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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo

Justyna Piwońska, reprezentująca
Starostwo Powiatowe w Lesznie prze-
prowadziła w klasach I-III w ramach
edukacji przyrodniczej prezentacje eko-
logiczne. Tematyką zajęć było segrego-
wanie odpadów, recykling i
elektrośmieci.

W ramach szkolnych wyjazdów kra-
joznawczych klasy 5a, 1ga oraz ucznio-
wie z klas 1gb, 2ga, 3ga i 3gb pod
opieką Haliny Szajbe i Agaty Szczepań-
skiej wyruszyli zwiedzać stolicę. Pro-
gram wycieczki opracowano według
trzech haseł: powstanie warszawskie,
droga Polski do niepodległości oraz po-
stać Fryderyka Chopina. Dopełnieniem
wycieczki stało się dla uczestników wy-
jazdu do Warszawy spotkanie w szkole
z Wojciechem Ziemniakiem, posłem na
Sejm RP. Tematyka związana z pracą
sejmu i zadaniami posłów została roz-
poczęta podczas wizyty 47 uczniów w
gmachu na Wiejskiej. Poseł mówił nie
tylko o swojej pracy, ale także o zasa-
dach, jakimi kieruje się w życiu zawodo-
wym i prywatnym. Poseł z rąk dyrektora,
Andrzeja Głowackiego przyjął statuetkę
„Przyjaciela szkoły w Osiecznej”,
uczniom zaś podarował książki i albumy
o tematyce sportowej, flagę olimpijską
oraz słodkie upominki. 

Druga grupa gimnazjalistów z klas
drugich i trzecich przebywała na 4-dnio-
wej wycieczce nad morzem. Zwiedzanie
rozpoczęto od Zamku w Malborku, po-
dziwiano zabytki i uroki Gdańska, Gdyni
i Helu. Opiekę wychowawczą nad
uczestnikami sprawowała Małgorzata
Zielona.

W góry natomiast wyjechała grupa
uczniów z klas II b i IV b pod opieką wy-
chowawczyń: Klaudii Nowackiej i Anny
Sobierajskiej. Pierwszego dnia uczest-
nicy wycieczki zwiedzili m.in. Świera-
dów Zdrój, później zachwycali się
okolicami Szklarskiej Poręby. Wy-
cieczkę zakończyła eskapada do Kar-
pacza. 

W formie pikniku rodzinnego ucznio-
wie klasy 1a z wychowawczynią Joanną
Prałat świętowali Dzień Mamy i Taty.
Dzieci wcieliły się w trudne role rodzi-
ców, by przez chwilę ponarzekać na
małych bałaganiarzy i niejadki. Dzieci
obdarowały rodziców wykonanymi
przez siebie figurkami z gipsu oraz kwia-
tami. Był placek, kiełbaski z ogniska i
zawody sportowe.

Wyniki kolejnej edycji Międzynaro-
dowego Konkursu Matematycznego
„Kangur” okazały się pomyślne dla
uczniów osieckiej szkoły. Z notą bardzo
dobrą konkurs ukończyli: Weronika Do-
braś i Adrian Dobraś, wyróżnienia zaś
otrzymali: Roksana Nadolna, Joanna
Szczepańska, Karolina Surdyk, Agata
Golak i Hubert Niwczyk. Miłośnikom ma-
tematyki gratulujemy!

W złotej dziesiątce znalazły się
młode talenty w dziedzinie sztuki. Po ze-
szłorocznej serii wyróżnień przyszła
pora na główne nagrody, które w kon-
kursie „Małe konfrontacje” organizowa-
nym przez Leszczyńskie
Stowarzyszenie Twórców Kultury otrzy-
mali: Joanna Szczepańska i Sandra
Skrzypek z malarstwa oraz Martin
Mocek z fotografii. Do grona laureatów
dołączyła wyróżniona pierwszoklasistka
Zuzanna Szczepańska.

Już po raz dziesiąty Rada Rodziców
we współpracy z nauczycielami i
uczniami szkoły zorganizowała festyn
rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Na lu-
dową nutę zatańczył ZTL Moraczewo
oraz maluchy z klas I-III, które zapre-
zentowały się także w zabawnych scen-
kach gwarowych. Swoje umiejętności
zaprezentował także ZT ISKIERKI z
Leszna. Goście mogli skosztować sma-
kołyków oraz nabyć drobiazgi na klaso-
wych kiermaszach. Dzieci uczestniczyły
także w sportowych zmaganiach przy-
gotowanych przez zespół "Survival
Team" z Leszna. 

Marcin Nowicki nie dał szans swoim
rywalom w biegu na 1000m podczas za-
wodów o Mistrzostwo Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu zajmując I
miejsce z czasem 2,41,33min. Oprócz
Marcina w tych zawodach wystąpili:
Sandra Katarzyńska w pchnięciu kulą
(11miejsce) i Michał Sassek w biegu na
100m - 11,96s(zabrakło 0, 08s aby wy-
startować w ścisłym finale).

Grupa taekwondo z osieckiej szkoły
wzięła udział w zawodach o Puchar Bur-
mistrza Pleszewa. Z 230 zawodników
reprezentujących 23 kluby uczniowie
naszej szkoły zajęli drużynowo II
miejsce. Indywidualnie zaś: Dagmara
Szłapczyńska zajęła I miejsce w twio ap
changi, Wiktoria Nowakowska - II
miejsce w dubaldangseon dollgo chagi,
Klaudia Nowakowska - I miejsce w du-
baldangseon dollgo chagi, Maria Pawli-
siak - II miejsce w dubaldangseon dollgo
chagi i III miejsce w twio ap changi,
Kamil Bajon z klasy V a II miejsce w twio
ap changi i III miejsce w poomse.

Turniej siatkówki plażowej o Mist-
rzostwo Powiatu Leszczyńskiego roze-
grany został w nietypowej formie. W
Belęcinie spotkało się 10 zespołów dwu-
osobowych. Ze względu na deszczową
pogodę dziewczęta rywalizowały w sali
sportowej przestrzegając przepisów
siatkówki plażowej. Osieckie gimnazja-
listki walczyły w dwóch grupach. W fi-
nale po zaciętej grze Klaudia Krajewska
i Zuzanna Picz pokonały zawodniczki z
Brenna i zajęły III miejsce. Weronikę
Wójcik i Darię Rogalewicz sklasyfiko-
wano na VI miejscu.

Reprezentacja Szkoły Podstawowej
zajęła 6. miejsce podczas piłkarskiego
Turnieju O Puchar Posła na Sejm RP
Łukasza Borowiaka. 

Podczas Mistrzostw Powiatu Gim-
nazjów w lekkiej atletyce 10 medali zdo-
byli: S.Katarzyńska (złoto),
M.Sassek-100m (złoto), M.Nowicki-
1000m (złoto), A.Krajs-oszczep
(srebro), S.Woźny-oszczep (srebro),
M.Kaczmarek-IIm.-skok wzwyż (srebro),
A.Klimkowski-300mp. pł.(srebro), K.Ły-
siak-300m (brąz), P.Karolczak, M.Dzik,
M.Kaczmarek, A.Klimkowski sztafeta
szwedzka (brąz), M.Harendarz, J.Merta,
S.Woźny, M.Sassek-szt. 4x100 (brąz)

Podczas zawodów powiatowych
lekkoatleci ze szkoły podstawowej po-
kazali swoje umiejętności. Dziewczęta
(P.Wilk, Z.Harendarz, M.Wróblewska,
N.Nyczka, M.Skorczyk, L.Dworacka)
zdobyły złote medale a chłopcy(J.Do-
magała, M.Lewicki, J.Triller, R.Wawrzy-
niak, M.Lasik, D.Urbaniak) srebrne.
Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli
Paulina Wilk i Jeremiasz Domagała.

WSiP zaproponowały w bieżą-
cym roku szkolnym klasom piątym i
szóstym udział w programie eduka-
cyjnym EKSTRAKLASA. W tym
ogólnopolskim konkursie Szkołę re-
prezentowały dwie klasy: Va – pod-
opieczni I. Kubasik w części
matematycznej i Vb - podopieczni A.
Poprawskiej w części polonistycz-
nej. Zadaniem uczniów było rozwią-
zywanie przygotowanych testów.
Dwie najlepsze prace z klasy nau-
czyciele odsyłali do organizatora. 6
czerwca ogłoszono wyniki. Nade-
słano 4000 prac. Spośród nich ko-
misja konkursowa wyłoniła trzy
najlepsze z języka polskiego i z ma-
tematyki. II nagrodę w części polo-
nistycznej otrzymała kl.Vb, którą
reprezentowały prace Kingi Kani-
kowskiej i Natalii Szramiak. Zgodnie
z Regulaminem Konkursu zdo-
bywcy II miejsca otrzymują cenne,
bo o wartości 6000 zł, wyposażenie
pracowni polonistycznej w sprzęt
multimedialny i publikacje dydak-
tyczne.

Uczniowie kl. IIIc odwiedzili
wioskę indiańską w Łopuchówku
koło Murowanej Gośliny na terenie
Parku Krajobrazowego „Puszcza
Zielonka”. Jest to miejsce, którego
główną część stanowi „Obozowisko
Koczowników Wielkich Równin” –
wystawa prezentująca ekspozycję
przedmiotów związanych z codzien-
nym życiem Indian Ameryki Północ-
nej. Zajęcia prowadzili instruktorzy –
członkowie Polskiego Ruchu Przy-
jaciół Indian.

W Brzegu odbył się finał XX
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Angielskiej „FACE THE MUSIC”. W
kategorii młodzieżowej wystąpiły 44
osoby. Kąkolewską Szkołę repre-
zentowała Anna Mąka. Ania zakwa-
lifikowała się do finału.

Podczas spotkania z cyklu
„Nasza Szkoła czyta dzieciom”
uczniowie kl.I-III SP poznali baśń
H.CH.Andersena pt. „Wędrujący
muzykanci”. Organizatorka spotka-
nia – M.Suszek - zaproponowała
uczniom formę słuchowiska. Baśń
czytał znany aktor – Maciej Stuhr. 

Centrum Edukacji Obywatelskiej
organizuje w Zwierzyńcu Letnie La-
boratorium Liderówka 2013. Są to
warsztaty łączące pracę aktywnymi
metodami z praktycznymi działa-
niami. Tematem tegorocznej Lide-
rówki będzie refleksja nad
tożsamością jako źródłem energii
do działania w społeczności lokal-
nej. Aby wziąć udział w warsztatach,
trzeba było przygotować i nagrać
trzyminutową wypowiedź, w której
należało odpowiedzieć na pytania:
Kim jestem? i Co mnie fascynuje w
moim otoczeniu? Trzeba też było
dokończyć zdanie: Dla mnie działa-
nie jest jak… bo… oraz Potrzebuję
Liderówki do… Film należało umie-

ścić na dowolnym internetowym ser-
wisie. W lipcu po raz pierwszy w La-
boratorium Liderówka 2013
uczestniczyć będzie przedstawi-
cielka Szkoły - Zofia Nowaczyk,
która znalazła się w gronie 20 naj-
lepszych samorządowców. 

Dzieci z klas I a i I b wyjechały
do pracowni ćwiczeń praktycznych
Zespołu Szkół Rolniczo – Budowla-
nych w Grzybowie na lekcję przy-
rody. Przewodnik Edyta Ziętkiewicz
opowiadała o pracy w tym gospo-
darstwie. Pokazała zbudowany
przez uczniów szkoły piec chle-
bowy, teren na odpoczynek przy
ognisku, ryby w stawku, miejsca
upraw kwiatów, owoców i warzyw.
Pierwszoklasiści szukali drogi w la-
biryncie zbudowanym z różnych ga-
tunków roślin. Nie lada atrakcją
okazał się: pokaz przygotowujący
ziemię do siewu oraz własnoręczne
sianie słonecznika jadalnego i
ozdobnego. 

12 czerwca odbył się finał we-
wnątrzszkolnego konkursu ortogra-
ficznego o Pióro Dyrektora Szkoły.
W pierwszym – eliminacyjnym – eta-
pie wystartowali wszyscy uczniowie.
Do finału dotarli najlepsi. W patio
Szkoły - oceniani przez dyr. A. Żalik
i A. Poprawską oraz dopingowani
przez rówieśników - walczyli o
miano Mistrza Ortografii. Zwycię-
żyły: Zuzanna Pietrowska z kl. IIa,
Zuzanna Stróżyk z Va, grupie klas
gimnazjalnych  zwyciężyła Jadwiga
Lester z 3ga. Podczas uroczystego
zakończenia roku szkolnego mist-
rzowie ortografii otrzymają ufundo-
wane przez panią dyrektor pióra. 

W trosce o środowisko po raz
kolejny zorganizowano zbiórkę ba-
terii. Zebrano łącznie 361,6 kg:    kl.I-
III SP – 128,5kg, kl.IV-VI SP – 142,1kg,
kl. 1-3G – 91kg. Oto szczegółowe
wyniki zbiórki: - kl.I-III SP: I miejsce
– Ib (44 kg), II miejsce – IIa (35 kg),
III miejsce – IIIc (20 kg). - kl.IV-VI
SP: I miejsce – VIa (45 kg), II
miejsce –  Vb (39 kg), III miejsce –
IVa (32 kg). - kl. 1-3G: I miejsce –
1gb (25k g), II miejsce – 2gb (24k g),
III miejsce – 3ga (17 kg). Warto
dodać, że w przeliczeniu na jednego
ucznia zwyciężyła VI a z wynikiem
2, 37 kg, drudzy byli uczniowie Ib –
2 kg, a trzecie miejsce przypadło Vb
z wynikiem 1, 70 kg.

Gromada Zuchowa „Zwinne
Wiewiórki” wraz ze druhnami i zu-
chami z innych gromad hufca
Leszno spotkały się w Boszkowie
na ZUCHOWYM POWITANIU
LATA. Zuchy z Kąkolewa po raz
pierwszy prezentowały się w no-
wych koszulkach ufundowanych
przez Dyrekcję i Radę Rodziców.
Wszyscy mogli uczestniczyć w za-
bawach integracyjnych, turnieju piłki
plażowej, torze przeszkód, rejsie ża-
glówką.


