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Zespół Szkół Osieczna

W środę, 17 lutego w Brennie
na terenie gminy Wijewo odbyły
się powiatowe eliminacje jubileu-
szowego w tym roku, XX Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce. Zespół
Szkół w Osiecznej reprezentowali
uczniowie: Michalina Barczyńska,
Tobiasz Bartlewicz, Zofia Biała,
Bartłomiej Borowczyk, Pola Brzos-
towska, Maciej Grodzki, Tomasz
Grodzki, Mateusz Guzikowski,
Daria Hoffmann, Julia Jęśkowiak,
Adrian Krakowiak, Mikołaj Marci-
niak, Jakub Okupniczak i Jacek
Skowronek. Miło nam poinformo-
wać, że znakomita większość z
nich zakwalifikowała się do na-
stępnego etapu, co zasługuje na
odnotowanie z uwagi na ogrom
wiedzy, którą należało przyswoić,
przystępując do konkursowych
zmagań. Uczniów po raz kolejny
przygotowała H. Szajbe.

Młodsza społeczność
uczniowska szkoły wyjechała do
Miejskiego Ośrodka Kultury w
Lesznie, by obejrzeć spektakl teat-
ralny pt. "Piękna i Bestia" w wyko-
naniu aktorów Teatru
Współczesnego z Krakowa. Baj-
kowa scenografia, kolorowe kos-
tiumy i piękne piosenki przeniosły
małych widzów w świat pełen
magii i tajemniczości. Opowieść o
pięknej Belli i zamienionym w
szkaradną bestię księciu ukazała
dzieciom, iż w każdym człowieku
można dostrzec wrażliwość, dobro
i wewnętrzne piękno, a w życiu tak
naprawdę najważniejsze jest to, co
niewidoczne dla oczu.

Niemało emocji było podczas
rywalizacji drużyn z klas I - III. Za-
proszeni goście i gospodarze -
drużyny ze szkół w Kąkolewie,
Osiecznej i Świerczynie bardzo
dobrze przygotowali się do zawo-

dów o Mistrzostwo Gminy. Każdą
z nich reprezentowały zespoły
składające się z 4 dziewcząt i 4
chłopców. Wszystkie drużyny uho-
norowano pucharami, wręczono
dyplomy, a każdy zawodnik otrzy-
mał nagrodę.

W poniedziałek 29 lutego
ośmiu koszykarzy z Gimnazjum w
Osiecznej tworzących zespół re-
prezentujący naszą szkołę wyru-
szyło do Leszna. W hali "Trapez"
czekały na nich dwie drużyny lesz-
czyńskie z gimnazjum nr 5 i nr 8.
Mecze z rywalami zakończyły się
sukcesem, co dało nam zasłużone
I miejsce w turnieju. Następne
mecze w zawodach o Mistrzostwo
Rejonu odbędą się w Sierakowie.

Uczeń klasy 3ga, Jakub Cugier
został laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Historycznego dla

uczniów gimnazjum. Podczas
ostatniego etapu, który dla woje-
wództwa wielkopolskiego roze-
grany został 27 lutego br. w V
Liceum Ogólnokształcącym im.
Klaudyny Potockiej w Poznaniu,
Jakub zgromadził 45 na 50 możli-
wych do zdobycia punktów. Dzięki
temu zyskał nie tylko zaszczytny
tytuł laureata, ale także zwolnienie
z odpowiadającego tematyce kon-
kursu zakresu egzaminu gimnaz-
jalnego, czyli z części obejmującej
historię i WOS, co jest jedno-
znaczne z uzyskaniem najwyż-
szego wyniku z tej części
egzaminu, a ponadto celującą
ocenę roczną z historii oraz pierw-
szeństwo przyjęcia do wybranej
publicznej szkoły ponadgimnazjal-
nej. Zarówno Kubie, jak i jego nau-
czycielce historii - Halinie Szajbe
serdecznie gratulujemy!

Przygotowania do osieckiego
kiermaszu wielkanocnego rozpo-
częły się 1 marca. Uczniowie klasy
4b pod opieką wychowawczyni
Agaty Szczepańskiej oraz chętni
rodzice spotkali się we wtorkowe
popołudnie, by zmierzyć się z igłą
i gałgankiem. W efekcie powstały
kolorowe ptaki, okolicznościowe
serwetniki oraz wielkanocne ko-
szyczki. Tego samego dnia praco-
wały mamy dzieci z klasy 3a oraz
wychowawczyni Monika Triller, co
zaowocowało zestawem gustow-
nych serc. Grupę koła plastycz-
nego zasili członkowie
Uczniowskich Samorządów.
Wspólnie przygotowali filcowe cza-
peczki na wielkanocne jaja oraz
zawieszki. Efektem takich spotkań
są nie tylko niepowtarzalne wy-

twory, ale także niezapomniane
wrażenia ze wspólnie spędzonych
chwil oraz zasmakowanie umiejęt-
ności, które w dzisiejszym cza-
sach, choć proste, nie są wcale
oczywiste. Trudno także znaleźć
lepszy sposób na nawiązywanie
relacji, zarówno z rodzicami jak i
uczniami, poznawać się, uczyć się
współpracy i rozwijać się bez ry-
walizacji. 

W ramach wychowania do tole-
rancji oraz kształtowania postaw
empatii, najmłodsi uczniowie na-
szej szkoły wzięli udział w nieco-
dziennym warsztacie plastycznym.
Ich gościem był, zaproszony przez
Klaudię Nowacką, człowiek niepeł-
nosprawny, który zademonstrował
techniki malowania ustami. Na-
stępnie w klasach maluchy mogły
spróbować swoich sił, naśladując
artystę. Ich prace będą na pewno
wyjątkową pamiątką. Jednocześ-
nie uczniowie klasy 2ga pod
opieką Marty Grobelnej odwiedzili
pensjonariuszy domu opieki Alpi-
nia. Młodzież przygotowała krótki
występ, a także biesiadę z oprawą
muzyczną. Nie zabrakło także
kwiatów z okazji zbliżającego się
Dnia Kobiet. Oba spotkania z pew-
nością zapiszą się w pamięci
uczniów, a także będą przykładem
efektywnej edukacji poza trady-
cyjną klasą szkolną. 

O właściwą oprawę Dnia Kobiet
zadbali, jak co roku, mężczyźni i
chłopcy, a także Samorządy
Uczniowskie pod opieką Sylwii
Menes i Agaty Szczepańskiej. W
klasach młodzi panowie zadbali o
miłą atmosferę, poczęstunki oraz
drobne upominki dla dziewcząt.
Były kwiaty, samodzielnie przygo-
towane desery, zabawy, konkursy
i popisy talentów. Wiosenne kartki
dla wszystkich pań pracujących w
szkole przygotowali uczestnicy
koła plastycznego. 


