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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo
W kalendarzu imprez szkolnych znalazła się wieczornica zorganizowana z

okazji kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego. Uczestnicy mieli okazję wysłu-
chać prelekcji przedstawiającej rys historyczny sytuacji Polski sprzed Godziny "W"
oraz przebieg działań powstańczych. Głównym punktem spotkania było wspólne
czytanie książki Joanny Papuzińskiej „Asiunia” – autobiograficznej opowieści au-
torki z czasów II wojny światowej. 

W ramach współpracy z Fundacją "ODZEW" z Leszna rozpoczął się cykl dzia-
łań pod hasłem „Budujemy obywatelską Wielkopolskę”. Pierwszym punktem pro-
jektu było spotkanie z uczestnikami z 5 szkół powiatu leszczyńskiego. W grupach
wiekowych odbyło się seminarium precyzujące pomysły działań na wytyczone te-
maty. Nad zebranymi pomysłami grupy będą pracowały przez kolejne miesiące, a
budowaniu atmosfery współpracy między szkołami pomogły zabawy i atrakcje agro-
turystyczne przygotowane przez gospodarza „Chaty u Kowola”. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki młodzi samorządowcy zaproponowali
kolegom udział we wspólnym muzykowaniu. Podczas długiej przerwy spędzanej
na boisku szkolnym śpiewano i grano. Były gitary, skrzypce, akordeony, rozmaite
instrumenty perkusyjne, flety, saksofony i klarnety. 

W czwartek, 4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej to
okazji w klasie II b i Va pojawili się bohaterowie tego święta. Wyjątkowym gościem
był o. Emil Kaźmierczak z klasztoru franciszkanów w Osiecznej, który przedstawił
postać św. Franciszka z Asyżu – patrona wszystkich zwierząt, opowiedział legendę
„O wilku z Gubbio” oraz ogłosił konkurs plastyczny „Nasze ulubione zwierzątka”.
Uczniowie klasy Va natomiast udali się do osieckiego klasztoru. Punktem kulmina-
cyjnym spotkania było błogosławieństwo zwierząt.

Z okazji Światowego Dnia Uśmiechu uśmiechaliśmy się, częściej niż zwykle.
Efekty akcji Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum "Proszę o uśmiech!" uwiecznili
w obiektywie aparatu fotograficznego Sandra Skrzypek z kl. 3ga i Kacper Nitecki z
kl. 2gb w postaci relacji, którą można obejrzeć na szkolnej witrynie internetowej. 

Kolorowe spódnice, zapaski i chusty ubarwiły szkolną scenę w przeddzień
Święta Edukacji Narodowej, które obchodzono hucznie i na ludową nutę. Podczas
spotkania, z którego relację na żywo nadawała "lokalna telewizja kablowa", prze-
mawiano i gratulowano. 

Burmistrz Stanisław Glapiak nieco wcześniej z okazji Święta Oświaty wyróżnił
swoimi nagrodami Joannę Prałat i Annę Weber. Natomiast podczas uroczystości
nagrody dyrektora szkoły otrzymali nauczyciele: Adrianna Lamch-Mańka, Agata
Łogin-Szczepańska, Sylwia Menes, Edyta Nitecka, Klaudia Nowacka, Halina
Szajbe, Monika Witkowska-Triller oraz Henryk Chudobski. Andrzej Głowacki w imie-
niu społeczności szkolnej pożegnał długoletniego pracownika obsługi, pana Józefa
Strugałę.
Swoje uczniowskie ślubowanie złożyli pierwszoklasiści, pasowani przez dyrekcję na
uczniów Szkoły Podstawowej w Osiecznej. 
Ponadto po raz kolejny przyznano i wręczono nauczycielskie laury. W kategorii
"Nauczyciel LTE" nagrodę Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej otrzy-
mała Agata Łogin-Szczepańska, natomiast trofeum Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum Halina Szajbe, w kategorii "Nauczyciel Kosmita" oba Samorządy zgod-
nie uhonorowały Tomasza Wojciechowskiego, zaś kategoria "Nauczyciel Szpieg"
przypadło - zdaniem młodszych uczniów - Barbarze Lewickiej, natomiast według
gimnazjalistów Gabrieli Chudobskiej. 

Społeczność szkoły aktywnie rozpoczęła bieżący rok szkolny także na niwie
sportowej. Już w sobotę 15 września 46 osób razem z opiekunami uczestniczyło w
XIX Biegu Olimpijskim w Racocie. Wszyscy pokonali dystans 4 km.

Na zakończenie tegorocznego lata odbyły się Mistrzostwa Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w biegach przełajowych. Około 200 uczniów przebiegło wyzna-
czone dystanse. Wyniki sklasyfikowano w każdej kategorii wiekowej oddzielnie z
podziałem na chłopców i dziewczyny. Najlepsi otrzymali medale i możliwość re-
prezentowania szkoły w zawodach wyższego szczebla. Klasy czwarte: Weronika
Malinowska, Dominika Kozak, Marta Kretschmer oraz Aron Picz, Michał Samolak,
Kamil Maćkowiak. W klasach piątych: Joanna Szczepańska, Karolina Surdyk, Mo-
nika Rogalewicz oraz Eryk Kubiak, Kamil Bajon, Emanuel Picz. W klasach szó-
stych: Zuzanna Harendarz, Natalia Nyczka i Mirella Wróblewska oraz Jakub Triller,
Mateusz Pawlisiak i Maurycy Lewicki. W gimnazjum medale otrzymali; w klasach
pierwszych: Klaudia Łopacinska, Aleksandra Janowicz, Aleksandra Kasprzak oraz
Bartosz Gano, Jędrzej Wróblewski i Marcin Wróblewski. W klasach drugich: Patry-
cja Skiba, Weronika Wójcik, Olga Scholtz oraz Mikołaj Fortuna, Karol Mróz i Re-
migiusz Matejewski. W klasach trzecich: Sandra Skrzypek, Klaudia Krajewska i
Martyna Skrobała oraz Marcin Nowicki, Dominik Gano i Arkadiusz Klimkowski. 

Krótko po eliminacjach szkolnych medaliści mieli okazję zmierzyć się z innymi
ze szkół z powiatu leszczyńskiego w sztafetowym biegu na przełaj. Najlepiej spisała
się drużyna mieszana ze szkoły podstawowej w składzie: Zuzanna Harendarz, Na-
talia Nyczka, Joanna Szczepańska, Paulina Wilk, Mirella Wróblewska, Maurycy Le-
wicki, Mateusz Pawlisiak, Jakub Triller, Remigiusz Wawrzyniak i Maciej Lasik
zajmując II lokatę. 

Tenisiści z SP i Gimnazjum zagrali w Bęlęcinie. Drużyny dziewcząt (A.Krajs,
K.Krajewska i M.Wróblewska,M.Skorczyk) i chłopców z SP (M.Lewicki, A.Skiba)
przywiozły brązowe medale. 

Po raz kolejny grupa fanów piłki nożnej obejrzała na "żywo" mecz ekstraklasy
Lech Poznań-Piast Gliwice. Mecz był tak interesujący, że prawie cały oglądaliśmy
stojąc i głośno dopingując.

24 września odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego. Startowało
w nich 19 uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum. Poprzedziła je
kampania wyborcza. Głosowało 221
uczniów z klas IV-VI SP i I-III G. Naj-
więcej punktów zdobyli: Anna Mąka,
Mikołaj Rachmajda, Zofia Nowaczyk,
Robert Jakubowski, Adelina Letza,
Jakub Jagłowski, Paulina Wierzbińska
i Agata Rozwalka i oni tworzą Zarząd. 

Mała sala gimnastyczna wypełniła się kociątkami. Uczniowie klas pierwszych
Szkoły Podstawowej i ich wychowawczynie - Ewa Maśląka i Sława Pietrowicz - prze-
brali się za koty. Atrakcji nie zabrakło! Dzieci piły mleko z misek, rysowały swoje wy-
chowawczynie, śpiewały i recytowały wierszyki. Zabawa przebiegała pod hasłem:
„Jesteśmy koty mrukoty, w głowie mamy tylko psoty! Mrrrrał!”. 

Także uczniowie klas 1ga i 1gb mieli za zadanie przyjść do Szkoły jako kotki i ko-
cury. Wszyscy uczniowie Gimnazjum zebrali się w sali gimnastycznej, by oglądać
zmagania pierwszoklasistów i ich dopingować. Wychowawczynie - Eliza Kosmalska
i Maria Joachimiak - zyskały przydomki „kocich mam”. Konkurencji było wiele: picie
mleka z misek, quiz o naszej Szkole, śpiewanie, noszenie karmy, tworzenie mumii,
miauczenie do ucha, reklamowanie różnych śmiesznych przedmiotów… Uczniowie
obu klas spisali się bardzo dobrze, w zamian za co otrzymali pudełko ptasiego
mleczka oraz... karmę dla kotów. 

Uczniowie klas najmłodszych ubrani w biało-czerwone stroje (klasy I-V) wzięli
udział w widowisku pt. „Wielcy Rodacy”. Prowadzący zabrał ich w bogaty w treści
spacer po Polsce i Europie. Widzowie, bawiąc się, poznali sylwetki znanych polskich
pisarzy, malarzy, artystów, sportowców, naukowców i polityków. Mogli wymówić też
kilka słów po kaszubsku i wcielić się w rolę kibica. Uczniowie utrwalili także zasady
kulturalnego zachowania się przy stole. Prowadzący starał się podkreślić rolę sym-
boli narodowych: flagi, godła i hymnu.

Członkowie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Kąkolewa obchodzili
Dzień Seniora. Wspólne spotkanie było również wspaniałą okazją, by uczcić 10-lecie
Chóru „SENIOR”. Podczas uroczystości uczniowie Szkoły zaprezentowali baśń
„Brzydkie kaczątko”. Nie zabrakło również popisów tanecznych i wokalnych. Ucznio-
wie wystąpili z tym samym programem dla seniorów z Koła „Złota Jesień”. 

3 października odbyła się Inauguracja Szkolnego Roku Sportowego. Na starcie
stanęli wszyscy uczniowie. Dla najlepszych przygotowano medale i dyplomy.

Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
I miejsce Marta Durkowska z Ia, II miejsce Amelia Wiler z Ib, III miejsce Anna

Połomska Ib;
I miejsce Jan Wyrwiński z Ib, II miejsce Kacper Glapiak z Ib, Paweł Piaszczyń-

ski Ib; 
I miejsce Alicja Bączyk z IIb, II miejsce Martyna Bartkowiak z IIb, III miejsce Pau-

lina Bartkowiak z IIb i Zofia Kowalska z IIa;
I miejsce Kacper Glapiak z IIb, II miejsce Łukasz Szyrmer z IIa, III miejsce, Ma-

teusz Manel z IIb
I miejsce Natalia Nowaczyk IIIb, II miejsce Małgorzata Skrzypczak z IIIb, III

miejsce Weronika Mikołajczak z IIIb;
I miejsce Olivier Domagała z IIIb, II miejsce Marcin Stryczyński z IIb, III miejsce

Tobiasz Ratajczak z IIIc;
I miejsce Paulina Bieniek IVb, II miejsce Olga Żabicka z IVb, III miejsce Weronika

Bojek z IVa;
I miejsce Szymon Bobrowski z IVa, II miejsce Marcin Drebot z IVa, III miejsce Pat-

ryk Toboła z IIIa;
I miejsce Maria Światowska z Va, II miejsce Natalia Mikołajczak z Vb, III miejsce

Edyta Cieślik z Va;
I miejsce Paweł Kretschmer z Va, II miejsce Mateusz Bieniek z Va, III miejsce

Jakub Mądry z Vb;
I miejsce Karolina Woźniak z VIb, II miejsce Marta Błocian i Anna Skrzypczak z

VIb, III miejsce Magdalena Bartkowiak z VIb;
I miejsce Maciej Pełczyński z VIa, II miejsce Samuel Grzenkowicz z VIa, III

miejsce Jakub Bartkowiak z VIb;
I miejsce Magdalena Cholewa z 1ga, II miejsce Patrycja Idczak z 1gb, III miejsce

Natalia Muszyńska z 1ga;
I miejsce Bartosz Kowalski z 1gb, II miejsce Arkadiusz Andrzejczak 1ga, III

miejsce Jakub Maciejczak z 1gb;
I miejsce Natalia Bassa z 2gb, II miejsce Paulina Woźniak z 2gb, III miejsce Wik-

toria Jankowska z 2gb; I miejsce Patryk Tasiemski z 2ga, II miejsce Kamil Skrzypek
z 2gb, III miejsce Patryk Kretschmer z 2gb;

I miejsce Weronika Zdziebkowska z 3gb, II miejsce Karolina Rzepecka z 3gb, III
miejsce Marika Sikorska z 3gb;

I miejsce Karol Pawłowski z 3ga, II miejsce Mikołaj Wysocki z 3ga, III miejsce To-
masz Frąckowiak z 3ga. 

Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego towarzyszyła akcja plakatowa, której
pomysłodawcą był Samorząd Uczniowski. Uczniowie najmłodsi (I-III SP) mieli pla-
katem promować zdrowy styl życia, a prace starszych miały zawierać hasła dopin-
gujące uczniów do uczciwej rywalizacji.

1 października zainaugurowano cykl koncertów organizowanych przez fundację
Pro MUSICA. Uczniowie mieli okazję podziwiać umiejętności tancerzy z zespołu lu-
dowego Moraczewo. W zespole Moraczewo tańczy troje uczniów naszej Szkoły. 


