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Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo
Aż 7 uczniów SP w Osiecznej

zostało laureatami etapu wojewódz-
kiego XIII Konkursu Wiedzy o Wiel-
kopolsce: Patryk Pokrywka, Emilia
Schulz, Zofia Płóciniczak, Paulina
Bilska, Martyna Skrobała, Elżbieta
Biała i Magdalena Woźna.

W Mistrzostwach Powiatu Lesz-
czyńskiego w lekkiej atletyce „Gim-
nazjada 2009” osieccy uczniowie
spisali się rewelacyjnie zdobywając:
w biegu na 300 m 1 miejsce (Karo-
lina Niemczal), w biegu na 600 m 2
miejsce (Mirosława Molicka), 3
miejsce w skoku w dal (Barbara Olej-
niczak), 1 miejsce w pchnięciu kulą
(Agnieszka Hylak), 3 miejsce w rzu-
cie oszczepem (Angelika Skrzypek)
oraz 1 miejsce w sztafecie szwedz-
kiej z pobiciem rekordu szkoły
2.38.25 (skład: Monika Konieczna,
Anna Sassek, Karolina Niemczal i
Barbara Olejniczak), w biegu na 100
m (1 miejsce Marcin Rzepecki, 2
Szymon Rosik, 3 Dominik Bartko-
wiak i 4 Michał Ratajczak), w sztafe-
cie 4 razy 100 m 1 miejsce w
powiecie (skład sztafety: Marcin
Rzepecki, Dominik Bartkowiak, Mi-
chał Ratajczak i Szymon Rosik), 3
miejsce w biegu na 1000 m (Tomasz
Smyślny) 3 miejsce w biegu na 300
m (Dariusz Michałowski).

W rozgrywkach Gimnazjady -
Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego
w Piłce Siatkowej Dziewcząt zakwa-
lifikowały się 3 reprezentacje szkolne
dziewcząt, wśród nich zespół z Gim-
nazjum w Osiecznej, zajmując II
miejsce.

Paweł i Marcin Rosińscy zdobyli
tytuł Mistrza i Wicemistrza Polski na
rozgrywanych w Miejskiej Górce
Mistrzostwach Polski w warcabach
klasycznych.

Paweł okazał się najlepszy w ka-
tegorii uczniów szkół podstawowych,
jego starszy brat był drugi w katego-
rii gimnazjów.

Trzy uczennice gimnazjum, An-
gelika Skrzypek, Zuzanna Klak i Do-
minika Ożyńska zwyciężyły w IV
Międzygimnazjalnym Konkursie
Wiedzy o Regionie Leszczyńskim w
zamku w Rydzynie. Zmagania kon-
kursowe uświetniły występy Barto-
sza Turkowiaka, ucznia SP oraz
Mateusza Urbaniaka, absolwenta
gimnazjum, obecnie ucznia III LO w
Lesznie.

Szkoła wzięła udział w elimina-
cjach powiatu leszczyńskiego Ogól-
nopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym. Nasi reprezentanci zajęli II
miejsce w kategorii gimnazjów i III
miejsce w kategorii szkół podstawo-
wych.

Uczniowie gimnazjum wzięli
udział w konkursie języka niemiec-
kiego w Nauczycielskim Kolegium
Języków Obcych w Lesznie. „Schü-

bika zaśpiewane przez Agnieszkę
Konopkę wraz z panem Domini-
kiem Nowackim i przez Annę Kmie-
cik.

5 maja jednocześnie w trzech
wielkopolskich szkołach: w Gim-
nazjum nr 1 w Skokach, w Gimnaz-
jum w Starym Mieście oraz w
Szkole Podstawowej nr 2 w Gosty-
niu odbył się finał XIII Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce. Wzięło w
nim udział 286 uczniów, laureatami
zostało 205 spośród nich. W tym
gronie są uczniowie Szkoły: Bar-
tosz Szczerbal z IVa, Patryk Fischer
z Vb i Mikołaj Domagała z Vb.

Podsumowanie konkursu i wrę-
czenie nagród odbędzie się 3
czerwca w Gimnazjum im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Sta-
rym Mieście w powiecie konińskim.

Uczniowie klas VIa i VIb spędzili
na biwaku w Brzedni.

Gimnazjaliści z IIb wyjechali na
dwudniowy biwak do Boszkowa.

Dzieci z klas I-III SP pod opieką
wychowawczyń i rodziców poje-
chały na wycieczkę do parku dino-
zaurów w Rogowie.

Wychowawczynie klas IV zorga-
nizowały dla swoich uczniów wy-
cieczkę do Torunia i Szlakiem
Piastowskim.

Uczniowie klas 1ga i 1gb wyje-
chali na wycieczkę do Trójmiasta.

W rozegranych Mistrzostwach
Powiatu Leszczyńskiego w Lekko-
atletyce wicemistrzostwo w biegu
na dystansie 1000 metrów wywal-
czyli Ewelina Kmiecik i Jakub Pra-
łat.

Sztafeta szwedzka męska wy-
walczyła III miejsce; biegli w niej:
Łukasz Rzepecki, Piotr Kubera,
Adrian Majchrzak, Piotr Jankowski.

leraustausch”.
Serię konkursów przedmioto-

wych przeprowadzono wśród
uczniów klas najmłodszych.

Wyniki konkursu ortograficznego:
1 miejsce w klasach I - J. Szcze-

pańska, a klasach II - H. Hoffmann, w
klasach III - W. Dobraś.

W konkursie przyrodniczym: w
klasach I - 1 miejsce J. Brzostowska,
T. Grodzki i E. Kubiak, w klasach II -
M. Lasik, a w klasach III - J. Wrób-
lewski.

W konkursie matematycznym: w
klasach I - 1 miejsce J. Szczepań-
ska, w klasach II - M. Jędrzejczak i w
klasach III - K. Kurzawa.

W XVII Koncercie Piosenki Reli-
gijnej wzięli udział uczniowie nau-
czyciele naszej szkoły. Klaudia
Krajewska, Patrycja Skiba, Martyna
Grzesińska, Marcin Nowicki, Jakub
Jędrzejczak, Michał Sassek i Marek
Walenczewski wykonali 3 utwory z
towarzyszeniem zespołu instrumen-
talnego w składzie: panie: Klaudia
Nowacka (skrzypce) i Agata Szcze-
pańska (gitara), pan Piotr Piotrowski
(instrumenty klawiszowe) oraz Jo-
anna Szczepańska (skrzypce).

Do egzaminu na srebrną od-
znakę jeździecką z powodzeniem
przystąpiła uczennica klasy 3gb
DagmaraMotek i na brązową uczen-
nica klasy 6b Sandra Bartkowiak.
Posiadanie odznaki jest od 1 stycz-
nia 2007 wymagane przy starcie w
zawodach jeździeckich.

W ramach Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich uczniowie
wykonali projekty przestrzenne, wy-
stawki ulubionych książek, plakaty
reklamujące książki. Ponadto co
przerwę reprezentacje klas w biblio-
tece wykonywały zadania związane
z książką, literaturą i biblioteką.

Wszystkie prace zostały oce-
nione, a zdobyte punkty zaliczone do
rywalizacji w Wielkim Punktowaniu.

W bibliotece odbył się konkurs re-
cytatorski dla uczniów gimnazjum
poświęcony twórczości Juliusza Sło-
wackiego. Jego laureatkami zostały:
Dominika Ożyńska, Angelika Waw-
rzyniak z kl. 2 ga i Anna Sassek z
3ga, które w nagrodę otrzymały to-
miki poety.

Na pamiątkę obchodów przy
szkole posadzono krzew czerwonej
róży – symbolu święta.

Klasy piąte szkoły podstawowej
oraz Iga, wraz z wychowawcami, wy-
brały się na wycieczkę w Karkono-
sze.

Tymczasem grupa klas trzecich
gimnazjumwybrała się na wycieczkę
rowerową nad Ustronie. Kiełbaski z
ogniska serwował pan Piotr Klak, a
placek drożdżowy pani Beata Cza-
bajska. Chętni mogli popływać ło-
dzią. Za gościnność dziękują
gimnazjaliści i opiekunowie!

W Światowy Dzień
Ziemi uczniowie klas I-III
SP sadzili drzewa i sprzą-
tali śmieci w lesie. Atrak-
cją było podlewanie
rosnących już sadzonek z
armatki wodnej.

Do Szkoły dotarły wy-
niki ogólnopolskiego kon-
kursu plastycznego
„Tęcza”. Jury spośród
prac uczniów naszej
Szkoły najwyżej oceniło
rysunek Anity Kostki. Dy-
plomy otrzymały również:
Elżbieta Ratajczak, Julia
Kucharska, Natalia Pła-
czek, Weronika Witak, Jo-
anna Kosmalska,
Angelika Kretschmer, Na-
talia Majchrzak oraz Pani
Eliza Kosmalska.

Rozstrzygnięto rów-
nież tegoroczne zmaga-
nia w ramach Małych
Konfrontacji 2009. Spoś-
ród prac wysłanych z naszej Szkoły
jury wyróżniło zamieszczeniem na
wystawie pokonkursowej fotografie
wykonane przez Hannę Kajoch z kl.
IIgb i Marcelinę Nadolną z kl. IIIga.

W Ośrodku Kultury w Garzynie
odbył się VI Gminny Przegląd Pio-
senki Dziecięco – Młodzieżowej
„Pryma”. Uczestniczyło w nim łącz-
nie 86 wykonawców – w tym sześć
uczennic naszej Szkoły. W katego-
rii solistek zaprezentowały się: Na-
talia Łaniak z IIb, Magdalena
Katarzyńska z VIb, Matylda Hołoga
z VIb, Aneta Adamczak z IIIgb, Ag-
nieszka Konopka z IIIga oraz Anna
Kmiecik z IIIgb. Ania pokonała 14
konkurentek i zajęła I miejsce w
grupie wiekowej 14-16 lat.

Zadania II Szkolnego Dnia Ję-
zyków Obcych związane były z te-
matem „W świecie zwierząt”.
Wykonanie było punktowane w ra-
mach całorocznego konkursu o
tytuł SUPERKLASA.

5 maja odbyło się uroczyste
przekazanie społeczności Zespołu
Szkół w Kąkolewie dwóch boisk.

Na obu boiskach jednocześnie
rozegrano mecze piłki nożnej.

W sali balowej rydzyńskiego
zamku odbył się II Powiatowy Kon-
kurs Krasomówczy o tytuł „Gimnaz-
jalnego Mistrza Mowy Polskiej”.
Szkołę reprezentowała Maria Mag-
dalena Lester, która przez dyrektora
i kustosza zamku w Rydzynie –
Zdzisława Molińskiego została wy-
różniona i nagrodzona pięknym al-
bumem za najciekawszą
prezentację rydzyńskiego zamku.

W Szkole gościł Ksiądz Biskup
Zdzisław Fortuniak. Został uroczy-
ście powitany przez uczniów i pra-
cowników w patio Szkoły. Powagę
chwili podkreśliły psalmy Piotra Ru-


