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Osiecki nordic walking gromadzi coraz więcej pasjonatów. Pogoda
sprzyja maszerującym. Pierwsze wiosenne promyki słońca, ciekawa
trasa oraz wspaniała atmosfera sprawiają, że obecni już z utęsk-
nieniem czekają na następne spotkania. Wszystkich, którzy chcą
się przyłączyć zapraszamy w soboty - 12 i 26 marca o godzinie
10.00 na plac zamkowy. Każdy marsz poprzedzony rozgrzewką!

Na zimowisko do Zakopanego pojechało prawie 40 osób. W or-
ganizację czasu wolnego podczas zimowych ferii zaangażował
się jak co roku ksiądz Marek Smólski i osieccy nauczyciele. Ci,
którzy zdecydowali się na wyjazd spędzili pierwszy tydzień ferii w
przepełnionej słońcem scenerii Tatr. Odbyli piesze wycieczki, wje-
chali wyciągiem krzesełkowym naWielką Krokiew, a także kolejką
linowo-terenową na Gubałówkę. Wielu poczyniło pierwsze kroki
na nartach, znaleźli się też amatorzy deski snowboardowej.

W dniach 5-6 marca 2011 roku
odbędą się Międzynarodowe
Warsztaty Gospel Leszno -
Osieczna GOSPEL workshop
2011.
To niezwykłe muzyczne wydarze-

nie jest okazją do tego, aby osobi-
ście, przez udział w warsztatach, pod
okiem profesjonalnych instruktorów
przekonać się i doświadczyć czym
jest Gospel.
Muzyka Gospel ze względu na

swoje niezwykłe przesłanie, radość i
entuzjazm, skupia wokół siebie
wszystkich miłośników śpiewania,
bez względu na narodowość, płeć,
wiek, czy wyznanie. Wartości chrze-
ścijańskie oraz energia ekspresji jaka
towarzyszy zarówno podczas warsz-
tatów jak i koncertu finałowego spra-
wia, że muzyka Gospel łączy ludzi.
Serdecznie zapraszamy wszystkich –
zarówno tych bardziej, jak i mniej mu-

zykalnych do uczestnictwa w warsz-
tatach oraz na koncert finałowy.

Uwaga!
Nie ma przesłuchań kwalifikują-

cych – warsztaty są otwarte dla
wszystkich. Nie jest konieczne
wcześniejsze doświadczenie śpiewa-
nia w chórze.
Na warsztatach w ciągu dwóch

dni, pod okiem profesjonalnych in-
struktorów uczestnicy opanowują kil-

kanaście współczesnych i klasycz-
nych utworów Gospel.
Każdy uczestnik otrzymuje ksią-

żeczkę z tekstami i tłumaczeniem na
język polski.
Pracujemy bez nut, poszczególne

głosy uczą się swoich partii na pa-
mięć.
Warsztaty kończą się koncertem

finałowym, na który uczestnicy ubie-
rają się na czarno


