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Już 10 grudnia wyjazdową Wigi-
lią w rydzyńskim schronisku cztery
klasy rozpoczęły świętowanie Bo-
żego Narodzenia. Klasy 1b i 3a za-
inaugurowały wyjątkowy wieczór
szaleństwami na śniegu wokół
zamku, którym poszukiwano śladów
Białej Damy. Gimnazjaliści z klas 2ga
i 2gb przygotowali dekoracje, ozda-
biali pierniki i odprawili taniec prze-
bierańców na śniegu. Dzieląc się
opłatkiem przystąpiono do wieczerzy,
spożywano tradycyjne potrawy przy-
gotowane przez uczniów i rodziców,
śpiewano kolędy przy dźwiękach in-
strumentów i rozpakowywano pre-
zenty, za które trzeba było “zapłacić”
występem na zadany temat. Nocą
prowadzono rozmowy i dojadano
smakołyki, a rankiem skorzystano z
wyjątkowej zimowej aury: lepiono bał-
wany i ścigano się w zaprzęgach sa-
neczkowych.
„Gdzie jest nasze Betlejem” to

spektakl o tematyce świątecznej, w
którym uczestniczyli wszyscy ucznio-
wie klas I-III szkoły podstawowej.
Montaż słowno-muzyczny, opraco-
wany w oparciu o scenariusz Joanny
Cieśli, został przygotowany przez stu-
dentów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Lesznie. Na scenie
leszczyńskiego MOK-u wystąpiły:
chór Gimnazjum Nr 1 w Lesznie, teatr
pantomimy z Zespołu Szkół Specjal-
nych w Lesznie, zespół instrumen-
talny pod kierownictwem Rafała
Ratajczaka i Mateusza Kosmaciń-
skiego oraz soliści. Koszty wyjazdu
zostały pokryte z funduszy zgroma-
dzonych podczas kiermaszu je-
sienno-świątecznego.
Minęło dziesięć lat od pierwszej

edycji Szkolnego Konkursu Literac-
kiego o tematyce świątecznej, owo-
cem którego były niezwykle
pomysłowe scenariusze zabawnych
historii związanych ze świętami Bo-
żego Narodzenia. Z okazji jubileuszu
- wystawiono na scenie osieckiego
MGOK-u te, które najbardziej wzru-
szały i bawiły widzów, a także sku-
tecznie wprowadzały w
niepowtarzalną atmosferę świą-
teczną. Wśród tytułów znalazły się:
„Diabelskie igraszki” (2002), „Biały
Kapturek” (2004), „Jachu i Stachu”
(2008), „Alutka” (2009). Całość uroz-
maiciły najpiękniejsze kolędy i pio-
senki gwiazdkowe. Tym razem na
scenie wystąpili absolwenci Zespołu
Szkół w Osiecznej, którzy w „świą-
tecznych aferach” konsekwentnie i z
zapałem realizowali swoje zapędy
teatralne: Karolina Samól, Kamila
Kraśner, Bartek Bohuszko, Marek Bo-
rowiec, Alan Krośniewski, Magdalena
Bohuszko, Marta Borowiak, Anna
Sassek, Patrycja Helińska, Barbara
Marciniak, Michał Stępniewski, Mar-
cin Tomaszewski, Michał Sobański,
Andrzej Majer, Piotr Cieślarczyk, Szy-
mon Ciesielski i Agnieszka Sassek.
Towarzyszyli im obecni uczniowie od
najmłodszych do trzecioklasistów z
gimnazjum: Piotr Heliński, Julia
Brzostowska, Maria Piasecka, Nata-

lia Kaźmierczak, Joanna Szczepań-
ska, Dominika Zalewska, Filip Piot-
rowski, Eryk Kubiak, Jeremiasz
Domagała, Zofia Płóciniczak, Klaudia
Krajewska, Martyna Grzesińska,
Maria Kubacka, Marek Walenczew-
ski, Michał Sassek, Jakub Jędrzej-
czak, Szymon Woźny, Magdalena
Szneider, Renata Boś, Łukasz Zieliń-
ski, Monika Konieczna, Alicja Sa-
wicka, Maria Kubacka i Marika
Pudliszewska.
Nastrojową część spektaklu za-

kończono „Kolędą dla nieobecnych”
dedykowaną pozostającym w naszej
pamięci nauczycieli i uczniów, a także
wszystkim bliskim i przyjaciołom, któ-
rych zabrakło przy wigilijnym stole.
Klimat świąt sprzyjał dobrym

uczynkom i akcjom na rzecz potrze-
bujących. Pod okiem pedagoga
szkolnego uczniowie wraz z rodzi-
cami przygotowali łącznie 80 paczek
dla samotnych starszych osób oraz
dla dzieci z przedszkola i szkoły pod-
stawowej z Osiecznej i okolic. Dzięki
licznym kampaniom radia Węzeł
uczniowie wspierali fundację SOS
„Wioski dziecięce”, sprzedając pier-
niki na rzecz akcji „Podaruj dzieciom
święta z rodziną”. Trwa także zbiórka
nowej zimowej odzieży dla dzieci z te-
renów objętych działaniami wojen-
nymi, którą koordynuje Fundacja
Pomocy Humanitarnej pod hasłem
„Małe, bose, przemarznięte”. Paczkę
z ponad 300 piernikami Samorząd
Szkolny wysłał także do Gimnazjum
Nr 2 w Sandomierzu, którego przed-
stawicieli gościliśmy w naszej szkole
w czerwcu ubiegłego roku. Mamy na-
dzieję, że rówieśnikom z zalanych te-
renów sprawiliśmy miłą
niespodziankę. Wszystkim, którzy nie
szczędzili czasu, okazali serce, i dzie-
lili się tym, co posiadają serdecznie
dziękujemy.

9 stycznia rozśpiewana grupa
osieckich uczniów zaprezentowała
się w repertuarze kolędowym. W ko-
ściele klasztornym wystąpili najmłodsi
wokaliści. Uczniowie gimnazjum
przypomnieli historię kolęd oraz za-
poznali słuchaczy z treścią najstar-
szych pastorałek. Śpiewającym
przygrywali młodzi instrumentaliści:
Maria Piasecka i Joanna Szczepań-
ska na skrzypcach, Marek Walen-
czewski na tenorze, Łukasz Zieliński
na trąbce, Michał Sassek i Jakub Ję-
drzejczak na gitarach. Aranżacją mu-
zyczną zajęli się Klaudia Nowacka i
Piotr Piotrowski.
W grudniu i styczniu trzecioklasi-

ści z gimnazjum przystąpili do dwóch
serii próbnych egzaminów. Testy eg-
zaminacyjne opracowane i dostar-
czone zostały przez wydawnictwo
OPERON oraz Okręgową Komisję
Egzaminacyjną. Także szóstoklasiści
przymierzyli się do próby sprawdze-
nia umiejętności zdobytych w szkole
podstawowej. Próbne sprawdziany i
egzaminy pomagają w przygotowa-
niu uczniów do prawdziwego testu w
kwietniu 2011 roku oraz oswajają
uczniów i nauczycieli z procedurami.

20 grudnia w patio Szkoły zgro-
madzili się mieszkańcy Kąkolewa i po-
zostałych wsi obwodu Szkoły, rodzice
i dziadkowie uczniów, zaproszeni go-
ście, absolwenci i pracownicy Szkoły.
Obejrzeli przedstawienie bożonaro-
dzeniowe pt. „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”, które uczniowie przygotowali
według scenariusza i w reżyserii Sylwii
Walenciak. Jasełkom towarzyszył kon-
cert kolęd. Na zakończenie po sym-
bolicznym przełamaniu się opłatkiem
życzenia wszystkim obecnym złożyła
dyrektor Alina Żalik.
Jakub Matuszak z Grodziska

(gmina Piaski) cierpiący na przykurcze
ścięgien Achillesa i oczekujący na
operację potrzebuje roweru rehabilita-
cyjnego. Uczniowie i pracownicy
Szkoły włączyli się w akcję zbierania
plastikowych nakrętek, które trafią do
zakładu recyklingowego w Stęszewie.
Rower rehabilitacyjny kosztuje 12000
zł, trzeba zebrać 24 tony nakrętek.
Zrozumienie i życzliwość uczniów, ich
rodziców oraz pracowników Szkoły
dały dobry efekt, bo zgromadzono 223
kilogramy. Najwięcej plastikowych na-
krętek zebrały następujące klasy: IIa –
24, 30 kg, IIIb – 19, 10 kg, Va – 19 kg,
VIa – 17 kg, Ic – 16 kg, VIb i 1gb – 15,
5 kg oraz Ia – 14 kg. Dziękujemy za
włączenie się do akcji. Druga część
akcji już po feriach. Pamiętajmy, aby
dzielić się sercem.
Pierwsze spotkanie koła filmo-

wego odbyło się w listopadzie. Grupka
pasjonatów zdobywała wiedzę na
temat filmuAndrzejaWajdy „Katyń”. W
grudniu młodzi zapaleńcy przyjrzeli się
bliżej komedii, poznali historię tego ga-
tunku, obejrzeli konstrukcje pierw-
szych teatrów i stroje aktorów.
Popołudniowe chwile umiliła im pro-
jekcja polskiej komedii „Kołysanka” w
reżyserii Juliusza Machulskiego.
Wszystkich chętnych zapraszają na
kolejne spotkanie prowadząca zajęcia
Martyna Sowińska i uczniowie.
5 stycznia odbył się w Szkole VI

Międzyszkolny Konkurs Śpiewaczy.
Czterdzieścioro uczniów z siedmiu
szkół rywalizowało w czterech katego-
riach, śpiewając kolędy, pastorałki i
piosenki o zimie. Ich występy oceniało
jury w składzie:Alina Żalik,Alicja Zieg-
ler oraz Zbigniew Schulz. W roli kon-
feransjerów wystąpili Weronika
Kosmalska i Klaudiusz Jaraczewski.
Wszystkie występy były piękne i

doskonale przygotowane. Wszyscy
uczestnicy Konkursu zasłużyli na
gromkie brawa. Jury zadecydowało o
następującym przydziale miejsc:
Klasy I-III SP: I miejsce – Mikołaj

Woźniak, II miejsce – Anna Michało-
wicz, III miejsce – Daniel Kędziora.
Klasy IV-VI SP: I miejsce – Dorota

Sierszeń, II miejsce – Piotr Głowacz,
III miejsce – Sandra Urbaniak.
Klasy I-III G: I miejsce – Bartosz

Dwornik, II miejsce – Matylda Hołoga,
III miejsce – Weronika Kosmalska.
Zespół śpiewaczy: I miejsce –

Śpiewające nutki, II miejsce – Res-
pect, III miejsce – Ósemki.
Grand Prix, czyli nagrodę dla mist-

rza, przyznano Magdalenie Katarzyń-
skiej.
12 stycznia odbył się w Szkole IV

Dzień JęzykówObcych. Panie Danuta
Bednarczyk i Adrianna Pawłowska-
Kramarczyk oraz Pan Piotr Konieczny
przygotowali dla uczniów wiele zadań.
Najmłodsi (uczniowie klas I-III SP) ry-
walizowali, śpiewając po angielsku
wybraną piosenkę. Dwuosobowe
drużyny z pozostałych klas brały
udział w konkursach znajomości ję-
zyka angielskiego i niemieckiego.
Chętni uczniowie, śpiewając solo lub
w zespole, mogli próbować swych sił
w konkursach piosenki niemieckoję-
zycznej i anglojęzycznej. Poza tym
uczniowie klas IV-VI mieli za zadanie
przygotować w dowolnej formie plan
Kąkolewa obejmujący swym zasię-
giem obszar o promieniu 500-700
metrów od Szkoły.
Gimnazjaliści wykonywali plakat

prezentujący Szkołę lub kąkolewski
kościół i dołączali do niego kilkuzda-
niowy opis danej budowli. W wykona-
niu gimnazjalistów można też było
zobaczyć scenki teatralne pod wspól-
nym tytułem: Pytanie o drogę.
Zostały policzone pieniądze, które

w ramach GÓRYGROSZAzebrano w
Szkole od 22 listopada do 3 grudnia.
Patronat nad tą akcją, której celem jest
zgromadzenie funduszy na pomoc
dzieciom wychowującym się poza
własną rodziną, objęło Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Udało się zebrać
729,76 zł. Liczenie było bardzo praco-
chłonne, bo do puszek wrzucano –
zgodnie z ideą akcji – grosze, czyli
drobne monety. Samorząd Uczniow-
ski – koordynator akcji – pięknie dzię-
kuje wszystkim ofiarodawcom.


