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Szkoła Kąkolewo

25 października w Liceum nr 4 im.
Komisji Edukacji Narodowej w Pozna-
niu odbyła się podniosła uroczystość,
podczas której wyróżniono nauczycieli
ministerialnymi i kuratoryjnymi nagro-
dami. W gronie docenionych Nagrodą
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za
sukcesy w pracy zawodowej była Maria
Joachimiak – biolog i chemik z Zespołu
Szkół w Kąkolewie. Natomiast 14 listo-
pada w Poznańskiej Ogólnokształcącej
Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Kar-
łowicza w Poznaniu odbyła się uro-
czystość wręczenia odznaczeń
wyróżnionym pracownikom oświaty.
Nauczycielka Ewa Łapawa otrzymała
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
a Sława Pietrowicz Brązowy Krzyż Za-
sługi.
4 listopada w patio Szkoły odbyła

się uroczystość pasowania 45 dzieci,
w tym 24 sześciolatków, na uczniów
Szkoły Podstawowej.
26 października wszyscy uczniowie

z klas pierwszych, drugich i trzecich
Szkoły Podstawowej wyjechali do
Leszna na spektakl teatralny pt.: „Cu-
downa lampa Aladyna” przygotowany
przez artystów Teatru Współczesnego
w Krakowie.
7 listopada z inicjatywy Samorządu

Uczniowskiego był w naszej Szkole
Dniem Kanapki. Uczniowie mogli kupić
przygotowane pod kierunkiem szefo-
stwa Samorządu Uczniowskiego ka-
napki zbierając w ten sposób na sprzęt
grający na szkolnych dyskotekach.
24 października w Nowym Belęci-

nie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa
Szkół Podstawowych w Drużynowym
Tenisie Stołowym. Martyna Burdzicka i
Amelia Kuźniak zajęły I miejsce i wy-
walczyły awans do etapu rejonowego,
a Aleksandra Maćkowiak, Karolina
Woźniak i Natalia Zamelek były drugie.
Bartosz Kowalski i Wojciech Owsianny
zakończyli rywalizację na IV miejscu, a
Szymon Jędrzychowski, Mikołaj Miel-
carek i Denis Śmiejczak na szóstym.
25 października w sali sportowej

przy Zespole Szkół w Święciechowie
rozegrane zostały w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej Mistrzostwa Po-
wiatu Leszczyńskiego w Halowej Piłce
Nożnej Kobiet. Dziewczęta: Martyna
Burdzicka, Amelia Kuźniak, Oliwia Je-
zierska, Natalia Muszyńska, Adelina
Letza,Aleksandra Maćkowiak, Karolina
Woźniak i Katarzyna Kretschmer zajęły
trzecie miejsce, przegrywając ze Świę-
ciechową i Rydzyną. W gronie najsku-
teczniejszych zawodniczek znalazły się
Aleksandra Maćkowiak i Martyna Bur-

dzicka.
Na pozaszkolnej arenie sportowej

dziewczęta prezentują się często i z
sukcesami. 9 listopada gimnazjalistki
startowały w Kościanie w II etapie (w
półfinale wojewódzkim) Turnieju Coca-
Cola Cup, w którym wywalczyły II
miejsce. Srebrną drużynę tworzą: M.
Dudziak,A. Bartkowiak, J. Triler, H. Gla-
piak, P. Woźniak, W. Zdziebkowska,W.
Jankowska, K. Konkiewicz, W. Sawicka
i N. Bassa.
28 października również w sali

sportowej przy Zespole Szkół w Świę-
ciechowie rozegrane zostały w ramach
IgrzyskMłodzieży Szkolnej Mistrzostwa
Powiatu Leszczyńskiego w Halowej
Piłce Nożnej Chłopców. Startowało w
nich jedenaście zespołów. Szkolna dru-
żyna w składzie: Adam Tasiemski,
Jakub Bartkowiak, Samuel Grzenko-
wicz, Arkadiusz Andrzejczak, Jakub
Masztalerz, Bartosz Kowalski, Marcin
Sikorski, Filip Szczepaniak, Denis
Śmiejczak i Jakub Mądry zajęła II
miejsce za zwycięzcami, czyli drużyną
z Drobnina, a przed zdobywcami brą-
zowego medalu – drużyną z Kacz-
kowa. W gronie najskuteczniejszych
zawodników znaleźli się: Adam Ta-
siemski i Jakub Bartkowiak.
14 listopada w Śmiglu odbyły się

Drużynowe Mistrzostwa Rejonu Lesz-
czyńskiego Szkół Podstawowych wTe-
nisie Stołowym. Startowało w nich
dziesięć drużyn. Nasze reprezentantki,
podopieczne Jakuba Knasiaka: Mar-
tyna Burdzicka i Amelia Kuźniak oraz
rezerwowa Karolina Woźniak zajęły II
miejsce, pokonując drużynę z Krzywi-
nia, a przegrywając tylko z zespołem
gospodarzy. Dziewczęta wywalczyły
awans do zawodów wojewódzkich,
które odbędą się w grudniu w Pozna-
niu.
Społeczność naszej Szkoły, zapro-

szeni goście oraz mieszkańcy Kąko-
lewa i okolicznych miejscowości swój
patriotyzm zamanifestowali już w
przeddzień Narodowego Święta Niepo-
dległości. Okolicznościową wieczornicę
uświetniły występy lokalnych zespołów:
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
Kąkolewo, chórów „Senior” i „Wrzos”.
Swoją cegiełkę do obchodów Święta
Niepodległości dołożyli też uczniowie.
W części artystycznej przypomnieli pol-
skie drogi do wolności. Fakty z historii
pozwoliły zrozumieć i docenić poświę-
cenie przodków. Zgodnie ze szkolną
tradycją wieczornica zakończyła się
wspólnym śpiewaniem pieśni.

Szkoła Osieczna

W tegorocznym planie pracy Samo-
rządu Szkolnego znalazły się poucza-
jące oraz zabawne akcje, które
odbywają w wyznaczone dni każdego
miesiąca. Już we wrześniu uczniowie
wysłuchali bajek i fragmentów powie-
ści dla młodzieży czytanych przez
uczniów oraz lektorów. Dzięki możli-
wościom technicznym, pielęgnowa-
nym przez szkolne radio Węzeł
lekturowe audycje odbyły się na po-
czątku każdej lekcji. Ostatnia paź-
dziernikowa środa z okazji „dnia
odpoczynku dla zszarganych nerwów”
przebiegła pod hasłem relaksu i ogól-
nej życzliwości. Podczas lekcji ucznio-
wie wykonywali ćwiczenia
relaksacyjne, wspólnie gimnastyko-
wali się pod kierunkiem grupy projek-
towej z klasy 3gb „Żyjmy zdrowo”,
uczyli się przy muzyce relaksacyjnej
oraz uczyli się form odpoczynku dla
umysłu i nerwów. Z okazji „dnia życz-
liwości”, obchodzonego w listopadzie,
na szkolną witrynę internetową można
było wysłać pozdrowienia dla wybra-
nych adresatów. O logistykę zadbali
członkowie zarządu samorządu gim-
nazjum i opiekunka – Edyta Nitecka.

Jesienne świecowisko dla naj-
młodszych skupiło na noclegu w
szkole 39 uczniów klas 1-3 szkoły
podstawowej. Plan działania opraco-
wała Monika Triller, która objęła funk-
cję opiekuna nowopowstałej gromady
zuchowej. Pomoc w zorganizowaniu
zabaw i przebiegu „biwaku” zaofero-
wały uczennice klasy 3gb, które pod
opieką Agaty Szczepańskiej przepro-
wadziły zajęcia plastyczne z techniki
decoupage. Grupa zuchowa miała
okazję pokazać, że doskonale spraw-
dza się w polowych warunkach i po-
trafi rozwijać swoją samodzielność,
odwagę i umiejętność pracy w ze-
spole.
Z okazji 93. rocznicy Odzyskania

przez Polskę Niepodległości grupa
uczniów Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Osiecznej przygotowała
akademię o tematyce patriotycznej.
Opracowaniem scenariusza i trenin-
giem scenicznym zajęli się Wioletta
Paradowska i Piotr Piotrowski. Pod-
czas akademii wspominano wszyst-
kich walczących o wolność Ojczyzny,
recytowano poezję polskich poetów,
śpiewano pieśni legionowe oraz zło-
żono kwiaty i znicze w miejscach pa-
mięci na terenie Osiecznej. Szkoła
przystąpiła również do akcji zapropo-

nowanej przez Prezydenta RP, wyko-
nując biało-czerwone rozety, które de-
korowały galowe stroje uczniów i
nauczycieli.
Po raz drugi z okazji Dnia Języków

Obcych nauczyciele języka angiel-
skiego i niemieckiego zaproponowali
wszystkim uczniom klas 4-6 szkoły
podstawowej udział w targach języko-
wych. Gimnazjaliści wcielili się w rolę
prowadzących rozmowy na wyzna-
czone wcześniej tematy. Młodzi
uczestnicy językowych sytuacji zbie-
rali punkty na specjalnych kartach,
które złożyły się na dodatkowe oceny.
Wszyscy świetnie radzili sobie z dia-
logami w obu językach, a gimnazjalis-
tom należą się gratulacje za ciekawe i
pracochłonne zaaranżowanie scenek.
W ramach prowadzonej na co

dzień w szkole akcji zdrowego życia,
klasy nauczania zintegrowanego
wzięły udział w projekcie zapropono-
wanym przez radio Elka 8 listopada z
okazji Dnia Zdrowego Jedzenia i Go-
towania. Pod hasłem "Śniadanie daje
moc" najmłodsi przygotowywali
piękne i zdrowe kanapki, sałatki,
szaszłyki owocowe i warzywne oraz
koktajle i jogurty z musli. Przygotowa-
niom towarzyszyły sesje fotograficzne
i filmowe, a także rozmowy i wywiady,
które złożą się na relację opubliko-
waną w sieci internetowej. Zapachy i
kolory drugiego śniadania przyciąg-
nęły nie tylko najmłodszych, ale stały
się ogólnoszkolną degustacją, którą
nie pogardzili także gimnazjaliści i
nauczyciele.
W trosce o bezpieczeństwo

uczniów i pracowników szkoły odbył
się, jak co roku, próbny alarm prze-
ciwpożarowy. Klasy i ich opiekunowie
zdali egzamin z lekcji ewakuacji w
razie niebezpieczeństwa, który oce-
niali strażacy oraz specjaliści do
spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
Z okazji 30-lecia Schroniska Mło-

dzieżowego Morena grupa uczniów
naszej szkoły uświetniła uroczystość
programem słowno-muzycznym o te-
matyce turystycznej. Pod zbudowa-
nym na scenie namiotem spotkali się
bohaterowie literaccy, którzy wspomi-
nali swoje podróże, a także harcerze i
wędrowcy, biesiadujący przy ognisku.
Za udział i pracę nad spektaklem kie-
rownik schroniska Rafał Popławski
podziękował uczestnikom i opieku-
nom miłymi upominkami, za które ser-
decznie dziękujemy!


