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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

CO S ŁYC H AĆ W S Z KO Ł AC H ?
GORĄCY CZERWIEC W GIMNAZJUM W SIEDLIKOWIE
Miesiąc czerwiec w Gimnazjum im.
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Siedlikowie był gorący nie tylko ze
względu na panujące temperatury,
ale przede wszystkim ze względu na
wydarzenia, które w tym czasie miały
miejsce.
3 czerwca odbyły się w szkole
obchody Dnia Patrona, w których
uczestniczyła delegacja z zaprzyjaźnionego Gimnazjum w Opatowie,
noszącego takie samo imię. Podczas
uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny poświęcony Kardynałowi Wyszyńskiemu
oraz wykazali się znajomością jego
biografii w konkursie wiedzy o patronie. Goście zwiedzili szkołę i dokonali wpisu w Księdze Pamiątkowej.
Ostatnim akcentem obchodów było
wypuszczenie w niebo balonów w kolorze biskupim, które były symbolem
przyjaźni obu szkół.
Jeszcze nie przebrzmiało echo
Dnia Patrona, a już 8 czerwca Rada
Rodziców i nauczyciele Gimnazjum
zorganizowali festyn rodzinny, z którego dochód zostanie przeznaczony
na zakup sprzętu nagłaśniającego
dla szkoły. Festyn składał się z części
oficjalnej i rozrywkowej. Na początku
pani dyr. J. Krawczyńska dokonała
uroczystego odsłonięcia obelisku z
tablicą pamiątkową poświęconą patronowi szkoły. Następnie kandydaci
na gimnazjalistów mieli możliwość
zapoznania się z ofertą edukacyjną
Gimnazjum. Później była już tylko
zabawa i relaks: występy artystyczne
uczniów, m.in. zespołu wokalnego, instrumentalnego i tanecznego, a także
występ zespołu tanecznego „Gwiazda” z Ostrowa Wlkp., który zaprezentował swoją specjalność - taniec

irlandzki. Można było również sprawdzić się w konkurencjach sportowych
i sprawnościowych. Dla wzmocnienia
ciała posilano się m.in. pysznym żurkiem, kurczakiem z rożna i kiełbasą z
grilla, a zdobyte dzięki temu kalorie
można było stracić na wieczornej zabawie tanecznej. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, której punktem kulminacyjnym
było losowanie atrakcyjnych 5 nagród
głównych, zasponsorowanymi przez:
posła Andrzeja Grzyba, przew. Rady
Miejskiej w Ostrzeszowie – Edwarda
Skrzypka, PPH „Meble Kraszewice”
J. Radzimowski, J. i G. Zawada, MIKADOR Centrum Ostrzeszów, Radę
Pedagogiczną Gimnazjum w Siedlikowie. Organizatorzy festynu serdecznie
dziękują tym i wszystkim pozostałym
sponsorom za okazaną szczodrość.
Tuż po niedzielnej zabawie – w poniedziałek 9 czerwca, w gimnazjum
rozpoczął się Tydzień Profilaktyczny
pod hasłem SZKOŁA BEZ PRZEMOCY, który trwał do 13 czerwca. Celem
akcji było zwrócenie uwagi młodzieży na przemoc i agresję, a przede

wszystkim wyrażenie sprzeciwu wobec tych zjawisk, czego symbolem
była żółta wstążeczka, którą nosiła
cała społeczność szkolna. W trakcie
tego tygodnia były realizowane różne
zadania: na lekcjach wychowawczych
omawiano problem przemocy i agresji, młodzież malowała plakaty pod
hasłem „Stop agresji” oraz przygotowywała transparenty z hasłami przeciwko przemocy. Odbył się apel profilaktyczny połączony z przedstawieniem przygotowanym przez uczniów
pt. „Rozprawa sądowa przeciwko
przemocy”. Punktem kulminacyjnym
był marsz przeciwko przemocy, a
podsumowaniem akcji przyjęcie do
realizacji napisanego przez uczniów
„Kodeksu szkoły bez przemocy”.
Wakacje już się zaczęły, ale po nich
nadejdzie nowy rok szkolny i znów
w Gimnazjum w Siedlikowie będzie
z pewnością gorąco i to nie tylko w
miesiącach letnich.

Edyta Polus

Od redakcji: Czego, dziękując za
całoroczną współpracę, serdecznie
życzymy! Wspaniałych wakacji!

NAJLEPSI GIMNAZJALIŚCI Z „JEDYNKI” - r. szkolny 2007/2008
„Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze z
niej korzystać”. Te słowa Cycerona znakomicie odzwierciedlają postawę osoby, która otrzymała tytuł ucznia roku
Gimnazjum nr1 im. Janusza Korczaka. Jest nią Marta
Krzywańska - uczennica klasy 3c.
Przez wszystkie lata nauki w gimnazjum uzyskiwała
bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, co zawdzięcza nie
tylko ilorazowi inteligencji, ale także niezwykłej pracowitości, systematyczności oraz dociekliwości i uporowi. Nie
pracowała dla rozgłosu, nagród i pochwał. Swoją wiedzą
dzieliła się z koleżankami i kolegami, stanowiąc dla nich
wzór postawy uczniowskiej. Jest przy tym osobą niezwykle skromną, pogodną, delikatną, taktowną, znakomicie
wychowaną i życzliwą wobec wszystkich ludzi.
Reprezentowała szkołę w wielu konkursach na etapie
powiatowym, rejonowym i wojewódzkim. W bieżącym
roku szkolnym zakwalifikowała się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Zajęła 7.
miejsce na 170 uczestników i zabrakło jej tylko dwóch
punktów, by zostać finalistką tegoż konkursu. W Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Olimpus”, zdobywając 202 punkty, uplasowała się na 17. miejscu na 1793
uczestników. Dwukrotnie- w roku szkolnym 2005/2006 i
2006/2007 w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” zdobywała wyróżnienie, a w poprzednim
roku szkolnym uzyskany przez nią wynik był najlepszy w
powiecie ostrzeszowskim i kępińskim.
W pierwszej klasie gimnazjum zwyciężyła w Powiatowych Potyczkach Matematyczno- Sportowych.
W Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego zajęła
I miejsce w etapie szkolnym i II miejsce w etapie rejonowym w Kaliszu. Zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, zdobywając tym samym tytuł finalistki tegoż kon-

kursu. Zajęła również I miejsce w Powiatowym Konkursie
Języka Niemieckiego.
Marta posiada ponadto uzdolnienia artystyczne. Pięknie
recytuje poezję, a prawdziwą jej pasją jest gra na gitarze.
Swoje rozliczne talenty wykorzystywała podczas uroczystości i konkursów szkolnych. Dzięki doskonałej organizacji pracy udawało jej się pogodzić obowiązki wynikające
z nauki w gimnazjum i w Szkole Muzycznej w Ostrowie
Wielkopolskim.
Zwieńczeniem sukcesów uczennicy roku jest bardzo
wysoki wynik uzyskany podczas egzaminów gimnazjalnych (z części humanistycznej 49 punktów na 50 p. a z
matematyczno- przyrodniczej 47 na 50 p.) oraz świadectwo ukończenia szkoły ze średnią ocen 6,0.
Na szczególne uznanie zasłużyli wszyscy uczniowie,
którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem w roku
szkolnym 2007/2008. Są to następujące osoby:

W klasach I najwyższe średnie uzyskali:
Aleksandra Krzywańska- 5,80, Katarzyna Kaźmierczak- 5,53, Milena Wychowaniec- 5,53, Kacper Karczmarek- 5,33, Monika Kotwicz –5,27, Michał Mostek- 5,20,
Andrzej Przybył- 5,20, Anita Dzielecka –5,07, Wojciech
Bojszczak- 5,07, Piotr Machuła - 5,07, Marta Kulig – 5,0,
Kinga Wróbel – 4,93, Maciej Czekaj – 4,87,Aleksandra Gomółka – 4,80

W klasach II najwyższe średnie uzyskali:
Natalia Zawada- 5,93, Katarzyna Zielezińska- 5,87,
Paulina Padiasek- 5,80, Martyna Janicka- 5,60, Justyna
Olejnik- 5,53, Małgorzata Przybył- 5,43, Agnieszka Małolepsza- 5,40, Natalia Małolepsza- 5,40, Marlena Ciomek5,27, Gabriel Wiaderny- 5,21, Marta Królak- 5,20, Elwira
Figaszewska- 5,07, Natalia Mazur- 5,07, Karolina Pawłowska- 5,0, Marlena Piekarska- 5,0, Klaudia Łacina- 4,87

W klasach III najwyższe średnie uzyskali:
Marta Krzywańska- 6,0, Ida Błażejczyk- 5,73, Remigiusz Hełka- 5,67, Paula Froń- 5,53, Mirella Więcek5,53, Patryk Nowak- 5,47, Dominika Szkopek- 5,40, Kamil
Bąk- 5,33, Daria Siekierka- 5,33, Krzysztof Kapała- 5,33,
Dominika Nycz- 5,27, Dorota Bruder- 5,20, Laura Grzegorowska- 5,20, Kinga Kordylasińska- 5,20, Paulina Ponitka- 5,20, Martyna Szymańska- 5,20, Agnieszka Kabsz5,13, Radosław Płonka- 5,13, Agnieszka Duda- 5,07, Julita
Poor- 5,07, Karolina Wieczorek- 5,07, Agnieszka Kaleta5,0, Anna Kruszczak- 4,93, Cyprian Szałkowski- 4,93,
Joanna Jurków- 4,87, Jakub Adamski- 4,86, Marta Czwordon- 4,80,Hanna Józefiak- 4,80

Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum nr 1
im. Janusza Korczaka w Ostrzeszowie
Od redakcji: gratulujemy wszystkim wyróżnionym
uczniom oraz tym, którzy, co prawda, nie uzyskali świadectwa z paskiem, ale zasłużyli na promocję do następnej
klasy. Szczególne słowa uznania należą się z całą pewnością uczennicy roku – Marcie Krzywańskiej - taki wynik
to naprawdę wielki wyczyn! Zapraszamy Cię, Marto, do
redakcji, gdyż chcielibyśmy pogratulować Ci sukcesu.

OSTRZESZOWSCY MATURZYŚCI

ZDALI EGZAMIN

Tegoroczne egzaminy dojrzałości przeszły spokojnie, za to wyniki matur dostarczyły nie lada emocji. Okazało się, że spośród przystępujących
do matur 415 tys. absolwentów, egzamin zaliczyło 79%. W województwie
wielkopolskim, plasującym się w klasyfikacji województw na miejscu trzecim od końca, procent zaliczonych matur był jeszcze niższy (76%). Najlepiej zdawali maturzyści w woj. małopolskim (82%), a najsłabiej w lubuskim
i dolnośląskim (po 75%). Nic więc dziwnego, że maturzyści ostrzeszowscy
z niepokojem czekali na wyniki swoich prac. Tymczasem przerosły one
oczekiwania wszystkich – matury zaliczyło aż 89% zdających, czyli znacznie powyżej średniej najlepszego województwa. Do egzaminów przystąpiło 484 abiturientów, 432 zdało egzamin dojrzałości. Najlepiej wypadł
on w I LO, gdzie maturę zaliczyło 96,5% zdających. Warto też zauważyć,
że spośród 52 uczniów, którym na egzaminie powinęło się pióro, aż 40
będzie miało szansę już w sierpniu przystąpić do egzaminów poprawkowych. Taką możliwość mają ci, którzy nie zaliczyli matury z jednego
przedmiotu. 10-ciu nie zaliczyło 2 przedmiotów, a 2 osoby – trzech i ci
niestety już szans poprawkowych nie mają. Wśród pechowych dla zdających przedmiotów dominuje j. polski, niezaliczony przez 15 osób, 11 nie
zdało z biologii, 8 z j. angielskiego i 6 z j. niemieckiego. Żeby nie popadać
w samozadowolenie, zauważyć wypada, że póki co znamy tylko liczbę
osób, które zaliczyły maturę, a nie wiemy ilu zdało na bardzo dobry, a ilu
na dostateczny. Może też dziwić, że aż 78 absolwentów szkół średnich nie
przystąpiło do egzaminów maturalnych.
Inne porównania i statystyczne zestawienia pokazują tabelki przygotowane przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.
K.J.

WYNIKI EGZAMINU W SZKOŁACH OSTRZESZOWSKICH
Nazwa szkoły

Typ szkoły

Przystąpiło

I Liceum Ogólnokształcące Liceum
im. Marii Skłodowskiej-Curie Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 1
im. Powstańców Wlkp.

166

96,5

Liceum
Profilowane

47

41

87,0

Technikum

95

80

84,0

142

121

85,2

Liceum
Ogólnokształcące

83

75

90,4

Liceum
Profilowane

28

25

89,3

Technikum

27

20

74,1

138

120

87,0

19

13

68,4

Razem w Zespole Szkół
Zespół Szkół nr 3

% zdawalności

172

Razem w Zespole Szkół

Zespół Szkół nr 2
im. Przyjaźni PolskoNorweskiej

Zdało

Liceum
Profilowane
Technikum

Razem w Zespole Szkół
Ogółem w szkołach

13

12

92,3

32

25

78,1

484

432

89,3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG TYPU SZKÓŁ
Typ szkoły

Licea
ogólnokształcące
Licea profilowane

Przystąpiło

Zdało

255

241

% zdawalności

% zdawalności

% zdawalności

w powiecie

w kraju

w województwie

94,5

89,0

brak danych

94

79

84,0

63,0

brak danych

Technika

135

112

83,0

67,0

brak danych

Ogółem

484

432

89,3

79,0

76,0

