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W ramach projektu „Czysty las”
uczniowie z klas IIIa i IIIb oraz Ia i Ib go-
ścili w Szkole pracownika Nadleśnictwa
Karczma Borowa - Andrzeja Szeremetę,
który opowiedział dzieciom o zagroże-
niach występujących w naszych lasach.
Podczas zajęć uczniowie wykonali pla-
katy o lesie oraz obejrzeli film pt. „Las nie
obroni się sam”.

W Szkole obchodzono IV Światowy
Dzień Ziemi. Uczniowie przygotowali
hasła dotyczące ochrony lasów oraz syl-
wetki drzew z odpadów papierniczych.
Obchody rozpoczęły się zbiórką wszyst-
kich dzieci z klas I – III SP na boisku
szkolnym. Każdy uczeń trzymał w ręce
papierowe drzewko, a przedstawiciele
klas nieśli transparenty. Wspólnie odczy-
tano przygotowane hasła i odśpiewano
piosenki o tematyce przyrodniczej. Na-
stępnie wszyscy wyruszyli na wycieczkę
do lasu. Tam czekał Andrzej Szeremeta,
który zaprowadził grupę na miejsce,
gdzie w ubiegłym roku z okazji Świato-
wego Dnia Ziemi zostały przez dzieci za-
sadzone drzewka. Uczniowie mogli
zobaczyć, jak przez rok urosły. Leśniczy
przyniósł kolejną sadzonkę, dąb, który na
cześć Augusta Wilkońskiego, człowieka
związanego z Kąkolewem, otrzymał imię
August. Dzieci zobaczyły wyposażenie
specjalistycznego samochodu leśni-
czego. Następnie uczniowie porządko-
wali teren leśny. W Szkole rozegrany
został finał konkursu „Chrońmy przyrodę
- lasy”. Trzyosobowe zespoły z każdej
klasy rywalizowały, rozwiązując zadania.
I miejsce zajęli uczniowie z klasy I b -
Olga Szczepaniak, Marta Muszyńska,
Maciej Kobisz, II miejsce – uczniowie z
klasy II b – Sylwia Skorupka, Kinga Ka-
nikowska, Patrycja Pierschalska, III
miejsce – uczniowie z klasy III b – Nata-
lia Łaniak, Karolina Woźniak, Barbara
Nowaczyk.

Po wytężonym roku nauki nadszedł
czas na organizację wycieczek. Ucznio-
wie klas Va, Vb i kilkoro z VIa poznawali
uroki Ziemi Kłodzkiej. Uczniowie klas IIIa
i IIIb pojechali na wycieczkę do Ochli i
Zielonej Góry. Klasy I a i I b pojechały do
Poznania. Uczniowie klas IVa, IVb i VIb
przebywali w Kotlinie Kłodzkiej. Wśród
wycieczkowych atrakcji znalazły się:
zwiedzanie Kopalni Złota oraz Muzeum
Minerałów w Złotym Stoku, przejście po-
dziemnymi labiryntami w Twierdzy Kłodz-
kiej, spacer po Parku Zdrojowym w
Polanicy Zdrój i wizyta w pijalni wód w
Kudowie, zwiedzanie Kaplicy Czaszek w
Czermnej oraz zdobycie Szczelińca
Wielkiego. Uczniowie klas 1ga i 1gb poz-
nawali Góry Świętokrzyskie. W progra-

Uczniowie Zespołu Szkół w Osiecz-
nej mają za sobą najbardziej pracowite
miesiące nauki. Ich efekty jawą się, mię-
dzy innymi, w postaci wysokich wyni-
ków w różnorodnych konkursach
przedmiotowych i tematycznych.

Spośród 74 uczniów zgłoszonych
do Międzynarodowego Konkursu Mate-
matycznego „Kangur” siedmioro odnio-
sło sukces. Bardzo dobry wynik w
kategorii „Kangurek” (klasy 1 i 2 szkół
podstawowych) zdobyły: Joanna
Szczepańska (54 punkty), Julia Brzos-
towska i Maria Piasecka (po 46 punk-
tów). W kategorii „Maluch” natomiast,
wyróżnienia otrzymały uczennice klas
trzecich i czwartych: Weronika Dobraś
(98 punktów), Anna Cugier (84 pkt.) i
Aleksandra Janowicz (82 pkt.). W kate-
gorii „Beniamin” wyróżniono Zofię Płó-
ciniczak (88 pkt.).

Tradycyjnie już nie zabrakło na-
szych uczniów na najwyższym szczeblu
konkursów o tematyce regionalnej. W
XIV Konkursie Wiedzy Historycznej o
Wielkopolsce laureatami finału woje-
wódzkiego zostali: Zofia Płóciniczak,
Paulina Bilska, Emilia Schulz, Weronika
Dobraś i Jakub Kociucki. Już 16
czerwca w Gołańczy nasi mistrzowie
wezmą udział w uroczystej gali, pod-
czas której odbiorą zasłużone nagrody.

W konkurencjach przedmiotowych
zmierzyli się uczniowie klas najmłod-
szych, rywalizując na poziomach mię-
dzyoddziałowych.

W konkursie wiedzy przyrodniczej
najlepsi okazali się: M. Samolak, M. Gu-
zikowski i P. Heliński (w klasach I), E.
Picz (w klasach II) i M. Lasik (w klasach
III).

W konkursie ortograficznym: J.
Szczepańska i W. Kosmalska (w kla-
sach II), H.Hoffmann (w klasach III).

Gorące emocje zafundowała nam
uczennica klasy 2a Szkoły Podstawo-
wej Maria Pawlisiak, zdobywając tytuł
Wicemistrzyni Polski w XI Mistrzo-
stwach Polski KALAKI ESKRIMA w ka-
tegorii walk „Dzieci soft. Walki
Wschodu”, organizowanych przez Pol-
ską Federację COMBAT KALAKI.

Z XI Gimnazjady Lekkoatletycznej z
laurami wróciły nasze młode spor-
tsmenki: Karolina Niemczal wygrywając
w biegu na 100 m kobiet, z wynikiem
12.34 oraz Monika Konieczna plasująca
się w tej samej konkurencji na piątym
miejscu. Najlepszy wynik zawodów w
biegu na 300 m przez płotki osiągnęła
Barbara Olejniczak (51,61). Zwycięstwo
odniosła także nasza sztafeta żeńska z
wynikiem 2.31.76. Czwarte, piąte i
szóste miejsce w pchnięciu kulą nale-
żało do naszych zawodniczek: Weroniki
Tomkowiak, Aleksandry Skrobały i Mo-
niki Hoffmann, zaś w skoku w dal piąte
i szóste miejsce zdobyły kolejno: Marika
Pudliszewska i Jagoda Karolczak. Szó-

stym miejscem zaś może pochwalić się
Joanna Piwońska, która z czasem
53,91 pobiegła na 300 m.

Nie zawiedli także chłopcy. Piotr
Cieślarczyk wybiegał drugie miejsce na
100 m (12.50), zaś Łukasz Zok szóste
(12.88). Na dystansie 2000 m jako
trzeci przybiegł Jacek Adamski
(7.10.76). W biegu na 300 m przez
płotki drugie miejsce zajął Dariusz Ły-
siak (47.83) oraz czwarte Bartosz Woź-
niak (53.29). W skoku wzwyż na piątym
miejscu uplasował się Maciej Nowak,
zaś w skoku w dal z drugą odległością
zawody ukończył Dominik Olejniczak.
Piąty w pchnięciu kulą był Szymon Cie-
sielski. Nasza sztafeta męska zajęła
drugie miejsce z wynikiem 2.27.81.

Uczniów Szkoły Podstawowej w
Osiecznej nie zabrakło także na scenie
muzycznej. Dwa zespoły: Żaczki (M.
Piasecka, D. Zalewska, J. Brzostowska,
J. Szczepańska, S. Basiak, E. Kubiak i
F. Piotrowski) i Emaus (K. Krajewska,
M. Grzesińska, P. Skiba, J. Jędrzejczak,
M. Sassek, M. Walenczewski) gościły w
Szkole Podstawowej Nr 1 w Lesznie na
XVIII Przeglądzie Piosenki Religijnej,
tym razem poświęconym Janowi Pa-
włowi II. Na zakończenie koncertu
wszystkie zespoły z towarzyszeniem
swych opiekunów-instrumentalistów za-
śpiewały „Barkę”.

Z okazji Międzynarodowego Dnia
Książki i Praw Autorskich w bibliotece
szkolnej wystawiono inscenizację
„Szewczyk Dratewka”. W rolę bohate-
rów wcielili się gimnazjaliści, zaś na wi-
downię zaproszono przedszkolaki oraz
uczniów osieckiej podstawówki. Spek-
taklowi towarzyszyła wystawa książek,
a niektóre klasy uczestniczyły w spe-
cjalnych lekcjach bibliotecznych.

Kolorowe prace ozdobiły korytarz
pierwszego piętra. Komisja organizu-
jąca konkurs „Kwiaty wiosenne” wyróż-
niła pierwszymi miejscami: w klasach
pierwszych Martę Kretschmer i Natalię
Róższczkę, w klasach drugich Joannę
Szczepańską i Karolinę Surdyk oraz w
klasach trzecich Sylwię Kaźmierczak i
Patrycję Walkiewicz.

Nagrodą za pracę i sukcesy były dla
wszystkich wycieczki klasowe, które w
tym roku odbyły się w terminie od 12 do
14 maja. W góry wyjechały klasy 4a (do
Karpacza) i 1ga z 1gb (do Dusznik
Zdroju). Nad morzem odpoczywały
klasy szóste (Kąty Rybackie – Malbork
- Toruń) oraz 2ga i 1gc (Wisełka). Klasy
piąte zwiedzały Warszawę, zaś 2gb
Wrocław. W Biwaku nad Jeziorem
Sławskim odpoczywała 3gb, natomiast
3ga uczestniczyła w rekreacji w gospo-
darstwie agroturystycznym w Jezior-
kach, na kręgielni w Lesznie i w kinie w
Poznaniu.

mie wycieczki znalazły się: zwiedzanie
Kielc, zdobycie Łysicy, Łysej Góry i Św.
Krzyża.

W Domu Kultury w Garzynie odbył
się VII Przegląd Piosenki Dziecięco-Mło-
dzieżowej PRYMA. Anna Mąka w kate-
gorii klas IV-VI SP zajęła II miejsce,
wykonując piosenkę „Ludzkie gadanie”.
W kategorii zespół Magdalena Katarzyń-
ska i Matylda Hołoga wykonaniem
utworu P. Rubika pt. „Niech mówią, że to
nie jest miłość” wyśpiewały III miejsce.
Ponadto Szkołę reprezentowały: Natalia
Łaniak, Zofia Nowaczyk orazAneta Sta-
chowska.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Lesznie odbyło się otwarcie wystawy „Z
PanemSamochodzikiem przez pół wieku
(1957-2010)”, a następnie w „Galerii
Lochy” spotkanie z Piotrem Łopuszań-
skim, autorem monografii o Zbigniewie
Nienackim i jego bohaterze. W spotkaniu
wzięli udział A. Mąka, J. Lester, W. Kos-
malska, M. Dudziak, Ż. Fischer, P. Fis-
cher oraz Panie M. Sowińska i A.
Poprawska.

Do Szkoły dotarły wyniki organizo-
wanego przez Muzeum Okręgowe w
Lesznie XXI Wojewódzkiego Konkursu
Plastyczno-Fotograficznego Pejzaż i Ar-
chitektura Wielkopolski – EKO 2010. Na
konkurs wpłynęło 168 prac w dziedzinie
plastyki i 105 w dziedzinie fotografii.
Wśród laureatów znalazły się Agnieszka
Bartkowiak (plastyka) i Blanka Prałat (fo-
tografia). Dziewczęta wezmą udział w
podsumowaniu konkursu, które odbędzie
się 5 czerwca w Galerii Sztuki Muzeum
Okręgowego w Lesznie. Pokonkursową
wystawę można oglądać od 15 maja.

13 maja w Święciechowie odbyły się
Powiatowe Mistrzostwa Cheerleaders
2010. Brały w nich udział uczennice na-
szej Szkoły, które trenują pod okiem Ja-
gody Łuczak, tworząc sekcję
przynależną Miejsko-Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury w Osiecznej. W konkursie
startowały 23 zespoły. Jury pod prze-
wodnictwem Izabeli Kisiel z Warszawy
oceniało choreografię i technikę tańca.
Drużyna w składzie: Agnieszka Bartko-
wiak, Magdalena Dudziak, Żaneta Fis-
cher, Hanna Glapiak, Joanna Grochowa,
Weronika Kałużna, Natalia Majchrzak,
Daria Michałkowska, Adrianna Nowa-
czyk, Jagoda Nowak, Blanka Prałat, Ho-
norata Rzepecka, Karolina Rzepecka,
Daria Sobkowiak i Weronika Zdzieb-
kowska zajęły II miejsce. Warto też
dodać, że dziewczęta – jako mażoretki -
otworzyły Mistrzostwa Cheerleaders
2010 specjalnym pokazem tańca.


