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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo

Ostatnie dwa tygodnie lipca to tra-
dycyjnie czas półkolonii organizowa-
nych przez Stowarzyszenie POMOC w
Kąkolewie. W tym roku była to już
szesnasta edycja letniego wypoczynku
adresowanego do uczniów Zespołu
Szkół w Kąkolewie. Tradycyjnie też cie-
szyła się wielkim zainteresowaniem. W
zajęciach uczestniczyło stu uczniów,
od dzieci siedmioletnich po gimnazja-
listów. Podzieleni byli na kilkunastoo-
sobowe grupy. Opiekę nad
półkolonistami sprawowało w ramach
swoich urlopów, nieodpłatnie, dziewię-
cioro nauczycieli z kąkolewskiej
Szkoły. Rodzice uczestników uiścili
symboliczną opłatę 10 zł, a głównym
sponsorem letniego wypoczynku była
Gmina Osieczna. Organizatorzy otrzy-
mali też wsparcie z firmy Kan-Bud. 

I turnus półkolonii adresowany był
do dzieci z klas I - III SP. Pierwszego
dnia półkoloniści wyjechali do Leszna,
gdzie najpierw korzystali z atrakcji pły-
walni AKWAWIT, a następnie w kinie
oglądali film animowany pt. "Minionki".
Po powrocie do Kąkolewa był czas na
smakowanie pizzy. We wtorek odwie-
dzili Muzeum im. Arkadego Fiedlera w
Puszczykowie. Kolejny dzień półkolo-
nii dzieci spędziły we Wrocławiu. Spa-
cerowały po ogrodzie zoologicznym.
Duże wrażenie zrobiło na najmłod-
szych Afrykarium, w którym podziwiali
egzotyczne gatunki ryb, gadów i ssa-
ków.

W czwartek uczestnicy półkolonii
spotkali się wcześnie rano, bo czekała
wszystkich daleka wyprawa do Bisku-
pina i Rogowa. Dzieci zwiedzały pra-
słowiańską osadę oraz średniowieczną
wieś, gdzie poznały ówczesne zawody
i zajęcia. Płynęły statkiem turystycz-
nym po jeziorze, podziwiając malowni-

cze krajobrazy. Powędrowały też do
Zaurolandii - Rodzinnego Parku Roz-
rywki w Rogowie. Tam poznały kilku-
dziesięciu przedstawicieli gatunku
dinozaurów.

Ostatni dzień uczniowie klas I - III
spędzili w Boszkowie, uczestnicząc w
zajęciach w "Świecie Smaków". Półko-
loniści poznali tajniki produkcji lodów,
deserów lodowych i pizzy. Samodziel-
nie je przygotowywali, dobrze się przy
tym bawiąc. Uczestniczyli w zabawach
przy muzyce, malowali twarze, grali w
gry, hasali w "Małpim gaju". Na zakoń-
czenie wszyscy bawili się na plaży nad
Jeziorem Dominickim. Przed powro-
tem do domów wszyscy uczestnicy
półkolonii otrzymali pamiątkowe dy-
plomy.

W II turnusie uczestniczyli ucznio-
wie starsi. Oni również pływali w base-
nach pływalni AKWAWIT, gościli w
leszczyńskim kinie, zajadali się pizzą,
zwiedzili wszystkie obiekty Muzeum A.
Fiedlera w Puszczykowie, odwiedzili
wrocławskie ZOO. Program wypo-
czynku dzieci starszych wzbogacony
został o pobyt w Rogalinie, spacer po
parku dawnej siedziby rodziny Ra-
czyńskich, podziwianie znanych pras-
tarych rogalińskich dębów i kościoła
mauzoleum - miejsca pochówku człon-
ków rodziny ostatnich właścicieli. Pół-
koloniści starsi mieli okazję wzbogacić
swą wiedzę o stylach w architekturze
budowli i ogrodów zakładanych w wiel-
kich siedzibach arystokratycznych
rodów. Dwa ostatnie dni tegorocznego
wypoczynku to pobyt w Karpaczu.
Wspinaczki na Chojnik czy do wodo-
spadu Kamieńczyka od lat cieszą się
zainteresowaniem uczniów. Podziwiali
panoramę rozległej Kotliny Jeleniogór-
skiej i Zaporę Wodną Pilchowice. 

PODSUMOWANIE ROKU

W GIMNAZJUM

Tytuły Najlepszych Absolwentów
Gimnazjum w Osiecznej zdobyli: Wero-
nika Dobraś, Jędrzej Wróblewski i Ale-
ksandra Janowicz. 

W wojewódzkich konkursach orga-
nizowanych przez Kuratora Oświaty
sukces odnotowali następujący ucznio-
wie: 

- Jakub Cugier (I miejsce w etapie
szkolnym Wojewódzkiego Konkursu
Języka Polskiego oraz udział w etapie
rejonowym), Aleksandra Janowicz (II
miejsce w etapie szkolnym i udział w
etapie rejonowym), Paula Wojcie-
chowska i Jędrzej Bartkowiak (III
miejsce w etapie szkolnym tegoż kon-
kursu), 

- Michał Jędrzejczak, Aleksandra
Janowicz i Weronika Dobraś - zdo-
bywcy pierwszych miejsc w etapie
szkolnym Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego,

- Jakub Cugier - finalista Woje-
wódzkiego Konkursu Historycznego,
Katarzyna Wojtyniak i Weronika Do-
braś (II i III miejsce w etapie szkolnym),

- Michał Jędrzejczak (I miejsce w
etapie szkolnym Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Niemieckiego), Weronika
Kuśnierek (II miejsce w etapie szkol-
nym), Aleksandra Chudzińska i Maria
Chudzińska (III miejsca w etapie szkol-
nym tego samego konkursu),

- Weronika Dobraś (I miejsce w eta-
pie szkolnym i udział w etapie rejono-
wym Wojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego), Jeremiasz Domagała (II
miejsce w etapie szkolnym), Aleksan-
dra Janowicz (III miejsce w etapie
szkolnym),

- Michał Jędrzejczak (I miejsce w
etapie szkolnym Wojewódzkiego Kon-
kursu Fizycznego), Jakub Cugier (II
miejsce w etapie szkolnym), Anna Cu-
gier (III miejsce w etapie szkolnym),

- Aleksandra Janowicz (I miejsce w
etapie szkolnym Wojewódzkiego Kon-
kursu Chemicznego), Michał Roszak (II
miejsce w etapie szkolnym), Weronika
Konieczna (III miejsce w etapie szkol-
nym tegoż konkursu),

- Jakub Kociucki (I miejsce w etapie
szkolnym Wojewódzkiego Konkursu
Geograficznego), Kacper Kurzawa (II
miejsce w etapie szkolnym), Dominik
Chudy (III miejsce w etapie szkolnym),

- Weronika Dobraś (I miejsce w eta-
pie szkolnym Wojewódzkiego Kon-
kursu Biologicznego), Jędrzej
Wróblewski (II miejsce w etapie szkol-
nym), Katarzyna Wojtyniak i Anna Cu-
gier (III miejsca w etapie szkolnym tego
konkursu). 

W etapie rejonowym X Ponadwoje-
wódzkiego Konkursu Wiedzy Obywa-
telskiej i Ekonomicznej, po uzyskaniu
pomyślnych wyników w poprzednich
etapach, udział wzięli: Jakub Kociucki,
Jędrzej Wróblewski i Dominik Roszko-
wiak. 

Zwycięzcami Szkolnego Konkursu
Ortograficznego o "Złote pióro" zostali:

- Weronika Toboła w klasach I,
- Michał Jędrzejczak w klasach II,
- Weronika Dobraś w klasach III.
Laureatami Konkursu Recytator-

skiego "Jeżycjada" zostali: Filip Piot-
rowski, Aleksandra Janowicz i Dawid

Szpilak. 
Laureatami XIX Wojewódzkiego

Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce zos-
tali: Weronika Dobraś i Jakub Cugier. 

W Szkolnym Konkursie o Powsta-
nie Wielkopolskim najlepszymi okazali
się: Jakub Cugier (I m.), Weronika Do-
braś i Monika Rogalewicz (II m.) oraz
Anna Cugier (III m.). 

Wyróżnienie w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym "Kangur"
otrzymał Michał Jędrzejczak. 

Tegoroczni Mistrzowie Ortografii
Niemieckiej to: Filip Piotrowski (klasy I),
Milena Skorczyk (klasy II) i Aleksandra
Konopka (klasy III). Najlepiej ortografię
angielską znają natomiast: Filip Piot-
rowski (klasy I), Michał Jędrzejczak
(klasy II) i Weronika Dobraś (klasy III). 

W Szkolnym Konkursie Matema-
tycznym ¾ pierwsze miejsca na kolej-
nym poziomach zdobyli: Tomasz
Grodzki, Michał Jędrzejczak i Weronika
Dobraś. 

Tytuł "Najlepszego Chemika Roku"
oraz "Geografa Roku" zdobyła Wero-
nika Dobraś. "Najlepszym Biologiem"
zaś został Jędrzej Wróblewski. 

W finale wojewódzkim Ogólnopol-
skiego Konkursu Przyrodniczego "Sa-
lamandra" wzięła udział Aleksandra
Chudzińska. 

Wyróżnienia w XIV Wojewódzkim
Konkursie Młodych Talentów "Małe
konfrontacje" otrzymały w dziale pla-
styki: Milena Skorczyk, Anna Cugier i
Patrycja Walkiewicz.

Laureat XXI Rejonowego Konkursu
Wiedzy Religijnej "Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię" Jakub Cugier
otrzymał nagrodę książkową. 

Na podium Najlepszych Sportow-
ców Szkoły stanęli w tym roku: Mirella
Wróblewska, Zuzanna Harendarz i Ma-
teusz Pawlisiak. 

Nagrodę dla najlepszego strzelca w
piłce nożnej odebrał Piotr Jurczyński.
Medal za pobicie nowego rekordu
szkoły zdobyła Zuzanna Harendarz w
biegu na 1000 m (3.36.69 min).

Najlepsze siatkarki Gimnazjom to:
Mirella Wróblewska i Natalia Wawrzy-
niak. 

Medale za najwyższe miejsca w
Mistrzostwach Szkoły w Strzelectwie
Sportowym odebrali: Natalia Nyczka,
Lidia Jankowska i Maja Radoń oraz
Kacper Kurzawa, Mikołaj Juskowiak i
Łukasz Tusień. Statuetkę Najlepszego
Strzelca z karabinu pneumatycznego
otrzymał Mikołaj Juskowiak. 

Za aktywną pracę w Samorządzie
Uczniowskim podziękowano Aleksan-
drze Janowicz, Zuzannie Lichej i Kac-
prowi Kurzawa. Za pracę w radiu
"Węzeł" natomiast: Aleksandrze Jano-
wicz, Marcie Kraśner i Paulinie Osses. 

W XVII Plebiscycie Szkolnego
Radia "Węzeł" tytuły "Zakręconej Pę-
telki" i "Zwariowanego Węzełka" otrzy-
mali: Sara Michalak i Dominik Glapiak. 

Szczególną nagrodą wyróżniono
Mistrzynię Polski w kategorii kadetów
Zuzannę Lichą za liczne sukcesy w kic-
kboksingu.

Nagrodzonym gratulujemy, a za
ufundowanie nagród dziękujemy Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy, Dyrektorowi
Zespołu Szkół w Osiecznej oraz Radzie
Rodziców. 


