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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.
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A W SZKOŁACH - WAKACJE!
My jednak, mimo wakacji, będziemy jeszcze przez jakiś czas informować na naszych łamach o osiągnięciach uczniów oraz szkolnych wydarzeniach w roku szkolnym 2009/2010.

ŚMIAŁO KU EUROPIE
Już po raz szósty Szkolny Klub Europejski działający w I LO w Ostrzeszowie
zorganizował „Powiatowy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej”, odbywający się
w tym roku pod hasłem: TRADYCJA A
UNIA EUROPEJSKA. Tym razem w konkursie wzięły udział trzy ekipy reprezentujące I LO, ZS nr2 i ZS nr3. Z tradycyj-

nych uczestników tych zmagań zabrakło
uczniów ZS nr1. Trzyosobowe zespoły
musiały zmierzyć się z obszerną tematyką europejską i wykazać znajomością
historii Unii, ważniejszych polityków oraz
rozporządzeń podjętych przez unijną
wspólnotę. Od początku zaznaczyła się
przewaga zespołu licealistów, którzy

prawie bezbłędnie radzili sobie z odpowiedziami. Tuż za nimi uplasowała się
drużyna z ZS nr2, zaś najmniej do powiedzenia w tematyce europejskiej mieli
uczniowie z ZS nr3.
Zwycięska ekipa z I LO im. Marii
Skłodowskiej-Curie wystąpiła w następującym składzie: Weronika Gąsiorek
(kl. Ic), Rafał Sokaluk (kl. IIa), Magdalena Piastowska (kl. IIa). Merytoryczną
opiekę nad nimi sprawowała p. Halina
Maj. Nagrodą dla zwycięzców jest
zaproszenie skierowane przez europo-

Szkolny konkurs
ortograficzny w SPnr1
Pragnę podzielić się małym sukcesem
uczniów z SP nr 1 w Ostrzeszowie.
W pierwszej połowie czerwca br. odbył
się szkolny konkurs ortograficzny kl. III
„Piszemy poprawnie”. Organizatorem konkursu była p. Grażyna Marczak.
Pierwsze miejsce zajęła Weronika Wielanek z kl. III b, drugie - Helena Szuflińska
z kl. III a, trzecie - Hanna Stempniewicz też
z kl. III a.
W środę 23 czerwca, na uroczystym
apelu, dzieci zostały nagrodzone upominkami. Wszystkim uczniom, którzy brali
udział w konkursie, gratulujemy! To miłe
zakończenie roku szkolnego!
(w)

MOJA SZKOŁA W UNII
EUROPEJSKIEJ - EDYCJA
POWRÓT DO SZKOŁY
Uczennice Zespołu Szkół nr 2 im.
Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie: Klaudia Skrobacz, Paulina Ponitka, Agnieszka Kaleta, pod opieką
nauczycielki historii Aleksandry Jankowskiej, wzięły udział w VIII ogólnopolskim programie edukacyjnym: Moja
szkoła w Unii Europejskiej - edycja Powrót do szkoły. Uczennice zajęły drugie
miejsce w Wielkopolsce. Program był
realizowany przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych we współpracy z Przed-

sła A. Grzyba na kilkudniowy wyjazd
do Brukseli. Symboliczny bilet wręczyła
zespołowi I LO, reprezentująca europosła, D. Grzesik-Sikora.
Gościem konkursowych zmagań był
prof. Roman Dziergwa – ostrzeszowianin, obecnie mieszkający w Poznaniu,
gdzie wykłada na UAM. Rozpoczął bardzo oryginalnie – od zagrania na fortepianie marszu „Starzy przyjaciele”. W tej roli
chyba mało kto z uczestników spotkania
miał okazję podziwiać prof. Dziergwę,
a grał porywająco. Opowiadał zresztą

z równa swadą, wspominając co nieco
swój pobyt w murach liceum, przyjaciół,
kolegów, z których wielu dziś pełni bardzo odpowiedzialne i zaszczytne funkcje,
że wspomnę tylko prezydenta Wrocławia
Rafała Dutkiewicza lub znanego z telewizyjnych wypowiedzi – Pawła Biedziaka.
Jak widać, utalentowanych ludzi nigdy
w 90-letniej historii szkoły nie brakowało,
a wynik konkursu wiedzy o UE świadczy,
że i młode pokolenie śmiało kroczy ku
Europie.

K.J.

stawicielstwem Komisji Europejskiej w
Polsce i Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego. Laureaci zostali
wybrani przez komisję, która oceniała
nie tylko wartość merytoryczną nadesłanych prac, ale również ich nowatorstwo i estetykę. Uroczystość wręczenia
nagród odbyła się 7 czerwca 2010 roku w sali im. Witolda Celichowskiego,
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Wręczając zwycięzcom nagrody,
wojewoda Piotr Florek podziękował
wszystkim uczestnikom konkursu oraz
ich opiekunom i podkreślił, jak ważne
jest popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej wśród młodzieży.

Katarzyna Duczmal

Współpraca Technikum Technologii Drewna z ZSnr 1 w Ostrzeszowie
z wydziałem technologii drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Najlepsi gimnazjaliści
z „Jedynki”

Jeszcze w maju bieżącego roku
delegacja Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie złożyła wizytę na wydziale
technologii drewna Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Celem
było podpisanie umowy o współpracy.
Władze powiatu reprezentowała pani
wicestarosta Z. Witkowska, zaś szkołę
dyrektor Jerzy Kowalski oraz nauczycielka przedmiotów zawodowych
drzewnych p. Anna Formalik. W wizycie uczestniczył również p. Jan Mucha
- właściciel współpracującej ze szkołą
Fabryki Mebli UNIMEBEL.
Kontakty z wydziałem technologii
drewna zapoczątkował już poprzedni
dyrektor szkoły p. Zbyszko Szmaj. Po
wielu latach, dzięki inicjatywie p. Anny
Formalik, współpraca ta została wznowiona. We wrześniu ubiegłego roku
uczniowie naszego technikum złożyli
wizytę na wydziale technologii drewna.
Młodzież miała wówczas okazję zapoznania się z możliwościami studiowania na UP w Poznaniu oraz zasadami
rekrutacji na studia, zwiedziła katedry
wydziału, wzięła udział w wykładzie na
temat architektury drewnianej na terenie
Wielkopolski oraz uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na temat „Badanie
wytrzymałości drewna” oraz „Badanie
odporności użytkowej mebli”.
W grudniu ubiegłego roku gościliśmy
w szkole prof. dr. hab. Jerzego Smardzewskiego i dr. inż. Tomasza Gawrońskiego, którzy wygłosili wykład na
temat projektowania mebli oraz omówili
programy komputerowe do projektowania budynków drewnianych. Odbyły się
wówczas wstępne rozmowy, mające na
celu wyznaczenie kierunków przyszłej
współpracy. Obecna wizyta miała sfinalizować podpisanie umowy.
Pobyt na uczelni rozpoczął się wizytą
w katedrze meblarstwa, gdzie odbyło

się spotkanie z prof. Smardzewskim –
kierownikiem katedry. Potem delegacja
wraz z prof. Smardzewskim oraz prof.
dr. hab. Ryszardem Guzendą - dziekanem wydziału - została zaproszona do
rektoratu uczelni przez panią prof. dr
hab. Monikę Kozłowską - prorektora ds.
studiów, w celu podpisania umowy.
Podpisanie umowy poprzedziły informacje o powiecie, przedstawione przez
panią wicestarostę.
Dyrektor Kowalski omówił organizację szkoły, kierunki kształcenia, przedsięwzięcia realizowane w szkole.
Pan J. Mucha zaprezentował katalog
mebli, produkowanych w jego fabryce,
nowoczesny park maszynowy oraz
formy współpracy ze szkołą.
Pani A. Formalik przedstawiła doskonałe wyniki egzaminów zawodowych
uczniów Technikum Drzewnego oraz
sukcesy w ogólnopolskim konkursie
„Wyczarowane z drewna”. Okazało się,
że prof. Smardzewski i prof. Guzenda
mieli okazję podziwiać prace naszych
uczniów, nagrodzone w konkursie na

Międzynarodowych Targach Maszyn
i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i
Meblarskiego DREMA w Poznaniu.
Finałem wizyty było podpisanie
umowy o współpracy. Z ramienia
uczelni umowę podpisała prof. dr hab.
Monika Kozłowska, z ramienia szkoły
dyrektor Jerzy Kowalski. Umowa przewiduje, między innymi, organizowanie
w szkole z udziałem przedstawicieli
uczelni corocznych Dni Nauki; udział
nauczycieli i uczniów szkoły w wydarzeniach naukowych i kulturalnych
takich jak: seminaria, konferencje,
wystawy, wernisaże, organizowanych
przez katedrę meblarstwa Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu; uczestnictwo w zajęciach otwartych, wspólne
zajęcia w nowoczesnych zakładach
pracy na terenie Wielkopolski. Katedra
meblarstwa w miarę swoich możliwości
będzie starała się doposażyć Technikum
Technologii Drewna ZS nr 1 w pomoce
dydaktyczne dla pracowni przedmiotów
zawodowych.
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W tym roku szkolnym wielu uczniów
postawiło sobie ambitny cel, czyli uzyskanie średniej, która pozwoliłaby im
otrzymać świadectwo z wyróżnieniem.
Należy również dodać, że trzeba było
mieć zachowanie: wzorowe lub bardzo dobre. Najwyższą średnią 5,93 (14
ocen celujących i 1 bardzo dobra) oraz
wzorową ocenę z zachowania uzyskała
Aleksandra Krzywańska, która w tym
roku ukończyła nasze gimnazjum. Tak
wysoka średnia jest wynikiem ogromnej pracowitości, rozlicznych talentów
(Marta gra na skrzypcach i recytuje
wiersze) oraz ambicji.
Oto nazwiska uczniów Gimnazjum nr
1 im. Janusza Korczaka w Ostrzeszowie, którzy w roku szkolnym 2009/2010
otrzymali świadectwa z wyróżnieniem:
Klasa 1b: Ewa Woziwodzka- średnia
ocen 5,60; Monika Jurków - średnia
4,80;
Klasa 1c: Karolina Koszmider i
Kinga Mondrzejewska –średnia 5,27;
Dagmara Jeżewska i Klaudia Rakoczyśrednia 5,13; Kinga Osiecka i Aleksandra
Zawada- średnia 5,07; Wiktoria Nowak4,93; Paulina Matyjaszczyk- 4,87.
Klasa 2a: Aneta Soból - średnia
5,53; Aneta Machuła - 5,40; Anna
Hyla i Adam Zagórski - 5,27; Krzysztof
Błażejczyk - 5,0; Karolina Krelińska 4,93; Angelika Obsadna - 4,80; Joanna
Kubiak - 4,79.
Klasa 2b: Andrzej Szymoniak ze
średnią ocen 5,0.
Klasa 2c: Aleksandra Ostalska - średnia 5,06 i Anna Siwińska - średnia 4,80.

Klasa 2d: Izabela Fita - średnia 5,73;
Karolina Kinastowska -5,60; Anna Krysik i Patrycja Porysiak - 5,40; Adrian
Więcek - 5,20; Milena Mencel - 5,07;
Karolina Gąsiorek i Paulina Kasprzak średnia 4,87; Patryk Gąsiorek i Paulina
Sobczak - 4,80.
Klasa 3a: Michał Mostek - średnia
ocen 5,73; Milena Wychowaniec średnia 5,67; Katarzyna Kaźmierczak
- 5,60; Kacper Kaczmarek - 5,53; Piotr
Machuła - 5,33; Wojciech Bojszczak 5,07; Marta Boślak, Jagoda Krawczyk,
Wojciech Maciejewski i Łukasz Wardęga – średnia 4,93; Martyna Kobiela
i Michalina Sztuder - 4,80.
Klasa 3b: Anita Dzielecka i Monika
Kotowicz - średnia 5,47; Roksana Wróbel - 5,33; Kinga Wróbel i Aleksandra
Gomółka - 5,27; Maciej Czekaj - średnia
5,13; Marika Zaręba - 5,07.
Klasa 3d: Aleksandra Krzywańska średnia 5,93; Andrzej Przybył - 5,53;
Dominika Kurzawa - 5,33; Marta Kulig
i Magdalena Sznajder - średnia ocen
5,27; Roman Kulig i Dawid Pieprzka
- 5,07; Beata Boroch i Agata Mazur
- średnia 5,0; Paulina Tomaszewskaśrednia 4,80.
Wszystkim gratulujemy!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka
w Ostrzeszowie
Do gratulacji przyłącza się nasza
redakcja.

