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Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo

W Pęgowie rozegrano V rundę GP
Wrocławia w warcabach. Zawodnicy z
kąkolewskiej Szkoły zagrali wyśmienicie.
W kategorii orliczek do lat 10 Martyna
Bortlisz zajęła I miejsce, a Wiktoria Gaw-
ron była siódma. Do lat 10 w kategorii or-
lików Mateusz Matysiak wywalczył III
miejsce, Mateusz Klabiński zajął nato-
miast V miejsce w kategorii młodzików
do lat 13.

Do środy 21 stycznia trwała zbiórka
karmy i koców - rzeczy potrzebnych w
schronisku dla bezpańskich zwierząt.
Zebrano 3 worki karmy i 5 worków sta-
rych koców i ręczników, które dostar-
czono do sklepu zoologicznego "Rudzik"
w Lesznie. Sklep rzeczy, które udało się
zgromadzić, przekaże do przytuliska w
Lesznie oraz do schroniska w Henryko-
wie. Już od kilku lat uczniowie wspierają
Towarzystwo NASZ DOM, gromadząc
żółte grosiki w klasowych skarbonkach.
W tym roku uzbierali ponad 1040 zł!
Wszystkie klasy przez 2 miesiące gro-
madziły pieniądze, które potem skarb-
nicy klasowi skrzętnie zliczyli. Cztery
kartony pieniędzy zapewne pomogą po-
trzebującym dzieciom.

27 stycznia 2015 r. w sali wiejskiej w
Kąkolewie uczniowie klas I - III SP bawili
się na balu karnawałowym. Było głośno
i radośnie. Parkiet wypełnili m. in. ryce-
rze, piraci, Batmani oraz księżniczki i
wróżki. Prowadzące imprezę gimnazja-
listki - Natalia Szramiak i Oliwia Zielińska
- przygotowały różne zabawy i konkursy.
Każdy uczestnik balu prezentował swój
strój, chętni tańczyli z balonami, wszyscy
stworzyli wesoły pociąg. Podziękowania
należą się absolwentowi Szkoły - Hu-
bertowi Ratajczakowi, który w czasie
swoich ferii zgodził się być didżejem. Sa-
morząd Uczniowski zadbał o soczek dla
każdego uczestnika zabawy i o wspólną
fotografię, która będzie miłą pamiątką z
balu.

Samorząd Uczniowski postanowił
kolejny raz wesprzeć afrykańskie dzieci.
Do akcji - poza uczniami - przyłączyli się
także przedszkolacy z Kąkolewa i Gro-
dziska. Nie każdy ma świadomość, że
na świecie żyją ponad 2 miliardy dzieci,
a siedemnaścioro z każdej setki malu-
chów nigdy nie pójdzie do szkoły. Jeden
ołówek może sprawić więcej, niż potra-
fimy sobie wyobrazić, dzięki niemu
dziecko może podjąć naukę, która jest
otwarciem na nowe, lepsze życie. Dla af-
rykańskich koleżanek i kolegów zbierano
pisaki, kredki, ołówki, gumki, tempe-
rówki, plastelinę, farby i długopisy. Kar-
ton z 10 kilogramami darów wysłano do
Fundacji Redemptoris Missio w Pozna-
niu.

27 stycznia odbyły się eliminacje do
Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego w
Siatkówce. Męska drużyna w składzie:
Bartosz Kowalski, Arkadiusz Andrzej-
czak, Eryk Kraśner, Mateusz Chróścik,
Denis Śmiejczak, Marcin Sikorski, Kamil
Konopka, Marcin Glapiak, Adrian Mar-
kowiak i Jakub Maciejczak, wygrywając
z Krzyckiem Wielkim 2:0 oraz ze Świę-
ciechową 2:1.awansowali do turnieju fi-
nałowego. Następnego dnia
rywalizowały dziewczyny - zajęły rów-
nież 3.miejsce.

9 lutego uczniowie klas pierwszych

Gimnazjum i kilkunastu szóstoklasistów
obejrzało spektakl pt. "Zemsta" będący
adaptacją sceniczną komedii Aleksandra
Fredry. Przedstawienie odbyło się w
Miejskim Ośrodku Kultury w Gostyniu.
Na scenie zaprezentowali się aktorzy z
Narodowego Teatru Edukacji im. Adama
Mickiewicza z Wrocławia. Tego samego
dnia uczniowie klas czwartych obejrzeli
w Gostyniu spektakl na motywach "Pana
Kleksa" Jana Brzechwy.

W imię kultywowania pamięci o Po-
wstańcach Wielkopolskich w Szkole od
lat organizowany jest Konkurs Wiedzy o
Patronie. W pierwszym etapie biorą
udział wszyscy uczniowie. Troje
uczniów, którzy najlepiej napisali test, re-
prezentuje klasę w finale. Zmagania fi-
nałowe oprócz sprawdzenia wiedzy
uczestników wymagają od uczniów wy-
konania wskazanego w regulaminie za-
dania.
Najmłodsi uczniowie techniką collage
wykonywali pracę przedstawiającą
miejsca pamięci narodowej i przygoto-
wywali recytację patriotycznego wier-
sza. Poza tym odpowiadali na pytania
dotyczące Powstania Wielkopolskiego.

I miejsce - kl. III a: Paweł Szczepaniak,
Eryk Kasprzak, Filip Stryczke,
II miejsce - kl. I c, III miejsce - kl. III b.

Uczniowie klas IV - VI SP mieli za
zadanie przygotować dowolną techniką
stronę broszury pt. "Miejsca pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego w Kąkolewie i
okolicy". Poza tym wcielali się w rolę
przewodnika i opowiadali o wskazanym
miejscu pamięci narodowej. Niektóre
klasy przygotowały oryginalne scenki, w
których przewodnik wyczerpująco i at-
rakcyjnie zaspokajał ciekawość wy-
cieczkowiczów. W turnieju wiedzy zostali
przeegzaminowani ze znajomości dat,
postaci i przebiegu powstania zwłaszcza
w okolicach Kąkolewa.
I miejsce - kl. IV a: Małgorzata Biernacik,
Mateusz Matysiak, Łukasz Szyrmer

II miejsce - kl. VI b, III miejsce - kl. V c.

Gimnazjaliści przygotowywali prezenta-
cje multimedialne o wybuchu i najważ-
niejszych bitwach Powstania oraz o
umundurowaniu powstańców. Przed ko-
misją w obecności koleżanek oraz kole-
gów prezentowali efekty swej pracy.
Następnie odpowiadali na szereg pytań
dotyczących walk z lat 1918 - 1919.
I miejsce - kl. 1gb: Kinga Kanikowska,
Natalia Szramiak, Oliwia Zielińska
II miejsce - kl. 3ga, III miejsce - kl. 2gb. 
11 lutego uczniowie klas Ia, IIa i IIIa -
zwycięzcy etapu szkolnego - uczestni-
czyli w Gminnych Zawodach Sprawno-
ściowych klas I - III SP, które odbyły się
w Świerczynie. 
Oto wyniki:
- klasy I: I miejsce - Kąkolewo, II miejsce
- Świerczyna, III miejsce - Osieczna,
- klasy II: I miejsce - Świerczyna, II
miejsce - Kąkolewo, III miejsce -
Osieczna,
- klasy III: I miejsce - Kąkolewo, II
miejsce - Świerczyna, III miejsce -
Osieczna.

Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe puchary i słodkości. 

Członkowie ustępującego Samo-
rządu przeprowadzili wybory do Sa-
morządów Uczniowskich Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum. Komisja
wyborcza przeliczyła głosy i podała do
wiadomości publicznej składy nowych
samorządów. Szkoła Podstawowa: Mi-
kołaj Śląski, Bartosz Lasik, Pola Brzos-
towska, Karolina Chudzińska i Michał
Golak. Gimnazjum: Jakub Cugier,
Jakub Triller, Wiktoria Kosmalska, Mi-
kołaj Juskowiak i Kamil Bajon. 

  Grupa projektowa "Wolontariat ma
sens" w składzie: Aleksandra Jano-
wicz, Marta Kraśner i Paulina Osses z
klasy III GA wybrały się do Między-
gminnego Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Henrykowie w celu przeka-
zania żywności zbieranej od paździer-
nika w Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Osiecznej. Gimnazjalist-
kom pomagały uczennice szkoły pod-
stawowej Roksana Szmania i Marta
Kretschmer z klasy VI A. Pomoc w
transporcie zaoferował Bogdan Szma-
nia. Ogromne podziękowania należą
się wszystkim, którzy odpowiedzieli na
akcję zbiórki żywności. Drugi etap po-
mocy bezdomnym zwierzakom plano-
wany jest na wiosnę. 

Szampańska zabawa stała się
udziałem ponad 140 osób, które odpo-
wiedziały na zaproszenie Rady Rodzi-
ców Zespołu Szkół w Osiecznej i
przybyły na imprezę karnawałową do
sali wiejskiej w Grodzisku. Doskonała
muzyka taneczna w wykonaniu ze-
społu "Holidays", przepyszne potrawy
tradycyjnej kuchni polskiej i - co stano-
wiło dla gości miłą niespodziankę -
kuchni myśliwskiej, a przede wszyst-
kim znakomite towarzystwo sprawiły,
że uczestnicy zabawy po jej zakoń-
czeniu opuszczali salę z wyraźnym
żalem. W trakcie imprezy olbrzymim
powodzeniem cieszyła się przygoto-
wana przez organizatorów loteria fan-
towa. Obecni z zaangażowaniem
włączyli się również do licytacji
uczniowskich prac. Po wstępnych obli-
czeniach, okazało się, że udało się ze-
brać z loterii i licytowanych prac
uczniów kwotę około 6.200 zł. Było to
możliwe dzięki zaangażowaniu bardzo
wielu osób i zaprzyjaźnionych firm.
Imienne podziękowania zostały opubli-
kowane na www.zs.osieczna.pl. 

Eliminacje etapu powiatowego XIX
już Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

tym razem odbyły się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Brennie. W tym
roku w gronie pasjonatów, którzy za-
poznawali się z dziedzictwem kulturo-
wym Wielkopolski znaleźli się:
Zuzanna Żebrowska i Bartłomiej Bo-
rowczyk z kl. 4b, Adrian Dobraś i Mi-
kołaj Marciniak z kl. 5a, Daria
Hoffmann z kl. 5b, Piotr Heliński z kl.
6a, Mateusz Guzikowski i Michał Sa-
molak z kl. 6b, Tomasz Grodzki z kl.
1gb, Jakub Cugier z kl. 2ga i Weronika
Dobraś z kl. 3ga. Wszyscy z jednym
wyjątkiem zakwalifikowali się do kolej-
nego etapu konkursu. Warto dodać, że
Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce orga-
nizowany jest co roku przez Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
a jego XIX edycję swym honorowym
patronatem objęli Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Marek
Woźniak oraz Wielkopolski Kurator
Oświaty, Elżbieta Walkowiak.

W piątkowe popołudnie 30 stycznia
społeczność uczniowska klas I - III za-
prosiła Babcie i Dziadków do małej sali
gimnastycznej na koncert z okazji ich
Święta. Były tańce, wiersze, piosenki,
wiele śmiechu i wzruszenia. Po aka-
demii każdy oczekiwał zaproszonych
gości w klasopracowni, gdzie czekał
poczęstunek i kolejne niespodzianki.

We wtorek 10 lutego uczniowie
Szkoły Podstawowej rywalizowali ze
sobą podczas szkolnego turnieju war-
cabowego. Wśród dziewcząt z klas I -
III bezapelacyjnie wygrała Dominika
Maćkowiak z klasy 2b, tuż za nią upla-
sowała się Marta Róższczka z tej
samej klasy oraz Bianka Mieloszyńska
z klasy 3b zajmując 3.miejsce. Zwy-
cięzcą wśród chłopców ogłoszono Ma-
cieja Sobańskiego z klasy 2b, miejsce
drugie należało do Huberta Szpilaka z
klasy 3b, a trzecie zajął Michał Wojcie-
chowski z klasy 1c. W kategorii dziew-
cząt klas IV - VI bezapelacyjnym
zwycięstwem może poszczycić się
Wiktoria Grzesiak z klasy 5a, drugie
miejsce należało do Patrycji Marcin-
kowskiej z klasy 6a, a trzecie zajęła jej
koleżanka z klasy - Patrycja Kolan.
Starsi chłopcy po bardzo emocjonują-
cych zmaganiach wyłonili Jakuba
Okupniczaka z klasy 4b jako bezdys-
kusyjnego lidera. Na miejscu drugim
uplasował się Jędrzej Janowicz z klasy
4a, a miejsce trzecie zajął Mikołaj Mi-
kołajczyk z klasy 5a. 


