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Do zespołu Szkół w Osiecznej w
roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza
401 uczniów. 33 siedmiolatków rozpo-
częło naukę w szkole podstawowej, a
siedemnastoosobowa grupa uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Świerczynie
dołączyła do osieckich gimnazjalistów.

Pracę w naszej szkole rozpoczęli
nowi nauczyciele: pani Joanna Prałat
(nauczanie zintegrowane), Siostra Cy-
ryla (religia) oraz Piotr Rosiński (geo-
grafia). Na stanowisko nauczyciela
matematyki wróciła Jolenta Drożdżyń-
ska. Trzy nauczycielki: Elżbieta Salij-
Rosińska, Edyta Nitecka i Marta
Wielgosz osiągnęły kolejny stopień
awansu zawodowego.

Do historii reformy szkolnictwa zapi-
szą się obecne pierwsze klasy szkoły
podstawowej i gimnazjum, które jako
pierwsze będą realizowały założenia
Nowej Podstawy Programowej.

Obok przedmiotów obowiązkowych,
do których w gimnazjum dołączył drugi
język obcy, młodzież szkolna może rea-
lizować swoje pasje i zainteresowania
podczas kół zainteresowań, a także ko-
rzystać z pomocy w przypadku trudno-
ści w nauce w ramach zajęć
wyrównawczych, logopedycznych, ko-
rekcyjno-kompensacyjnych i rewalida-
cyjnych. Wśród tych pierwszych
znalazły się: zespół muzyczny, dodat-
kowa nauka języków, koło matema-
tyczne, plastyczne, polonistyczne,
geograficzne, przyrodnicze oraz szereg
zespołów sportowych. Na rzecz prze-
kazu informacji będą nadal pracowały
dwa zespoły redakcyjne: szkolnego
radia Węzeł i szkolnej gazety POD-
STAWKA.

Już w drugim tygodniu roku szkol-
nego zainaugurowano sezon rowerowy.
Jak pierwsi w trasę wyruszyli najmłodsi:
klasa 2a i 3a, którym towarzyszyły wy-
chowawczynie oraz rodzice. Polna
ścieżka rowerowa wiodła wzdłuż sa-
micy do Drzeczkowa, gdzie dzięki go-
ścinności księdza Marka Smólskiego
odbył się piknik przy ognisku. Zapasy
energii dzieci zużyły także podczas
meczu w piłkę nożną z udziałem dziew-
cząt i chłopców.

Na “pożegnanie lata” w kierunku
Świerczyny wybrały się klasy 1gb i 2ga.
Tym razem biesiadowano nad jeziorem
w Górznie. Chętni rozegrali mecz w
siatkówkę, a przy blasku zachodzącego
nad wodą słońca wykonano pamiąt-
kowe zdjęcia.

Wspólne wycieczki rowerowe mają
wartość wychowawczą. Podczas jazdy
uczymy się zachowania na drodze i od-
powiedzialności za siebie i innych. Przy-
gotowując ognisko poznajemy zasady
bezpieczeństwa, dbamy o przygotowa-
nie niezbędnych materiałów, a w czasie
posiłku dzielimy się prowiantem i
uczymy się wzajemnie sobie pomagać.

Zwieńczeniem wakacyjnych przy-
gotowań powołanej w czerwcu grupy
teatralnej był występ naszych uczniów
podczas Leszczyńskich Spotkań Teat-
ralnych. Anna Biegańska, Jason Kra-
szewski, Alicja Sawicka, Olga Schultz,
Michał i Jakub Jędrzejczak wystąpili w
premierowym dramacie dla dzieci pt.
“Przebaczenie”, wyreżyserowanym
przez panią Annę Bajserowicz auto-
rstwa Danuty Muchy.

Dwoje uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Osiecznej: Joanna Szczepańska
i Michał Sassek oraz absolwentka Anna

Sassek opowiadają o wakacyjnym wy-
jeździe z Zespołem Tańca Ludowego
Moraczewo, z którym związani są od
kilku lat:

- Celem tegorocznego wyjazdu była
Bułgaria, gdzie przez dwa letnie mie-
siące co roku odbywa się Balkan Folk
Festival. Nasz zespół przemierzył już
Europę i odwiedził większość krajów,
dla nas natomiast był to pierwszy wy-
jazd zagraniczny -mówi Michał. - Pod-
czas imprezy mieliśmy okazję wystąpić
w nadmorskich amfiteatrach w Primor-
sku i Kiten, obok licznych grup z innych
krajów Europy. W programie znalazły
się także koncerty chórów i orkiestr,
które mogliśmy także podziwiać. Za-
chwyciły nas stroje ludowe Serbów, któ-
rzy byli chyba najliczniejszą grupą na
festiwalu, a także występy polskich ze-
społów i orkiestr wraz z mażoretkami,
które przyjmowane były przez festiwa-
lową publiczność bardzo ciepło.

-W naszym repertuarze znalazły się
tance z różnych regionów Polski: suita
wielkopolska, wiązanka tańców lubel-
skich i rzeszowskich oraz najbardziej
widowiskowy kujawiak z oberkiem, a
także tańce narodowe: polonez i mazur
- opowiada Joasia. - Ale oprócz wy-
stępów spędziliśmy klika dni na kąpieli
w ciepłym, błękitnym morzu oraz zaba-
wach na plaży. W Bułgarii zwiedzaliśmy
Sosopol, Promorsko i Sofię. Po kilka
godzin spędziliśmy podczas przerw w
podróży w Belgradzie i Budapeszcie,
skąd przywieźliśmy niepowtarzalne
wspomnienia i piękne zdjęcia.

Asia trafiła do zespołu dzięki star-
szym koleżankom, które zaprosiły ją na
jeden z koncertów noworocznych przed
prawie czterema laty. Rok później na-
mówiła do wspólnego treningu Anię i
Michała. Zespół koncertuje często na
scenach regionu leszczyńskiego,
szczególnie w okresie letnim. W paź-
dzierniku ubiegłego roku obchodził 20-
lecie swojego istnienia. Od chwili
powstania zespołem opiekują się cho-
reografowie i instruktorzy tańca pań-
stwo Dorota i Grzegorz Śmiglewscy.
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach:
dziecięcej (Małe Moraczewo) oraz
grupy koncertowej (do niej trafiają tan-
cerze, którzy opanowali podstawowe
układy taneczne). Dzieci trenują w piątki
od godz. 17.00, zespół “starszy” w po-
niedziałki i piątki od godz. 19.00 w sali
GOK w Rydzynie. Wszyscy zaintereso-
wani tańcem ludowym mogą zgłosić się
w czasie trwania zajęć.

Nowy rok szkolny 2009/2010 w Ze-
spole Szkół w Kąkolewie uroczyście za-
inaugurowano 1 września o godz. 9. 00.
Wszyscy uczniowie, pracownicy Szkoły
i liczna grupa rodziców uczestniczyła
we mszy świętej odprawionej w ko-
ściele parafialnym przez księdza pro-
boszcza Ryszarda Kuchtę. Dyrektor
Zespołu Szkół - Pani Alina Żalik w oko-
licznościowym przemówieniu serdecz-
nie powitała całą społeczność szkolną
a szczególnie rozpoczynających
szkolną przygodę pierwszoklasistów.
Uczniom i nauczycielom w imieniu
własnym i Burmistrza Miasta i Gminy
Osieczna – Stanisława Glapiaka ży-
czyła wielu sukcesów. Serdeczne słowa
życzeń do uczniów skierowała też prze-
wodnicząca Rady Rodziców - Justyna
Katarzyńska. Część artystyczną na roz-
poczęcie roku szkolnego – „Był taki
wrzesień, jest taki wrzesień”- przygoto-
wali uczniowie klasy IIIb pod kierunkiem
wychowawczyni Małgorzaty Suszek i
nauczyciela muzyki Dominika Nowac-
kiego. W związku z 70. rocznicą wybu-
chu drugiej wojny światowej minutą
ciszy uczczono pamięć poległych w la-
tach 1939-1945, a delegacje uczniów
złożyły kwiaty i zapaliły znicze w miejs-
cach pamięci narodowej.

Podczas uroczystości serdecznie
pożegnano odchodzącego na emery-
turę katechetę Zenona Kutę.

W Szkole Podstawowej i w Przed-
szkolu Samorządowym w Kąkolewie
Zenon Kuta pracował od 1 września
1994 r. Uczniowie i pracownicy Szkoły
podziękowali mu za wszystkie lata
współpracy, zaangażowanie, dyskusje,
uśmiech, pasję, którą można się było od
niego zarazić.

Jednocześnie powitano nowych
członków rady pedagogicznej. W Kąko-

lewie pracę rozpoczęli:
Martyna Sowińska – nauczycielka

języka polskiego, anglistka - Magdalena
Samol, katechetka- Katarzyna Grycz-
Pudliszewska i nauczyciel wychowania
fizycznego – Jakub Knasiak. Łącznie w
Zespole Szkół pracuje 31 nauczycieli i
8 pracowników administracji i obsługi.
Do Szkoły Podstawowej uczęszcza 241
uczniów, a gimnazjalistów jest 123.

Poza zajęciami obowiązkowymi
przygotowano dla uczniów tradycyjnie
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Są
to koła przedmiotowe: polonistyczne dla
SP i G, matematyczne dla SP i G, his-
toryczne dla SP i G, języka niemiec-
kiego dla SP i G, języka angielskiego,
chemiczne, biologiczne, geograficzne,
fizyczne, religijne, przyrodnicze i infor-
matyczne. Działać też będą koła arty-
styczne: taneczne, plastyczne dla SP i
G oraz chór szkolny. W utrzymaniu
sprawności fizycznej pomogą uczniom
zajęcia w ramach SKS-ów. Kontynuo-
wać działalność będą też organizacje:
Samorząd Uczniowski, LOP, UKS
„Spartakus”, SKO oraz Klub Wiewiórka.

Dla uczniów na wszystkich pozio-
mach edukacyjnych przygotowano sze-
reg projektów, konkursów
kilkuetapowych i całorocznych.

Kontynuowane będą całoroczne
zmagania o tytuł SUPERKLASY, wyda-
wana będzie gazeta uczniów DO-NOS,
działać będzie Stowarzyszenie
POMOC.

Uczniowie włączą się we wszystkie
wielkie akcje, takie jak WOŚP czy ob-
chody Dnia Ziemi.

Przede wszystkim jednak będą so-
lidnie przygotowywani do pisania ze-
wnętrznych: sprawdzianu po szkole
podstawowej i egzaminu gimnazjal-
nego.

W imieniu uczniów P. Z. Kutę pożegnali: Monika Rozwalka, Mar-
tyna Andrzejewska, Natalia Szramiak i Jakub Jędrzychowski


