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Zespół Szkół Osieczna
70 par rodziców i przyjaciół

szkoły bawiło się podczas balu kar-
nawałowego w sali wiejskiej w Gro-
dzisku. Zabawa przygotowana
przez Radę Rodziców odbyła się z
powodzeniem dzięki zaangażowa-
niu wielu rodziców, pracowników
szkoły oraz sponsorów. Świetności
spotkaniu dodała obecność ze-
społu Hollydays, wyśmienite do-
mowe wypieki, znakomita kuchnia
i stragan ze smakołykami myśli-
wego, a także liczne nagrody i
upominki. Ze szczególnym podzię-
kowaniem za pośrednictwem
strony internetowej szkoły do
wszystkich zaangażowanych
zwrócił się główny organizator
przedsięwzięcia przewodniczący
Rady Rodziców Jacek Samolak.
Za wysiłek włożony w przygotowa-

nie zabawy, poświęcony czas oraz
uzyskany dochód przekazany na
działalność na rzecz dzieci, spo-
łeczność szkolna dziękuje Radzie
Rodziców. 

W środowe przedpołudnie, 3 lu-
tego grupa uczniów Szkoły Pod-
stawowej walczyła o tytuł mistrza
w warcabach klasycznych. Mist-
rzostwa rozegrano w 4 kategoriach
wiekowych: dziewczynki z klas I -
III, chłopcy z klas I - III, dziew-
czynki z klas IV - VI oraz chłopcy
IV - VI. Przez trzy godziny odby-
wały się pojedynki w systemie ko-
łowym, co oznacza, że każdy
zawodnik rozegrał dziewięć me-
czów. Zawodnicy na początku wy-

pozycjach znalazły się: Marta Róż-
szczka, Natalia Ratajczak, Julia
Kozak, Weronika Basiak, Maria
Lewandowska, Katarzyna Andrze-
jewska. Wśród chłopców w tej
samej kategorii wiekowej triumfo-
wał Maciej Sobański. Tuż za nim
uplasował się Bartosz Okupniczak,
a trzecie miejsce zajął Maksymilian
Kwaczyński. Za podium w dalszej
kolejności znaleźli się: Krzysztof
Kaźmierczak, Filip Berliński, Alan
Grzechowiak, Jan Sowiński, Mate-
usz Łuczkowski i Sebastian
Nyczka oraz Michał Wojciechow-
ski. Wśród uczestników starszej
grupy wiekowej, czyli klas IV - VI,
w kategorii dziewcząt bezapelacyj-

Mariusz Boś, Simon Kubacki oraz
Adrian Lis. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy mistrzostw
otrzymali pamiątkowe medale oraz
dyplomy. Młodym zawodnikom
serdecznie dziękujemy za spor-
tową rywalizację, a zwycięzcom
życzymy wielu sukcesów w kolej-
nych etapach warcabowych zma-
gań.

W czwartek, 4 lutego społecz-
ności uczniowskie osieckiej Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum wybrały
swoich reprezentantów, którzy od
tej pory pracować będą w Samo-
rządach Uczniowskich każdej ze
szkół. W Szkole Podstawowej mło-
dzi wyborcy największym zaufa-

słuchali krótkiego wykładu na
temat zasad, jakie będą obowiązy-
wać podczas rozgrywek. Autorem
był nieoceniony w tej kwestii Zbig-
niew Myszuk, który pełnił także
rolę głównego sędziego. Dla każ-
dego z uczestników każdy kolejny
pojedynek był na wagę złota, stąd
też duże emocje, wiele pytań do
sędziego oraz mnóstwo wątpliwo-
ści, zwłaszcza w przypadku debiu-
tujących w roli warcabistów.
Stawka była wysoka - chodziło bo-
wiem o awans do rozgrywek na
szczeblu powiatowym. Ostatecznie
mistrzynią wśród najmłodszych
dziewczynek okazała się Anas-
tazja Padurska. Na drugim miejscu
uplasowała się Dominika Maćko-
wiak, natomiast trzecią okazała się
Michalina Grzesiak. Na kolejnych

nie wygrała Wiktoria Grzesiak,
która zebrała komplet punktów. Na
srebro zasłużyła Roksana Na-
dolna, a trzecie miejsce przypadło
w udziale Annie Bajon. Następne
lokaty kolejno zajmowały: Magda
Szpilak, Lidia Bajon, Joanna Triller,
Martyna Walczak, Bianka Szyd-
łowska, Weronika Pierzynowska
oraz Gabriela Padurska. Wielkie
emocje towarzyszyły rozgrywkom
chłopców w tej grupie wiekowej,
jednak tytuł mistrza mógł otrzymać
tylko jeden spośród nich i był to nie
kto inny, jak Jakub Okupniczak.
Drugie miejsce przypadło w
udziale Jędrzejowi Janowiczowi, a
brąz zdobył Kacper Zieliński. Poza
podium znaleźli się: Mikołaj Miko-
łajczyk, Bartosz Kostrowski, Woj-
ciech Samolak, Hubert Szpilak,

niem obdarzyli kolegów: Jędrzeja
Janowicza i Mikołaja Śląskiego z
kl. 5 a, Adriana Lisa i Wojciecha
Samolaka - uczniów kl. 4 a, Szy-
mona Dorsza z 5 b. W Gimnazjum
Samorząd Uczniowski stanowić
będą: Wiktoria Kosmalska, uczen-
nica kl. 2 ga, Agata Golak i Kamil
Kubera reprezentujący kl. 2 gb
oraz Mikołaj Sobkowiak i Marta
Kretschmer z kl. 1 ga. Nowe składy
uczniowskiej władzy będą praco-
wać w bieżącym roku pod opieką:
Sylwii Menes i Agaty Szczepań-
skiej. 

11 lutego klasa Va z Wiolettą
Paradowską zwiedziła największą
w Polsce edukacyjną wystawę bu-
dowli z klocków Lego, która znaj-
duje się na stadionie we
Wrocławiu. 

Ekspozycja łączyła zabawę i
edukację. Budowle z klocków
przedstawiają architekturę zabyt-
kową oraz współczesną, wydarze-
nia historyczne, znane sceny z
popularnych filmów i bajek. Duże
zainteresowanie wśród uczniów
wzbudziły eksponaty interaktywne
- roboty, pojazdy, kolejki, wąż rea-
gujący na wystawioną dłoń i wiele
innych. Można było zobaczyć ma-
kietę stanu wojennego, ogromne
lotnisko z modelami samolotów z I
i II wojny światowej. Nie da się
ukryć, że piątoklasiści popisali się
wyjątkową pomysłowością w stre-
fie zabawy Fun Park. Znajdowały
się w niej zjeżdżalnie samocho-
dowe, Auto Jump - skocznia dla
samochodów, klocki Duplo dla
przedszkolaków (okazało się, że
nie tylko), Brick Wall - ściana do
"pisania" klockami, Brick Mosaic
Galery - miejsce do "malowania"
klockami. Okazało się, że można
na jakiś czas zapomnieć o istnie-
niu komputera i telefonu komórko-
wego i świetnie się bawić.

Wycieczka na długo zapadnie
w pamięci uczniów i wychowaw-
czyni.

W środę 10 lutego w szkolnej
sali sportowej zaprezentowały
swoją sprawność fizyczną dzieci z
klas I - III SP. Emocji było dużo,
każda drużyna do końca walczyła
o zwycięstwo. Do dalszych zawo-
dów o Mistrzostwo Gminy
Osieczna zakwalifikowały się ze-
społy z klas: Ib, IIa i IIIb. Gratulu-
jemy i życzymy powodzenia na
kolejnych etapach rywalizacji!

Walentynkowa poczta, jak co
roku, cieszyła się ogromnym po-
wodzeniem. Tym razem ciekawy
asortyment ręcznie wykonanych
kartek przygotowały Samorządy
Uczniowskie. Skrzynia z życze-
niami wypełniała się przez dwa dni
przed 14 lutego, a w poniedziałek
listy dotarły do odbiorców. Dochód
uzyskany ze sprzedaży kartek zo-
stanie przeznaczony na materiały
do wykonania ozdób, które trafią
na kiermasz wielkanocny organi-
zowany przez osieckie CKiB. 


