
[ 5 ]PRZEGLĄD OSIECKI
Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo

Przełom października i listopada
wypełniły przygotowania do jubileu-
szu 50-lecia nadania Szkole Pod-
stawowej w Osiecznej imienia
Powstańców Wielkopolskich. Uro-
czysta akademia, która odbyła się
11 listopada w połączeniu z obcho-
dami Święta Niepodległości była
zwieńczeniem licznych przedsięw-
zięć związanych z kompletowaniem
i analizą dokumentów i pamiątek
związanych z historią szkoły. Z po-
szczególnych okresów bowiem ist-
nieją różnej dokładności zapisy
kronikarskie i publikacje, które in-
spirują do podjęcia prób ustalania i
uszczegóławiania faktów z prze-
szłości. Uczniowie i nauczyciele za-
angażowali się w nawiązanie
kontaktów z najstarszymi nauczy-
cielami i uczniami naszej szkoły.
Czteroosobowa grupa grona peda-
gogicznego, która pamięta uroczys-
tość z dnia 28 listopada 1959 roku
przekazała nam informacje i foto-
grafie, a także zaszczyciła uroczys-
tość swoją obecnością. Równie
cenne okazały się wywiady z
uczniami przedwojennej i powojen-
nej osieckiej podstawówki, od któ-
rych otrzymaliśmy stare
świadectwa, zeszyty i inne cenne
przedmioty. Dzięki zebranym mate-
riałom wydano specjalny numer ga-
zety szkolnej PODSTAWKA, która
wyjątkowo przybrała kolorowe szaty
i bogata jest we wspomnienia, wy-
pisy z kronik i unikalne zdjęcia, a
także niewielki zarys szkolnych suk-
cesów lat powojennych. Otrzymane
i wypożyczone materiały wzboga-
ciły opracowaną na ten cel wy-
stawę, związaną z Powstaniem
Wielkopolskim i dziejami szkoły. Po-
nadto na pierwszym piętrze szkoły
przygotowano wystawę dzieł naj-
młodszych obecnych uczniów, któ-
rzy wykonali plakaty i prace
plastyczne na temat “Polska moja
Ojczyzna”. Starsi uczniowie zaś
upamiętnili jubileuszowy dzień w
autorskich utworach poetyckich i fe-
lietonach. Na okoliczność szkolnej
rocznicy wydano pamiątkowy zna-
czek.

Uczniowie klas pierwszych
gimnazjum wzięli udział w spek-

taklu w reżyserii Jerzego Hojdy
“Dziady cz. 2”, który wystawiła
Agencja Artystyczna PEGAZ ze
Świdnika. Grupa teatralna gościła w
Miejskim Ośrodku Kultury w Lesz-
nie, krzewiąc kulturę literacką i teat-
ralną wśród młodzieży miasta i
okolic.

Jesienny klimat nastraja do
plastycznej ekspresji, której efek-
tem stała się wystawa prac uczniów
klas I-III szkoły podstawowej.
Wśród pierwszoklasistów najwyżej
oceniono prace D. Kozak i M. Kuś-
piel, II miejsce zdobyli R. Szmania i
K. Nitsche, III zaś P. Raciborska i
W. Wrocławska. W klasach drugich:
I miejsce K. Najmowicz i A. Golak, II
miejsce N. Homska i Z. Basińska,
III miejsce K. Surdyk i E. Kubiak. W
klasach trzecich: I miejsce M. Ra-
tajczak i J. Kotwica, II miejsce S.
Kaźmierczak i M. Lasik, III miejsce
P. Szymańska i M. Śląski oraz J.
Triller.

Trwają szkolne konkursy
przedmiotowe, z których wyłonili się
pierwsi uczestnicy kolejnego
szczebla. Z języka polskiego do
etapu rejonowego zakwalifikowały
się: Dominika Ożyńska i Roksana
Szymczak z klasy 3ga oraz Monika
Konieczna z klasy 2gb. Z geografii
zaś Alicja Tusień i Hanna Kozak z
klasy 3ga.

Chętni uczniowie osieckiej
podstawówki rozpoczęli roczny kurs
w ramach tanecznego programu
edukacyjno-wychowawczego Olim-
pijska Szkółka Tańca i Dobrych Ma-
nier, prowadzony przez poznańską
szkolę tańca Hajdasz. Całoroczny
kurs zajęć ma za zadanie rozbudzić
w dzieciach aktywność ruchową, a
także uczyć współpracy i dobrych
manier, a wszystko to poprzez
naukę tańca. W programie znajdą
się tańce dyskotekowe, towarzy-
skie, narodowe i integracyjne. Zaję-
cia w naszej szkole odbywają się w
dwóch grupach wiekowych: dla
dzieci z klas I-III oraz uczniów klas
IV i V. Już w styczniu przewidywane
są pierwsze pokazy z udziałem
publiczności.

Gimnazjaliści w gostyńskim kinie
„Pod kopułą” obejrzeli film Johna
Kenta Harrisona pt. „Dzieci Ireny
Sendlerowej”.

Uczniowie klas I-IV SP oraz szós-
toklasiści i gimnazjaliści wzięli udział
w spotkaniach profilaktycznych. Na
szkolnej scenie wystąpili aktorzy
teatru „Kurtyna” z Krakowa. Dla
młodszych przygotowali spektakl pt.
„Dobre zachowanie. Starsi uczniowie
obejrzeli przedstawienie pt. „Ciągle
żyję”. Poruszono w nim trudne te-
maty agresji, uzależnień, patologii i
konfliktu z prawem.

Starostwo Powiatowe w Lesznie
prowadzi akcję propagowania sportu
w formie „Lekcji z Mistrzem”. W Ką-
kolewie odbyły się zajęcia, które pro-
wadziły koszykarki ekstraligowej
drużyny Super – Pol Tęcza Leszno:
Żaneta Durak, Barbara Głocka,
Marta Gajewska i Aleksandra Drze-
wińska oraz asystent trenera Woj-
ciech Walich. Uczniowie mieli
niesamowitą okazję trenować z za-
wodowymi koszykarkami, które po-
kazały swoje umiejętności i zdradziły
kilka koszykarskich sztuczek.

Pięćdziesięcioro uczniów z klas
Va, Vb, VIa i VIb pojechało do Poz-
nania, aby w kinie Apollo wziąć
udział w lekcji filmowej. Zajęcia pro-
wadził Tomasz Korczyk – aktor war-
szawskich teatrów „Polonia”, „Na
Woli” i „Kamienica”. Uczniowie poz-
nali tajniki zawodów filmowych. Wia-
domości o pracy reżysera,
scenarzysty, operatora, charaktery-
zatora, kostiumologa, dźwiękowca,
oświetleniowca, klapsera i aktora
ilustrowane były fragmentami filmów
lub zdjęciami. Dla uczestników lekcji
przygotowano wiele quizów. Ucznio-
wie obejrzeli też film przygodowy pt.
„Wyspa Nim”.

3 listopada uczniowie klas pierw-
szych – podopieczni pań S. Pietro-
wicz i E. Maśląki - wzięli udział w
„Pasowaniu ucznia na wesoło”.
Przejęci, ale uśmiechnięci, odświęt-
nie ubrani zaprezentowali przed
swoimi rodzicami, co wiedzą i potra-
fią. Pięknie śpiewali, tańczyli, wyka-
zali się i wiedzą przyrodniczą, i
sprawnością. Od starszych koleża-
nek po pomyślnym przejściu testów
otrzymali sowę – symbol mądrości,
pszczołę – symbol pracowitości i
klucz wiolinowy, który oznacza, że w
krainie muzyki czują się wyśmienicie.
Pasowania dokonała Dyrektor A.
Żalik. Od Rady Rodziców dzieci
otrzymały słodkie upominki. Następ-
nie razem z rodzicami świętowali w
klasach.

Uczniowie klas I-III SP uczestni-
czą w całorocznym projekcie pt.
„Bądź bezpieczny na drodze”. Z
dziećmi spotkał się policjant z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Lesznie –
Szymon Jędrzejczak.

10 listopada 2009 r. to bardzo
ważna data dla naszej szkolnej i lo-

kalnej społeczności. Uroczyście od-
dano do użytku boiska do koszy-
kówki i siatkówki. Druga część
uroczystości prowadzonej przez
Wicedyrektor Cecylię Glapiak to tra-
dycyjna wieczornica z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. Na
szkolnej scenie wystąpiły, wykonując
pieśni patriotyczne, kąkolewskie
chóry „Senior” i „Wrzos”. Członkowie
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
Kąkolewo zaprezentowali ludowe
piosenki i tańce. Uczniowie przygo-
towali przedstawienie pt. „Przed try-
bunałem historii”. Widzowie byli
świadkami rozprawy sądowej, pod-
czas której oskarżano Rosję, Austrię
i Prusy o uśmiercenie Polski na 123
lata. Dopełnieniem wystąpień proku-
ratora, obrońcy, sędziego i oskarży-
cieli posiłkowych – bohaterów
czasów zaborów były wykonane
przez szkolny chór pieśni. Spektakl
miał skłonić wszystkich widzów do
zastanowienia się, czy jesteśmy do-
brymi obywatelami. Zgodnie z trady-
cją zakończyliśmy wieczornicę
wspólnym śpiewem pieśni patrio-
tycznych. Uczniowie złożyli również
wieńce i zapalili znicze w miejscach
pamięci narodowej.

13 listopada Pani Halina Bartko-
wiak odebrała w Poznaniu z rąk Wo-
jewodyWielkopolskiego Złoty Medal
za Długoletnią Służbę. To odznacze-
nie przyznaje Prezydent RP ludziom,
którzy wyróżniają się długoletnią rze-
telną pracą zawodową, sumiennym
wypełnianiem obowiązków służbo-
wych, w sposób szczególny służą lo-
kalnej społeczności. Pani Halina
Bartkowiak jest osobą znaną w na-
szej gminie. Od 2 stycznia 1984 roku
pracuje w Szkole w Kąkolewie jako
sekretarz, pełni też obowiązki kadro-
wej. Bliskie jej są sprawy całej gminy
Osieczna, bo już trzecią kadencję
jest radną Rady Miejskiej, przewod-
niczącą Komisji Oświaty, Kultury i
Zdrowia. Mieszkańcy Kąkolewa ob-
darzyli ją zaufaniem, wybierając do
Rady Sołeckiej. Pani Halina jest
osobą bardzo kompetentną, po-
godną, zawsze życzliwą ludziom. Jej
wyróżnienie to radość i zaszczyt
także dla społeczności ZS w Kąkole-
wie.

Lek. med. Grzegorz Pudliszewski
specjalista chirurgii ogólnej

Gabinet czynny
w I i II wtorek każdego miesiąca

godz. 16.30-18.00
w budynku przychodni

w Osiecznej ul. Kopernika 8A
(obok apteki)
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