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Zespół Szkół Osieczna
Z inicjatywy Barbary Schulz z

osieckiego Centrum Kultury i Bib-
lioteki w czwartek, 17 marca
uczniom z klas 2c, 3a oraz 3b
stworzono wyjątkową możliwość
spotkania z autorem książek dla
dzieci i młodzieży, Kazimierzem
Szymeczko. W sali Centrum pisarz
z humorem i swadą opowiadał o
swojej pasji, codziennej pracy i za-
interesowaniach, a także prezen-
tował fragmenty napisanych przez
siebie utworów i przede wszystkim
odpowiadał na liczne pytania ma-
łych słuchaczy. Były również
śpiewy i autografy, które autor roz-
dawał chętnie na koniec spotkania.
W podziękowaniu zadowolone
dzieci wręczyły artyście pamiąt-
kowe kubki, promujące Osieczną i
Leszno, które Kazimierz Szy-
meczko kolekcjonuje.

Po zajęciu 1. miejsca w po-
przednich rozgrywkach koszykar-
skich, przyszedł czas na
rozegranie meczów w ramach pół-
finału Mistrzostw Wielkopolskich
Gimnazjów. W środę 16 marca
nasi koszykarze pojechali do Sie-
rakowa. Do zawodów tego
szczebla zgłosiło się 5 zespołów: z
Wolsztyna, Leszna, Kościana,
Osiecznej i Sierakowa. Rozgrywki
toczyły się w dwóch grupach. Za-
wodnicy z Osiecznej, zwyciężając
dwukrotnie z drużyną z Leszna,
zagrali mecz finałowy, którego
stawką był awans do Finału Wiel-
kopolskiego. Mecz był bardzo wy-
równany, jednak w ostatniej
kwarcie rywale - drużyna z Siera-
kowa okazała się lepsza. Srebro
na tym etapie należy jednak zali-
czyć do sukcesów osieckich ko-
szykarzy. 

21 marca odbył się rejonowy
turniej minisiatkówki, w którym
dzielnie walczyły siatkarki ze
szkoły podstawowej. Po wyrówna-
nych meczach nasze zawodniczki
nie zdobyły awansu do strefy fina-
łowej. Kolejnym sprawdzianem
umiejętności dla drużyn ze szkoły
podstawowej był udział w turnieju
okolicznościowym pod hasłem
"Siatkarski Talent". Trzy nasze
czteroosobowe zespoły rywalizo-
wały z dziewczętami z Rawicza,
Góry i ze SP nr 9 w Lesznie. Miłym
akcentem było obdarowanie
wszystkich uczestniczek upomin-
kami. 

Równolegle walczyli piłkarze ze
szkoły podstawowej, którzy roze-
grali turniej o Mistrzostwo Szkoły
Podstawowej. Drużyny z klasy IV,
Va, Vb, VIa, VIb rozegrały po
cztery mecze. Ostatecznie wygrali
chłopcy z klasy VIa, na drugim
miejscu stanęli chłopcy z VIb przed

reprezentacją Vb.
Trzy komplety publiczności

zgromadził spektakl teatralny w
wykonaniu trupy aktorów rekrutu-
jących się spośród grona pedago-
gicznego Zespołu Szkół w
Osiecznej. Tym razem inscenizacji
poddano baśń "Kot w butach". W
oparciu o literacką fabułę powstał
spektakl - niespodzianka z okazji
nastania wiosny, skierowany do
uczniów i ich rodziców. Doborowa
obsada i jej popisy rozbawiły do łez
młodszą i starszą widownię, dla
której przygotowano również bufet
kawowy. W role bajkowych postaci
wcielili się: Agata Łogin - Szcze-
pańska (Kot), Anna Sobierajska
(Janek, syn młynarza), Marta Gro-
belna (Brat, Herold), Barbara

Mrówczyńska (Bratowa), Mateusz
Mrówczyński (Król), Sylwia Menes
(Królewna), Anna Juchniewicz
(Stangret), Klaudia Nowacka
(Ochmistrz), Izabela Hojsler, Jo-
anna Prałat, Emilia Swoboda
(Damy) oraz Henryk Chudobski i
Andrzej Głowacki (Dworzanie).
Przedstawienie po raz czwarty już
wymyśliła i wyreżyserowała Gab-
riela Chudobska, natomiast o
oprawę muzyczną zadbał Piotr
Piotrowski. Wszystkich, którzy nie
mieli możliwości obejrzenia wy-
stępu, zapraszamy do zapoznania
się z relacją filmową na stronie in-
ternetowej szkoły. 

W poniedziałek, 21 marca w
gościnne progi szkoły po raz ko-
lejny zawitali uczestnicy etapu re-

nazwą "Rośliny i zwierzęta pol-
skich gór" odbył się wojewódzki
etap konkursu przyrodniczego
"Salamandra". W wyniku udziału w
nim Kacper Nietsche, uczeń kl. 1
ga zakwalifikował się do ostat-
niego etapu konkursu, finału fina-
łów, który odbędzie się w kwietniu
w Świebodzinie. Kacprowi gratulu-
jemy! Na podkreślenie zasługuje
fakt, że nie jest to pierwszy sukces
uczniów naszej szkoły we wspom-
nianych zmaganiach. Otaczające
ich środowisko budzi zrozumiałą
chęć poznania i zdobywania wie-
dzy przyrodniczej. Opiekunem
Kacpra podczas przygotowań jest
Bogumiła Tabert.

Już po raz kolejny szkoła orga-
nizuje zbiórkę elektrośmieci. Im

więcej ich zostanie zebranych, tym
więcej jako szkoła zyskamy. Elek-
trośmieci to wszelkiego rodzaju
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
do którego zaliczamy tzw. małe i
duże AGD, sprzęt RTV oraz biu-
rowy, elementy oświetlenia. Gro-
madzenie niepotrzebnych
urządzeń odbywa się w ramach
projektu gimnazjalnego pod nazwą
"Moje miasto bez elektrośmieci",
realizowanego przez uczniów kl. 2
ga i 2gb, Jakuba Banasika, Nor-
berta Ścigacza, Jakuba Gałę,
Krystiana Sudera pod opieką Syl-
wii Menes.

Tegoroczny wojewódzki kon-
kurs talentów organizowany od 15
lat przez Leszczyńskie Stowarzy-
szenie Twórców Kultury przyciąg-

jonowego Konkursu Wiedzy o
Wielkopolsce, który obchodzi w
tym roku swój jubileusz. Do zma-
gań konkursowych na wspomnia-
nym szczeblu przystąpiło w sumie
83 uczniów, wśród których zna-
lazła się również spora grupa re-
prezentantów osieckiej Szkoły
Podstawowej oraz Gimnazjum.
Ostatecznie finalistami 20. edycji
konkursu zostali: Zofia Biała, Mi-
chalina Barczyńska, Julia Jęśko-
wiak, Bartłomiej Borowczyk, Jakub
Okupniczak, Adrian Krakowiak,
Mikołaj Marciniak, Daria Hof-
fmann, Maciej Grodzki, Tomasz
Grodzki i Jakub Cugier. Gratulu-
jemy i życzymy powodzenia pod-
czas ostatniego etapu.

12 marca w Poznaniu pod

nął rekordową liczbę uczestników.
Do konkurencji w trzech katego-
riach sztuki stanęło 420 młodych
twórców. Wśród 1380 prac zna-
lazły się również rysunki 21
uczniów naszej szkoły. I choć za-
brakło dla nas miejsca na podium,
prace pięciorga uczniów znalazły
się na wystawie pokonkursowej w
leszczyńskim ratuszu, co dla po-
czątkujących malarzy, fotografików
i literatów jest ogromnym wyróż-
nieniem i zaszczytem. Autorami
dostrzeżonych przez jury prac są:
Zuzanna Gołdynek i Franciszek
Skrzypczak (podopieczni Joanny
Prałat) oraz Anna Cugier, Emanuel
Nowak i Bartosz Basiak (pod-
opieczni Agaty Szczepańskiej).
Gratulujemy młodym artystom! 


