
[ 5 ]PRZEGLĄD OSIECKI
Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo

We wtorek 16 marca 2010 r.
uczniowie klas I a, II b i III a uczestni-
czyli w Gminnych Zawodach Sporto-
wych klas I – III w Osiecznej.
Ośmioosobowe drużyny z Osiecznej i
Kąkolewa rywalizowały ze sobą, poko-
nując różnorodne tory przeszkód. We
wszystkich kategoriach wiekowych
zwyciężyły drużyny z kąkolewskiej
Szkoły. Pierwsze miejsca dały kwalifi-
kację do udziału w zawodach powiato-
wych, które rozegrane zostały 24
marca w Rydzynie. Jako pierwsze ry-
walizowały ze sobą drużyny pierwszo-
klasistów. Dzieci z klasy Ia zajęły II
miejsce i przywiozły srebrne medale.
Przegrały zaledwie jednym punktem.
Klasa II b w swojej kategorii wywalczyła
czwarte miejsce. Natomiast po złote
medale sięgnęli trzecioklasiści. Spor-
towcy oraz ich wychowawczynie otrzy-
mali dyplomy, medale, klasa IIIa także
puchar.

W Nowym Belęcinie odbyły się Po-
wiatowe Mistrzostwa Szkół Gimnazjal-
nych w Grach Drużynowych w Tenisie
Stołowym. Startowało siedem drużyn.
Zwyciężyła grupa z Nowego Belęcina.
Srebro, które dało awans do etapu re-
jonowego, wywalczyły: Elwira Chła-
powska i Daria Nowaczyk. Na trzecim
stopniu podium stanęła drużyna z Dłu-
żyny, a tuż za nimi były kolejne repre-
zentantki naszego Gimnazjum:
Roksana Chłapowska, Hanna Kajoch i
Aneta Stachowska.
Startujące w kolejnym etapie, czyli re-
jonowym, Elwira Chłapowska, Daria
Nowaczyk i Hanna Kajoch zajęły na za-
wodach w Krzywiniu III miejsce.

Na początku kwietnia uczniowie
klas szóstych pisali ogólnopolski
sprawdzian szóstoklasisty, który pod-
sumowuje naukę w szkole podstawo-
wej. Za prawidłowe rozwiązanie tekstu
mogą zdobyć maksymalnie 40 punk-
tów. Wyniki egzaminu znane będą w

drugiej połowie maja.
8 kwietnia – w piątą rocznicę po-

grzebu Jana Pawła II – odbył się w
Szkole uroczysty apel pt. „By nam nie
zszarzał Jego wiary blask”. Wzięli w
nim udział uczniowie klas szóstych,
gimnazjaliści i liczna grupa rodziców i
dziadków. Uczniowie przypomnieli bio-
grafię najwybitniejszego z Polaków,
śpiewali o Papieżu i dla Niego, szukali
odpowiedzi na pytanie: Jak pamiętamy
naszego Ojca Świętego Jana Pawła II?
Po części artystycznej wszyscy udali
się pod znajdujący się przy kościele po-
mnik, gdzie modlono się o rychłą kano-
nizację Ojca Świętego. Przedstawiciele
uczniów złożyli kwiaty i zapalili znicze.

W trakcie apelu panie dyrektor Alina
Żalik i wicedyrektor Cecylia Glapiak
rozstrzygnęły trwający od września do
marca konkurs poświęcony Janowi Pa-
włowi II i wręczyły zwycięzcom dyplomy
oraz ufundowane przez ks. Ryszarda
Kuchtę książki. Oto nazwiska laurea-
tów: klasy I-III SP: I miejsce: Kinga Ka-
nikowska, II miejsce: Anna Skrzypczak,
III miejsce: Natalia Zamelek; klasy IV-
VI SP: I miejsce: Zofia Nowaczyk, II
miejsce: Wiktoria Sawicka, III miejsce:
Wiktoria Jankowska; klasy I-III G: I
miejsce: Żaneta Fischer, II miejsce: Ka-
tarzyna Katarzyńska, III miejsce: Julita
Triler. Efekty pracy konkursowiczów
można podziwiać na wystawce zdobią-
cej szkolny korytarz.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi oraz uczniowie
Zespołu Szkół w Kąkolewie łączą się w
bólu i żałobie z rodzinami ofiar tragedii
pod Smoleńskiem.

Pamięć Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i jego
małżonki Marii, Prezydenta II RP – Ry-
szarda Kaczorowskiego, wicemarszał-
ków Sejmu i Senatu RP,
parlamentarzystów, przedstawicieli
urzędów państwowych, wojska, kościo-
łów, Rodzin Katyńskich i innych osób,
które wchodziły w skład polskiej dele-
gacji, udającej się na uroczystości
związane z obchodami 70. rocznicy
zbrodni katyńskiej uczczono minutą
ciszy w poniedziałek , 12 kwietnia
przed rozpoczęciem zajęć.

W patio Szkoły każdego dnia ża-
łoby narodowej uczniowie zapalali zni-
cze przy fotografiach ofiar katastrofy i
oddawali im cześć.

Uczniowie przygotowali też prace
traktujące o zbrodni katyńskiej i ofia-
rach z roku 1940. Prezentowane były
na wystawie na korytarzach Szkoły.

Dla uczczenia pamięci ofiar kata-
strofy samolotu prezydenckiego pod
Smoleńskiem uczniowie i pracownicy
szkoły wzięli udział w audycji poświęco-
nej zbrodni katyńskiej oraz uroczystym
apelu pod masztem z opuszczoną flagą
państwową, gdzie następnie utworzono
krzyż ze zniczy, w których podtrzymy-
wano ogień przez okres żałoby narodo-
wej. Wszystkie klasy wykonały
tematyczne gazetki w swoich salach,
natomiast efektem wspólnego projektu
stała się galeria ofiar tragedii, przybliża-
jąca tragicznie zmarłe osobowości pol-
skiego życia politycznego i
społecznego. W okresie żałoby ucznio-
wie nosili czarne wstążki, a przede
wszystkim swoją postawą pokazali, że
potrafią godnie uczestniczyć w tak waż-
nych wydarzeniach w historii kraju. Z
inicjatywy szkoły zorganizowano we
współpracy z kierownictwem Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury pielgrzymkę
do krzyża katyńskiego poprzedzoną
uroczystą mszą żałobną w intencji ofiar.

Na tydzień przed świętami Wielkiej
Nocy społeczność szkolna wzięła udział
w rekolekcjach wielkopostnych, prowa-
dzonych przez księdza Marka Bzdęka z
parafii św. Kazimierza w Lesznie. Myślą
przewodnią rozważań było hasło
„Bądźmy świadkami miłosierdzia”.

Uczniowie wykonali w klasach skar-
bonki, w których umieszczano hasła z
„dobrymi uczynkami”. Prace udekoro-
wano cytatami z Pisma Świętego i wy-
powiedziami Ojca Świętego Jana Pawła
II. Podczas nauk śpiewano i modlono
się wspólnie, a na zakończenie odbyły
się msze święte i Droga Krzyżowa.

W atmosferę świąt wielkanocnych
wprowadziło nas bezpośrednio przed-
stawienie przygotowane przez uczniów
klasy 6b. „Zaniósł na krzyż nasze grze-
chy” to zbiór scenek związanych z na-
szym życiem codziennym i próbami
poszukiwania właściwej drogi. Widzom
Zespołu Szkół przypomniano także o
tym, co powinno znaleźć się na świą-
tecznym stole.

Przed świętami nie zabrakło także
kultywowania „pajączkowych” tradycji.
Młodsze dzieci wyjechały na poszuki-
wanie ukrytych koszyczków do Jeziorek
i na wzgórza pod wiatrakami. Starszym
wychowawcy przygotowali łamigłówki i
zadania, których rozwiązania doprowa-
dziły do kryjówek obdarowującego. A
dla najmłodszych nie zabrakło konkursu
na najpiękniejszą pisankę.

W Drużynowych Mistrzostwach Po-
wiatu w Tenisie Stołowym złoty medal
wywalczyli Kacper Raksimowicz i Mar-
cin Rosiński


