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20 grudnia w patio uczniowie
zaprezentowali tradycyjne jasełka.
Wiele emocji dostarczyły widzom
kolędy i pastorałki zaśpiewane
przez solistów i przez chór. Warto
dodać, że wszystkie (zaśpiewane
w trakcie jasełek i po nich) kolędy i
pastorałki znalazły się na płycie pt.
„Kolędujmy wszyscy wraz…”. Na-
granie zrealizowano dzięki życzli-
wości i finansowemu wsparciu
Burmistrza Miasta i Gminy
Osieczna Stanisława Glapiaka.
Dyrektor Alina Żalik podziękowała
wszystkim wykonawcom: absol-
wentkom – Agnieszce Konopce,
Annie Kmiecik, Anecie Stachow-
skiej, byłej uczennicy - Matyldzie
Hołodze oraz uczniom  – Weronice
Kosmalskiej, Magdalenie Kata-
rzyńskiej, Annie Mące i Mikołajowi
Woźniakowi oraz Panu Domini-
kowi Nowackiemu, który przygoto-
wał solistów i sam zaśpiewał. Na
zakończenie świąteczne życzenia
złożył wszystkim obecnym bur-
mistrz.

Zuchy z gromady „Zwinne
wiewiórki” działającej w Szkole za-
siadły przy wspólnym stole wigilij-
nym. Wszyscy podzielili się
opłatkiem, życząc sobie wszyst-
kiego, co najlepsze. Nie zabrakło
też tradycyjnych kolęd. Zuchy
śpiewały także piosenki z płyty pt.
„Muzyczny grudzień”, którą zaku-
piły na biwaku mikołajkowym.

Zuchy włączyły się też do har-
cerskiej akcji roznoszenia „Betle-
jemskiego światełka pokoju”. W
zimowej aurze z życzeniami udały
się do Dyrekcji Zespołu Szkół. Na-
stępnie odwiedziły stację benzy-
nową Arkadiusza Połomskiego,
restaurację „Wędzone, słone,
kwaśne”, POLOECONOMY, firmę
KANBUD, Przedszkole Samorzą-
dowe w Kąkolewie i firmę Państwa
Dudzików. „Zwinne wiewiórki” po-
jechały też do Urzędu Miasta i

Gminy w Osiecznej, gdzie przeka-
zały „Betlejemskie światełko po-
koju” i świąteczne życzenia na
ręce Burmistrza Stanisława Gla-
piaka. Zuchy, wszędzie gdzie się
udały, spotkały się z miłym i cie-
płym przyjęciem. Otrzymały także
słodki poczęstunek i stanęły do
wspólnych fotografii.

22 grudnia wszyscy ucznio-
wie obejrzeli jasełka. Następnie był
czas na klasowe spotkania. Naj-
młodsi uczniowie wzięli też udział
w przedstawieniu pt. „Szukamy św.
Mikołaja”.  

W poniedziałek, 9 stycznia
uczniowie klas I – III Szkoły Pod-
stawowej uczestniczyli w przed-
stawieniu edukacyjno –
profilaktycznym „Zebra z przejścia
znika”, które przygotowali aktorzy
Krakowskiej Mobilnej Sceny Dzie-
cięcej.

13 stycznia w Szkole odbył
się etap rejonowy Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego. Brało
w nim udział 52 uczniów z 26  gim-
nazjów z powiatów leszczyń-
skiego, gostyńskiego i rawickiego
oraz z miasta Leszna. Konkurso-
wicze rozwiązywali test składający
się z zadań otwartych sprawdzają-
cych znajomość i rozumienie kon-
kursowych lektur.

Odbywają się etapy rejonowe
konkursów przedmiotowych  orga-
nizowanych przez Kuratorium
Oświaty w Poznaniu. Laureaci
zmagań na tym szczeblu repre-
zentować będą Szkołę w finałach.
Dotychczas  do etapu wojewódz-
kiego zakwalifikowali się: 

Wojewódzki Konkurs Języka
Polskiego – Weronika Kosmalska i
Kamil Gąska,

Wojewódzki Konkurs Geogra-
ficzny – Mikołaj Domagała,

Wojewódzki Konkurs Matema-
tyczny – Patryk Konieczny.

Szkoła Osieczna

Koniec roku oraz świąteczna
aura sprzyjała licznym akcjom do-
broczynnym. Klasy Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Osiecznej
przygotowały paczki dla osób sa-
motnych, którymi sprawiły radość
wielu mieszkańcom naszej gminy.

Choinkowe gwiazdki, dzięki
ofiarności uczniów i ich rodziców,
zamieniły się w bajeczne poda-
runki dla dzieci. 

Wokół wielkiej choinki, dekoru-
jącej hol szkolnego korytarza sku-
pił się przedświąteczny kiermasz.
Nie zabrakło nam nim aromatycz-
nych pierników i misternych ozdób.
Klasy zadbały o estetyczny wygląd
stoisk i odpowiednią reklamę,
dzięki której fundusze klasowe
wzbogaciły się o grudniowy zaro-
bek. 

Szczególnym przykładem
pracy na rzecz innych był coroczny
udział w finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie,
liczba chętnych i zaangażowanych
we współpracę przerosła oczeki-
wania organizatorów imprez towa-
rzyszących. 

Orkiestrowe szaleństwa rozpo-
częli w Osiecznej Morsjanie, dając
popis kąpieli w lodowatej wodzie,
której towarzyszył spektakl w za-
bawnych strojach i z wyszukanymi
rekwizytami. Sceniczne prezenta-
cje rozpoczęły maluchy z przed-
szkola, bawiąc publiczność
zabawną historią o sroce zachwy-
conej świątecznymi dekoracjami.
Specjalny program przygotowali
absolwenci i uczniowie, dając
popis wokalny i instrumentalny.
Jak zwykle wielkim powodzeniem
cieszył się pokaz ratownictwa w
wykonaniu strażaków z OSP
Osieczna. Wieczorem młodzież
bawiła się przy muzyce zespołów
Strefa Prywatna i WeryMacz. Po-
południe urozmaicił kiermasz dro-

biazgów oraz bufet słodkich wy-
pieków i gorących napojów. Mimo
kapryśnej pogody do nieba poszy-
bowały ogromne kolorowe lam-
piony, jednocząc  się ze
wszystkimi świętującymi w tym
dniu w „światełku do nieba”.  Swo-
ich właścicieli znalazły: orkie-
strowa koszulka, książka Jurka
Owsiaka, tort oraz obrazy, za które
zapłacono sowicie. 

Sztab Zespołu Szkół w Osiecz-
nej dziękuje w szczególności: za-
przyjaźnionemu klubowi „Morsjan”,
strażakom OSP Osieczna, przed-
szkolakom i ich opiekunom z
Przedszkola Samorządowego w
Osiecznej, zespołom Strefa Pry-
watna i WeryMacz, naszym absol-
wentom: Ani Sassek, Michałowi
Stępniewskiemu, Michałowi So-
bańskiemu, Mateuszowi Mrów-
czynskiemu, Marcinowi
Pieczyńskiemu, Dawidowi Nowac-
kiemu, Mateuszowi Urbaniakowi
oraz Pawłowi Trzmielowi, którzy
zawsze są z nami, a także pani
Renacie Helińskiej, panu Stanisła-
wowi Glapiakowi, panu Hieroni-
mowi Wilczkowiakowi, panu
Romanowi Lewickiemu za hojność
oraz pani Marii Mrówczyńskiej za
podarowany obraz, a także
wszystkim rodzicom, którzy upiekli
smakołyki, uczniom i nauczycielom
pracującym podczas imprezy. 

Orkiestrowe podziękowania
wiernym i zaangażowanym wolon-
tariuszom:

Agnieszce Porzucek, Kamili
Malinowskiej, Joannie Szczepań-
skiej, Magdalenie Szneider, Marty-
nie Kosmalskiej, Mikołajowi
Kaliszewskiemu, Kubie Piasec-
kiemu, Klaudii Łopacińskiej, Da-
nieli Lorkiewicz, Darii Kędziora,
Annie Grobelnej, Weronice Wójcik,
Klaudii Krajewskiej, Marcinowi No-
wickiemu i Jakubowi Triller.


