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Adepci szkółki wędkarskiej
Koła PZW Osieczna działającej
przy Zespole Szkół w Osiecznej
zimą spotykali się raz w tygodniu
w czwartki w świetlicy szkolnej.
Uczyli się supłania węzłów, pozna-
wali zasady bezpiecznego zacho-
wania nad wodą i na lodzie, różne
sposoby połowu ryb. Nie obyło się
bez zajęć praktycznych, wspólnie

łowili ryby spotykali się na zawo-
dach wędkarskich. Jeden z chłop-
ców na zawodach wędkarskich
zajął III miejsce, pokonując star-
szych kolegów. Zajęcia dla dzieci i
młodzieży prowadzi Jacek Boro-
wiec.
Zainteresowanych wędkar-

stwem zaprasza w czwartki do
świetlicy szkolnej.

TERMINARZ ZAWODÓW
WĘDKARSKICH
PLANOWANE TERMINY ZAWODÓW
DLA CZŁONKÓW KOŁA PZW OSIECZNA

NA 2012 ROK
14. 04. 2012 r. - KanałWojnowicki - I i II tura zawodów węd-
karskich o tytuł Mistrza Koła w wędkarstwie spławikowym

(dla członków Koła Osieczna)
03. 06. 2012 r. - Jezioro Łoniewskie - zabawy i zawody węd-
karskie z okazji Dnia Dziecka (otwarte)
10. 06. 2012 r. - Jezioro Wojnowic -.”O Puchar Kapitana
Sportu” - spinningowe z łodzi (otwarte)
08. 07. 2012 r. - Jezioro Ziemnice - ”O Puchar Prezesa
Koła” (dla członków Koła Osieczna)
25. 08. 2012 r. - Jezioro Łoniewskie - zawody wędkarskie o
„Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna (otwarte)
09. 09. 2012 r. - Jezioro Jezierzyckie - zawody dla wędka-
rzy powyżej 50 lat oraz aktywu koła. (dla czł. Koła Osieczna)
14. 10. 2012 r. – Jezioro Wojnowice – spinningowe o Mist-
rza Koła 2012 r. z łodzi (dla członków Koła Osieczna)
Dodatkowo planuje się rozegranie zawodów wędkarskich
„O największą rybę 2012 roku” termin i akwen podane

zostaną w oddzielnym ogłoszeniu.

Gospel po raz drugi
Osiecki Klasztor O.O. Franciszkanów wypełnił się po brzegi publicz-
nością, która przybyła na koncert finałowy MiędzynarodowychWarsz-
tatów Leszno/Osieczna Gospel Workshop 2012. Owacjami na stojąco
nagrodzono instruktorów, chór i towarzyszących im muzyków.
W piątek, 16 lutego w godzinach

popołudniowych do Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Osiecznej
przybyli instruktorzy i muzycy, aby
wspólnie przećwiczyć utwory, któ-
rych w weekend będą uczyli się
uczestnicy warsztatów. Z Londynu
przybył znakomity dyrygent gospel
Peter Francis, a z Łodzi przyjechał
niezwykle charyzmatyczny drugi dy-
rygent Adam Rymarz. Grupa muzy-
ków pod kierownictwem
krakowskiego pianisty Szymona
Markiewicza, składa się z artystów
skupionych na ziemi leszczyńskiej
(Jarosław Maćkowiak z Rawicza,
Tomasz Karmiński z Leszna, Mate-
usz Urbaniak z Osiecznej), a cały
zespół wzmocnił Duńczyk - Filip
Kofod.
- To niezwykłe, że pomimo kło-

potów finansowych i problemów z
zakwaterowaniem uczestników,
udało nam się po raz drugi to przed-
sięwzięcie zrealizować – wyjaśnia
Irena Bajserowicz, prezes Stowa-
rzyszenia Kulturalnego ,,KON-
TAKTY’’ w Lesznie, organizator
warsztatów. – Nasza determinacja
była tym większa, że ubiegłoroczna
edycja okazała się niebywałym suk-
cesem…
- Nie chcieliśmy zawieść pub-

liczności i uczestników – dodaje
Zbigniew Schulz, dyrektor Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiecznej, współorganizator
warsztatów. – Jak się później oka-
zało i jednych i drugich było znacz-
nie więcej niż rok temu.
W sobotę, 17 lutego wczesnym

rankiem, zaczynają gromadzić się w
miejscowym ośrodku kultury uczest-
nicy warsztatów. Około siedemdzie-
sięciu osób. W różnym wieku, ale
jest dużo młodych – dwunasto-,trzy-
nastolatków.. Najbardziej liczna
grupa z Leszna. Nie brakuje też re-
prezentantów Głogowa, Zielonej
Góry, ziemi osieckiej oraz gmin
ościennych. Teraz czeka ich ciężka
kilkugodzinna praca. Potem prze-
rwa na obiad, zakwaterowanie w
Pensjonacie ,,Apollo’’ i… znów ha-
rówka do wieczora. A po kolacji o
godz. 19.15 w Kościele p.w. Św.
Krzyża w Lesznie towarzyszący
warsztatom koncert Duetu ,,MAG-
NUS’’.
- No, no, no!!! – słychać do-
nośne wołanie Petera.
– Musisz zagrać to całym sobą -

duszą, a nie tylko powierzchowne
ble, ble, ble… - dobiega z głośni-
ków głos Jacka Obolewicza, który
z uwagą tłumaczy słowa Petera. –
Musisz to poczuć, słyszysz – po-
czuć! Pam, paam, paaam, paaa. A
teraz chór. Głośniej z większym za-
angażowaniem, więcej pary…
- No, no, no, no!!! – krzyczy

Peter i w tym samym momencie

wchodzi na krzesło, by lepiej wi-
dzieć całą grupę.
Niedziela, 18 lutego, godzina

dziewiąta. Sala widowiskowa roz-
brzmiewa śpiewem i muzyką. In-
struktorzy dwoją się i troją, aby chór
śpiewał coraz lepiej i przyswajał jak
najszybciej melodie i teksty piose-
nek w języku angielskim. W ręku
każdego uczestnika kurczowo trzy-
mana książeczka, do której spog-
ląda, żeby od razu sprawdzać
tłumaczenie utworu i zrozumieć, o
czym śpiewa.
- Spróbujcie się jeszcze bardziej

skoncentrować, przyłóżcie się, bo
inaczej szkoda mojego i waszego
czasu –Adam Rymarz przywołuje
chór do porządku.
Trzeba, pomimo zmęczenia,

jeszcze trochę sił wykrzesać z sie-
bie i dotrwać do przerwy obiadowej.
Po obiedzie próba generalna w
klasztorze, a wieczorem koncert fi-
nałowy.
Emocje rosną. Ostatnie zmiany

w nagłośnieniu wprowadza Damian
Ziegler. Coraz większe podekscyto-
wanie wśród uczestników warszta-
tów, bo widzów przybywa z chwili na
chwilę. Zainteresowanie występem
chóru ogromne. Jeszcze wręczenie
statuetki ,,Mecenas Kultury Lokal-
nej’’, którą Irena Bajserowicz prze-
kazuje Marii Piskorek, dyrektorowi
firmy KAN-BUD z Kąkolewa. A teraz
już… CHÓR!
Po wysłuchaniu kilku utworów

publiczność wstaje z miejsc i na sto-
jąco wyklaskuje rytm. Peter zachęca
do wspólnego śpiewania. Raz po
raz wybuchają salwy śmiechu.
Owacjami na stojąco ludzie dziękują
artystom za przeżycia, jakich im do-
starczyli.
- Było wspaniale, cóż za atmo-

sfera – słychać komentarze
opuszczających klasztor widzów.
Uczestnicy warsztatów, instruk-

torzy, muzycy i organizatorzy ścis-
kają się radośnie, dziękując sobie
nawzajem.
- Cieszymy się, że tegoroczny

koncert finałowy zgromadził w
klasztorze, w porównaniu z rokiem
ubiegłym, jeszcze więcej publiczno-
ści –mówi z dumą Paulina Chras-
tek, prezes Fundacji ,,Blisko
Ciebie’’ w Kątach, współorganiza-
tor warsztatów. – Świadczy to o
tym, że nasza praca nie poszła na
marne. Już zapomnieliśmy o trud-
nościach i ustalamy przyszłoroczny
termin.
W całym przedsięwzięciu wspierali
nas: Urząd Miasta Leszna, Firma
KAN-BUD, Hieronim Wilczkowiak,
Libra, Pizzeria Diabolo, Pensjonat
Rogatka, BS o/Osieczna, Zakład
Złotniczo-Grawerski M. Bartlewicz
oraz Agencja Artystyczna PAOLA
StudioArt.


