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18 lutego w Rydzynie królowała
piłka nożna. Do rywalizacji na
szczeblu powiatowym stanęli gimnaz-
jaliści z ośmiu szkół. Reprezentacja
Gimnazjum w Kąkolewie w składzie:
Michał Płocharczyk, Piotr Jankowski,
Krzysztof Tasiemski, Miron Walkowiak,
Jakub Prałat, Łukasz Konopka, Filip
Maćkowiak, Sebastian Hylla, Paweł
Mąka i Szymon Dudziak zajęła II
miejsce.  

27 lutego odbył się halowy Turniej
Piłki Nożnej dla klas IV-VI Szkoły Pod-
stawowej. I miejsce zajęła reprezenta-
cja klasy VIa, srebrny medal
wywalczyli chłopcy z klasy VIb, a na
trzecim stopniu podium stanęli repre-
zentanci klasy Vb.

5 marca czterdzieścioro ośmioro
gimnazjalistów w sali Wyższej Szkoły
Humanistycznej w Lesznie obejrzało
przedstawienie pt. „Samotni w tłumie”.
Aktorzy Narodowego Teatru Edukacji
im. A. Mickiewicza z Wrocławia przed-
stawili różne oblicza samotności, która
„jak hinduska bogini ma sto twarzy”.

24 lutego w Nowym Belęcinie od-
były się Powiatowe Mistrzostwa Szkół
Podstawowych w Tenisie Stołowym.
Drużyna SP w Kąkolewie w składzie
Anna Mąka i Adrianna Nowaczyk za-
jęła trzecie miejsce (po Dłużynie i
Osiecznej). W marcu również w
Nowym Belęcinie rozegrano Powia-
towe Indywidualne Mistrzostwa Gim-
nazjum w Tenisie Stołowym. W gronie
dziewcząt gimnazjalistek trzecie
miejsce wywalczyła Hanna Kajoch
(pokonując szkolną koleżankę – Darię
Nowaczyk). Tym wynikiem uzyskała
awans do rozgrywek rejonowych.

5 marca odbyły się Szkolne Za-
wody Sprawnościowe Klas I-III. Każdą
klasę reprezentowała ośmioosobowa
drużyna składająca się z 4 dziewczy-
nek i 4 chłopców. Zespoły rywalizo-
wały ze sobą na poziomie
równoległych klas. Konkurencje to
sześć wyścigów rzędów oraz  tor prze-
szkód. Zwycięzcy zawodów: klasa Ia –
podopieczni S.Pietrowicz, klasa IIb –
wychowankowie E.Łapawy oraz klasa
IIIa B.Rzetelskiej będą reprezentować
Szkołę na zawodach gminnych w
Osiecznej. Gratulacje wszystkim star-
tującym i dyplomy zwycięskim druży-

nom wręczyła dyrektor A. Żalik.
Na szkolnym korytarzu pojawiła się

wystawa prac, które wszystkie klasy
wykonały jako marcowe zadanie w ra-
mach konkursu SUPERKLASA. „Ko-
bieta pracująca”, „Kobieta w rodzinie” i
„Kobieta w sztuce” to hasła dla po-
szczególnych grup wiekowych. W gru-
pie klas I-III SP zwyciężyła kl. Ia, w
grupie klas IV-VI SP klasa Va, a spoś-
ród gimnazjalistów 1ga. 

Od 8 do 10 marca uczniowie brali
udział w rekolekcjach wielkopostnych.
Rekolekcjonistą był Ojciec Augustyn z
Osiecznej. Jak co roku młodsi ucznio-
wie i gimnazjaliści przygotowali pod
kierunkiem katechetek rozważania
Drogi Krzyżowej. Na zakończenie du-
chowych ćwiczeń Ojcu Rekolekcjoni-
ście w imieniu uczniów podziękowania
i kwiaty złożyli przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego: Magdalena Du-
dziak, Daria Michałowska i Szymon
Dudziak. 

Uczennice: Joanna Kosmalska,
Ewelina Kmiecik i Paulina Bąk ode-
brały nagrody ufundowane przez Ks.
Proboszcza Ryszarda Kuchtę za zwy-
cięstwo w szkolnym etapie i reprezen-
towanie Szkoły w etapie rejonowym
XVI Konkursu Wiedzy Religijnej. 

Podczas VI Turnieju Rekreacyjno-
Sportowego Uczniów, Rodziców i Nau-
czycieli drużyny rywalizowały w
wyścigach rzędów oraz innych sporto-
wych konkurencjach. Zabawę wygrali
(z 43 punktami) nauczyciele, 40 punk-
tów pojawiło się na koncie rodziców, a
33 zdobyli uczniowie. Puchar prze-
chodni wręczył fundator burmistrz S.
Glapiak. Członkowie Stowarzyszenia
POMOC zorganizowali kawiarenkę, w
której można było kupić domowe
ciasta i wypić kawę lub sok. Ser-
deczne podziękowania należą się tym
rodzicom i nauczycielom, którzy ciasta
zechcieli upiec oraz wszystkim tym,
którzy w sobotnie przedpołudnie  przy-
szli i aktywnie uczestniczyli w zabawie
lub kibicowali startującym. Dochód z
kawiarenki zostanie przeznaczony na
organizację półkolonii. Imprezę zakoń-
czył mecz siatkówki, w którym grali
chętni uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele. 

W ramach Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej 2009/2010 odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Leszczyńskiego w Halowej
Piłce Nożnej. Drużyna piłkarzy Szkoły
Podstawowej w Osiecznej w składzie:
Bartosz Bieryt, Mikołaj Fortuna, Maciej
Dzik, Marcin Jurczyński, Michał Kacz-
marek, Krystian Kubera, Jakub Kuśnie-
rek, Michał Sassek, Marcin Woźniak,
Szymon Woźny zajęła I miejsce. Opie-
kunem drużyny jest Wojciech Pieczyń-
ski.

W Indywidualnych Mistrzostwach
Powiatu Leszczyńskiego w Tenisie Sto-
łowym na poziomie gimnazjum najwy-
żej uplasował się Kacper Raksimowicz,
który będzie reprezentował szkołę w za-
wodach rejonowych. Zaś w Drużyni-
wych Mistrzostwach Powiatu w Tenisie
Stołowym II miejsce zajęła nasza re-
prezentacja w składzie: Klaudia Kra-
jewska i Angelika Krajs. 

Do sportowej rywalizacji przystąpili
także najmłodsi uczniowie szkoły, któ-
rzy spotkali się na zawodach sprawno-
ściowych kwalifikujących grupy na
poszczególnych poziomach wiekowych
do rozgrywek gminnych. W tegorocz-
nych zawodach wygrały wszystkie klasy
"A". Oprócz emocji sportowych dzieci
zadbały o prawdziwą atmosferę uczci-
wej rywalizacji. Radość zwycięstwa i łzy
porażki złagodził słodki upominek ufun-
dowany dla wszystkich uczestników
przez Radę Rodziców. 

5 marca uczniowie klas VI poddani
zostali drugiej próbie sprawdzianu kom-
petencji. Tym razem pisali test przygo-
towany przez wydawnictwo "OPERON".
Próba pozwoli pozbyć się stresu pod-
czas prawdziwego sprawdzianu, który
szóstoklasiści pisać będą 8 kwietnia.

Samorządy Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum starannie przygotowały się
do Święta Kobiet. Oprócz słodkiego po-
częstunku, wiosennych kwiatów i upo-
minków dla pań, chłopcy sprawili
wszystkim reprezentantkom płci pięknej
kabaretową niespodziankę. Dzwonek
zwiastujący długą przerwę w lekcjach
zamienił się w dźwięki baletowej melo-
dii przygrywającej najmłodszym panom
w białych rajstopkach i spódniczkach.
Do życzeń dołączono hymny po-
chwalne kobiet: „Brunetki blondynki” i
„Baby, ach te baby”. 

Pierwszy pokaz umiejetności zapre-
zentowała trzydziestoosobowa grupa
Olimpijskiej Szkoły Tańca i Dobrych Ma-

nier „Hajdasz”. Ćwiczące od września
dwa zespoły wykazały się wieloma
umiejętnościami i zrobiły na publiczno-
ści wielkie wrażenie. W repertuarze
znalazły się tańce towarzyskie, dysko-
tekowe i nowoczesne. Dzieci wykazały
się także kulturą słowa, ruchu i zacho-
wania się przed publicznością. Z po-
kazu wyszły z dyplomami ukończenia
pierwszego stopnia klasy brązowej i ko-
szulkami z emblematami szkoły. 

Pięćdziesięcioosobowa grupa
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnaz-
jum spędziła piątkowe popołudnie 5
marca na wyjeździe do Cinema City w
Poznaniu. Młodzież obejrzała ostatni
przebój filmowy “Avatar”, zaś młodsze
dzieci „Alicję w krainie czarów”. Oba
filmy stały się okazją do podziwiania
zdobyczy technologii 3D. 

„Ołówek dla Afryki” to kolejna akcja
szkolnego radia Węzeł o charakterze
dobroczynnym. Tym razem wszyscy
uczniowie zaangażowali się w zbiórkę
kredek, ołówków i długopisów, które
zostały przekazane poznańskiej funda-
cji „Redemptoris Misio”. Jak zwykle, do
akcji przystąpiono z wielkim zapałem,
czego efektem jest zgromadzenie 4083
sztuk przyborów do pisania. Wynik
zbiórki świadczy o pozytywnej postawie
naszych dzieci wobec potrzebujących
oraz o dobrych efektach wieloletniej tra-
dycji szkoły w niesieniu pomocy innym,
co stanowi jedną z głównych idei przy-
świecających naszej codziennej pracy. 


