożyła wiązankę kwiatów.
Kolejnym akcentem upamiętnienia
Ojca Świętego był prowadzony wie-
czorem w kościele przez gimnazja-
listów różaniec. Naszym – Polaków
– obowiązkiem jest propagowanie
nauki Jana Pawła II i pielęgnowanie
pamięci o Jego pontyfikacie. Ucznio-
wie się z tego wzorowo wywiązali.

Wędkarze Koła Osieczna i klubu wędkarskiego Dan- Pol Osieczna
uczestniczyli w zawodach wędkarskich – o mistrzostwo okręgu leszczyń-
skiego w wędkarstwie spławikowym w kategorii juniorów i kobiet rozgry-
wanych na zbiorniku wodnym Balaton w Miejskiej Górce”.

Kategoria juniorów została zdominowana przez naszych młodych węd-
karzy którzy zajęli odpowiednio:

I Łukasz Walasik
II Mikołaj Kędziora,
III Michał Kubiaczyk.
W kategorii kobiet IV miejsce zajęła kol. Agnieszka Stróżyńska
są to bardzo dobre pozycje wyjściowe w perspektywie wiosennych za-

wodów w tych kategoriach.

Zwycięzcy zawodów


