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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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CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?
UCZEŃ I KLASY GIMNAZJUM NR 2 – KONRAD WIECZOREK, LAUREATEM KONKURSU HISTORYCZNEGO
Od wielu lat uczniowie naszej szkoły,
czyli Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyły,
startują w konkursach przedmiotowych,
organizowanych przez Kuratorium Oświaty
w Poznaniu. Co roku wśród laureatów znajdują się nasi wychowankowie. Nie inaczej
jest i w tym roku szkolnym. Co prawda nie
rozstrzygnięto jeszcze wszystkich konkursów, ale wśród tegorocznych dotychczasowych zwycięzców znalazł się kolejny
uczeń naszej szkoły.
W ubiegły piątek – 9 marca, w Gimnazjum nr 61 w Poznaniu odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Jednym z laureatów został uczeń Gimnazjum
nr 2 w Ostrzeszowie - Konrad Wieczorek.
Radość nasza jest tym większa, że Konrad
jest uczniem klasy pierwszej.

Od wielu lat uczestniczę, a przez kolejnych kilka pracowałem w komisjach na
różnych szczeblach wspomnianego konkursu. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek laureatem wojewódzkiego konkursu był pierwszoklasista.
Osiągnięcie tego wyniku wymagało od
Konrada wielkiego wysiłku intelektualnego, gdyż zakres tematyczny obejmuje
dzieje powszechne i polskie od czasów
starożytnych do roku 1918, czyli zakończenia pierwszej wojny światowej. Przeciętny pierwszoklasista w chwili obecnej
zapoznaje się z dziejami wczesnego średniowiecza. Opanowanie tak dużej ilości
nowego materiału wymagało systematyczności, pracowitości oraz pasji.
Nasz laureat interesuje się historią od
szkoły podstawowej. Na tym poziomie

edukacji nie odbywają się konkursy ogólnohistoryczne, lecz jest konkurs wiedzy
o Wielkopolsce, w którym Konrad uczestniczył. Okazało się to być doskonałym
wstępem do jego dalszej edukacji historycznej i przyniosło wspaniały rezultat.
Wojewódzki Konkurs Historyczny składał się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. W pierwszym
Konrad uzyskał wynik 100-procentowy,
w drugim było to 85 %, w trzecim – 90%.
Nie obyło się jednak bez kłopotów.
Największym okazała się dodatkowa literatura, której znajomość wymagana jest
przez obowiązujący regulamin. Okazało
się, że są to pozycje niedostępne w bibliotekach, a nakład ich w wydawnictwach
został już dawno wyczerpany. Dlatego
niemało trudu wymagało ich pozyskanie.

Dwie z nich otrzymaliśmy dzięki prywatnym znajomościom nauczycieli i dyrekcji
naszego gimnazjum, jedną udało nam się
wypożyczyć we Wrocławiu.
Na koniec raz jeszcze wielkie gratulacje dla Konrada Wieczorka – ucznia klasy
I d.
Mam nadzieję, że będzie to mobilizacja dla innych, że warto brać udział
w konkursach.
Nagrodą dla laureata jest zwolnienie
z części egzaminów i uzyskanie maksymalnej ilości punktów oraz możliwość
kontynuowania nauki w dowolnie wybranej szkole średniej na terenie województwa
wielkopolskiego.
Paweł Tomkowiak
nauczyciel historii i wos

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” ELIMINACJE POWIATOWE – OSTRZESZÓW, MARZEC 2012

10 marca br. w siedzibie Komendy
Powiatowej PSP w Ostrzeszowie odbyły
się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
pod hasłem „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA
POŻAROM”.
Organizatorem eliminacji powiatowych
był zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Ostrzeszowie przy współudziale
Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie.
Do turnieju powiatowego zgłoszono 16
kandydatów z terenu całego powiatu, którzy
w turniejach niższego szczebla (rozgrywki
gminne) zajęli pierwsze miejsca.
Uczestnicy eliminacji w swoich grupach
wiekowych tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, rozpoczęli
turniej testem pisemnym, zawierającym
pytania z szeroko pojętej ochrony prze-

ciwpożarowej. Po teście zostali wyłonieni
najlepsi uczestnicy, którzy zakwalifikowali
się do części ustnej turnieju. Ostatecznie,
w wyniku przeprowadzonych eliminacji
pisemnych i finału ustnego, jury wyłoniło
zwycięzców w poszczególnych grupach
wiekowych (w nawiasach gmina, jaką
reprezentują):

SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce –

Kacper
Kasprzak,
SP w Torzeńcu (gmina
Doruchów)
II miejsce – Dominika Bochyńska, SP nr
1 w Ostrzeszowie (gmina
Ostrzeszów)
III miejsce – Beata Dzięcielska, Publiczna
SP w Głuszynie (gmina
Kraszewice)

GIMNAZJA
I miejsce –

Anita Smardz, Grabów
(gmina Grabów)
II miejsce – Dawid Podjuk, Siedlików
(gmina Ostrzeszów)
III miejsce – Dominika Przybył, Kraszewice (gmina Kraszewice)

SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNE
I miejsce –

Maciej Mróz, I LO Ostrzeszów (gmina Ostrzeszów)
II miejsce – Magdalena Ambroży, ZS nr
1 w Ostrzeszowie (gmina
Grabów)
III miejsce – Piotr Mrugalski, ZS nr 1
w Ostrzeszowie (gmina
Doruchów)

Zimowisko w sercu Gór Izerskich

Drużyna harcerska ZHP „Albatrosy”,
działająca w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Ostrzeszowie dzięki ofiarności ludzi wielkiego
serca po raz kolejny mogła wyjechać na
wypoczynek i spędziła siedem wspaniałych zimowych dni w Świeradowie Zdrój,
pośrodku Gór Izerskich. Miejsce to jest
najbardziej wysuniętą częścią polskich
Sudetów.

Miejscowość Świeradów – Zdrój jest
uzdrowiskiem, którego korzenie sięgają
XVI wieku. Wody zdrojowe i piękne otoczenie ściągają tutaj wielu gości z Polski
i z zagranicy. Na miejsce wypoczynku
harcerze dojechali autobusem kursowym
PKS.
Po zakwaterowaniu się w pensjonacie
„Fortuna”, gdzie otrzymali do dyspozycji
pokoje 2, 3 – osobowe, rozpoczęli zwiedzanie najbliższej okolicy.
W kolejnych dniach odbyli kilka całodziennychgórskich wędrówek pod kierunkiem licencjonowanego przewodnika.
Pogoda sprzyjała młodym turystom.
W drugim tygodniu ferii mrozy już zelżały
i przy temp. – 3° C można było codziennie pokonywać około 20 km pięknymi,
zaśnieżonymi trasami, podziwiając widoki
i mijając pokryte białym puchem drzewa
i skały, przybierające niekiedy baśniowe
kształty.
Drugiego dnia pobytu wędrowcy doszli
do Polany Izerskiej i poprzez Halę Izerską
dotarli do Chatki Górzystów. Z innych
atrakcji, które znalazły się w programie
wypoczynku, należy wymienić m.in. wejście na Szrenicę, zwiedzanie Szklarskiej
Poręby i zamku Rajsko oraz Czocha,
przejście w kaskach w pobliżu wodospadu
Kamieńczyk.
Młodzież miała niepowtarzalną okazję obejrzenia ciekawych eksponatów
w Muzeum Ziemi „Juna”, gdzie poza
typowym zwiedzaniem można było wziąć
udział w grach edukacyjnych.
Szczególnie piękna okazała się
wędrówka wzdłuż rzeki Kwisy aż do
zapory plichowickiej na Bobrze, gdzie
zbudowano hydroelektrownię. Na tej trasie
harcerze musieli wykazać się refleksem
i dużą sprawnością.

Harcerze z zainteresowaniem obejrzeli,
poświęcone filmowym postaciom Kargula
i Pawlaka, muzeum w Lubomierzu.
Duży wysiłek, związany z codziennym
przemierzaniem wielu kilometrów w trudnych warunkach, powodował wzrost
apetytu. Wyżywienie w pensjonacie było
bardzo smaczne i obfite. W przeddzień
wyjazdu urządzono dla gości dyskotekę
i prawdziwą ucztę z lokalnymi specjałami.
Postawą i sposobem bycia harcerze
z „Albatrosa” bardzo dobrze świadczyli
o swoim gimnazjum i mieście, z którego
przyjechali. Otrzymali pochwałę przewodnika i obsługi pensjonatu.
Nie byłoby tych wspaniałych dni
w Górach Izerskich, gdyby nie zrozumienie darczyńców.
Do grona ofiarodawców należą państwo: Rafał i Mieczysława Guździołowie,
Maria Nowicka, Bernadetta Witek, Maria
Stagraczyńska, Bronisław Szewczyk,
Urszula i Zenon Lisowie, Jerzy Susarski, Grzegorz Mucha, Monika i Grzegorz
Kosmala oraz firmy: PROFI, Bank SKOK
im. St. Karola Wyszyńskiego, IZO – EKO
CENTRUM, MAYR POLSKA, SBL, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Komenda Hufca „ZHP – Grabów n/
Prosną”; trzeba również wskazać środki
pozyskane na Balu Starosty.
Specjalne podziękowanie skierować należy pod adresem pani Violetty Bury, która
poświęciła na ten wyjazd swój wolny czas.
Z wyrazami wdzięczności
organizator zimowiska
Małgorzata Wichnowska – Bednarek

ZAPROSZENIE
Społeczność Gimnazjum nr 1 im.
Janusza Korczaka w Ostrzeszowie
zaprasza zainteresowanych Uczniów
i Rodziców na DRZWI OTWARTE organizowane w naszej szkole, które odbędą
się 26 marca od godz. 12.00 do 17.00.
Będzie można zapoznać się z naszą
ofertą.
W roku szkolnym 2012/2013 planujemy
utworzenie klas:
• humanistyczno–językowej,
• matematyczno–przyrodniczej,
• sportowej,
• ogólnej.
Rozwijaj z nami swoje zainteresowania!
Dyrektor Gimnazjum nr 1
Jolanta Szałkowska

Sprostowanie
W relacji pod moją redakcją (Dobrze robi
aerobik, Czas Ostrzeszowski z 13 marca
2012r.)podałam informacje, które niniejszym
prostuję.
1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kraszewicach nie rywalizowała z drużynami
gimnazjalnymi i licealnymi – w swojej
kategorii wystąpiła jako jedyna.
2. Przyznane jej I miejsce w kategorii szkół
podstawowych było wyrazem uznania dla
najmłodszego zespołu.
Osoby, które poczuły się urażone lub
pokrzywdzone
opublikowaniem
mylącej informacji – przepraszam. Agnieszka
Chowańska

Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy
otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczyli: bryg. Tomasz Mak – komendant
powiatowy PSP i dh Janusz Bebłot – prezes

zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Ostrzeszowie.
Najlepsi uczestnicy będą reprezentowali
powiat ostrzeszowski na turnieju szczebla
wojewódzkiego.

Paryskie wspomnienia
Paryż – miasto świateł. Tak mówi się
o stolicy Francji. I to jest prawda – o czym
przekonali się uczniowie i absolwenci
Gimnazjum w Kobylej Górze, którzy
odwiedzili to wspaniale miejsce 5-9
marca tego roku. Było ich 44.
Po męczącej, lecz pełnej wrażeń
podróży ujrzeliśmy w oddali zamglony
kształt jakże charakterystycznej budowli
– wieży Eiffla.
Zanim jednak wjechaliśmy na jej wierzchołek, zwiedziliśmy Notre Dame – najsłynniejszą chyba gotycką katedrę na
świecie, położoną na najstarszej zamieszkałej części miasta – wyspie Cit’e. Weszliśmy na nią po moście Pont-Neuf – co
ciekawe – kamień węgielny pod budowę
mostu wmurowany został przez polskiego
króla Henryka Walezego w 1578 roku.
Ale to niejedyny polski akcent w historii
zabytku – tutaj zginął tragicznie mąż Marii
Skłodowskiej Curie, tutaj wreszcie w niewyjaśnionych okolicznościach wpadł do
Sekwany brat marszałka Piłsudskiego…
Później, po dość wyczerpującym spacerze, odetchnęliśmy w kafejkach Dzielnicy Łacińskiej i mogliśmy podziwiać
cudowne malutkie uliczki tej starej części
Paryża, gdzie kiedyś mieszkali przede
wszystkim studenci Sorbony. Dziś mnóstwo tu kramików, kawiarenek, restauracji. Tego dnia jeszcze udaliśmy się jeszcze do ogrodów Katarzyny Medycejskiej
i wreszcie – wieczorem wjechaliśmy na
najwyższy taras widokowy wieży Eiffla.
Rzeki świateł płynęły u naszych stóp.
Dopiero wtedy uświadomiliśmy sobie
ogrom
tego
dwunastomilionowego
miasta.
Następnego dnia ledwie musnęliśmy
Luwr – mieliśmy bowiem tylko 2 godziny
na spotkanie
z Mona Lisą, Nike z Samotraki i Wenus
z Milo.
A później – podróż metrem (ulubiony
środek lokomocji naszych uczniów od

tej pory) na Pola Elizejskie, podziwianie
Łuku Tryumfalnego (są na nim wyryte
polskie nazwiska oraz nazwy miejscowości w Polsce, gdzie wojska napoleońskie
stoczyły zwycięskie bitwy), odpoczynek przy smacznym obiedzie w jednej
z restauracyjek i wreszcie – świat Amelii – Montmartre i bazylika Sacre-Coeur.
Zachwycająca bielą budowla na szczycie najsłynniejszego w Paryżu wzgórza
została wybudowana w dowód wdzięczności mieszkańców za ocalenie miasta
przed Prusakami w drugiej połowie XIX
wieku.
Wokół niej setki uliczek z malowniczymi kamieniczkami – świat artystów
i kabaretów.
Później jeszcze spojrzenia na słynną
fasadę Moulin Rouge… I wieczorny rejs
po Sekwanie.
A tu czeka na nas kolejny polski kawałek historii – kościół św. Magdaleny,
w którym odprawiono msze pogrzebowe
Mickiewicza,
Słowackiego,
Krasińskiego i Chopina. Monumentalna, piękna
budowla, ale nie znaleźliśmy, niestety,
żadnych śladów tych wydarzeń w oferowanych nam na miejscu przewodnikach.
Nogi bolą, głowy pełne obrazów, zapachów, dźwięków. Tłumy niezbyt spieszących się przechodniów – trochę inaczej
niż w Polsce.
Piękne sklepy, zadbani ludzie – paryski
szyk.
Zmęczenie i ekscytacja. I poczucie – że
to za krótko, że tylko przemknęliśmy po
powierzchni zjawiska zwanego Paryżem.
I trzeba się pakować.
Ostatni dzień – w Disneylandzie. Szaleństwa na karuzelach, chwile wytchnienia w kawiarenkach. Ale trochę szkoda, że
jednak nie zostaliśmy w Mieście.
Do zobaczenia zatem, Paryżu!
Adieu!

Maria Szuflińska

