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Szkoła Kąkolewo Szkoła Osieczna

Ostatni tydzień kwietnia był cza-
sem wytężonej pracy dla wszystkich
gimnazjalistów uczęszczających do
III klasy. Według nowej formuły prze-
prowadzono ogólnopolski egzamin
na zakończenie nauki w gimnazjum.
Pierwsza część dotyczyła przedmio-
tów humanistycznych, kolejna
matematyczno-przyrodniczych i wy-
branego języka obcego. W naszej
szkole do sprawdzianu wiadomości
przystąpiło sześćdziesięciu uczniów.
Wyniki egzaminu, które dotrą do
szkół za kilka tygodni, pomogą w re-
krutacji do wymarzonych szkół po-
nadgimnazjalnych.

Na terenie Szkoły Podstawowej
nr 12 w Lesznie odbyły się eliminacje
powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym. Naszą szkołę reprezentowali:
Mateusz Śląski, Jakub Triller i An-
drzej Skiba (podstawówka) oraz Mi-
chał Sassek, Marek Walenczewski i
Marcin Nowicki (gimnazjum). Pierw-
szy etap zawodów polegał na roz-
wiązaniu testu, zawierającego
pytania dotyczące zagadnień ruchu
drogowego. Następnie zawodnicy
przystąpili do zadań praktycznych:
tor przeszkód na rowerze, jazda po
miasteczku ruchu drogowego oraz
zaprezentowanie umiejętności w za-
kresie udzielania pierwszej pomocy.
Ostatecznie młodsza reprezentacja
uplasowała się na trzecim miejscu, a
gimnazjalna na drugim. 

Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich obchodzony 23 kwietnia
po raz kolejny stał się w naszej
szkole świętem czytelnictwa i czytel-
ników. Oprócz zorganizowanych
przez bibliotekę szkolną konkursów
związanych z książką i jej powstawa-
niem, wystaw nowości oraz przed-
miotów znalezionych w książkach,
nie lada gratką dla wszystkich chęt-
nych okazało się spotkanie z autorem
wydanej przed miesiącem publikacji
"Przewodnik po oznakowanych tra-
sach rowerowych gminy Osieczna",
Stanisławem Lenartowiczem. Do nie-
dawna nauczyciel geografii w osiec-
kiej szkole, obecnie prezes
Towarzystwa Ziemi Osieckiej i twórca
przewodnika opowiadał przede
wszystkim o tym, co zawiera i jak
skonstruowane jest jego dzieło.
Wśród przybyłych rozlosowano dwie
z książek autora. Po spotkaniu pan
Lenartowicz podpisywał swoje
książki, a dla publiczności przygoto-
wano okolicznościowy poczęstunek. 

28 kwietnia 2012 roku Marek
Walenczewski reprezentował naszą
szkołę oraz powiat leszczyński w
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej, który odbył się w Racocie.
Eliminacje do turnieju przebiegały w
kilku etapach. Pierwszy odbył się w
naszej szkole. Kolejne zmagania od-
były się na etapie gminnym, w wyniku
którego wyłoniono dwóch uczestni-
ków reprezentujących gminę w elimi-
nacjach powiatowych. Marek z
doskonałym wynikiem ukończył
wszystkie kolejne etapy i dlatego w
Racocie wystąpił jako przedstawiciel
powiatu leszczyńskiego. W turnieju
startowało 105 osób z województwa

wielkopolskiego. Niestety, Markowi
zabrakło dosłownie kilku punktów
podczas testu pisemnego, by zakwa-
lifikować się do części ustnej turnieju.
Będziemy trzymać kciuki za powo-
dzenie Marka w przyszłorocznym tur-
nieju, w którym już dziś zapowiedział
swój udział. 

Szczęśliwe okazały się Rejonowe
Zawody Wielkopolskich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w koszykówce chłop-
ców, które odbyły się 16 kwietnia w
sali sportowej Gimnazjum Nr 9 w
Lesznie. Reprezentacja naszej
szkoły pod opieką Henryka Chudob-
skiego wygrała wszystkie mecze i za-
jęła ostatecznie pierwsze miejsce w
turnieju. Drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Kamil Kubera, Maurycy Lewicki,
Jakub Koterwa, Kacper Kurzawa,
Piotr Jurczyński, Damian Urbaniak,
Remigiusz Wawrzyniak, Jeremiasz
Domagała, Andrzej Skiba, Antoni No-
wicki, Jakub Triller i Kamil Bajon. 

Tuż przed majowymi świętami w
piątek 60-cioosobowa grupa uczniów
uczestniczyła w Biegu Wagarowicza
w Pawłowicach. Najwyżej sklasyfiko-
wani zostali: Michał Rudawski, Wero-
nika Malinowska, Maciej Grodzki,
Joanna Szczepańska, Monika Roga-
lewicz, Eryk Kubiak, Mirella Wrób-
lewska, Paulina Wilk, Zuzanna
Harendarz, Mateusz Pawlisiak,
Jakub Triller, Klaudia Łopacińska, Mi-
kołaj Fortuna, Marcin Jurczyński,
Barbara Nowicka, Daniela Lorkie-
wicz, Maciej Fortuna i Kacper Kasp-
rzak. Naszymi zawodnikami
opiekowali się państwo Dorota i Woj-
ciech Pieczyńscy. 

Zakończyły się zmagania na-
szych koszykarzy, którzy jako mist-
rzowie miasta Leszna i powiatu
leszczyńskiego, wzięli wówczas
udział w finale wojewódzkim w Ostro-
wie Wielkopolskim. Powodzenia za-
brakło tylko w drugim meczu z SP nr
6 ze Śremu. Ostatecznie drużyna w
składzie: Jakub Koterwa, Jeremiasz
Domagała, Kacper Kurzawa, Damian
Urbaniak, Andrzej Skiba, Piotr Jur-
czyński, Kamil Bajon, Jakub Triller,
Maurycy Lewicki, Antoni Nowicki i
Kamil Kubera zajęła szóste miejsce
w województwie. Zawodników przy-
gotował i prowadził Henryk Chudob-
ski. Należy podkreślić, że drużyna
naszej szkoły startowała jako zespół
młodszy, grając z szóstymi klasami.

Ponad trzydziestoosobowa grupa
gimnazjalistów reprezentowała
Osieczną w indywidualnych Mistrzo-
stwach Powiatu w lekkiej atletyce.
Zdobyliśmy ogółem 7 medali (3 złote,
3 srebrne i 1 brązowy).
M.Nowicki - I m. w biegu na 2000 m,
M.Sassek - I m. w biegu na 100 m,
Sz.Woźny - I m. w rzucie oszczepem,
S.Skrzypek – II m. w biegu na
600m,S.Katarzyńska - II m. w pchnię-
ciu kulą, J.Jakubowski - II m. w
pchnięciu kulą, A.Krajs - III m. w rzu-
cie oszczepem. Młodsi sportowcy ze
szkoły podstawowej walczyli w
czwórboju o Mistrzostwo Powiatu.
Najlepsze wyniki osiągnęli: P.Wilk i
K.Kurzawa - III m. indywidualnie.
Drużynowo zespół chłopców i dziew-
cząt zajął IV miejsce. 

130 wykonawców. Naszą Szkołę reprezen-
towali: Mikołaj Woźniak (zajął II miejsce),
Natalia Łaniak, Karolina Kobylańska, Anna
Mąka (II miejsce) i Weronika Kosmalska.
Warto dodać, że Anna Mąka i Magdalena
Katarzyńska wystąpiły też w zespole NA-
STKI, reprezentując leszczyński Klub
KWADRAT, i zajęły I miejsce. Podczas prze-
rwy w krótkim koncercie zaprezentowała się
Magdalena Katarzyńska – ubiegłoroczna
zdobywczyni Grand Prix. 

W sali Centrum Kultury w Śmiglu odbył
się konkurs finałowy V Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Dzieci i Młodzieży im.
Henryka Pelli „MUZOL”. W kategorii soliści
13-15 lat wystąpiła Anna Mąka, która za-
śpiewała piosenkę pt. „Brzydcy”, a w kate-
gorii soliści 16-25 lat prezentowała się w
utworze „Miasto aniołów” Magdalena Kata-
rzyńska. 

W Liceum nr III w Lesznie odbyły się
przesłuchania w ramach Festiwalu „Muzyka
nie zna granic”. Szkołę reprezentowały
Magdalena Katarzyńska, Weronika Kos-
malska i Anna Mąka. Po wysłuchaniu 30 so-
listów w kategorii gimnazjalnej jury
postanowiło zakwalifikować do finału 10
osób. W tej grupie znalazły się Ania i
Magda. Jury festiwalowe wyłoniło też 5 so-
listów, którzy wystąpią 27 maja na lesz-
czyńskim Rynku. Finał odbędzie się 1
czerwca. Nagrodą główną jest wyjazd do
Brukseli.

Okolicznościowym apelem uczciliśmy
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

W Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Jana Pawła II w Lesznie
odbył się III Międzyszkolny Konkurs „Mistrz
czytania ze zrozumieniem”. Do rywalizacji
przystąpiło 24 uczniów. Szkołę reprezento-
wały uczennice: Magdalena Dudziak, We-
ronika Kosmalska i Żaneta Fischer.
Najlepiej ze zrozumieniem testu poradziła
sobie Weronika Kosmalska, to ona decyzją
jury została Mistrzem czytania ze zrozu-
mieniem.

Uczniowie klas II a, II b, III a, III b wyru-
szyli na wycieczkę do Ośrodka Kultury Leś-
nej w Gołuchowie. Wycieczkowicze w
Pokazowej Zagrodzie Zwierząt obserwowali
żubry, koniki polskie, dziki i daniele. Uczest-
niczyli także w zajęciach edukacyjnych o te-
matyce przyrodniczo – leśnej. Dzieci w
trzyosobowych zespołach musiały szukać
dendrologicznych skarbów.Kolejnym pun-
ktem programu było zwiedzanie Muzeum
Leśnictwa.

9 maja w ramach XIII Gimnazjady od-

szwedzkiej Magdalena Dudziak,
- w sztafecie szwedzkiej Liwia Koterwa,
- w biegu na 2000 m Mikołaj Prałat,
- w rzucie oszczepem Mikołaj Doma-

gała;
III miejsce:
- w biegu na 300 m Agnieszka Bartko-

wiak,
- w biegu na 1000 m Hanna Glapiak,
- w skoku wzwyż Wiktoria Sawicka,
- w pchnięciu kulą Karolina Rzepecka,
- w biegu na 300 m i w sztafecie

szwedzkiej Mikołaj Wysocki,
- w biegu na 100 m i w sztafecie

szwedzkiej Piotr Kretschmer,
- w sztafecie szwedzkiej Patryk Ta-

siemski,
- w sztafecie szwedzkiej Mariusz Woź-

niak.
Ponadto w zawodach udział wzięli: Wik-

toria Jankowska, Paulina Szczench, Pau-
lina Woźniak, Zofia Nowaczyk, Kinga
Konkiewicz, Julita Triler, Tomasz Frącko-
wiak, Jakub Kośmider, Mikołaj Naskręt, Łu-
kasz Karczyński, Jakub Jagłowski. 

Na stadionie lekkoatletycznym w Lesz-
nie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lesz-
czyńskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym.
Szkołę reprezentowały zespoły dziewcząt i
chłopców. Dziewczęta w składzie: Karolina
Woźniak, Oliwia Jezierska, Martyna Bur-
dzicka, Amelia Kuźniak, Weronika Górczak
i Anna Skrzypczak zajęły 2. miejsce, prze-
grywając nieznacznie z drużyną z Drobnina.
Dziewczęta musiały wykazać się dużą
sprawnością fizyczną w czterech dyscypli-
nach: rzucie piłeczką palantową, skoku w
dal, biegu na 60 m i biegu na 600 m. 

Zespół chłopców w składzie: Marcin Si-
korski, Bartosz Kowalski, Arkadiusz An-
drzejczak, Adam Tasiemski, Jakub
Bartkowiak i Paweł Kretschmer zajął 5.
miejsce. Chłopcy zmagali się w następują-
cych konkurencjach: w rzucie piłeczką pa-
lantową, w skoku w dal, w biegu na 60 m i
biegu na 1000 m. 

Tytuł najlepszej lekkoatletki zawodów
zdobyła Karolina Woźniak. Reprezentantki
naszej Szkoły zakwalifikowały się do zawo-
dów rejonowych, które odbyły się 16 maja
na stadionie w Lesznie. Dziewczęta zajęły
w nich 9. miejsce. To najlepszy wynik szkół
z powiatu leszczyńskiego. Podczas zawo-
dów O.Jezierska ustanowiła rekord Szkoły
w biegu na 60 m – 9,15 s, K.Woźniak w
skoku w dal – 4, 16 m i w rzucie piłeczką –
38 m, M.Sikorski w skoku w dal – 5,02 m. 

Gimnazjaliści mogą odetchnąć z ulgą.
Za nimi trzy trudne dni. W ramach części
humanistycznej egzaminu pisali testy z his-
torii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka
polskiego, zmierzyli się też z częścią mate-
matyczno-przyrodniczą oraz „językami ob-
cymi”: 33 uczniów klas trzecich wybrało
język niemiecki, 11 język angielski.

W ostatnim czasie uczniowie naszej
Szkoły – podopieczni Dominika Nowac-
kiego – wzięli udział w wielu konkursach
śpiewaczych.

W Garzynie odbył się Regionalny Prze-
gląd Piosenki Dziecięco-Młodzieżowej
PRYMA. W przesłuchaniach uczestniczyło

były się Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej
Atletyce. Trzynaścioro gimnazjalistów, zdo-
bywając miejsca na podium, awansowało
do zawodów na szczeblu rejonowym. Naj-
wyższe wyniki uzyskali:

I miejsce: 
- w biegu na 600 m Weronika Zdzieb-

kowska, 
- w biegu na 1000 m Karol Pawłowski;
II miejsce: 
- w biegu na 100     –m i w sztafecie

szwedzkiej Natalia Bassa, 
- w sztafecie szwedzkiej Agnieszka

Bartkowiak,  
- w biegu na 300 m i w sztafecie


