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21 lutego w Zespole Szkół w Świę-
ciechowie odbył się etap powiatowy XV
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.
Wzięło w nim udział szesnaścioro
uczniów naszej Szkoły, dziewięcioro ze
Szkoły Podstawowej i siedmioro z Gim-
nazjum. Do dalszych zmagań zakwali-
fikowało się trzynaścioro
podopiecznych Teresy Rosińskiej i Ewy
Łapawy. Z testem etapu rejonowego
zmierzą się: z klasy czwartej: Anna
Skrzypczak, Karolina Woźniak i Maciej
Pełczyński, z klasy piątej: Denis
Śmiejczak, z klasy szóstej: Zofia No-
waczyk, Wiktoria Sawicka, Wiktoria
Jankowska, z klasy pierwszej Gim-
nazjum:Mikołaj Domagała, Patryk Fis-
cher, z klasy drugiej Gimnazjum:
Kamil Gąska, Szymon Brodziak, z
klasy trzeciej Gimnazjum: Monika
Baum, Dominik Lira.

28 lutego odbyło się drugie waże-
nie plastikowych nakrętek zbieranych
na rzecz cierpiącego na przykurcze
ścięgienAchillesa JakubaMatuszaka z
Grodziska w gminie Piaski. Tym razem
zebrano 206,4 kg, czyli w sumie (w
dwóch turach) 429,4 kg. Rekordziści to
klasa Va, która uzbierała 33,2 kg, na
drugim miejscu uplasowali się z wyni-
kiem 24 kg uczniowie klasy VIb, a na
trzecim uczniowie klasy IVb, którzy
przynieśli 23, 1 kg nakrętek z plastiku.
Kolejna zbiórka – 31 maja.

4 marca w Zespole Szkół nr 1 w
Pile odbył się finał Wojewódzkiego
Konkursu Geograficznego. Wzięło w
nim udział ok. 240 gimnazjalistów z
całej Wielkopolski. Za test uczniowie
mogli uzyskać maksymalnie 50 punk-

tów, tytuł laureata otrzymali ci, którzy
zdobyli min. 42 punkty. Udało się to 104
finalistom. W tym gronie jest Piotr Pry-
mas, podopieczny E. Kosmalskiej,
który zakończył zmagania z wynikiem
46 punktów.

5 marca w Zespole Szkół w Koninie
148 gimnazjalistów walczyło w finale
Wojewódzkiego Konkursu Języka Pol-
skiego. Tytuł laureata uzyskała Paulina
Bąk – podopieczna Anny Poprawskiej.
Wysoko oceniono pracę Pauliny, w któ-
rej rozwijała myśl Paulo Coelho „Miłość
jest dziką siłą. Kiedy próbujemy ją okieł-
znać, pożera nas. Kiedy próbujemy ją
uwięzić, czyni z nas niewolników. Kiedy

próbujemy ją zrozumieć, miesza nam
w głowach”.

Uczniowie klas I – III SP w I półro-
czu realizowali projekt: Czytam, więc
jestem! Dzieci słuchały różnych teks-
tów przygotowanych przez wychowaw-
ców. Wykonywały prace plastyczne, w
których przedstawiały ulubionych bo-
haterów książek. Projektowały i two-
rzyły zakładki do książek. Pisemnie
wypowiadały się na temat: Dlaczego
warto czytać książki? Wybrane wypo-
wiedzi zostały umieszczone w szkolnej
gazetce. Jednym z zadań było groma-
dzenie książek, czasopism i różnych
przedmiotów związanych z ulubieńcem
najmłodszych – KubusiemPuchatkiem.
Dużą niespodzianką dla uczniów była
przygotowana przez wychowawczynie
kolorowa i pokaźna wystawa pod ha-
słem LUBIMY CZYTAĆ. Znalazły się
na niej zgromadzone przez dzieci eks-
ponaty związane z Kubusiem Puchat-
kiem. Oglądanie wystawy bardzo się
dzieciom podobało, zachęciło do poz-
nawania losów Kubusia Puchatka.

4 marca trzyosobowe reprezenta-
cje każdej z klas wykonywały kolejne –
tym razem wiosenne – zadanie w ra-
mach konkursu SUPERKLASA. Pierw-
szoklasiści pracowali nad kwiatkiem,
drugoklasiści ozdabiali motyla, ucznio-
wie klas III i IV mieli za zadanie wyko-
nać motyla, a ich koledzy z klas V i VI
dudka. Gimnazjaliści przedstawiali wio-
senne drzewo, a uczniowie klas 2. i 3.
Gimnazjum wiosennie ozdabiali gałę-
zie. Prace zdobią patio i przywołują
wiosnę, za którą wszyscy bardzo tęsk-
nimy.

9 marca gościli w
Szkole aktorzy Zespołu
Teatralnego Grupa T z
Torunia.Artyści wystąpili
dla uczniów klas I-III SP.
Zaprezentowali przed-
stawienie pt. „Sekrety
Pana Kleksa”. Spektakl
poruszał problemy uza-
leżnienia od papierosów
i alkoholu oraz właści-
wego zachowania
wobec starszych.

10 marca święto-
wano w Szkole Dzień
Kobiet i Mężczyzn. Z tej
okazji uczniowie;
chłopcy wsparci przez 3
dziewczyny; przygoto-
wali przedstawienie. O
scenariusz postarali
siępPanowie; nauczy-
ciele Szkoły, a reżyserią

zajęły się panie C. Glapiak i M. Sowiń-
ska. Przesłanie występu było jasne:
jesteśmy różni (bo z Wenus i Marsa),
ale żyć bez siebie nie możemy. M. Ma-
zankiewicz, J. i T. Jędrzychowscy za-
śpiewali piosenki o kobietach. Dla
wszystkich wystąpił zespół RESPECT.
W imieniu mężczyzn życzenia paniom
złożył P. Konieczny. Była symboliczna
róża dla Pań i upominek dla Panów. O
dekorację sceny zadbała E. Kosmal-
ska. Pomogli jej uczniowie biorący
udział w zajęciach świetlicy środowi-
skowej.

Szkoła Kąkolewo Szkoła Osieczna
W powiatowym etapie XV Konkursu

Wiedzy o Wielkopolsce, który odbył się
21 lutego w Szkole Podstawowej w
Świeciechowie, naszą szkołę reprezen-
towali: Hanna Hoffmann, Joanna
Szczepańska, Jakub Cugier (klasy
czwarte), Weronika Dobraś, Aleksan-
dra Janowicz, Jakub Kociucki (klasy
piąte), Zofia Płóciniczak, Emilia
Schulz, Paulina Bilska (klasy szóste).
I tym razem osiecka kadra nie zawiodła.
Wszyscy uzyskali wymagany wynik i
awansowali do etapu rejonowego, który
29 marca odbędzie się w naszej szkole.
Grupę entuzjastów historii regionu przy-
gotowuje Halina Szajbe. Gratulujemy
kolejnego sukcesu!

Z okazji Dnia Kobiet panowie i
chłopcy spisali się, jak co roku, na
medal! Kobiety uraczone zostały słod-
kim przyjęciem, a dziewczęta obdaro-
wali klasowi koledzy kwiatami i
upominkami. Specjalne życzenia i au-
dycje muzyczne przygotowali podczas
przerw przedstawiciele płci męskiej za-
siadający w zarządzie Samorządu
Szkolnego.

Miniony miesiąc obfitował w wyda-
rzenia sportowe. Po raz kolejny sukce-
sem mogą pochwalić się siatkarki,
podopieczne Doroty Pieczyńskiej, które
zajęły drugie miejsce w powiecie. W
przeprowadzonym 5 marca turnieju ka-
detów i juniorów w tenisie stołowym
srebrny medal wywalczyła Angelika
Krajs, zdobywając tym samym najlep-
sze miejsce spośród naszych reprezen-
tantów. W rozgrywkach drużynowych
na szczeblu powiatowym nasze teni-
sistki zajęły także drugie miejsce i wy-
walczyły sobie udział w zawodach
rejonowych. Zwycięski team w składzie:
Mirella Wróblewska, Patrycja Skiba i
Zuzanna Picz, doprowadziła do kolej-
nego sukcesu Maria Mrówczyńska. Nie
zabrakło także sukcesów tenisowych
podczas I Turnieju Tenisa Stołowego
im. Barbary Owsiannej: Angelika Krajs
była pierwsza wśród gimnazjalistek i
druga w kategorii Open. Drugim
miejscemmoże się pochwalić Mirella
Wróblewska, a trzecim Wojciech
Wawrzyniak i Mateusz Tycner.

Także maluszki rozegrały swoje za-
wody sportowe, które dały im możli-
wość udziału w eliminacjach gminnych.
Mimo wysokiej absencji spowodowanej
chorobami, uczniowie klas najmłod-
szych skompletowali swoje reprezenta-
cje i dzielnie walczyli oraz
entuzjastycznie kibicowali kolegom.
Tym razem lepsze okazały się klasy:
1b, 2b i 3a.

W połowie marca dobiegła końca
realizacja projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego „Rozwój gimnazjalisty. Czytam i
rozumiem”. Półroczną pracę pod opieką
trenerów: Agaty Szczepańskiej, Anny
Weber i Tomasza Wojciechowskiego z
powodzeniem ukończyło 60 gimnazja-
listów. Uczniowie poznali techniki szyb-
kiego czytania, metody zapamiętywania
dużych ilości informacji, a także ćwiczyli
formy relaksu podczas nauki i koncen-
tracji. Zakończenie projektu przybrało
formę uczty z udziałem patrona meto-
dycznego Justyny Czwojda, reprezen-
tującej Akademię Nauki, która wręczyła
uczestnikom certyfikaty „Gimnazjalisty
z klasą”. W ramach projektu odbyło się
także szkoleniowe posiedzenie Rady
Pedagogicznej z udziałem metodyka
Danuty Dziuba, która przeprowadziła
trening metod objętych projektem dla
wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół w
Osiecznej.

Wraz ze zmianą pogody na wio-
senną uczniowie, tym razem najmłod-
szych oddziałów Szkoły Podstawowej,
przygotowali tematyczną dekorację
okien szkoły. Kolorowe motyle i kwiaty
cieszą społeczność szkolną oraz prze-
chodniów. Pogodna aura nastraja do
pierwszych wyjazdów. Szlaki przetarła
klasa 3a z Klaudią Nowacką, która roz-
poczęła nowy sezon sportową rywaliza-
cją w kręgle.

Pięcioosobowa grupa dziewcząt z
klasy 3gb (Alicja Sawicka, Joanna Pi-
wońska, Marika Pudliszewska, Dajana
Kubacka i Monika Konieczna) pod
opieką Agaty Szczepańskiej przystąpiła
do kolejnego kursu Filmoteki Szkolnej
organizowanego przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej. Dziewczęta wyko-
nują polecane zadania i przechodzą
szkolenia korzystając z platformy inter-
netowej. Wierzymy, że owocem kursu
będzie amatorski film autorstwa uczest-
niczek projektu!

W dniach 14-16 marca cała spo-
łeczność szkolna uczestniczyła w reko-
lekcjach wielkopostnych. Pracowano w
klasach, przygotowując plakaty i gry na
temat Wielkiego Postu, słuchano nauk
księdza Marka Smólskiego, a także
goszczono księdza Konrada z Pozna-
nia, który poprowadził dyskusję z nie-
pełnosprawną panią Anną, świadczącą
swoim słowem i życiem o ciągłych
wsparciu Jezusa. Środa była dniem
skupienia podczas wspólnego rachunku
sumienia, mszy świętej, Drogi Krzyżo-
wej i adoracji przy dźwiękach szkolnych
muzyków.


