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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo
Kolejnym krokiem do uzyskania ty-

tułu laureata Wojewódzkiego Kon-
kursu Wiedzy o Wielkopolsce był etap
rejonowy konkursu, do którego od lat
pokaźną grupę uczniów przygotowuje
Halina Szajbe. Nie po raz pierwszy
również uczniowie z południa Wielko-
polski spotkali się w naszej szkole.
Wśród laureatów etapu rejonowego,
awansujących jednocześnie do ostat-
niego szczebla konkursu, znalazła się
czteroosobowa reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Osiecznej: Mateusz
Guzikowski (klasy 4), Julia Brzos-
towska i Joanna Szczepańska (klasy
5) i Jakub Cugier (klasy szóste). Lau-
reatom i ich opiekunce gratulujemy i
życzymy wytrwałości w przygotowa-
niach do rozgrywki wojewódzkiej 14
maja. 

W czwartek, 21 marca, wszystkie
grupy uczniów naszej szkoły przywi-
tały wiosnę. Z inicjatywy najmłodszych
przed budynkiem wyrosły imponujące
kwiaty z kolorowego papieru. Maluchy
wędrując w barwnym korowodzie po
szkolnych korytarzach, głośnymi
okrzykami starały się przepędzić zimę
na dobre. Uczniowie starszych klas
podstawówki testowali swoją spraw-
ność fizyczną u progu wiosny. Najwię-
cej emocji wzbudził "bieg czarownic"
oraz wyścigi w workach na śmieci.
Najlepsza w całej rywalizacji okazała
się kl. 6a. Gimnazjaliści natomiast wy-
konywali zadania, do których m. in. na-
leżały: rozwiązywanie testów "Jak
dobrze znasz Wielkopolskę?" oraz
"Jak dobrze znasz swoją szkołę?
Szkoła w liczbach", przygotowanie
krzyżówki sprawdzającej wiedzę na
temat Osiecznej i okolic, a także gra w
SCRABBLE. Zwyciężyła kl. 3ga.
Punkty zdobyte w wyniku zmagań za-
siliły klasowe konta w "Wielkim Punk-
towaniu". Ciekawe formy spędzenia
części pierwszego wiosennego dnia
zaproponowały samorządy uczniow-
skie.

Rzeszowski Dom Kultury zaprosił
dzieci z całego świata do udziału w
konkursie o wdzięcznej nazwie PTAKI-
CUDAKI. Do grona uczestników dołą-
czyła ponad trzydziestoosobowa
grupa obecnych i przyszłych uczniów
naszej szkoły. Przy dźwiękach śpiewu
ptaków powstawały przestrzenne i pła-
skie pełne kolorów podobizny rzeczy-
wistych, a także bajkowych,
skrzydlatych stworów. Dzieci korzysta-
jące z kącika zabaw mogły pogłębiać
swoją wiedzę czytając i oglądając
książki i czasopisma tematyczne.
Przerwy wypełniły bajki i prezentacje
multimedialne na temat ptaków. Efek-
tem pracy stała się wystawa prac oraz
wielka paczka pełna ptasich podobizn.
Największą radością opiekunów był
natomiast wspólnie spędzony na twór-
czej pracy czas, za który dziękujemy
uczniom oraz przedszkolakom uczest-
niczącym w zajęciach.

Tegoroczny zajączek nie zapo-
mniał o naszych uczniach mimo niety-
powej aury. W zaspach śniegowych
ukrył koszyczki ze smakołykami dla
najmłodszych, a starszym przygotował
psikusy i ścieżki z wesołymi zada-

niami, prowadzące wprost do kryjówek
z niespodziankami. 

Okres Wielkiego Postu sprzyjał
czynieniu dobrych uczynków. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej odkładali do
skarbonek Caritasu pieniążki, odma-
wiając sobie drobnych przyjemności.
Akcja pod hasłem „Wiara działająca w
miłości” miała na celu wsparcie po-
trzebujących dzieci i osób starszych. Z
naszych wyrzeczeń uzbierało się 270
zł. Coroczna akcja „Adopcja na odle-
głość” natomiast, organizowana trady-
cyjnie przez redakcję radia „Węzeł”
przyniosła 1200 zł, która to kwota zasili
konto domu dziecka w Nairobi w Kenii. 

Nasze koszykarki startowały w tur-
nieju koszykówki „Tęczowa Zima”, w
którym zajęły II miejsce. W rozgryw-
kach o mistrzostwo Miasta Leszna i
powiatu leszczyńskiego zajęły III
miejsce. W zawodach rejonowych ro-
zegranych w Bojanowie dziewczęta
wywalczyły III miejsce, wygrały dwa
mecze, a przegrały z gospodarzami
turnieju, niewiele ustępując drużynie
biorącej udział w rozgrywkach ligo-
wych o mistrzostwo województwa wiel-
kopolskiego. Naszą szkołę
reprezentowały zawodniczki z klas IV,
V, VI przygotowywane przez Henryka
Chudobskiego: Julia Łopacińska,
Maria Pawlisiak, Agata Golak, Wero-
nika Malinowska, Patrycja Marcin-
kowska, Patrycja Raciborska,
Zuzanna Harendarz, Sylwia Kaźmier-
czak, Natalia Nyczka, Natalia Niwczyk,
Paulina Szymańska, Paulina Wilk, Li-
lianna Dworacka.

Rozpoczęły się eliminacje piłkar-
skie w ramach rozgrywek Orlik 2013.
Nasza reprezentacja zagrała w Krze-
mieniewie z drużynami z Belęcina i z
Kąkolewa. Dzięki wysokiej wygranej z
Belęcinem - 6:1 i remisem - 2:2 z Ką-
kolewem nasza ekipa zajęła 1 miejsce
i awansowała do kolejnej rundy roz-
grywek. 

Zakończyły się Mistrzostwa Gim-
nazjum w piłce nożnej halowej. Do pół-
finałów awansowały zespoły 1gb, 2gb,
3ga oraz 3gb. W meczu finałowym
spotkały się drużyny z 2gb i 3ga. Zwy-
ciężyła reprezentacja 3ga, a zawodnik
z tej klasy, Dominik Gano z 12 bram-
kami na koncie został królem strzelców
całego turnieju. Najlepszymi piłkarzami
- oprócz Dominika - okazali się także:
Marcin Woźniak, Eryk Nowakowski,
Tomasz Śląski, Marcin Jurczyński i
Jakub Merta. Turniej w ramach pro-
jektu gimnazjalnego pod okiem Woj-
ciecha Pieczyńskiego zorganizowali
Remigiusz Matejewski i Krystian
Szmania z kl. 2gb.

Dzień czekolady obchodzony 12
kwietnia stał się dla Samorządów
Szkolnych pretekstem do zgotowania
społeczności szkolnej smakowitej
uczty. Młodsza władza przygotowała
kiermasz z czekoladowymi mufinkami,
plackiem oraz fondue. Gimnazjaliści
zaś raczyli kolegów budyniem i czeko-
ladą na gorąco. Apetyty odbiorców
akcji przerosły oczekiwania organiza-
torów. 

Uczniowie z klas IV i VI pojechali
do Gostynia, aby na scenie Ośrodka
Kultury Hutnik obejrzeć przedstawienie
pt. „Historia żółtej ciżemki” przygoto-
wane przez aktorów Narodowego
Teatru Edukacji im. Adama Mickiewi-
cza z Wrocławia.

Chłopcy i panowie nie zapomnieli
o Dniu Kobiet. Były kwiaty i życzenia.
W formie prezentacji przypomniano
dokonania sławnych Polek. Poszcze-
gólne klasy przygotowały makiety po-
święcone wylosowanej kobiecie. Ta
wystawa nie tylko zaakcentowała ob-
chody Dnia Kobiet, ale również po-
zwala uczniom poznać ciekawe,
zasłużone Polki.

18 marca w Zespole Szkół w
Osiecznej odbył się etap gminny za-
wodów sprawnościowych dla uczniów
klas I-III SP. Zwycięzcy etapu szkol-
nego, czyli klasy Ia, IIb i IIIb, rywalizo-
wali z rówieśnikami z Osiecznej i
Świerczyny. Klasy Ia i IIIb zajęły I
miejsce, a IIb wywalczyła III miejsce. 

22 marca w Domu Kultury w Sła-
wie odbyły się II eliminacje XIII Festi-
walu Piosenki „Śpiewać może każdy”.
Naszą Szkołę reprezentowali pod-
opieczni D. Nowackiego. Do finału
awansowali: Anna Mąka z piosenką
„Jesteś lekiem na całe zło”, Karolina
Kobylańska z utworem „Daj mi ręce,
tato”, Natalia Łaniak, która zaśpiewała
piosenkę pt. „Najlepsza koleżanka”.

20 marca w Zespole Szkół w
Osiecznej odbył się etap rejonowy
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Po
sprawdzeniu prac okazało się, że do
etapu wojewódzkiego zakwalifikowali
się uczniowie kąkolewskiej Szkoły:
Wojciech Fischer z kl.IVb, Maciej Peł-
czyński z kl.Via, Anna Skrzypczak z
kl.VIb, Kinga Konkiewicz i Paulina
Woźniak z kl. 2gb, Patryk Fischer z
3ga i Mikołaj Domagała z 3gb. 

Zespół Szkół Rolniczo-Budowla-
nych w Lesznie był organizatorem kon-
kursu „Młody architekt”. Udział wzięło
w nim 5 naszych gimnazjalistek.
Cztery dziewczęta wykonały prezenta-
cje multimedialne poświęcone zabyt-
kom Leszna, a jedna zgłosiła do
konkursu pracę plastyczną – projekt
wnętrza. Wszystkie dziewczęta zostały
nagrodzone. W kategorii prezentacji
multimedialnej I m. zajęła Natalia Gór-

czak, III m. - Patrycja Idczak, IV m. -
Agnieszka Idczak, V m. – Martyna An-
drzejewska. W kategorii projekt wnęt-
rza Karolina Kowalska zajęła V m.

Już po raz kolejny nasza Szkoła
bierze udział w Ogólnopolskim Pro-
gramie Edukacyjnym „Ratujemy i
Uczymy Ratować”, któremu patronuje
Fundacja WOŚP. W marcu 2013.
dzieci z klas Ia, Ib, IIa i IIIc uczyły się
udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia
przeprowadziła A. Śmiejczak, która
została przeszkolona przez wolonta-
riuszy Pokojowego Patrolu posiadają-
cych uprawnienia American Heart
Association (AHA). Oprócz praktycz-
nych umiejętności Fundacja zapewnia
materiały dydaktyczne do prowadze-
nia zajęć z uczniami. Na wstępie dzieci
obejrzały fragment filmu animowanego
pt.: „Doktor Kręciołek” oraz filmu in-
struktażowego pt.: „Ratujemy i
Uczymy Ratować”. Uczniowie dowie-
dzieli się, na jakie elementy należy
zwrócić uwagę podczas udzielania
pierwszej pomocy. Na zakończenie
uczniowie klas pierwszych otrzymali
podręczniki.

Małgorzata Pierzynowska spotkała
się z uczniami klas I-III SP w ramach
akcji „Nasza Szkoła czyta dzieciom”.
Mama Laury i Jędrka przeczytała frag-
ment książki A. Lindgren „Dzieci z Bul-
lerbyn”. Uczniowie wysłuchali
opowieści o tym, jak do Świąt Wielka-
nocnych przygotowują się dzieci
mieszkające w kraju skandynawskim,
a następnie rozwiązywali krzyżówki.

W Wielką Środę – uczniowie IIIc
dekorowali świąteczny stół. Po skoń-
czonej pracy uczniowie degustowali
baby wielkanocne, które otrzymali w
prezencie od państwa Dudzików.

Uczniowie klas I a i I b wraz z wy-
chowawczyniami – E. Maśląką i S.
Pietrowicz pojechali do Pawłowic. Od-
wiedzili gospodarstwo Państwa Koza-
ków. Obejrzeli hodowane w nim
zwierzęta: konie, maciory z prosiętami,
kozy, owce, brali na ręce małe koźlęta
i jagnięta. Prawdziwą atrakcją, pośród
około 200 białych, była czarna owca.
Udali się również do Izby Regionalnej,
w której zobaczyli dużo różnych eks-
ponatów z czasów dla dzieci odleg-
łych.


