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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo

P. Andrzejewska, A. Letza i M. Brze-
zowski pod opieką A. Poprawskiej wzięli
udział w Gimnazjum nr 7 w Lesznie w VI
Międzyszkolnym Konkursie "Mistrz czyta-
nia ze zrozumieniem". Adelina Letza w tej
rywalizacji zajęła III miejsce. 

Od 18 do 21 maja odbył się XXIV
Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej,
“ŚREMSONG". Szkołę reprezentowały:
Anna Katarzyńska oraz kwintet wokalny w
składzie: Angelika Cicha, Angelika Chwa-
styniak, Lena Kaczmarek, Zuzanna Ma-
łecka oraz Anna Katarzyńska. W swoich
kategoriach dziewczynki otrzymały wy-
różnienia. 

27 maja w Szkole obchodzony był
Dzień Samorządowca. Na wspólnym bie-
siadowaniu nie zabrakło lodów i planów
na przyszłość. Samorządowcy poznali
wyniki konkursu przeprowadzonego w ra-
mach ewaluacji działalności SU. Nauczy-
ciele tytuł Samorządowca Roku przyznali
Oliwii Jezierskiej. 

Agata i Katarzyna Kretschmer wzięły
udział w finale VII Wojewódzkiego Kon-
kursu Wiedzy o Regionie "Moja Wielko-
polska". Razem z E. Kosmalską udały się
do Lądu. Kasia zwyciężyła, a Agata zajęła
trzecie miejsce. 

W Szkole Podstawowej w Maniecz-
kach odbył się etap wojewódzki XIX Kon-
kursu Wiedzy o Wielkopolsce
organizowanego przez Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Wielkopolski. Szkołę re-
prezentowało w nim dziesięcioro uczniów.
Dwoje ze Szkoły Podstawowej - Marta
Walenciak i Wojciech Fischer i ośmioro z
Gimnazjum - Agata Kretschmer, Natalia
Mikołajczak, Kinga Kanikowska, Karolina
Woźniak, Anna Skrzypczak, Maciej Peł-
czyński, Katarzyna Kretschmer i Amelia
Kuźniak. Laureatami zostali wszyscy
uczniowie Gimnazjum. Pięć uczennic zdo-
było pierwsze miejsce (N. Mikołajczak, K.
Woźniak, A. Skrzypczak, K. Kretschmer i
A. Kuźniak). Dwoje zajęło drugie miejsce
(K. Kanikowska i M. Pełczyński). 

29 maja w Domu Kultury w Sławie od-
były się IV eliminacje XV Festiwalu Pio-
senki, “Śpiewać może każdy". Szkołę
reprezentowali podopieczni Dominika No-
wackiego: Anna Katarzyńska, Zuzanna
Małecka, Amelia Śmiejczak, Ewa Nowa-
czyk oraz Karolina Kobylańska. Do finału
Konkursu awansowała Karolina Kobylań-
ska. 

Uczniowie klas I - III, uczestniczący w
projekcie literacko - plastycznym "Wiersze
Juliana Tuwima", recytowali wybrane
wiersze poety. Dzieci wykonywały też za-
dania konkursowe. I miejsce zajęła uczen-
nica klasy II b - Julia Jędrzychowska, II
miejsce zdobył Jakub Klimpel z III a, a na
miejscu trzecim uplasował się Szymon
Nowacki z II b. Wyróżnienia otrzymali:
Wiktoria Klimpel - I b, Lena Kaczmarek - II
a, Wiktoria Gawron - II b, Julia Zamelczyk
- II a, Zofia Nędza - I c, Zuzanna Małecka

- II a, Paweł Szczepaniak - III a i Amelia
Wiler z klasy III b. 

2 czerwca odbyły się Powiatowe Mist-
rzostwa Powiatu Leszczyńskiego w Bie-
gach Przełajowych. Paulina Bieniek
uplasowała się na 1. miejscu, Julia Galon
na 2. miejscu, Adrian Markowiak i Bartosz
Kowalski zajęli 3. miejsce. Zdobywcy
miejsc na podium oraz Amelia Kuźniak,
Martyna Burdzicka, Magdalena Cholewa
i Denis Śmiejczak zakwalifikowali się do
finału wojewódzkiego.

Jak każdego roku z okazji Święta
Książki biblioteka szkolna zaprosiła
wszystkich uczniów Zespołu Szkół do
udziału w Maratonie Czytelniczym. Po-
szczególne klasy spotkały się w bibliotece
szkolnej i czytały wybraną przez siebie
książkę. Każda klasa wykonała też dodat-
kowe zadanie.

Klasa IIb wraz z reprezentantami klas
Ia, Ib, Ic tworzącymi zespół ludowy "Małe
Pyrki" w formie apelu zapoznali uczniów z
językiem i tradycjami naszego regionu. 

Uczniowie Szkoły, pamiętając o Dniu
Matki i Dniu Ojca, przygotowali okoliczno-
ściowy koncert. Przede wszystkim śpie-
wem, ale też miniprzedstawieniem
podziękowali rodzicom za miłość, troskę i
wsparcie. 

1 czerwca po raz 19. zorganizowano
w Szkole imprezę pt. "Szukamy Młodych
Talentów". Na scenie zaprezentowali się
wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Ką-
kolewie. Tańczyli, śpiewali, recytowali,
mówili gwarą. Prezentacjom przyświecało
hasło "Piękna nasza Polska cała". Im-
prezę prowadziły O. Jezierska i A. Letza.
Występy oceniało jury, któremu przewod-
niczyła dyrektor A. Żalik. 

Oto wyniki:
kl. I - III taniec: I miejsce IIb, II miejsce

Ic, III miejsce IIIb;
kl. I - III recytacja: I miejsce Aleksan-

dra Woźna z IIIb, II miejsce Angelika
Chwastyniak z IIa, III miejsce Jakub Klim-
pel z IIIa;

kl. IV - VI piosenka: I miejsce VIb, 
II miejsce VIa, III miejsce Va;

kl. IV - VI tekst gwarowy: I miejsce
Marta Walenciak z Vc, II miejsce Olga
Szczepaniak z VIb, III miejsce Zuzanna
Pietrowska z IVa;

kl. 1 - 3 G. teledysk: I miejsce 2ga, 
II miejsce 2gb, III miejsce 1ga;

kl. 1 - 3 G. "Twoja twarz brzmi zna-
jomo": I miejsce 2gb, II miejsce 3ga, 
III miejsce 2ga;

"Śpiewać każdy może" 
- kl. I - III: I miejsce Angelika Cicha, 

II miejsce Anna Katarzyńska, III miejsce
Zuzanna Małecka;

- kl. IV - VI: I miejsce Amelia Śmiej-
czak, II miejsce Alan Płaczek, III miejsce
Olga Szczepaniak;

- kl. 1 - 3 G.: I miejsce Karolina Koby-
lańska, II miejsce Mikołaj Woźniak, 
III miejsce Weronika Górczak. 

Wtorkowe popołudnie, 19 maja
uczniowie szkoły postanowili spędzić,
sprzątając niektóre z ulic naszego mias-
teczka. 45 - osobowa grupa pod opieką
nauczycieli - Marty Grobelnej, Sylwii
Menes i Piotra Piotrowskiego - zbierała
śmieci. Udział w akcji był dobrowolny dla
uczniów, dlatego też niezmiernie cieszy
fakt ich licznego przybycia. Ochotnicy
posprzątali następujące ulice: Gostyń-
ską, Miejską Drogę, Kopernika, ks.
Steinmetza. Uporządkowali również let-
nisko nad Jeziorem Łoniewskim. W
działaniach porządkowych uczniów
wspierał Urząd Miasta i Gminy
Osieczna, który zaopatrzył uczestników
akcji w worki na śmieci oraz jednora-
zowe rękawiczki.

W Sali Balowej rydzyńskiego Zamku
odbyło się rozstrzygnięcie 5. edycji kon-
kursu literacko-plastyczno-historycz-
nego pod nazwą "Piszę/rysuję do
Ciebie..", adresowanego do uczniów
szkół powiatu leszczyńskiego. Repre-
zentanci naszego Gimnazjum w oso-
bach Weroniki Dobraś, Jakuba Cugiera
i Aleksandry Grobelnej zajęli trzy pierw-
sze miejsca w konkursie literackim na
poziomie gimnazjum, zaś Zuzanna
Szczepańska ze Szkoły Podstawowej
miejsce 1. w swojej kategorii wiekowej
za pracę plastyczną. W konkursie wzięły
również udział uczennice klas 6., Wero-
nika Wrocławska, Marta Kretschmer,
Roksana Szmania i Natalia Róższczka.
Wszystkich uczestników konkursu
opieką objęła Halina Szajbe. Organiza-
torem zmagań była Szkoła Podstawowa
w Dąbczu.

1 - 3 czerwca to termin szkolnych
wycieczek. W trasę trzydniowych wojaży
wyruszyły cztery grupy, do: Kotliny
Kłodzkiej, Karpacza, Sandomierza i Ber-
lina. Młodsze dzieci odpoczywały pod-
czas wyjazdów jedno - i dwudniowych w
Toruniu i Wrocławiu. 

Atrakcje zachodniej Polski oraz sto-
licy Niemiec stały się celem tegorocznej
wycieczki gimnazjalistów z klas 1. i 2.
zorganizowanej przez Małgorzatę Zie-
loną. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Ber-
lin, zamek joannitów w Łagowie,
zielonogórski Ogród Botaniczny. Opiekę
nad uczestnikami wyjazdu sprawowały
również Marta Grobelna i Edyta Nitecka.

Trasa wycieczkowa klas 6a, 3ga
oraz grupy uczniów klasy 3gb wiodła
tym razem przez Częstochowę do San-
domierza i Kazimierza nad Wisłą. Zwie-
dzili m. in. sanktuarium na Jasnej Górze
ruiny zamku w Chęcinach, Sandomierz
k/Kielc, podziwiali też najstarsze drzewo
w Polsce - dąb Bartek w świętokrzyskim
Zagnańsku. Grupie wycieczkowiczów za

niezapomniane chwile, wzorowe zacho-
wanie i wszelką pomoc dziękują organi-
zatorki wyjazdu, panie Agata
Szczepańska i Sylwia Menes. 

Tradycyjny komers, w tym roku po
raz pierwszy nazwany przez uczestni-
ków gimbalem, przeszedł do historii. Te-
goroczni trzecioklasiści przygotowali
zabawę samodzielnie. Wykonali deko-
racje sali. Strefę gastronomiczną stano-
wił bufet z pysznościami
przygotowanymi przez każdego uczest-
nika. Bal rozpoczęto polonezem, który
uczniowie ćwiczyli pod opieką Doroty
Pieczyńskiej. Po otwarciu zabawy przez
dyrektora gimnazjaliści odtańczyli także
walca i dwa tańce nowoczesne. Niespo-
dzianką były podziękowania i bukiety dla
wychowawczyń oraz wybory miss i mis-
stera balu, którymi zostali Ola Janowicz
i Dominik Glapiak. Młodzież bawiła się
wyśmienicie, a już przed południem ko-
lejnego dnia spotkała się na wspólnym
sprzątaniu. Za zaangażowanie i dojrzałą
postawę dziękują wychowawczynie,
Agata Szczepańska i Anna Juchniewicz. 

25 maja dwie drużyny siatkarskie
dziewcząt rozgrywały mecze w ramach
turnieju o Mistrzostwo Powiatu w Siat-
kówce Plażowej. Osieckie siatkarki po
raz kolejny zajęły I miejsce. Skład dru-
żyn: Mirella Wróblewska i Natalia Waw-
rzyniak - złote medalistki, Zuzanna
Harendarz i Milena Skorczyk. W zawo-
dach o Mistrzostwo Rejonu Leszno
nasze zawodniczki bardzo dobrze się
zaprezentowały. Dotarły aż do finału,
gdzie w grze o trzecie miejsce wygrały
z drużyną z Lipna. Siatkarki trenuje Do-
rota Pieczyńska. 

Jedna z naszych gimnazjalistek zde-
cydowała się uprawiać trudną dyscy-
plinę sportową jaką jest boks i
kickboxing. Mimo krótkiej kariery już ma
na swoim koncie wysokie osiągnięcia.
Oto co pisze o sobie zawodniczka: “Na
treningi zaczęłam uczęszczać od stycz-
nia 2014 r. Początkowo trenowałam pod
okiem trenera Pawła Dekana, Cecylii
Pudlickiej i Albina Pudlickiego. Aktualnie
uczy mnie Łukasz Mikołajczak. Moim
największym osiągnięciem jest dwu-
krotne wicemistrzostwo w formule light
contact w kickboxie i mistrzostwo w kick-
light. Startuję też w różnego rodzaju tur-
niejach bokserskich, gdzie również zdo-
bywam liczne medale. Aktualnie
przygotowuję się do Mistrzostw Polski w
boksie oraz do Mistrzostw Europy w kic-
kboxingu, które odbędą się w Hiszpanii
w San Sebastian 22 sierpnia”.

Gratulujemy Zuzi Lichej i życzymy
powodzenia w kolejnych zawodach!


