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We Wrocławiu odbyły się baraże do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Gier Umysłowych. Mateusz Matysiak

wygrał baraże w kategorii do 10 lat,
uzyskał wynik 13 punktów na 14 możli-
wych, sześć partii wygrał i jedną zremi-

sował. Ogromną niespodziankę
sprawiła Martyna Bortlisz, rocznik

2007-najmłodsza w swojej kategorii
(2007 - 2005), która wywalczyła 12
punktów. Wprawdzie pierwszą partię
przegrała, ale następne sześć wygrała
i zajęła drugie miejsce. Młodzi zawod-
nicy znaleźli się wśród 14 najlepszych
warcabistów z całej Polski startujących
w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Gier

Umysłowych, który odbędzie się od 7
do 12 kwietnia w województwie podla-

skim.

Do finału konkursów przedmioto-

wych udało się dotrzeć: Katarzynie Ka-
mieniarz z historii, a Katarzynie

Kretschmer i Erykowi Kraśnerowi - z fi-
zyki. Na ostatnim etapie zabrakło - nie-
stety - trochę szczęścia i nie udało się
uzyskać tytułu laureata. Bycie finalistą
to też wielki sukces, którego serdecz-
nie uczniom i paniom T. Rosińskiej i D.
Bednarczyk gratulujemy.

Trzyosobowe reprezentacje klas

pracowały w patio nad wykonaniem
pracy prezentującej różne wcielenia ko-
biet: mamę, babcię, nauczycielkę, mo-

delkę, sportsmenkę, artystkę, kobietę
polityka, kobietę interesu i kobietę nau-
kowca. Uczniowie mogli wykorzystać
wycinki z gazet: fotografie, tytuły arty-
kułów, fragmenty tekstów. Mieli stwo-

rzyć collage charakteryzujący
wskazaną kobietę. Efekty ich pracy
można podziwiać na wystawie w holu
Szkoły.

W tym roku szkolnym występ przy-
gotowywany z okazji Dnia Babci i

Dziadka z powodu grypy, która zaata-

kowała i uczniów, i nauczycieli, został
przełożony. Dwutygodniowe ferie za-
decydowały, że część artystyczna

mogła się odbyć dopiero 6 marca. Bli-

skość Dnia Kobiet spowodowała, że
młodzi artyści do swojego występu do-
łączyli również serdeczne życzenia dla
wszystkich Pań. W piątek występ obej-
rzeli przedszkolacy i uczniowie Szkoły
Podstawowej.

7 marca odbyła się VII Runda
Grand Prix Wrocławia w Warcabach.

Wystartowali: Martyna Bortlisz, Mate-

usz Matysiak i Mateusz Klabiński. Cała
trójka powróciła z brązowymi krążkami.

Każdy w swojej kategorii zdobył trzecie
miejsce: Martyna w kategorii orliczek,

Mateusz Matysiak w kategorii orlików i

Mateusz Klabiński w kategorii młodzi-
ków. 

Z 6 na 7 lutego Samorząd Uczniow-
ski zorganizował noc filmową dla klas 1
- 3 Gimnazjum. Spotkanie rozpoczęło

się od quizu. Następnie spożyto kola-
cję. Zestaw filmów na noc był zróżnico-
wany i każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. W przerwach między ogląda-
niem pito herbatę, kawę, chętnie ko-
rzystano z asortymentu przekąsek
oferowanego przez sklepik, a przede

wszystkim rozmawiano, dyskutowano o

obejrzanych obrazach. Na noc filmową
został zaproszony absolwent Szkoły,
były członek SU - Hubert Ratajczak,
który z przyjemnością bawił się razem z
gimnazjalistami. O 1:00 wszyscy prze-

szli do sali gimnastycznej, gdzie roze-

grany został mecz w “dwa ognie". Było
o co walczyć, ponieważ zwycięska dru-
żyna zwolniona była z porannego
sprzątania patio. Wszyscy miłośnicy
dobrego kina dzielnie walczyli z senno-

ścią, ale tylko nieliczna grupa wytrwała
do świtu bez zmrużenia oka.

12 marca w Szkole odbyły się spot-
kania z przedstawicielami leszczyń-
skich szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum

mieli okazję zapoznać się z ofertą edu-
kacyjną na rok szkolny 2015/2016 na-
stępujących szkół: I LO, III LO, Zespołu
Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół
Ochrony Środowiska i Zespołu Szkół
Rolniczo - Budowlanych. Serdecznie

powitano absolwentów: Zofię Nowa-
czyk i Wiktorię   Sawicką - uczennice I
Liceum Ogólnokształącego, Klaudiu-
sza Jara-        czewskiego z III Liceum

Ogólnokształcącego, Kingę Wojcie-

chowską i Mikołaja Rachmajdę uczęsz-
czających do Zespołu Szkół
Ekonomicznych oraz Jakuba Jagłow-
skiego z Zespołu Szkół Rolniczo - Bu-
dowlanych. Uczniowie otrzymali

informatory o profilach kształcenia w
danych szkołach.
Dodatkowo wszystkich informacji doty-

czących kształcenia ponadgimnazjal-

nego udziela uczniom pedagog

szkolny.

Również 12 marca w Lipnie od roz-

grywek drużynowych rozpoczęły się
Mistrzostwa Polski Juniorów w Warca-

bach Klasycznych. Warto poinformo-

wać, że drużyna chłopców składa się z
3 osób, a drużyna dziewcząt z 2.
Szkołę reprezentowało czworo

uczniów: Martyna Bortlisz, Wiktoria

Gawron, Mateusz Matysiak i Mateusz

Klabiński. 
Mateusz Matysiak grał w kategorii

chłopców do lat 10. Drużynowo wywal-
czyli I miejsce. Martyna Bortlisz zagrała
w kategorii dziewcząt do lat 10. Jej dru-
żyna zajęła 4. miejsce, Wiktoria Gaw-

ron również grała w drużynie dziewcząt
do lat 10. Jej zespół ukończył zawody
na miejscu ostatnim. 

Mateusz Klabiński walczył w drużynie
chłopców do lat 13. Drużynowo wywal-
czyli I miejsce.

Ferie zimowe były, jak co roku, wy-
tchnieniem po zakończonym pierw-

szym półroczu nauki, a jednocześnie
szansą na naładowanie energii na ko-
lejny semestr roku szkolnego. Choć po-
goda była raczej wiosenna wielu

uczniów skorzystało ze sprzyjającej
sportom zimowym aury, wyjeżdżając w
góry. A ci, którzy zostali na miejscu,

mogli bawić się wspólnie w szkole. Ma-

luchy spotkały się pod opieką Moniki

Triller na zajęciach tanecznych. Wspól-

nie uczyły się gimnastyki w rytm mu-

zyki, a następnie wykonały plakaty
promujące czynny wypoczynek. Kalo-
rie mogły uzupełnić natomiast w kolej-

nym tygodniu, uczestnicząc w

zajęciach kulinarnych. Wspólnie przy-

gotowano obiad (drobiowe medaliony z

żółtym serem oraz surówkę z kapusty).
Po czynnościach przygotowawczych
grupy zaprojektowały i wykonały deko-
racje stołów, do których zaproszono
pracowników szkoły: pana dyrektora,
panią księgową i panów konserwato-
rów. Największą przygodą było dla
dzieci zwiedzanie zakątków kuchni
szkolnej oraz wspólna degustacja wy-

chwalanych przez gości potraw. Nie za-
pomniano naturalnie o zasadach

higieny oraz odpowiednich strojach. 

Miłośnicy sportów zespołowych mogli

rozegrać mecze i turnieje siatkarskie i

koszykarskie pod opieką Wojciecha

Pieczyńskiego i Henryka Chudob-

skiego. Grupa uczniów szkoły podsta-
wowej wyjechała natomiast pod opieką
Anny Sobierajskiej na lodowisko i do

kina. Podobnie bawiły się grupy świet-
licy środowiskowej. 

W ostatnim tygodniu ferii klasa 3ga pod

opieką Agaty Szczepańskiej przepro-
wadziła prace operatorskie nad teledy-
skiem do przeboju Dawida

Kwiatkowskiego "Szkoła". Prace nad fil-
mem rozpoczęto analizując udane

etiudy filmowe zrealizowane przez mło-
dzież w ramach ogólnopolskiego pro-

jektu Filmoteka Szkolna, w którym

kilkakrotnie uczestniczyli uczniowie

osieckiego  Gimnazjum. Następnie na-
grano ujęcia w klasie, na szkolnym ko-

rytarzu i na boisku. Po zakończeniu
prac montażowych teledysk zgłoszono
do konkursu "Kręcimy teledysk" ogło-
szonego przez telewizję TVN. Film
można obejrzeć na www.szkola.tvn.pl. 

Siatkarki ze Szkoły Podstawowej w
Osiecznej nie mają konkurentek w po-
wiecie. Jako jedyny zespół wzięły one

udział w turnieju o Mistrzostwo Miasta

Leszna. Zaprezentowały się znakomi-

cie zajmując 2. miejsce. Podopieczne

Doroty Pieczyńskiej zagrały w składzie:
Karolina Chudzińska, Kinga Przerań-
ska, Klaudia Mruk, Daria Hoffmann,

Lidia Bartkowiak, Martyna Homska,

Marcelina Wróblewska, Julia Bartko-

wiak, Aleksandra Pawłowska, Roksana
Szmania, Monika Kuśpiel i Patrycja
Marcinkowska. 

7 marca w sobotę przy pięknej sło-
necznej pogodzie kilku alpejczyków z

osieckiej szkoły stanęło na starcie sla-
lomu rozgrywanego na "Czarnej Górze"

w ramach Mistrzostw Powiatu. Ponad

100 zawodników w wieku od 4 - 18 lat

rywalizowało w poszczególnych kate-
goriach wiekowych pokonując 30 bra-
mek na trasie slalomu. Szkołę
reprezentowali: Mateusz Śląski, Miko-

łaj Śląski, Michał Samolak, Jędrzej Ja-
nowicz, Aleksandra Janowicz,

Stanisław Maćkowiak i Jan Maćkowiak.
W czwartek, 5 marca 2015 r. grupa

warcabistów wzięła udział w Mistrzo-

stwach Powiatowych w warcabach kla-

sycznych. Uczestnikami byli uczniowie

klas I - VI Szkół Podstawowych z re-
jonu leszczyńskiego. Osiecką szkołę
reprezentowała grupa 10 uczniów, któ-
rzy w szkolnych mistrzostwach zdobyli

największą liczbę punktów. Turniej ro-
zegrano metodą szwajcarską, której is-
totą jest kojarzenie w każdej rundzie
zawodników w ten sposób, by spotykali

się ze sobą przeciwnicy o jednakowej
lub bardzo zbliżonej liczbie zdobytych
w turnieju punktów. Uroczystego otwar-

cia zawodów dokonał zastępca prezy-
denta miasta Leszna, Piotr Jóźwiak.
Sędzią głównym zawodów był nieoce-
niony Zbigniew Myszuk, który na po-

czątku dokonał przedstawienia zasad i
reguł, którymi kierowano się na zawo-
dach, by następnie przejść do po-
szczególnych rund. Po emocjonujących
rozgrywkach nasz reprezentant, Jakub

Okupniczak zajął trzecią lokatę. Pozos-
tali osieccy gracze uplasowali się na
następujących pozycjach: Mikołaj Mi-

kołajczyk na 11. miejscu, Jędrzej Jano-
wicz na miejscu 24., Hubert Szpilak na

miejscu 32., a Maciej Sobański na miej-
scu 35.

Wśród dziewcząt prym wiodła Wiktoria

Grzesiak, zajmując ostatecznie 6.

miejsce. Pozostałe uczestniczki zajęły
kolejno: Patrycja Kolan 17., Dominika

Maćkowiak 29., Patrycja Marcinkowska
30., a Marta Róższczka 31.miejsce.


