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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo
8 lutego najmłodsi uczniowie

szkoły śpiewali Seniorom z okazji
minionego Dnia Babci i Dziadka.
Oprócz piosenek były okoliczno-
ściowe wierszyki i mowy. Pojawiły
się też motywy walentynkowe –
duże, czerwone serca.

Tłusty Czwartek rozpoczął
ostatni tydzień karnawału. Tego
dnia najmłodsi uczniowie szkoły
prócz degustowania pączków w
pięknych, barwnych, oryginalnych
strojach bawili się podczas zabawy
karnawałowej. W rytm hiszpań-
skiego paso doble dzieci wraz z
wychowawczyniami prezentowały
swe kreacje, które nagradzane były
gromkimi brawami. Po południu ba-
wili się starsi uczniowie na karna-
wałowo-walentynkowej dyskotece.
Wszystkie klasy zgłosiły do kon-
kursu samodzielnie wykonane
pączki chrusty, a podczas zabawy
odbył się konkurs o tradycyjnych
polskich wypiekach, którego wyniki
wzbogaciły konta klas w WIELKIM
PUNKTOWANIU. 

Prawie trzydziestoosobowa
grupa maluchów opowiedziała się
za spędzeniem weekendowej nocy
w szkolnej świetlicy. Spotkanie pod
hasłem „Bajkowa noc walentyn-
kowa” przebiegło w przyjaznej at-
mosferze wzajemnej pomocy i
kształtowania samodzielności. W
grupach wykonano plakaty bajko-
wych bohaterów w otoczeniu ser-
duszek i na tle walentynkowych
barw. W dużej sali gimnastycznej
odbyły się zabawy ruchowe, a
przed snem oglądano bajki. Biwa-
kową kolację urozmaicił podarunek
państwa Maćkowiaków – chleb
prosto z pieca, za który serdecznie
dziękujemy. Rano wszyscy uczest-
nicy wykonali niezbędne prace po-
rządkowe, a w nagrodę bawili się
rozmaitymi przyrządami sporto-
wymi.

W czytelni szkolnej biblioteki
przeobrażonej na okoliczność za-
kończenia kolejnej kadencji Samo-
rządu Szkolnego w lokal wyborczy
odbyły się tegoroczne wybory no-
wych członków zarządu. Spośród
dwunastu przedstawicieli uczniów
podstawówki i tyluż samo startują-
cych w wyborach gimnazjalistów
wyłoniono reprezentację uczniów
szkoły podstawowej w składzie: Jo-
anna Szczepańska (kl. 5a), Michał
Samolak (kl. 4a), Dominika Za-
lewska (kl. 5a), Julia Brzostowska
(kl. 5a) i Tomasz Grodzki (kl. 5b).
Natomiast nowy samorząd gimnaz-
jum od dziś stanowią: Kacper Ni-
tecki (kl. 2gb), Olga Scholtz (kl.
2ga), Patrycja Skiba (kl. 2gb),
Kinga Wawrzyniak (kl. 2ga) i Marta
Rosik (kl. 2gb). Wybory przygoto-
wali i przeprowadzili w ramach rea-
lizowanego projektu gimnazjalnego

uczniowie kl. 2gb: Hubert Bartko-
wiak, Kacper Nitecki, Zuzanna
Picz, Marta Rosik i Ewelina Róż-
szczka. Opiekunami Samorządów
zostali: Tomasz Wojciechowski i
Edyta Nitecka

W XII Mistrzostwach Leszna i
Powiatu Leszczyńskiego w Nar-
ciarstwie Alpejskim i Snowboar-
dzie, które rozegrano w minioną
sobotę w Karpaczu, wzięła udział
dwudziestoosobowa reprezentacja
naszej szkoły: S.Maćkowiak,
K.Przerańska, J.Janowicz, S.Ku-
backi, P.Heliński, R.Szmania,
M.Samolak, J.Szczepańska,
P.Wilk, L.Dworacka, J.Domagała,
A.Janowicz, P.Bilska, R. Matejew-
ski, P.Woźny, K.Szmania, F.Pie-
czyński, A.Klimkowski, S.Skrzypek,
M.Skrobała.
Wśród medalistów znalazła się
uczennica 3. klasy gimnazjum,
Sandra Skrzypek, która zdobyła
trzecie miejsce w kategorii uczen-
nic gimnazjów powiatu. Na podium
stanęła także mieszkanka Osiecz-
nej, instruktorka gimnastyki korek-
cyjnej w osieckim przedszkolu,
Katarzyna Janowicz. Gratulujemy! 

Po raz kolejny wspaniale zapre-
zentowały się siatkarki z gimnaz-
jum w Turnieju Finałowym o
Mistrzostwo Powiatu. 18. lutego w
Pawłowicach pokonały wszystkie
rywalki i zajęły I miejsce. Puchar i
medale wręczyła dyrektor ZS w Pa-
włowicach Mirosława Graf. Dru-
żyna wystąpiła w niezmienionym
składzie jak w eliminacjach.

Uczniowie klas I-III szkoły pod-
stawowej spotkali się w dużej sali
sportowej Zespołu Szkół w Osiecz-
nej, aby wziąć udział w sportowej
rywalizacji. W tegorocznej edycji
zmagań najmłodszych pierwsze
miejsca zajęły klasy: Ib, IIa, i IIIb.
Reprezentacje tych klas zmierzą
się w zawodach o mistrzostwo
Gminy Osieczna. Życzymy powo-
dzenia!

Mistrzostwa Szkoły podstawo-
wej w piłce nożnej halowej prze-
biegały w dwóch częściach (
eliminacyjnej i finałowej). 5 marca
odbyły się eliminacje, w których za-
grało 6 zespołów reprezentujących
poszczególne klasy. Do finału,
który odbył się 12 marca awanso-
wały trzy zespoły z klas Vb, VIa i
VIb. Puchar przechodni za zajęcie
I miejsca otrzymali chłopcy z klasy
VIb w składzie: M.Lasik, M.Lewicki,
K.Jaróżek, M.Śląski, A.Skiba,
D.Urbaniak i M.Jędrzejczak. Za-
wodnik z tego zespołu Maciej Lasik
został najlepszym strzelcem tur-
nieju zdobywając 14 bramek. II
miejsce zajęli piłkarze z VIa a III z
klasy Vb. 

Szkoła włączyła się do organi-
zowanej przez Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu akcji hu-
manitarnej „WIELKOPOLSKA -
DZIECIOM AFGAŃSKIM”, mającej
na celu pomoc dzieciom afgańskim
poszkodowanym w czasie działań
wojennych. Celem akcji była
zbiórka zabawek wśród dzieci i
młodzieży w szkołach podstawo-
wych i gimnazjach na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego.
Samorząd Uczniowski zachęcał do
zbierania zabawek, przede wszyst-
kim pluszaków. Dla afgańskich ró-
wieśników zebrano 11 worków
zabawek.

12 lutego w Szkole obchodzono
walentynki. Korzystając z propozy-
cji Samorządu Uczniowskiego,
nauczyciele i uczniowie ubrali się w
kolory miłości. W patio umiesz-
czono skrzynkę na walentynkową
pocztę. Specjalni listonosze kartki,
liściki i listy dostarczyli ich adresa-
tom. Każdy pracownik Szkoły i
każdy uczeń od Samorządu
Uczniowskiego dostał słodką wa-
lentynkę. Po południu odbyła się
dyskoteka. 

19 lutego w Poznaniu odbył się
pierwszy etap V Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja
Wielkopolska”. Uczestniczyło w
nim prawie 80 gimnazjalistów.
Szkołę reprezentowali Mikołaj Do-
magała i Patryk Fischer. Obaj prze-
szli do kolejnego etapu, Mikołaj z
najlepszym wynikiem (99p./100p.),
a Patryk z piątym (89p./100p.).
Podczas finałowych zmagań, które
odbędą się w Lądzie, chłopacy
przedstawią prezentację multime-
dialną - omówią trasę wycieczki
uwzględniającą wodną formę
ochrony przyrody.

W poniedziałek 25 lutego
uczniowie klas I-III SP wzięli udział
w kolejnym spotkaniu z cyklu
„Nasza Szkoła czyta dzieciom”.
Tym razem poznali książkę
pt.„Mała Syrenka” w tłumaczeniu
Agaty Topolewskiej. Przeczytała ją
dzieciom Iwona Markowiak – wy-
chowawczyni kl.IIb. 

1 marca 2013 r. Anna Mąka z kl.
3ga wzięła udział w Koncercie Lau-
reatów XXI Festiwalu Piosenki Ob-
cojęzycznej we Wrocławiu. W
tegorocznej edycji uczestnicy wy-
konywali utwory muzyki rozrywko-
wej pop i dance z lat 80-tych i
90-tych XX w. Najpierw trzeba było
nagrać wybraną piosenkę i wysłać
płytę do organizatorów. Jury wyty-
powało finalistów. 22 lutego we
Wrocławiu – podczas finałowych
przesłuchań - Ania zaśpiewała pio-
senkę Stinga „Englishman in New
York”. Ania znalazła się w gronie
laureatów. Każdy z laureatów pod-

czas finału wykonywał zwycięską
piosenkę. Ania Mąka wśród gim-
nazjalistów zajęła II miejsce i otrzy-
mała dodatkowo nagrodę
specjalną od organizatorów festi-
walu.

9 marca w Kąkolewie odbył się
finałowy turniej tenisa stołowego
dla kadetek, kadetów, juniorek, ju-
niorów i seniorów zorganizowany
przez Okręgowy Związek Tenisa
Stołowego i Zespół Szkół w Kąko-
lewie. W zawodach wzięli udział
również reprezentanci naszej
Szkoły. Najlepsze miejsca w tur-
nieju zajęli: Amelia Kuźniak, która
była 2. w juniorkach i 5.-6. w kadet-
kach oraz Bartosz Kowalski, który
zdobył 2. miejsce w kadetach. Na
wyróżnienie zasłużyli również: Mar-
tyna Burdzicka, która zajęła 4.
miejsce w obu kategoriach wieko-
wych, Wojciech Owsianny - 4.
miejsce w kadetach i Paulina Woź-
niak, która została sklasyfikowana
na miejscu 5.-6. w kategorii junio-
rek. W zawodach wzięło udział
ponad 80 zawodniczek i zawodni-
ków z okręgu leszczyńskiego. Naj-
lepsi tenisiści otrzymali statuetki
oraz dyplomy.

28 lutego uczniowie klas 3ga i
3gb pod opieką Teresy Rosińskiej
pojechali do Urzędu Miasta i Gminy
w Osiecznej, gdzie uczestniczyli w
szczególnej lekcji wiedzy o społe-
czeństwie. Spotkali się z burmist-
rzem – Stanisławem Glapiakiem,
który opowiedział im o pracy samo-
rządowej, o zadaniach Urzędu, o
planach, inwestycjach i o budżecie.
Następnie uczniowie poznawali
siedzibę Urzędu. 

7 marca w Komendzie Głównej
Straży Pożarnej odbyły się powia-
towe eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom”. Gminę
Osieczna - reprezentował uczeń
naszej Szkoły - Jakub Jagłowski,
który w zmaganiach na szczeblu
powiatu zajął czwarte miejsce. 


