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Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo
Tegoroczne ferie obfitowały w at-

rakcje dla dzieci z naszej gminy, za-
równo na miejscu, jak i w
najpiękniejszym zimą zakątku Polski
– w Zakopanem. Grupa 70 uczniów
obserwowała rekordową masę
śniegu w Tatrach, trenowała zjazdy
na nartach, tańczyła na lodzie, poz-
nawała turystyczne i kulturalne
miejsca kurortu, uczestniczyła w za-
bawach na śniegu, prawdziwym ku-
ligu z pochodniami oraz
szaleństwach w geotermalnym parku
wodnym, także w zbiorniku wśród
zasp śnieżnych przy temperaturze
powietrza -5 stopni Celsjusza! W za-
przyjaźnionym już pensjonacie ra-
czono uczestników domową góralska
kuchnią, pysznymi wypiekami i stwo-
rzono miłą atmosferę. Wieczorami
bawiono się przy dźwiękach muzyki i
czytano wspólnie „Mikołajka” i „Pana
Kuleczkę”. Na pamiątkę podczas
„wieczoru w śmiesznym obuwiu”
wręczono dzieciom certyfikaty „Tra-
pera w góralskich bamboszach”, a po
powrocie prezentacje multimedialne
i kolaż z najciekawszych fotografii.
Warto wspomnieć, że do sporej
grupy osieckich uczniów dołączyło w
tym roku kilkunastu uczniów z Ze-
społu Szkół w Kąkolewie i ze Szkoły
Podstawowej w Świerczynie.

Tymczasem w szkole w Osiecz-
nej odpoczywano na sportowo. Od-
były się rozgrywki w ulubionych przez
młodzież dyscyplinach sportu: siat-
kówce dziewcząt, tenisie stołowym
oraz piłce nożnej i koszykówce
chłopców. Tradycyjnie rozegrano tur-
niej piłki koszykowej – sprawdzony
pomysł pana Henryka Chudobskiego
- o tort czekoladowy, który wywal-
czyła drużyna „Płomień Osieczna” w
składzie: Michał Merta, Maciej
Nowak, Szymon Ciesielski, Dariusz
Łysiak, Nikodem Kuśnierek i Jakub
Kuśnierek. Królem strzelców został
Michał Merta rzucając łącznie 45
punktów.

Nie nudzili się także stali bywalcy
świetlicy terapeutycznej, którzy wes-
pół z dziećmi ze Świerczyny bawili
się na leszczyńskiej pływalni i krę-
gielni oraz w Kinepolis podczas
seansu „Madagaskar 2”. W pozos-
tałe dni zorganizowano dla nich zaję-
cia ruchowe i sportowe w szkolnych
salach gimnastycznych.

Po powrocie z zimowego wypo-

czynku tegoroczne zwyciężczynie
powiatowego turnieju – siatkarki z
osieckiej szkoły pod opieką Doroty
Pieczyńskiej wzięły udział w etapie
rejonowym, zajmując ostatecznie
piąte miejsce.

Sportowo rozpoczęli pracę także
uczniowie klas najmłodszych, którzy
4 marca uczestniczyli w zawodach
międzyklasowych, kwalifikujących
klasy do etapu międzyszkolnego. Do
Kąkolewa pojechały zwycięskie
klasy: 1b, 2a i 3a.

Już w piątek 6 marca panowie i
chłopcy zaskoczyli panie i dziew-
częta z okazji Dnia Kobiet. Ele-
ganccy kawalerowie serwowali
słodkie wypieki i gorące napoje oraz
obsypywali niewiasty wiosennym
kwieciem. Życzenia przekazywano
za pomocą szkolnego radia oraz
osobiście. Awyjątkowość święta pod-
kreślano szczególnie miłymi słowami
i życzliwością.

13 marca uczniowie klas 1-3
szkoły podstawowej wzięli udział w
przedstawieniu profilaktycznym pod
tytułem „Telekomputer” przygotowa-
nym przez grupę teatralną z Kra-
kowa. Spektakl podejmował
problematykę uzależnienia od nowo-
czesnych mediów oraz zagrożeń
związanych z internetem i wieloma
grami komputerowymi.

Monika Hylak oraz Damian Mar-
ciniak reprezentowali naszą szkołę w
Powiatowym Turnieju Wiedzy Poża-
rniczej w Lesznie, odbywającym się
pod hasłem „Młodzi zapobiegają po-
żarom”. Nasza uczennica okazała się
najlepszą w kategorii uczniów szkół
podstawowych i już w kwietniu spró-
buje swoich sił w etapie wojewódz-
kim. Turniejowi towarzyszyła
wystawa prac konkursowych pod tym
samym hasłem.

Wyjątkowy gość odwiedził naszą
szkołę 16 marca. Księdza biskupa
Zdzisława Fortuniaka powitała grupa
najmłodszych uczniów, recytując
okolicznościowe teksty i śpiewając
powitalne pieśni z towarzyszeniem
gitary. Wizycie towarzyszyła wystawa
prac uczniów zgłoszonych do kon-
kursu „Piękno stworzonego świata”,
którą będzie można podziwiać także
podczas szkolnych rekolekcji wielko-
postnych.

W drugim tygodniu ferii w Szkole
zorganizowano wiele atrakcyjnych
zajęć dla uczniów. Każdy znalazł coś
dla siebie. Można było spędzić miło,
ciekawie i pożytecznie czas w kawia-
rence internetowej. Lubiący aktywny
wypoczynek wybrali zajęcia spor-
towe. Miłośnicy tańca spotykali się,
aby poćwiczyć nowe kroki – tym
razem jive`a i walca angielskiego.
Dwa autokary wyruszyły do poznań-
skiego Kinepolis Cinema City, aby
obejrzeć drugą część filmu „Mada-
gaskar”. Także 35 uczniów, korzysta-
jąc z propozycji Stowarzyszenia
POMOC, wyjechało do Karpacza.

3 marca odbyły się zawody
sprawnościowe klas I-III SP. Ośmio-
osobowe drużyny z każdej klasy
zmagały się w wyścigach rzędów,
pokonując różnorodne przeszkody.
W wyniku wyrównanej rywalizacji do
kolejnego – gminnego – etapu za-
kwalifikowały się klasy: 1b, 2a i 3b.
Rozegrano go 5 marca. Miło nam po-
wiadomić, że na wszystkich pozio-
mach zwyciężyli nasi uczniowie i
zakwalifikowali się tym samym do fi-
nału. W leszczyńskiej Szkole Pod-
stawowej trwał etap powiatowy.
Reprezentacje klas 2a i 3b zajęły I
miejsce, a klasa 1b wywalczyła me-
dale brązowe.

3/ Wielu uczniów próbowało
swych sił w konkursach przedmioto-
wych. Rozwiązując testy etapu szkol-
nego, walczyli o awans do zmagań
na szczeblu rejonowym. Udało się to
następującym uczniom:

- w Konkursie Wiedzy o Wielko-

polsce: Zofii Nowaczyk, Bartoszowi
Szczerbalowi, Mikołajowi Domagale,
Patrykowi Fischerowi, Kamilowi
Gąsce oraz Marlenie Pełczyńskiej,

- w Konkursie Wiedzy Religijnej:
Elżbiecie Ratajczak,

- w Wojewódzkim Konkursie Ję-
zyka Niemieckiego i w VII Ogólno-
polskim Konkursie Języka
Niemieckiego: Kamilowi Prałatowi,
Adriannie Matysiak i Agnieszce Ko-
nopce,

- w Wojewódzkim Konkursie Ję-
zyka Polskiego: Joannie Górczak,
Marii Magdalenie Lester, Sarze Ma-
jewskiej, Adriannie Matysiak, Darii
Ratajszczak i Agnieszce Konopce,

- w Wojewódzkim Konkursie Ma-
tematycznym: Adriannie Matysiak i
Elżbiecie Ratajczak,

- w Wojewódzkim Konkursie His-
torycznym: Adriannie Matysiak,

- w Wojewódzkim Konkursie Geo-
graficznym: Adriannie Matysiak i Ma-
teuszowi Klupsiowi,

- w Wojewódzkim Konkursie Che-
micznym: Adriannie Matysiak

- w Wojewódzkim Konkursie Ma-
tematyczno – Przyrodniczym: Mag-
dalenie Dudziak i Jakubowi
Jędrzychowskiemu,

- w Wojewódzkim Konkursie Hu-
manistycznym: Weronice Kosmal-
skiej, Matyldzie Hołodze i Jakubowi
Jędrzychowskiemu.

W Wojewódzkich Konkursach
Biologicznym, Fizycznym i Języka
Angielskiego nikt nie przeszedł do
etapu rejonowego.


