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Zespół Szkół Osieczna
Uczniowie z rodzicami i nauczy-

cielami podczas festynu pod wiatra-
kami nie tylko świetnie się bawili, ale
także przygotowali stoiska, na któ-
rych poszczególne klasy sprzeda-
wały ciasta, smakołyki, napoje, by
dzięki temu zgromadzić środki finan-
sowe na swoje potrzeby. Wynik
przeszedł wszelkie oczekiwania, bo
razem uczniowie szkoły zebrali
około 5300 złotych! Tradycyjnie w
czasie festynu Rada Rodziców Ze-
społu Szkół w Osiecznej zorganizo-
wała i przeprowadziła loterię
fantową. Zebrane w ten sposób fun-
dusze zostaną przeznaczone na
zakup nagród rzeczowych na koniec
roku szkolnego. W sumie rodzice z
Rady Rodziców sprzedali 1200
losów za łączną kwotę 6000 złotych.
Taki wynik był możliwy dzięki zaan-
gażowaniu wielu osób i zaprzyjaź-
nionych firm. Szczególne
podziękowania złożono: dyrektorowi
Zespołu Szkół w Osiecznej, Andrze-
jowi Głowackiemu oraz całemu
Gronu Pedagogicznemu, burmist-
rzowi Stanisławowi Glapiakowi, dy-
rektorowi Muzeum Młynarstwa i
Rolnictwa w Osiecznej, Jarosławowi
Jankowskiemu, dyrektorowi Cen-
trum Kultury i Biblioteki w Osiecznej,
Zbigniewowi Schulzowi, Hieroni-
mowi Wilczkowiakowi. W przygoto-
waniach pomogli także: Piekarnia
Maćkowiak Izy i Szymona Maćko-
wiaków, Artur Maćkowiak, Doradca
Budowlany BAUNEO Sp. z o. o. z
Leszna, ROMOS Sp. z o. o. z Go-
stynia, Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe MATEX z Wolsztyna,
PEAMCO Materiały Budowlane z
Leszna, NEXBAU Sp. z o. o. z Wol-
sztyna, Apteka Świętego Pawła,
Paweł Nitecki i Krystyna Dopieralska
- Nitecka z Osiecznej. Wielkie po-
dziękowania należą się także
wszystkim rodzicom, którzy pozys-
kali bądź przekazali fanty na loterię
oraz osobom z Rady Rodziców,
które zaangażowały się w przygoto-
wanie loterii: Katarzynie Kubackiej,
Justynie Szawelskiej, Iwonie Bajon,
Beacie Lis, Izie Maćkowiak, Ag-
nieszce Maćkowiak, Mariuszowi Zie-
lińskiemu, Łukaszowi Sowińskiemu i
niezawodnej Ewelinie Pierzynow-
skiej, która przygotowała loterię od
strony technicznej i prawnej. A wie-
czorem, pod wiatrakami, wszyscy
bawili się wspólnie: nauczyciele, ro-
dzice i zaproszeni goście. Zabawa
była wyśmienita, prawie do białego
rana. 

Uczniowie kl. 6b pojechali pocią-
giem do Warszawy. Zwiedzili Mu-
zeum Powstania Warszawskiego,
Pałac Kultury i Nauki, a po obiado-
kolacji wyruszyli jeszcze w kierunku
Stadionu Narodowego. Następnego
dnia pierwszym przystankiem na
drodze szóstoklasistów była Ko-
lumna Zygmunta III Wazy na placu
Zamkowym oraz znajdujący się
obok przepiękny Zamek Królewski.

Przewodnik, który w tym dniu towa-
rzyszył uczniom we wszystkich
miejscach, zapoznał ich z historią
budowli i przekazał ciekawostki z
życia mieszkańców stolicy. Spaceru-
jąc po urokliwych staromiejskich
uliczkach, uczestnicy wycieczki mieli
okazję poczuć się przez moment jak
mieszkańcy tego wyjątkowego
miasta. Wśród kolejnych odwiedzo-
nych miejsc znalazły się również:
Bazylika Archikatedralna pw. mę-
czeństwa św. Jana Chrzciciela,
Rynek Starego Miasta, Góra
Gnojna, Barbakan, pomnik Małego
Powstańca, ulica Freta, Multime-
dialny Park Fontann, plac Krasiń-
skich z pomnikiem Powstania
Warszawskiego oraz Katedrą Po-
lową Wojska Polskiego, ulica Kra-
kowskie Przedmieście, Pałac
Prezydencki, Grób Nieznanego Żoł-
nierza, Łazienki Królewskie. Trzeci
dzień wyjazdu upłynął pod znakiem
doświadczeń i eksperymentów w
Centrum Nauki Kopernik. Pobyt w
Warszawie zakończyła wizyta w Ma-
nufakturze Cukierków. W tym miej-
scu uczestnicy wycieczki pragną
gorąco podziękować Monice Prze-
rańskiej za zorganizowanie tak
wspaniałego wyjazdu, a także rodzi-
com uczniów za sprawowanie opieki
podczas wycieczki, zaś Halinie
Szajbe za wtajemniczenie w historię
warszawskich zabytków.

Kraków i Zakopane wybrano na
cel trzydniowej wycieczki klas 4a, 4b
i 6a. W dawnej stolicy Polski ucznio-
wie pod opieką wychowawców i
przewodników zwiedzili katedrę na
Wawelu wraz z dzwonnicą i podzie-
miami. Spacer starymi uliczkami
Krakowa zaprowadził grupę na
Rynek, gdzie wysłuchano hejnału z
wieży kościoła Mariackiego oraz po-
dziwiano regionalne stoiska w Su-
kiennicach. Wieczorem dzieci
relaksowały się w Ośrodku Wypo-
czynkowym Limba w Poroninie. Po-
goda podczas wyprawy na
Rusinową Polanę pozwoliła na po-
dziwianie najpiękniejszej panoramy
Tatr Wysokich. Podczas zejścia z
gór zaplanowano postój na Wikto-
rówkach, w sanktuarium Matki Bo-
skiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr,
przy którym znajduje się też ściana
upamiętniająca nieżyjących zasłużo-
nych dla gór. Utrwaleniem zdobytej
wiedzy o historii i przyrodzie Tatr była
wizyta w głównym gmachu Muzeum
Tatrzańskiego, co wieczorem w miej-
scu noclegowym zostało w zabawny
sposób sprawdzone podczas mię-
dzyklasowego quizu wiedzy. Ostatni
dzień w Zakopanem uczniowie spę-
dzili na Gubałówce, na którą dotarli
kolejką PKL, oraz na zakupach pa-
miątek czynionych tradycyjnie na
Krupówkach. Wychowawcy uczest-
niczących w wycieczce klas, A. So-
bierajska, A. Szczepańska i T.
Wojciechowski dziękują swoim pod-
opiecznym za miło spędzony pod-

czas wyjazdu czas.
23 maja klasy piąte wraz z opie-

kunkami, Kamillą Kraśner, Wiolettą
Paradowską oraz Lilią Boś, rozpo-
częły wspaniałą przygodę, wyrusza-
jąc na wycieczkę, której głównym
celem był Gdańsk i polskie morze.
Wcześniej jednak na trasie wy-
cieczki pojawiło się ZOO Safari w
Świerkocinie. 
W godzinach popołudniowych grupa
dojechała do miejsca zakwaterowa-
nia - "Przystani Przy Lesie" w Janta-
rze. Po smacznym posiłku
wycieczkowicze udali się na długo
oczekiwany wieczorny spacer nad
morze. W drugim dniu wycieczki
młodzi turyści udali się do Gdańska.
Położony przy ujściu rzeki Motławy
do Wisły nad Zatoką Gdańską za-
chwyca polskich i zagranicznych tu-
rystów. Większość zabytków
skupionych jest przy najbardziej oka-
załym trakcie Głównego Miasta, czyli
Drodze Królewskiej. Grupa spacero-
wała w towarzystwie przewodnika
uliczkami i deptakiem nad Motławą
zwanym Długim Pobrzeżem, a na-
stępnie Długim Targiem, który wraz
z ul. Długą w XIII wieku pełnił rolę
traktu kupieckiego. Tam też znajduje
się Fontanna Neptuna, za nią
wznosi się Dom Artusa, a nieco dalej
mieści się Złota Kamienica. Jeżeli
Gdańsk, to i Westerplatte, dokąd
również udali się uczestnicy wy-
prawy. Na trasie powrotnej znalazł
się Malbork ze swoim zamkiem krzy-
żackim, w którym uczniowie uczest-
niczyli we wspaniałej zabawie pod
nazwą "Tajemnice Zamku Malbork",
przygotowanej przez grupę "Kon-
cerz". Po turnieju rycerskim, przej-
ściu trasy i rozwiązaniu zadań
przygotowanych przez przewod-
niczki odbyło się mianowanie na ry-
cerzy, oczywiście po złożeniu
odpowiedniej przysięgi. 

Aż 50 gimnazjalistów wzięło
udział w czterodniowej wycieczce do
Trójmiasta, która rozpoczęła się w
niedzielę, 22 maja lekcją historii w
zamku krzyżackim w Malborku. Ko-
lejne dni wyjazdu stały się okazją do
odwiedzenia Gdańska, dokąd jego
uczestnicy wyruszali z pięknego
ośrodka "Korona" mieszczącego się
w Mikoszewie. W stolicy wojewódz-
twa pomorskiego młodzież podzi-
wiała miejsca stanowiące wizytówkę
miasta - Żuraw, Stare Miasto oraz
Bazylikę Mariacką. Po tym wysiłku
młodzi turyści oddawali się chwilom
relaksu podczas rejsu statkiem wy-
cieczkowym, by zakończyć zwie-
dzanie w ważnym dla Polski miejscu
- Westerplatte. Podczas wycieczki
osieccy gimnazjaliści mieli możli-
wość być również w Gdyni, gdzie
weszli na pokład zacumowanego
przy nabrzeżu portowym polskiego
niszczyciela z czasów II wojny świa-
towej, ORP "Błyskawica". Zwiedzili
też Sopot, gdzie wypoczywali na
słynnym molo. Organizatorki wy-
jazdu, Małgorzata Zielona, a także
Marta Grobelna dziękują uczestni-
kom za wspaniałą postawę podczas
każdego dnia wyprawy. Podzięko-

wania kierują również do Anny Cu-
gier za opiekę nad uczniami oraz
Zdzisława Ast za bezpieczne dowie-
zienie podróżników do każdego celu
na wycieczkowej mapie.

Klasa Ib została laureatem kon-
kursu "Zdrowie czy wygoda", organi-
zowanego przez Firmę DARS ze
Wschowy w ramach projektu "Do-
skonałe Mleko w Szkole". Nagrodą
jest komplet strojów sportowych.
Uczniowie kl. Ib wraz z wychowaw-
czynią, Joanną Prałat przygotowali
pracę plastyczną w formie gry plan-
szowej promującą picie mleka. Na-
grodę wraz z listem gratulacyjnym
od prezesa fundacji wręczył małym
zwycięzcom przedstawiciel Firmy
DARS.

Gratulujemy pierwszoklasistom
oraz ich wychowawczyni i życzymy
dalszych sukcesów!

Grupa gimnazjalistów w Henry-
kowie, poznała tajniki oczyszczania
ścieków. Wizyta ta odbyła się w ra-
mach tzw. zielonej szkoły - corocz-
nej propozycji edukacji ekologicznej
kierowanej do szkół przez Starostwo
Powiatowe w Lesznie. Pobyt na te-
renie oczyszczalni zapoczątkowało
zapoznanie się z zasadami przeby-
wania w tego typu miejscach oraz
wyposażenie uczniów w kamizelki
odblaskowe. Następnie uczestnicy
wyjazdu dowiedzieli się kiedy budo-
wano zakład. Później rozpoczęło się
zwiedzanie, w czasie którego
uczniowie zapoznali się z funkcjono-
waniem oczyszczalni. Drugą część
wizyty stanowiły warsztaty, w czasie
których pod mikroskopem obserwo-
wano mikroorganizmy znajdujące
się w wytwarzanych przez ludzi ście-
kach. Podczas pracy z preparatami
niezbędna okazała się nie tylko wie-
dza biologiczna, ale i matematyczna.
Na zakończenie wizyty każdy z
uczestników spotkania otrzymał te-
matyczny upominek. 

Do tegorocznej edycji konkursu
"Matematyczny Kangur" przystąpiło
81 uczniów szkoły. Miło nam poin-
formować o sukcesie dwóch z nich -
wyróżnionego Jakuba Cugiera oraz
Adriana Krakowiaka, który w kon-
kursie uzyskał wynik bardzo dobry.
Gratulujemy! 

Inspirowany Rokiem Sienkiewi-
cza pomysł na spotkanie z twórczo-
ścią wielkiego pisarza zrodził się w
głowach nauczyciela języka pol-
skiego, Tomasza Wojciechowskiego
oraz opiekunki jednego z Samorzą-
dów Uczniowskich, Agaty Łogin-
Szczepańskiej. Do jego realizacji do-
szło w czwartkowe popołudnie, 19
maja, kiedy to do pracowni polonis-
tycznej przybyli uczniowie klas 5. i 6.
szkoły podstawowej, by głośno od-
czytać jeden z rozdziałów drugiego
tomu Sienkiewiczowskiej Trylogii -
"Ogniem i mieczem". Spotkanie z
prozą Henryka Sienkiewicza po-
przedziło krótkie wprowadzenie do-
tyczące jego drogi twórczej i
życiowej, przygotowane przez E. Ni-
tecką, zaś po strawie dla ducha na
wszystkich z blisko 30 lektorów cze-
kało również coś dla ciała.


