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W akcji "Fundusze Europej-
skie w drodze do szkoły" organi-
zowanej przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego we współ-
pracy z Komendą Główną Policji
po raz kolejny zaowocowały talent
i twórcza praca dzieci z klasy 3b
pod opieką Joanny Prałat. Wśród
1171 prac zgłoszonych do kon-
kursu komisji najbardziej spodo-
bało się dzieło małych artystów ze
Szkoły Podstawowej w Osiecznej.
Finał konkursu obfitował w cenne
nagrody: lekcja na temat Fundu-
szy Europejskich w kontekście
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym dla 35 uczniów, która zosta-
nie przeprowadzona przez
policjantów i Maksymiliana Euro-
pejskiego - głównego bohatera
portalu www.euroman.gov.pl,
upominki odblaskowe dla wszyst-
kich członków grupy, a także duża
tablica interaktywna, która posze-
rzy bazę multimedialną szkoły.
Sukcesu nie zabrakło także na

polu naukowym. Uczennica klasy
drugiej gimnazjum pod opieką
Elżbiety Salij-Rosińskiej została
laureatką ostatniego etapu Woje-
wódzkiego Konkursu Polonistycz-
nego. Przykład Kamili pokazuje,
że warto czytać oraz łączyć zain-
teresowania z nauką. Do ostat-
niego etapu Konkursu Wiedzy o
Wielkopolsce natomiast, zakwali-
fikowała się ośmioosobowa grupa
przygotowująca się przez cały rok
do sprawdzenia szerokiej wiedzy
regionalnej pod opieką Haliny
Szajbe. Niemalże bezbłędne testy
złożyli: Julia Brzostowska, Joanna
Szczepańska, Dominika Za-
lewska z klasy czwartej, Hanna
Hoffmann, Anna Cugier i Jakub
Cugier z klasy piątej oraz Wero-
nika Dobraś i Aleksandra Jano-
wicz z klasy szóstej.
Kilka tygodni zaś na wyniki po-

czekają uczestnicy Międzynaro-
dowego Konkursu
Matematycznego „Kangur”, który
co roku cieszy się w naszej szkole
dużą popularnością we wszyst-
kich grupach wiekowych. 15
marca 2012 roku do testów przy-
stąpiło 23 uczniów Szkoły Pod-
stawowej i 33 uczniów
Gimnazjum w Osiecznej. Na czas
odreagowania po wysiłku liczenia
i myślenia uczestnicy otrzymali ła-
migłówki logiczne z grupy Rados-
nych Sześcianów.
Jak zwykle, nie zawiodły także

nasze siatkarki. W Finałach Po-

wiatu Leszczyńskiego reprezen-
tacje szkoły podstawowej i gim-
nazjum okazały się niepokonane i
będą reprezentować nasz powiat
w rozgrywkach rejonowych, które
odbędą się w marcu br. Siatkarki
trenuje Dorota Pieczyńska.
Dwudziestoosobowa grupa

razem z opiekunami i panem dy-
rektorem oglądała rywalizację
sportową w hali sportowej w Byd-
goszczy. W meetingu lekkoatle-
tycznym Pedro's Cup wzięło
udział wielu światowej sławy spor-
towców w trzech konkurencjach ,
wśród nich: Yelena Isinbajewa,
Tomasz Majewski i Łukasz Mi-
chalski. Zawody komentował
znany dziennikarz sportowy Prze-
mysław Babiarz.
Prawdziwym przeżyciem dla

uczniów klasy 4a była, trzymana
do końca przez wychowawczynię
Halinę Szajbe oraz rodziców w ta-
jemnicy, wycieczka do Teatru Mu-
zycznego do Poznania na sztukę
„Ania z Zielonego Wzgórza”.
Dzieci zachwycone przedstawie-
niem uszanowały odtwórców
głównych ról kwiatami i słowami
podziękowania. W drodze po-
wrotnej uczniowie odbyli niety-
pową lekcję historii w zamku w
Kórniku. Grupa z zaangażowa-
niem słuchała prelekcji pracow-
nika PAN, który zaprezentował
unikatowy zbiór starodruków,
opracowanych w oryginalnej for-
mie. Przewodnik oprowadzający
po zamku wyraził słowa podziwu i
uznania dla dzieci, które z wielką
uwagą i zaangażowaniem uczest-
niczyły w zwiedzaniu.
8 marca z okazji Dnia Kobiet

mury szkolne wypełnił zapach
kwiatów, czar życzeń i uśmie-
chów. Męska część grona peda-
gogicznego i samorządów
szkolnych powitała kobiety i
dziewczęta fantazyjnym przemó-
wieniem w szkolnym radiu. I choć
wbrew zapowiedziom, nie trwało
ono 3,5 godziny, rozbawiło całą
społeczność szkolną. Chłopcy ob-
darowali klasowe koleżanki kwia-
tami i upominkami, organizowali
dla nich zabawy i konkurencje, a
panie raczyły się słodkościami
wśród bukietów tulipanów. W re-
wanżu podarowały panom szma-
ciane serca z okazji „Dnia
Mężczyzny”. Przygotowania koor-
dynował pan Tomasz Wojcie-
chowski.

WYBORY CHŁOPAKA ROKU

Wielu uczniów Szkoły przygoto-
wuje się do udziału w konkursach
przedmiotowych organizowanych pod
egidą Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty. Zaczynają od etapu szkol-
nego, następnie biorą udział w zmaga-
niach rejonowych, najlepsi docierają
do finału wojewódzkiego. Stawka jest
wysoka, bo tytuł laureata to przepustka
do każdej szkoły ponadgimnazjalnej.
Profity punktowe podczas rekrutacji
daje też tytuł finalisty. Jesteśmy dumni
z: Weroniki Kosmalskiej – laureatki i
Kamila Gąski – finalisty Konkursu Ję-
zyka Polskiego, Mikołaja Domagały –
finalisty Konkursu Geograficznego, z
Patryka Koniecznego – finalisty Kon-
kursów Matematycznego i Fizycznego
oraz Jakuba Jędrzychowskiego – lau-
reata Konkursu Fizycznego. W finale
Konkursu Matematycznego, ale adre-
sowanego do uczniów szkół podsta-
wowych, był też Eryk Kraśner.

29 lutego „Zwinne Wiewiórki”
brały udział w Dąbczu w „Święcie
Zucha”. Taka uroczystość zdarza się
raz na cztery lata, tylko w roku prze-
stępnym. Pięć gromad zuchowych
wspólnie bawiło się i współdziałało
podczas wykonywania zadań. Miłym
akcentem okazał się ogromny tort.
5 marca w Poznaniu Mikołaj Do-

magała i Patryk Fischer wzięli udział w
IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o
Regionie „Moja Wielkopolska, który
wymagał szerokiej wiedzy o Wielko-
polsce, przede wszystkim z geografii i
z historii. Obaj nasi reprezentanci za-
kwalifikowali się do finału, który odbę-
dzie się od 12 do 14 kwietnia w
Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lą-
dzie.

8 marca w Gimnazjum nr 4 w
Lesznie odbył się konkurs „Mocarze
biologii”. Naszą Szkołę reprezentowali:
Magdalena Dudziak, Weronika Kos-
malska, Szymon Brodziak, Jakub Ję-
drzychowski i Dawid Kędziora.
Weronika i Dawid wywalczyli trzecie
miejsce, a Jakub z gimnazjalistką z Je-
zierzyc Kościelnych zajęli miejsce dru-
gie.

Męska część szkolnej społecz-
ności pamiętała, że 8 marca to Dzień
Kobiet. Były życzenia, miłe słowa,
kwiatki… Dziewcząt tego dnia nie py-
tano - również tych udawanych…

Wielu chłopców, by z tego przywileju
skorzystać, założyło peruki, spódnice,
a nawet wykonało makijaż. Z okazji
święta Pań przygotowano wybory
Chłopaka Roku. Każda klasa miała
swojego reprezentanta. Chłopcy pre-
zentowali się w stroju codziennym i wi-
zytowym, przedstawiali się, wyjaśniali,
za co cenią kobiety. Odpowiadali też
na pytania. Decyzją jury zwycięzcami
zostali: w kategorii SENIOR – Damian
Gregor, w kategorii JUNIOR – Mikołaj
Woźniak, w kategorii MINI – Jan Du-
dziak. Uroczystość uświetniły wokalne,
instrumentalne i taneczne występy
uczniów. Przy okazji przewodnicząca
SU – Magdalena Dudziak - rozstrzyg-
nęła konkurs, który polegał na odgad-
nięciu, kogo przedstawiają
wyeksponowane w patio karykatury.

13 marca w Galerii LOCHY w
Lesznie zorganizowano spotkanie z
Grzegorzem Kasdepke – autorem lu-
bianych przez dzieci książek. Wśród
czytelników były uczennice klasy IVb.
Autor opowiadał o swoich tekstach.
Młodzi czytelnicy wysłuchali fragmentu
książki pt. „Horror, czyli skąd się biorą
dzieci”, a następnie zasypali autora py-
taniami.

Od 12 do 14 marca wszyscy
uczniowie uczestniczyli w rekolekcjach
wielkopostnych, które przebiegały pod
hasłem „Kościół naszym domem”. Gło-
sił je franciszkanin z osieckiego klasz-
toru – ojciec Emil. W środę świadectwo
powołania przedstawił brat Antoni.
Dzieci i młodzież uczyły się piosenek
religijnych, słuchały nauk, aktywnie
uczestniczyły w nabożeństwie Drogi
Krzyżowej. O oprawę muzyczną mszy
świętej zadbały M.Katarzyńska,
W.Kosmalska i A.Mąka.

16 marca w Centrum Kultury
Wrocław Zachód odbył się koncert lau-
reatów XX Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów.
Wzięła w nim udział Magdalena Kata-
rzyńska, która zachwyciła wykonaniem
utworu „The Power Of Love”, za co jury
przyznało jej I miejsce (ex aequo z
Iloną Tomaszewską z Wrocławia).
Warto dodać, że w dwudniowych prze-
słuchaniach wzięło udział ponad 200
wykonawców z 64 szkół i placówek
kulturalnych z całej Polski.


