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W V Międzygimnazjalnym Kon-
kursie Wiedzy o Powiecie Leszczyń-
skim szkołę reprezentowały: Alicja
Ratajczak, Monika Hoffmann i Monika
Konieczna. Dziewczęta przygotowane
przez Halinę Szajbe zajęły pierwsze
miejsce. Spotkaniu gimnazjalistów w
rydzyńskim zamku uroku dodała
oprawa muzyczna przygotowana
przez ucznia klasy 2gb Kubę Piasec-
kiego.

W hołdzie Janowi Pawłowi II
uczniowie klas najmłodszych zadedy-
kowali wystawę prac plastycznych.
Kompozycje zawierające wizerunek
Wielkiego Polaka wypełniły tablice
przy wejściu głównym szkoły oraz wy-
stawy na szkolnym korytarzu.

Dwa zespoły wokalno-instrumen-
talne reprezentowały Zespół Szkół w
Osiecznej na XIX Przeglądzie Pio-
senki Religijnej w Lesznie. Na scenie
Szkoły Podstawowej Nr 1 Żaczki
(Julia Brzostowska, Maria Piasecka,
Joanna Szczepańska, Dominika Za-
lewska, Eryk Kubiak i Filip Piotrowski)
i Emaus (Klaudia Krajewska, Martyna
Grzesińska, Maria Kubacka, Michał
Sassek, Jakub Jędrzejczak i Marek
Walenczewski) wykonali utwory: „On
czeka na nas”, „Janek Bosko” i „Przy-
jaźń”. Na zakończenie wokaliści i in-
strumentaliści wspólnie wykonali
„Barkę”.

Bartosz Woźniak uczeń klasy 3gb
okazał się najlepszym zawodnikiem
powiatowych eliminacji Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym. Drużyna naszego
gimnazjum (Michał Sassek, Marek
Walenczewski i Bartosz Woźniak) za-
jęła ostatecznie drugie, a reprezenta-
cja szkoły podstawowej (Anna Cugier,
Jakub Triller, Michał Roszak) czwarte
miejsce.

Obchody Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich organizowane są
cyklicznie od kilku już lat przez biblio-
tekę szkolną. W tym roku, czytelnicy
odwiedzający bibliotekę mogli obej-
rzeć wystawę poświęconą seriom wy-
dawniczym znajdującym się w jej
zbiorach.

Obchody święta zwieńczyły dwa
konkursy – recytatorski oraz wie-
dzowy. Konkurs recytatorski skiero-
wany był do uczniów starszych klas
szkoły podstawowej oraz uczniów
gimnazjum. Jednomyślną decyzją jury
zwyciężczynią konkursu została Alicja
Sawicka z kl. 3gb, która uzyskała rów-
nież największą aprobatę i nagrodę
publiczności. Pozostali laureaci to
uczniowie kl. 1 gb - miejsce drugie
zajął Jakub Jędrzejczak, natomiast
trzecie Klaudia Krajewska i Marek Wa-
lenczewski. W konkursie wiedzowym,
który odbył się pod hasłem „Czytam,
więc wiem”, udział wzięli uczniowie
klasy 4a – uczestnicy zajęć koła polo-
nistycznego.

W siedmiu konkurencjach rywali-
zowali gimnazjaliści podczas szkol-
nych zawodów lekkoatletycznych.
Najlepsi okazali się: Monika Ko-
nieczna, Marta Kmiecik, Monika
Hylak, Sandra Skrzypek, Sandra Ka-
tarzyńska, Szymon Kostka, Rafał Apo-
linarski, Łukasz Zok, Kamil Iwanicki,
Jędrzej Jakubowski. Podczas Lekko-
atletycznych Mistrzostw Powiatu nie

Przez trzy dni w Szkole gościło 200
zuchów i harcerzy biorących udział w XVI
Harcerskim Rajdzie „Bohater”, który
przebiegał pod hasłem „Śladami twórców
demokracji”. Celem rajdu było zapozna-
nie młodzieży z genezą demokracji oraz
poznanie walorów turystycznych gminy
Osieczna. Uczestnicy rajdu nie tylko pie-
szo pokonali trasę z Leszna do Kąko-
lewa, ale musieli też wykazać się wiedzą
na temat demokracji. Na spotkanie przy-
gotowali multimedialne prezentacje po-
święcone osobom współtworzącym
demokrację w najbliższym rejonie.
Gośćmi harcerzy na „świecowisku” byli:
poseł Łukasz Borowiak, burmistrz Stani-
sławGlapiak, dyrektor SzkołyAlina Żalik.

7 kwietnia na stadionie w Zaborowie
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lesz-
czyńskiego w Piłce Nożnej. W turnieju
zagrało osiem drużyn. Najlepsi okazali
się nasi gimnazjaliści, którzy grali w skła-
dzie: Łukasz Konopka, Dominik Lira, Filip
Maćkowiak, Dawid Majewski, Dariusz
Pierzynowski, Michał Płocharczyk, Jakub
Prałat, Mikołaj Prałat, Przemysław Prałat,
Mikołaj Wysocki. Podopieczni Michała
Bańkowiaka wywalczyli awans do zawo-
dów rejonowych.

10 kwietnia w Domu Kultury w Ga-
rzynie odbył się VIII Gminny Przegląd
Piosenki Dziecięco-Młodzieżowej
PRYMA. Znakomicie zaprezentowali się
reprezentanci Szkoły.
Grand Prix zdobyła Magdalena Kata-
rzyńska wykonująca utwór Czesława
Niemena „Dziwny jest ten świat”. I
miejsce w kategorii klas I-III SP zajął Mi-
kołaj Woźniak, który zaśpiewał piosenkę
pt. „Dzieciak postępowy”. III miejsce
wśród gimnazjalistów ex aequo zdobyły
Matylda Hołoga za „Pogodę ducha” i
Anna Mąka za piosenkę pt. „Brzydcy”.
Wykonawców przygotował Dominik No-
wacki.

W Lesznie odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Leszczyńskiego w Piłce Nożnej
Szkół Podstawowych.Wmeczu o trzecie
miejsce Nowy Belęcin wygrał z Osieczną
5:1, a w finale Kąkolewo 1:0 pokonało
Pawłowice. Podopieczni Michała Bańko-
wiaka - Mistrzowie Powiatu Leszczyń-
skiego - będą reprezentować powiat w
zawodach rejonowych. Drużynę tworzą:
Patryk Tasiemski, Adam Tasiemski,
Jakub Kośmider,ArkadiuszAndrzejczak,
Mikołaj Glapiak, Tobiasz Glapiak, Denis
Śmiejczak, Filip Szczepaniak, Jakub
Bartkowiak i Bartłomiej Kowalski.

Chłopcy z Gimnazjum w Kąkolewie
zajęli 2. miejsce w pierwszej rundzie eli-
minacyjnej Turnieju Piłki Nożnej Coca-
Cola Cup, która odbyła się w Lesznie.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna Gim-
nazjum nr 4 z Leszna, trzecie miejsce re-
prezentanci Gimnazjum nr 8 z Leszna.

Dziewczęta z Gimnazjum w Kąkole-
wie zdobyły 1. miejsce w Turnieju Piłki
Nożnej Coca-Cola Cup i awansowały do
kolejnego etapu. Turniej odbył się w
Krobi. To duży sukces, ponieważ repre-
zentacja dziewcząt brała udział w takich
zawodach po raz pierwszy. Nasze gim-
nazjalistki nie przegrały żadnego meczu.
Skład drużyny: Julita Triler, Agnieszka
Bartkowiak, Magdalena Dudziak, Daria
Michałowska, Joanna Grochowa, Hanna
Glapiak, Weronika Zdziebkowska.

Uczniowie klas IV i V zwiedzali Toruń.
Mieli okazję odwiedzić Żywe Muzeum
Piernika. Spacerowali średniowiecznymi
uliczkami i słuchali legend. Podziwiali za-

bytkowe budowle, zwiedzili Fort IV. Dru-
giego dnia odwiedzili planetarium i obej-
rzeli film „Makrokosmos”. W drodze
powrotnej zawitali do Gniezna.

9 maja uczniowie wraz z opiekunami
obejrzeli część artystyczną przygoto-
waną z okazji kolejnej rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3-go Maja. Grupa
gimnazjalistów przypomniała zgroma-
dzonym historię naszego narodu. Z ich
ust padły bardzo ważne słowa przypomi-
nające, że Ojczyzna będzie żyła tak
długo, dopóki Polacy będą o niej pamię-
tali i kultywowali tradycje przekazane
przez przodków.

Szóstoklasiści uczestniczyli w klaso-
wej wycieczce zorganizowanej przez
Iwonę Kubasik i Annę Poprawską. Zwie-
dzali Kraków, Zakopane, Kopalnię Soli w
Wieliczce.

25 gimnazjalistów reprezentowało
Szkołę w Mistrzostwach Powiatu Lesz-
czyńskiego w Lekkoatletyce. Nie za-
wiedli. Mimo silnej konkurencji wielu
uczniów wywalczyło miejsca na podium,
co daje awans do Mistrzostw Rejonu
Leszczyńskiego w Lekkoatletyce.

Oto najlepsi sportowcy:
- Daria Michałowska – I miejsce w skoku
w dal (4.47m),
- Jakub Prałat - I miejsce w biegu na
1000m (2:55,66),
- Mikołaj Prałat - I miejsce w biegu na
2000m (6:57,60),
- Liwia Koterwa – II miejsce w biegu na
600m (2:03,88),
- Agnieszka Bartkowiak - II miejsce w
biegu na 300m (50,17),
- Filip Maćkowiak - II miejsce w biegu na
600m (41,23),
- Magdalena Dudziak – III miejsce w
biegu na 300m (50,71),
- Hanna Glapiak - III miejsce w biegu na
1000m (3:43,50),
- sztafeta szwedzka chłopców – II
miejsce (2:23,51) – Mariusz Woźniak,
Filip Maćkowiak, Łukasz Konopka i
Dawid Majewski,
- sztafeta szwedzka dziewcząt – III
miejsce (2:49,33) – Natalia Majchrzak,
Weronika Zdziebkowska, Magdalena
Dudziak i Agnieszka Bartkowiak.

16 maja na Orliku w Zaborowie od-
były się Mistrzostwa Rejonu Leszczyń-
skiego Szkół Gimnazjalnych w Piłce
Nożnej. Gimnazjaliści z Kąkolewa zajęli I
miejsce, pokonując drużyny z Sierakowa,
Gostynia, Wolsztyna, Leszna i Starego
Bojanowa. Oto wyniki poszczególnych
meczów: Kąkolewo - Wolsztyn 1:0, Ką-
kolewo - Stare Bojanowo 2:1, Kąkolewo
- Leszno 1:0, Kąkolewo - Sierakowo 1:1,
Kąkolewo – Gostyń 3:1. Nasi piłkarze
strzelili 8 goli, a stracili 3. Grali w składzie:
Łukasz Konopka, Dominik Lira, Filip
Maćkowiak, Dawid Majewski, Dariusz
Pierzynowski, Michał Płocharczyk, Jakub
Prałat, Przemysław Prałat, Mikołaj Wy-
socki i Michał Kajoch.

16maja wGimnazjum nr 7 w Lesznie
odbył się II Międzyszkolny Konkurs
„Mistrz czytania ze zrozumieniem”.
Szkołę reprezentowali Paulina Bąk, Mo-
nika Baum i Piotr Prymas. Uczniowie
mieli 60 minut na rozwiązanie testu
sprawdzającego umiejętność czytania ze
zrozumieniem. Paulina Bąk zajęła II
miejsce, a Monika Baum otrzymała wy-
różnienie.

zabrakło prawdziwych sukcesów na-
szych uczniów; 3 złote, 2 srebrne i 9
brązowych to kolekcja medali naszych
reprezentantów. Aleksandra Skrobała
– 1 miejsce w rzucie oszczepem, Ję-
drzej Jakubowski – 1 miejsce w
pchnięciu kulą, sztafeta dziewcząt 4 x
100 m – 1 miejsce, Monika Konieczna
– 2 miejsce w biegu na 100 m, Sandra
Katarzyńska – 2 miejsce w pchnięciu
kulą, Julia Borowska – 3 miejsce w
biegu na 600 m, Angelika Krajs – 3
miejsce w rzucie oszczepem, Łukasz
Zok – 3 miejsce w biegu na 100 m,
Rafał Apolinarski – 3 miejsce w biegu
na 1000 m, Kamil Iwanicki – 3 miejsce
w skoku wzwyż, Szymon Kostka – 3
miejsce w skoku w dal, Szymon
Woźny – 3 miejsce w rzucie oszcze-
pem, chłopcy – 3 miejsce w sztafecie
4 x 100 m i sztafecie szwedzkiej.

Wydawnictwo "Operon" opubliko-
wało wyniki Ogólnopolskiego Spraw-
dzianu Kompetencji Trzecioklasisty.
Nasi uczniowie osiągnęli w nim bar-
dzo dobry wynik, wyższy od średniej
krajowej i średniej wojewódzkiej. Na
szczególne wyróżnienie zasługują Jo-
anna Szczepańska i Filip Piotrowski z
klasy IIIa i Karolina Surdyk z klasy IIIb,
którzy napisali test bezbłędnie, osią-
gając maksymalną ilość 40 pkt.
Uczniowie wszystkich klas szkoły pod-
stawowej czekają aktualnie na wyniki
kolejnych testów, które przeprowa-
dzono 17 maja.

Pierwszy test dla kandydatów do
gromady zuchowej i drużyny harcer-
skiej odbył się z piątku na sobotę pod-
czas „świecowiska” zorganizowanego
w naszej szkole. Grupy uczniów roz-
wiązały zadania gry terenowej, uczyły
się pląsów i odbyły nocne podchody.
Podczas harcerskiego ogniska śpie-
wano popularne piosenki przy dźwię-
kach gitar i skrzypiec. Harcerskie
tradycje przekazywali kandydatom
członkowie VII Leszczyńskiej Drużyny
Harcerskiej. Szczególne podziękowa-
nia należą się Magdalenie Szneider,
która wprowadziła uczestników w taj-
niki organizacji skautowskiej. Organi-
zacją „biwaku” zajęły się panie:
Monika Triller, Klaudia Nowacka i
Agata Szczepańska, które dziękują ro-
dzicom za pomoc w przygotowaniu
imprezy i dodatkową opiekę nad mło-
dzieżą.

Kolejną wyprawę mają za sobą
członkowie Koła Małego Przewodnika,
prowadzonego przez Klaudię No-
wacką. Tym razem ciekawi tajemni-
czych zakątków Małej Ojczyzny
wyruszyli do Gryżyny, gdzie obserwo-
wali florę i faunę miejscowego akwenu
zwanego „ornitologicznym Eldorado”
oraz fotografowali ruiny kościoła św.
Marcina z końca XIII wieku. Wyprawę
zakończono w Śmiglu, gdzie odwie-
dzono groby Powstańców Wielkopol-
skich oraz tablice upamiętniające
ofiary walki o wolność Ojczyzny.


