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Osieczna.Aż 54 uczniów klas drugich gimnazjum wzięło udział w Wiel-
kim Konkursie Słownictwa wydawnictwa Klett. Uczniowie rozwiązywali za-
dania w ramach czterech kompetencji językowych: słuchania, czytania,
słownictwa i pisania w języku niemieckim. Najlepsza praca we weźmie
udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim. Autorką jest Marta Szym-
kowiak z klasy 2gb. Uzyskała 52 punkty na 55 możliwych. Uczniów przy-
gotowywała Agata Łogin-Szczepańska.
Świerczyna. W szkole w Świerczynie odbyła się uroczystość Paso-

wania na czytelnika szkolnej biblioteki uczniów klasy I Szkoły Podstawo-
wej w Świerczynie. Dzieci zostały zapoznane z księgozbiorem oraz
regulaminem biblioteki. Złożyły uroczyste ślubowanie, stając się tym
samym pełnoprawnymi czytelnikami. Z tej okazji otrzymały pamiątkowe
dyplomy oraz drobne upominki. Na początku marca dokonano także pod-
sumowania czytelnictwa za I semestr. Najwięcej książek przeczytali
uczniowie klasy II, gdzie średnia wypożyczeń na jednego ucznia wyniosła
20,6. II miejsce zajęła klasa IV ( średnia: 17,7), a III miejsce – klasa III
(średnia: 13,4). Do najlepszych czytelników szkolnej biblioteki należy za-
liczyć: Katarzynę Gorzelańczyk z klasy II (51 wypożyczonych książek),
Agnieszkę Wawrzyniak z klasy IV (44 wypożyczone książki) oraz Annę
Szpilak z klasy III (37 książek).
Kąkolewo.W trakcie szkolnych rekolekcji w Kąkolewie, dwadzieścioro

trzecioklasistów gimnazjum przystąpiło do e-egzaminu. To nowa forma
sprawdzania wiedzy i przygotowywania się do kwietniowego ogólnopol-
skiego egzaminu gimnazjalnego. Przygotowana została przez Wyższą
Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, dotyczyła przedmiotów ma-
tematyczno-przyrodniczych i zdawana była drogą elektroniczną. Szkoła
podawała wykaz uczniów klas trzecich, a komputer losował nazwiska tych,
którzy do e-egzaminu mieli przystąpić. Uczniowie o wyznaczonej dla
szkoły godzinie zasiedli przy komputerach podłączonych do internetu i
rozwiązywali zadania o ciekawej multimedialnej formie. Wyniki egzaminu
przesłane zostaną również drogą elektroniczną. Patronat nad projektem
objęła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Krótko ze szkół
W sali gimnastycznej Zespołu

Szkół w Kąkolewie odbyły się Ig-
rzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu
Leszczyńskiego w Tenisie Stoło-
wym. Startowały drużyny gimnaz-
jalistów i indywidualnie dziewczęta
ze szkół podstawowych. Pierwsze
miejsce wśród dziewcząt zajęła
Karolina Stachowiak z Nowego
Belęcina, drugie i trzecie miejsce
wywalczyły uczennice Zespołu
Szkół w Kąkolewie – Aneta Sta-
chowska i Magdalena Dudziak.
Wśród chłopców drugie miejsce
zajął Hubert Scholtz ze szkoły w
Osiecznej, czwarte Paweł Rosiński
także z Osiecznej. Zdobywcy
dwóch pierwszych miejsc awanso-
wali do finału, który odbędzie się
19 kwietnia 2008 roku w Wolszty-
nie.

Tenisistki z gimnazjum w
Osiecznej - Marika Lecha i Alicja
Buśkiewicz zajęły drugie miejsce w
Mistrzostwach Powiatu, tym
samym zakwalifikowały się do Dru-

żynowych Mistrzostw Rejonu, tam
wywalczyły szóste miejsce. Rów-
nież gimnazjaliści Kacper Raksi-
mowicz i Marcin Rzepecki
startowali jako drużyna w Rejonie
zajmując drugą pozycję.

W szkole w Osiecznej odbyły
się Zawody Powiatowe, które po-
prowadziła Maria Mrówczyńska. K.
Raksimowicz i M. Rzepecki zajęli
jako drużyna pierwsze miejsce. Na
drugiej pozycji uplasował się ze-
spół z Nowego Belęcina. Trzecie
miejsce zajęła drużyna z Osiecz-
nej: Mateusz Barczyński, Marcin
Rosiński.

Siedmiu tenisistów ze szkoły
podstawowej w Osiecznej repre-
zentowało barwy klubu UKS
„Trops” w III Wojewódzkim Tur-
nieju Klasyfikacyjnym Młodzików.
Świetnie spisali się: Paweł Rosiń-
ski, Hubert Scholtz, Wojciech
Wawrzyniak i Bartosz Turkowiak
awansowali na wyższe pozycje.

W Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Leszczyńskiego wTenisie Stołowym dla gimnazjalistek I miejsce i mistrzostwopowiatu wywalczyła Elżbieta Ratajczak z Zespołu Szkół w Ką-kolewie. Tym samym zakwalifikowała się do finału, który zo-stanie rozegrany w Poznaniu.

Tenis stołowy
MISTRZOSTWA W SIATKÓWCE
Na Mistrzostwach Powiatu w Kąkolewie w piłce siatkowej II miejscezajął zespół dziewczyn z ZS Osieczna, na trzecim miejscu ulokował sięzespół ze szkoły w Kąkolewie. Na Mistrzostwach Powiatu w Święcie-chowe dziewczyny z SP w Osiecznej wywalczyły I miejsce i prawo startuw Mistrzostwach Regionu, które odbędą się w 2 kwietnia w Pudliszkach.

Szala zwycięstwa po zremiso-
wanym meczu, w rzutach karnych
przechyliła się na stronę drużyny
Sędziów, na niekorzyść Kąkolewa
II. Trzecie miejsce zajęła drużyna
Ziemnice I. Na czwartej pozycji
uplasowało się Kąkolewo I. Potem
w kolejności były drużyny: Nau-
czyciele, Ziemnice II, Osieczna I i
Osieczna II. Królem strzelców zos-
tał Marcin Nowicki z grupy Ziem-
nice I, który strzelił w sumie 10
bramek. W sumie w rozegranych
szesnastu meczach piłkarze strze-
lili 83 bramki. Sędziami byli: Jan
Nawrotkiewicz i Paweł Barczyński.
Organizacją zajął się zespół szkół
w Kąkolewie. Puchary wręczył bur-
mistrz Stanisław Glapiak.

Kilka słów o samymmemoriale.
Darek Borowczyk, którego imie-
niem nazwany jest turniej piłki noż-
nej mieszkał w Łoniewie, był
uczniem szkoły w Kąkolewie. Nau-

Wyniki memoriału
Znane są już z wyniki memoriału im. Darka Borowczyka,który rozegrano na sali sportowej w szkole w Kąkolewie.

czyciele wspominają go jako
grzecznego, dobrego ucznia. Bar-
dzo lubił grać w piłkę nożną. Grał
w zespołach „Osa” Osieczna i
„Klon” Łoniewo. Zginął tragicznie,
kiedy dorosłe życie miało się do-
piero zacząć.

Z uwagi na jego zaangażowa-
nie w życie sportowe gminy oraz
na to, że w I Halowym Turnieju
Piłki Nożnej o puchar burmistrza
Darek sam uczestniczył kolejne
rozgrywki nazwano już jego imie-
niem. Imieniem Darka Borow-
czyka.

Głównym organizatorem i po-
mysłodawcą tego przedsięwzięcia
był były dyrektor szkoły, obecny
burmistrz Stanisław Glapiak. Teraz
jego obowiązki przejął nauczyciel
Piotr Konieczny. Corocznie jedna z
drużyn przekazywała puchar ro-
dzinie Darka Borowczyka.

Turniej Rekreacyjno - Sportowy
IV Halowy Turniej Rekreacyjno-Sportowy Uczniowie - Nauczyciele - Rodzice ro-

zegrany został 8 marca, dlatego też poprzedziły go życzenia skierowane do wszyst-
kich pań. Uczniowie szkoły w Kąkolewie przygotowali występ artystyczny. Pokazali rolę
kobiety i relacje damsko-męskie od czasów pierwotnych do współczesności. Salwy
śmiechu rozlegały się na sali, kiedy pramatka kazała synowi iść na polowanie i upolo-
wać sobie żonę, potem były czasy pierwszej wojny światowej, początki feminizmu i po-
wrót do współczesności. Uczniowie przypomnieli, że jeszcze 150 lat temu kobiety nie
miały prawa do kształcenia na Uniwersytetach, a dopiero w 1977 roku Zgromadzenie
Ogólne ONZ wezwało wszystkie państwa do organizowania dorocznych obchodów
Dnia Kobiet. Tego dnia szkoła była otwarta dla wszystkich. Po przedstawieniu trzy dru-
żyny - uczniów, nauczycieli i rodziców stanęły w szranki w walce o puchar i laur zwy-
cięstwa. Przez kilka godzin walczyli w konkurencjach takich jak: podbijanie piłeczki,
rzucanie lotką do balonów, bieg ze szklanką wody, przeciąganie liny. Każda z drużyn
miała liczne grono kibiców, dla których przez cały dzień otwarta była kawiarenka. Ro-
dzice i uczniowie upiekli ciasta. Namiejscu można było kupić kawę i słodkości. Dochód
ze sprzedaży został przeznaczony na budowę bieżni boiska. W ostatecznym rozra-
chunku zwyciężyła drużyna uczniów zdobywając 40 punktów, drugie miejsce zajęła
drużyna nauczycieli, tylko jednym punktem wyprzedzając rodziców, którzy zdobyli 34
punkty. Na koniec imprezy wszyscy uczestnicy posilili się pyszną grochówką przygo-
towaną przez rodziców absolwentów szkoły.


