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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo

W pisemnym etapie Wojewódz-
kiego Konkursu Wiedzy o Regionie
"Moja Wielkopolska", którego organiza-
torami są: Zespół Parków Krajobrazo-
wych Województwa Wielkopolskiego,
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poz-
naniu, Zespół Szkół Odzieżowych im.
W. Reymonta oraz Regionalna Dyrek-
cja Ochrony Środowiska w Poznaniu
kąkolewską Szkołę reprezentowały
Agata Kretschmer z kl. 1ga i Katarzyna
Kretschmer z kl. 3ga. Obie przeszły do
finału. Teraz dziewczęta muszą zapro-
jektować i zreferować przed komisją
wycieczkę po Wielkopolsce, uwzględ-
niając legendy, podania, ciekawe i nie-
zwykłe historie na trasie. 

Gimnazjaliści brali udział w testo-
waniu multimedialnej gry interaktywnej
"Praca czeka w rzemiośle" opracowa-
nej przez Wielkopolską Izbę Rzemieśl-
niczą w Poznaniu oraz Doradztwo
Społeczno - Gospodarcze. Celem gier
jest popularyzacja zawodów rzemieślni-
czych i kształcenia zawodowego.

We Wrocławiu odbyły się przesłu-
chania finalistów XXIII Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej Do fi-
nału uczestnicy zostali zakwalifikowani
na podstawie przesłanych do organiza-
torów nagrań. W gronie finalistów zna-
leźli się: Anna Katarzyńska oraz Mikołaj
Woźniak, który wykonał utwór ”Englis-
hman in New York". W sali koncertowej
Centrum Kultury Agora we Wrocławiu
odbył się uroczysty koncert laureatów.
Mikołaj za wykonanie utworu Stinga
otrzymał wyróżnienie.

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w
Lipnie odbyły się eliminacje wstępne 20.
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki
Wygraj Sukces. Szkołę reprezentowały
Anna Katarzyńska i Karolina Kobylań-
ska, która otrzymała wyróżnienie. 

26 marca podczas apelu dyrektor
Alina Żalik nagrodziła uczniów, którzy
swoją pracą i zaangażowaniem zasłu-
żyli na wyróżnienie. Podziękowania za
pracę otrzymali uczestnicy etapu rejo-
nowego XIX Konkursu Wiedzy o Wiel-
kopolsce, którym nie udało się
awansować do finału. Doceniono
uczestników II etapu konkursu Złota
Żaba w dziedzinie literatury i j. pol-
skiego, którzy jeszcze czekają na wy-
niki swojej pracy. Wyróżniono uczniów
odnoszących sukcesy w różnych kon-
kursach śpiewaczych. Nagrody za
pracę i sukcesy otrzymali też warcabi-
ści, tenisiści stołowi, taekwondziści i
szermierz. Podziękowano drużynom
gimnazjalistów: siatkarkom i siatka-
rzom, także piłkarzom za brąz w Halo-
wym Turnieju Piłki Nożnej. Nagrodzono
zwycięzców i wyróżnionych w konkursie
na exlibris biblioteki szkolnej. 

19 grudnia 2014 r. w Szkole został
ogłoszony, skierowany do uczniów klas
IV - VI SP oraz 1 - 3 Gim. KONKURS
NA EXLIBRIS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W KĄKOLEWIE.
Konkurs poprzedzony był lekcjami bib-
liotecznymi prowadzonymi przez Do-
natę Szymańską. Jury przyznało: I
miejsce - Natalii Łaniak z kl. 2gb, II
miejsce - Amelii Kuźniak z kl. 3ga, III
miejsce - Paulinie Klabińskiej z kl. 3ga
oraz wyróżnienia: Łukaszowi Szyrme-
rowi z kl. IVa, Weronice Barczyk z kl.
IVa, Weronice Mikołajczak z Vb, Oldze

Basińskiej z kl.Vc, Mateuszowi Klabiń-
skiemu z kl. Vc, Oldze Szczepaniak z kl.
VIb, Natalii Szramiak z kl. 1gb, Zuzan-
nie Przybyle z kl. 1gb, Katarzynie Pręt-
kowskiej z kl. 1gb, Aleksandrze
Matuszewskiej z kl. 1gb, Paulinie Pa-
włowskiej z kl. 2ga, Darii Kujawskiej z
kl. 2gb, Arkadiuszowi Andrzejczakowi z
kl. 3ga, Julii Klefas z kl. 3gb, Annie
Okupniczak z kl. 3gb. 

1 kwietnia 38 szóstoklasistów przy-
stąpiło do ogólnopolskiego spraw-
dzianu. W pierwszej części
rozwiązywali zadania z j. polskiego i
matematyki, a w drugiej z j. angiel-
skiego. 

W Szkole odbył się finał II Między-
szkolnej Olimpiady Języka Angiel-
skiego. W trzech kategoriach
rywalizowało 19 uczniów z kilku szkół.
Wyłoniono zwycięzców, przyznano
miejsca i wyróżnienia oraz wręczono
nagrody, które zostały ufundowane
przez Dyrektor Zespołu Szkół w Kąko-
lewie, Wydawnictwo Oxford University
Press oraz Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne. 

30 marca klasę Ic odwiedziły panie
z Koła Gospodyń w Kąkolewie. Pani
Walenciak, pani Jankowska i pani Kos-
malska pokazały dzieciom, jak dawniej
wykonywano wielkanocnego baranka z
własnoręcznie zrobionego masła.

Aby przybliżyć uczniom zwyczaje i
obrzędy związane z okresem Wielkiego
Postu i Wielkanocą, wychowawczynie
zabrały uczniów klas IV do Muzeum
Okręgowego w Lesznie. Tam dowie-
dzieli się o historii Leszna, o dawnych
zwyczajach, a nawet o modzie. Później
uczniowie poznali różne techniki zdo-
bienia pisanek oraz wierzenia, tradycje
i obrzędy związane z Wielkim Postem i
Wielkanocą. Po części teoretycznej w
ramach warsztatów czwartoklasiści wy-
konali kurczaczki wielkanocne, które
miały posłużyć jako ozdoba świąteczna
domu lub klasy.

Mateusz Matysiak od 8 do 12 kwiet-
nia w Starym Folwarku Koło Suwałk
brał udział - jako członek 12 - osobowej
reprezentacji Wielkopolski - w IV Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w
Sportach Umysłowych Podlaskie 2015.
W kategorii juniorów zajął 5. miejsce. 11
kwietnia (w tymże Starym Folwarku) ro-
zegrano XIII Mistrzostwa Polski w grze
błyskawicznej w warcabach 100-polo-
wych. Mateusz zajął w nich 11.miejsce. 

Uczniowie klas Va, Vb, VIa i VIb
pod opieką Joanny Flieger, Barbary
Mrówczyńskiej, Wioletty Paradow-
skiej i Tomasza Wojciechowskiego
uczestniczyli w Interaktywnych
Warsztatach Telewizyjnych, których
tematem było kreowanie świata fan-
tasy. Warsztaty telewizyjne to konty-
nuacja projektu realizowanego przez
Teatr Show z Wrocławia, który roz-
począł się w roku ubiegłym warszta-
tami teatralnymi. Osieccy uczniowie
wzięli w nich także wówczas udział.
Uczestnicy spotkania przeanalizo-
wali aspekty moralne z gatunku fan-
tasy, takie jak walka dobra ze złem
czy zmagania natury z kulturą. Z wy-
korzystaniem rekwizytów i sceno-
grafii aktorzy i statyści z widowni
zagrali w scenach filmowych. Zreali-
zowany podczas warsztatów mate-
riał filmowy uczniowie mogli
obejrzeć na lekcjach języka pol-
skiego.

Kim był Erno Nemeczek? Na to
pytanie mogą odpowiedzieć ucznio-
wie klas IVa i IVb, którzy mieli okazję
obejrzeć przedstawienie pt.
"Chłopcy z Placu Broni" w wykona-
niu aktorów Teatru Współczesnego
z Krakowa. Spektakl miał miejsce 9
marca w gościnnym leszczyńskim
MOK-u i stanowił sceniczną inter-
pretację kultowej powieści Ferenca
Molnara pod takim samym tytułem.
Opiekunami wycieczki byli Wioletta
Paradowska i Tomasz Wojciechow-
ski.

W poniedziałek, 23 marca Zespół
Szkół w Osiecznej gościł uczestni-
ków etapu rejonowego XIX Kon-
kursu Wiedzy o Wielkopolsce.
Reprezentantów szkół podstawo-
wych i gimnazjów z Borku Wlkp.,
Brenna, Gostynia, Kąkolewa, Klu-
czewa, Kościana, Leszna, Moch,
Osiecznej, Piasków, Ponieca,
Siedlca, Sikorzyna, Starych Obo-
rzysk, Świerczyny, Święciechowy,
Wijewa, Włoszakowic i Zimnowody
powitali dyrektor Zespołu Szkół, An-
drzej Głowacki, wiceburmistrz
Miasta i Gminy Osieczna, Stefan
Kuśnierek, a także wicestarosta Po-
wiatu Leszczyńskiego, Robert Kas-
perczak oraz koordynujący pracę w
Wydziale Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego Piotr Giernas. Po
przedstawieniu zasad przebiegu
konkursu przez przewodniczącą ko-
misji konkursowej, Halinę Szajbe i
rozdaniu testów 84 biorących udział
w etapie uczniów przystąpiło do
pracy. O wysokim poziomie ich przy-
gotowania może świadczyć fakt, iż
spośród 84 osób aż 47 zakwalifiko-
wało się do etapu wojewódzkiego,
który zostanie rozstrzygnięty 14
maja. Spośród reprezentantów
osieckiego Zespołu Szkół wśród lau-
reatów etapu rejonowego znaleźli
się: Bartłomiej Borowczyk, Jakub
Cugier, Weronika Dobraś, Mateusz

Guzikowski, Piotr Heliński, Daria
Hoffmann i Mikołaj Marciniak. Dla
wszystkich uczestników oraz ich
opiekunów przygotowano słodki po-
częstunek ufundowany przez
Gminną Spółdzielnię "Samopomoc
Chłopska" z Osiecznej. Organizacją
etapu rejonowego konkursu zajęła
się Sylwia Menes.

W czwartek, 26 marca w Zespole
Szkół w Kąkolewie rozstrzygnięto II
Międzyszkolną Olimpiadę Języka
Angielskiego. W jej finale uczestni-
czyły Jolanta Flak z kl. 6b oraz We-
ronika Dobraś z kl. 3ga. Zadanie Joli
polegało na zaprezentowaniu w ję-
zyku angielskim swoich zaintereso-
wań i sposobu spędzania wolnego
czasu, Weroniki zaś na zareklamo-
waniu szkoły, do której uczęszcza.
Oceniano zarówno dobór słow-
nictwa jak i płynność językową. Obie
wypowiedzi spodobały się na tyle
komisji konkursowej, iż przyznała
ona obu uczennicom 3.miejsca w
kategoriach, w których wystąpiły. W
ten sposób docenione zostały wielo-
tygodniowe przygotowania dziew-
cząt oraz ich nauczycielki, Anny
Sobierajskiej. Serdecznie gratulu-
jemy!

Na przełomie marca i kwietnia w
szkole rozdano 8200 kg jabłek.
Owoce otrzymane z Agencji Rynku
Rolnego w ramach akcji "Tymcza-
sowe nadzwyczajne wsparcie pro-
ducentów owoców i warzyw",
finansowanej ze środków Unii Euro-
pejskiej, trafiły do naszych uczniów,
przedszkolaków i rodziców.

W czwartek 19 marca odwiedził
szkołę Krzysztof Tumko znany ultra-
maratończyk. Opowiedział o swoich
wyczynach biegowych i przygotowa-
niach do pobicia rekordu Guinesa,
które polegają na przebiegnięciu w
ciągu tygodnia niemal 1000 km na
bieżni ruchomej. Celem spotkania
było, przede wszystkim, zachęcanie
do ruchu. Spotkanie zakończyło się
wspólnym biegiem wokół szkoły.

W kwietniu zakończyły się roz-
grywki o Mistrzostwo Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w piłce nożnej
halowej. Udział wzięło 6 drużyn z SP
i 5 drużyn z gimnazjum. I miejsce
zdobył zespół z klasy Va oraz zespół
z klasy IIgb. Najlepszym strzelcem
został Michał Rudawski z klasy Va.

Chłodna ale słoneczna niedziela
12 kwietnia zachęciła biegaczy do
wzięcia udziału w XXX Biegu Sokoła
w Bukówcu Górnym. Z osieckiej
szkoły czterech uczniów z klas młod-
szych wystartowało na dystansie
1000 m. Z powodzeniem ukończyli
bieg: ADRIAN GRZĘDZIACHOW-
SKI, PAWEŁ NOLBRZYK, ADRIAN
LIS i JĘDRZEJ JANOWICZ, który
zajął wysokie II miejsce. Z klas gim-
nazjalnych nasza jedyna reprezen-
tantka - ALEKSANDRA JANOWICZ
przebiegła 5 km.


