
[ 12 ] PRZEGLĄD OSIECKI
Szkoła Kąkolewo Szkoła Osieczna

Wakacje w pełni, a w pamięci pozostają
największe sukcesy uczniów. Tytuły Najlep-
szych Absolwentów Szkoły Podstawowej zdo-
byli: Weronika Dobraś, Aleksandra Janowicz i
Jędrzej Wróblewski. Najlepszymi Absolwentami
Gimnazjum zostali zaś: Martyna Kosmalska,
Magdalena Szneider i Mikołaj Kaliszewski. 

Liczne osiągniecia w konkursach uhonoro-
wano nagrodami zafundowanymi przez Radę
Rodziców: Weronice Dobraś za uzyskanie ty-
tułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego, I miejsce w szkolnym etapie
Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
dla szkół podstawowych i udział w etapie rejo-
nowym, Zofii Potok za II m i udział w etapie re-
jonowym, Jakubowi Cugier za II m ex aequo i
udział w etapie rejonowym oraz Michałowi Ję-
drzejczakowi za II m ex aequo i udział w etapie
rejonowym tego samego konkursu. W Woje-
wódzkim Konkursie Przyrodniczym nagro-
dzono Jędrzeja Wróblewskiego i Jakuba
Kociuckiego za I miejsce w etapie szkolnym i
awans do rejonowego.

I miejsca w Konkursie ortograficznym „By-
czek Ortograf”: na poziomie kl. IV – Joanna
Szczepańska, na poziomie kl. V – Natalia Jar-
czyńska, na poziomie kl. VI – Weronika Do-
braś. Konkurs pięknego głośnego czytania
wygrali: na poziomie klas IV – Joanna Szcze-
pańska, na poziomie klas V – Anna Cugier, na
poziomie klas VI – Weronika Dobraś. W Kon-
kursie „Mistrz czytania ze zrozumieniem” wy-
grała w szkole podstawowej zdobyła Dominika
Zalewska. W Szkolnym Konkursie Wiedzy o
Powstaniu Wielkopolskim najlepsi okazali się:
Natalia Kaźmierczak, Joanna Szczepańska,
Maurycy Lewicki, Natalia Jarczyńska, Milena
Skorczyk i Dawid Borowski. Laureatami woje-
wódzkiego etapu XVI Konkursu Wiedzy o Wiel-
kopolsce są: Joanna Szczepańska – I m,
jedyna w województwie, Julia Brzostowska – II
m, Dominika Zalewska – III m, na poziomie klas
V: Hanna Hoffmann – II m, Jakub Cugier – II m,
Anna Cugier – III m. Finalistkami wśród szós-
toklasistów zostały: Weronika Dobraś i Ale-
ksandra Janowicz. 

Wyróżnienia w Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym „KANGUR” otrzymały:
Joanna Szczepańska, Dominika Zalewska i
Weronika Dobraś. Całoroczny Konkurs „Mate-
matyk Roku” zakończył się sukcesem dla: Julii
Brzostowskiej, Maurycego Lewickiego i Wero-
niki Dobraś. Całoroczny konkurs przyrodniczy
„Znam przyrodę” wygrali natomiast: na pozio-
mie klas IV - Joanna Szczepańska, na pozio-
mie klas V – Jakub Cugier, na poziomie klas VI
– Weronika Dobraś. Tegoroczni Mistrzowie Or-
tografii Niemieckiej to: w klasch IV- Joanna
Szczepańska, w klasach V – Michał Jędrzej-
czak, w klasie VI – Kacper Kurzawa 6A. Naj-
lepsze w ortografii angielskiej okazały się: Alicja
Dudziak i Weronika Dobraś. Zwycięzcy Szkol-
nego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego: I m Mateusz Śląski, II m –
Hanna Hoffman, III m – Andrzej Skiba. Naj-
większą ilość zwycięstw w konkursach pla-
stycznych odnotował Kamil Kubera.
Wyróżnienie w XI Wojewódzkim Konkursie Ta-
lentów „Małe konfrontacje” zdobyła Joanna
Szczepańska. 

Nagrody dla najlepszych sportowców w
szkole podstawowej odebrali: Piotr Jurczyński,
Kacper Kurzawa i Mirella Wróblewska. Maciej
Lasik został najlepszym strzelcem w piłce noż-
nej, Jakub Kociucki najlepszym bramkarzem,
Marcin Wróblewski najlepszym piłkarzem, a
Dominik Kubera najaktywniejszym zawodni-
kiem. Najlepszy tenisista SP to Marcin Wrób-
lewski. Za udział w Wojewódzkich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce chłop-
ców nagrodzono: Jeremiasza Domagałę, Piotra
Jurczyńskiego, Jakuba Koterwę, Kacpra Ku-
rzawę, Maurycego Lewickiego, Antoniego No-
wickiego, Andrzeja Skibę, Jakuba Trillera,
Damiana Urbaniaka i Remigiusza Wawrzy-
niaka. Nagrodę książkową za zaangażowanie i
pracę w Samorządzie Szkolnym otrzymali: We-
ronika Dobraś, Michał Roszak, Aleksandra Ja-
nowicz i Jakub Kociucki. 

Równie liczne i wysokie osiągniecia zano-
towali gimnazjaliści. Laureatką Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego została Kamila Ma-
tuszewska. Martyna Kosmalska otrzymała na-
grody za zajęcie pierwszego miejsca w etapie
szkolnym oraz udział w etapach rejonowych
Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego i Geo-
graficznego, a także za uzyskanie tytułu „Geo-

graf Roku” i zdobycie tytułu „Mistrza ortografii
angielskiej”. Magdalena Szneider uhonoro-
wana została za zajęcie pierwszego miejsca w
etapie szkolnym oraz udział w etapie rejono-
wym Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego i
zdobycie tytułu „Mistrza ortografii niemieckiej”,
Mikołaj Kaliszewski za zajęcie I miejsca w eta-
pie szkolnym i udział w rejonowym etapie Wo-
jewódzkiego Konkursu Fizycznego oraz
uzyskanie tytułu „Mistrza ortografii angielskiej”,
Paweł Rosiński za osiągniecia w sportach umy-
słowych, Wojciech Wawrzyniak za wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie Matematycz-
nym „Kangur” oraz za zajęcie I miejsca w
Szkolnym Konkursie Matematycznym 3/4. Lau-
reatką szkolnego konkursu ortograficznego o
„Złote Pióro” została Aleksandra Skorczyk, tytuł
„Chemika Roku” otrzymała Jagoda Rosik,
„Mistrzem ortografii niemieckiej” grupy za-
awansowanej został Kacper Kasprzak, na-
grodę za pracę w Samorządzie Szkolnym
Gimnazjum otrzymały Magdalena Szneider i
Renata Boś, która dodatkowo została wyróż-
niona za osiągniecia w licznych konkursach
plastycznych.

Nagrodą za najwyższe miejsca w szkol-
nych etapach konkursów przedmiotowych na-
grodzono: Jakuba Jędrzejczaka i Annę Dudziak
(konkurs języka polskiego), Mateusza Boro-
wiaka, Annę Szpilak i Danielę Lorkiewicz (język
niemiecki), Mikołaja Kaliszewskiego, Magda-
lenę Szneider i Kamilę Matuszewską (język an-
gielski), Wojciecha Wawrzyniaka, Annę
Dudziak i Huberta Niwczyka (konkurs histo-
ryczny), Wojciecha Wawrzyniaka, Tomasza
Śląskiego i Huberta Niwczyka (konkurs mate-
matyczny), Jagodę Rosik, Renatę Boś i Woj-
ciecha Wawrzyniaka (konkurs chemiczny),
Wojciecha Wawrzyniaka i Kamilę Matuszewską
(konkurs geograficzny), Renatę Boś i Sylwię
Glapiak (konkurs biologiczny). 

Laureaci Konkursu Ortograficznego o
„ Złote Pióro” to: Martyna Roszkowiak, Elżbieta
Biała i Aleksandra Skorczyk. Szkolny Konkurs
- Mistrz czytania ze zrozumieniem wygrała Da-
niela Lorkiewicz. 

„Mistrzami Ortografii Niemieckiej” zostali:
Wiktoria Lorkiewicz (I grupa początkująca), Jo-
anna Stępniewska (I grupa zaawansowana),
Sandra Skrzypek (II grupa początkująca). Lau-
reaci Konkursu „Mistrz Ortografii Angielskiej” to:
Joanna Stępniewska (klasy I), Kamila Matu-
szewska (klasy II), Martyna Kosmalska i Miko-
łaj Kaliszewski (klasy III). 

Nagrody za Szkolny Konkurs Języka An-
gielskiego odebrały: Joanna Stępniewska, Ka-
mila Matuszewska i Agnieszka Wawrzyniak. 

Szkolny Konkurs Matematyczny ¾ na po-
ziomie klas I i II zwyciężyli: Kacper Nitecki i To-
masz Śląski. 

Zwyciężczynią konkursu „Chemiczne ABC”
została Martyna Skrobała. Trzy równorzędne
pierwsze miejsca w Konkursie „Kłopot z Panią
Skłodowską” przyznano: Klaudii Krajewskiej,
Sandrze Skrzypek i Joannie Strzelczyk. 

Awans do etapu okręgowego Ogólnopol-
skiego Konkursu Przyrodniczego „Salamandra”
wywalczyli: Renata Boś, Agnieszka Marciniak,
Magdalena Szneider, Kacper Kasprzak i Hu-
bert Niwczyk. 

Najlepszymi w Szkolnym etapie Konkursu
Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim okazali się:
Kacper Nitecki, Martyna Skrobała i Rozalia
Olejniczak. 

Nagrody w Szkolnym Turnieju Wiedzy o
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego otrzymali:
Michał Sassek, Marek Walenczewski i Marcin
Nowicki. W klasyfikacji drużynowej eliminacji
powiatu leszczyńskiego Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogo-
wego drużyna ta zajęła II m.

Na XI Wojewódzkim Konkursie Talentów
„Małe Konfrontacje” wyróżniono w dziale pla-
styki Edytę Śliwińską i w dziale fotografii San-
drę Skrzypek. 

Medale za pobicie rekordu Gimnazjum w
LA odebrali: Sandra Katarzyńska – pchnięcie
kulą – 10,08 m, Sandra Skrzypek – bieg 600 m
– 1,56,96 min., Marcin Nowicki – bieg 2000m –
6,16,86 min., Szymon Woźny – rzut oszcze-
pem – 45,62 m, Angelika Krajs - rzut oszcze-
pem – 21,49 m. Najlepsze siatkarki to Barbara
Nowicka i Angelika Wójcik. Konkurs na Najlep-
szego Tenisistę wygrała Angelika Krajs. 

Grupę Najlepszych Sportowców Gimnaz-
jum tworzą: Marcin Nowicki, Sandra Katarzyń-
ska i Michał Sassek.

Zuchy z gromady „Zwinne Wiewiórki”
spędziły popołudnie wraz ze swoimi rodzi-
cami, rodzeństwem i druhnami Agnieszką
Andrzejewską–Śmiejczak i Sławą Pietro-
wicz w Rokosowie na powitaniu lata. W
parku przy pałacu spotkało się sześć gro-
mad. Impreza rozpoczęła się powitaniem i
pląsami. Kolejnym punktem programu były
gry i zabawy integracyjne. Wszyscy z ape-
tytem zjedli kiełbaski z grilla. Potem udali się
na konkurencje sportowe w przypałacowej
fosie. Można też było zagrać w hokeja na
trawie, przeciągać linę, skakać w worku, rzu-
cać do kręgli kaloszami. Po zmaganiach
sportowych druh Patryk przygotował mu-
zykę i uczył wszystkich zebranych BEL-
GIJKI. Na zakończenie wszyscy uczestnicy
stanęli w kręgu i przekazali sobie iskierkę
pokoju. 

26 czerwca polonezem – ćwiczonym
wcześniej pod okiem Magdaleny Kasprzyk i
Michała Bańkowiaka - tegoroczni uczniowie
klas trzecich Gimnazjum rozpoczęli komers.
Pięknie zatańczyli nie tylko poloneza, bawili
się wspaniale do północy. 

Podsumowano całoroczną pozalek-
cyjną działalność Szkoły. Nagradzano ak-
tywnych, utalentowanych, zaangażowanych

w różne szkolne przedsięwzięcia. Dyrektor
Alina Żalik wręczyła stypendia, nauczyciele
– organizatorzy konkursów i projektów – po-
dali wyniki rywalizacji, nagrodzili najlep-
szych. Na scenę wychodzili i plastycy, i
recytatorzy, i poeci, i matematycy, i znawcy
przyrody, i miłośnicy historii, i dziennikarze
szkolnej gazetki, i lubiący języki obce, i śpie-
wacy, i duża grupa sportowców – przedsta-
wicieli różnych dyscyplin, i uczniowie
zgłębiający wiedzę religijną, także kolporte-
rzy „Przeglądu Osieckiego”. Było ich wielu.
Każdy uczeń w bogatej ofercie działalności
pozalekcyjnej mógł znaleźć coś dla siebie i
rozwijać swoje zainteresowania.

22 czerwca OKE upubliczniła wyniki eg-
zaminu gimnazjalnego. Wyniki Gimnazjalis-
tów z kąkolewskiej Szkoły są bardzo
wysokie. Wyższe od średniej gminy, po-
wiatu, województwa i kraju. 
Oto wyniki: Z języka polskiego uczniowie
uzyskali 76,64% (przy wyniku krajowym
65%), co umiejscowiło Szkołę w staninie
bardzo wysokim, ósmym z dziewięciu ist-
niejących. Za test z historii uczniowie uzys-
kali 67,48% (przy wyniku krajowym 61%), to
dało stanin wysoki, siódmy z dziewięciu. Za
część matematyczną gimnazjaliści otrzymali
60,05%. Warto podkreślić, że wynik kraju to
tylko 47%. Za wiedzę z przedmiotów przy-
rodniczych uczniowie uzyskali 57,14%, gdy
średnia kraju wynosi 50%. W teście z języka
angielskiego uczniowie wypracowali: na po-
ziomie podstawowym 65,73% (średnia kraju
– 63%), a na poziomie rozszerzonym
42,91% (średnia kraju – 46%). Za test na
poziomie podstawowym z języka niemiec-
kiego uzyskali 58,33% (średnia kraju –

prestiżowym konkursie „Najlepszy Uczeń
Gimnazjum” zwyciężyła Weronika Kosmal-
ska, drugi był Kamil Gąska, a trzeci Jakub
Jędrzychowski. Radna Zofia Biała dodat-
kową nagrodą uhonorowała Magdalenę Ka-
tarzyńską, doceniając w ten sposób jej talent
śpiewaczy. Wpisem do Honorowej Księgi
„Zasłużony dla Szkoły” nagrodzono Wero-
nikę Kosmalską, Magdalenę Dudziak, Mag-
dalenę Katarzyńską, Jakuba
Jędrzychowskiego, Patryka Koniecznego i
Kamila Gąskę. Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna nagrodził laureatów wojewódzkich
konkursów przedmiotowych i ich opiekunów,
czyli Weronikę Kosmalską – laureatkę Wo-
jewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i
Annę Poprawską, Jakuba Jędrzychow-
skiego – laureata Wojewódzkiego Konkursu
Fizycznego i Danutę Bednarczyk oraz lau-
reatów XVI Konkursu Wiedzy o Wielko-
polsce – Zofię Nowaczyk i Kamila Gąskę
oraz Teresę Rosińską. 
Podczas uroczystości odbyło się też prze-
kazanie sztandaru. Nowy poczet sztanda-
rowy tworzą: Mikołaj Domagała, Jadwiga
Lester i Karolina Rzepecka. Wszyscy absol-
wenci otrzymali świadectwa z rąk dyrektor.
Dla tych, którzy zasłużyli na wyróżnienie,
Rada Rodziców ufundowała nagrody książ-
kowe. Ci absolwenci, którzy mieli średnią
ocen 5,00 lub wyższą, dodatkowo uhonoro-
wani zostali biało-czerwoną szarfą. 

Absolwenci na pożegnanie ze szkolną
sceną wystawili trzyaktową komedię Mi-
chała Bałuckiego pt. „Klub kawalerów’. Nie
zabrakło również piosenek w wykonaniu
śpiewaków.

57%). Za rozszerzenie otrzymali 30,15%,
przy średniej kraju 33%. I uczniom, i nau-
czycielom należą się serdeczne gratulacje.

Uroczystość zakończenia roku szkol-
nego to czas podsumowań. Absolwentami
Szkoły Podstawowej zostali uczniowie klasy
VIa – podopieczni Doroty Domagały i VI b –
wychowankowie Adrianny Pawłowskiej-Kra-
marczyk. Dyr. Alina Żalik pogratulowała im
wysokiego wyniku sprawdzianu szóstokla-
sistów. Za najwyższy wynik z tego testu na-
grodzono Adelinę Letza. Dyrektor
rozstrzygnęła konkurs na najlepszego
ucznia Szkoły Podstawowej. Została nim
Amelia Kuźniak. Drugie miejsce przypadło
w udziale Adelinie Letza, a trzecie Martynie
Burdzickiej. Szóstoklasiści przygotowali
część artystyczną, w której na wesoło poka-
zali szkolną rzeczywistość. 

Absolwentami Gimnazjum zostali
uczniowie 3ga – wychowankowie Marii Joa-
chimiak i 3gb – podopieczni Elizy Kosmal-
skiej. Nagrodę za najlepsze wyniki
egzaminu gimnazjalnego otrzymali: Wero-
nika Kosmalska (za część humanistyczną i z
języka angielskiego) oraz Jakub Jędrzy-
chowski (za część matematyczno-przyrod-
niczą i z języka niemieckiego). W


