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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?

Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Olszynie finalistkami WIOSENNE SPOTKANIE POKOLEŃ...
I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
W tym roku szkolnym odbyła się I edycja Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Wzięli w nim udział uczniowie
klas V i VI naszej szkoły. Pierwszy etap
odbył się 9 grudnia 2011 roku.
Duży sukces odniosły w nim uczennice
z klasy VI: Zuzanna Adamska, Patrycja
Babarowska i Małgorzata Bacik, które
przekroczyły wymaganą liczbę punktów
(należało zdobyć minimum 32 punkty)
i zakwalifikowały się do etapu rejonowego.
Odbył się on 3 lutego 2012 roku w Szkole
Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wlkp.
Odnieśliśmy znów wielki sukces, ponieważ dwie uczennice: Patrycja Babarowska
i Małgorzata Bacik, zakwalifikowały się do
finału, który odbył się 10 marca 2012 roku
w Poznaniu w Szkole Podst. nr 17 na Osiedlu Bolesława Chrobrego.
Wzięło w nim udział 399 uczniów z całej
Wielkopolski. Chociaż dziewczęta nie
zostały laureatkami, to sam udział w finale
jest wielkim sukcesem, tym bardziej że
nasza szkoła jest małą placówką i ucznio-

wie biorą udział równocześnie w kilku
konkursach.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że
nasze uczennice wraz z kolegą z Mikstatu,
byli w finale jedynymi reprezentantami

gminy Ostrzeszów. Uczennice z naszej
szkoły do konkursu przygotowywała pani
Anna Hoffmann-Jokiel.
Sabina Mamczak

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej
w Grabowie nad Prosną
Kuratorium Oświaty w Poznaniu organizuje konkursy interdyscyplinarne dla
uczniów szkół podstawowych.
Każdego roku Szkoła Podstawowa
w Grabowie nad Prosną włącza się
w uczestnictwo w tych przedsięwzięciach.
W obecnym roku szkolnym grupa uczniów
wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie
Humanistycznym, Wojewódzkim Konkursie Matematycznym i Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym. Kilkumiesięczne
przygotowania dzieci pod opieką nauczycieli: języka polskiego - pani Edyty Urbaniak, historii - pani Beaty Tomali, matematyki - pani Urszuli Cal oraz przyrody

- pani Jolanty Domin, przyniosły ogromne
sukcesy.
Aleksandra Niełacna została laureatką
Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego, Karol Kiciński i Bartłomiej Nowak
dotarli do finału konkursu matematycznego, natomiast Aleksandra Nawrot
weszła do grupy finalistów konkursu przyrodniczego. Jest czego im gratulować!
W tegorocznych konkursach interdyscyplinarnych uczestniczyło 35.111 uczniów
z 933 szkół podstawowych województwa
wielkopolskiego (tj. 74,3% wszystkich
szkół podstawowych).
O niezwykłych zdolnościach polonistycznych Oli przekonaliśmy się już w roku

ubiegłym, gdy jako czwartoklasistka
została zwyciężczynią Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Tegoroczny sukces
jest tym większy, iż znalazła się wśród
laureatów jako uczennica kl. V i pewnie
często jeszcze będziemy mogli podziwiać
jej humanistyczny talent.
Uwieńczeniem jej zmagań była uroczystość w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
27.03.2012 roku jako jedna z 134 laureatów konkursów interdyscyplinarnych
odebrała z rąk pana Piotra Florka - Wojewody Wielkopolskiego i pani Elżbiety
Walkowiak - Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty zaświadczenie i nagrodę.
Wszystkim naszym uczniom, których praca, zaangażowanie i talent przyniosły wspaniałe rezultaty, serdecznie
gratulujemy!

POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO
w kategorii gimnazjów:

I - drużyna z Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie: Marcin Mrugalski, Dawid
Hyla, Mateusz Wardęga, op. p. Maria
Chachuła,
II - drużyna z Gimnazjum w Kobylej
Górze,
III - drużyna z Gimnazjum w Mikstacie.
Zwycięskie drużyny będą reprezentować nasz powiat w finale wojewódzkim
turnieju. Życzymy powodzenia!
Rzecznik prasowy
KPP w Ostrzeszowie

17 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
w Niedźwiedziu odbył się finał Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. W turnieju udział brało sześć
drużyn reprezentujących szkoły podstawowe (SP nr1, nr2 i nr3 w Ostrzeszowie,
SP w Niedźwiedziu, Morawinie, Kraszewicach) oraz pięć drużyn reprezentujących
gimnazja (Gimnazjum nr1 i nr2 w Ostrzeszowie, Gimnazjum w Kobylej Górze, Kraszewicach i Mikstacie).
Turniej składał się z testu sprawdzającego wiedzę w zakresie zasad i przepisów
ruchu drogowego, udzielania pierwszej
pomocy i praktycznego jej zastosowania,

oraz części sprawnościowej, podczas której uczniowie musieli wykazać się sprawnością jazdy na torze przeszkód.
Najlepiej z zadaniami poradzili sobie:
w kategorii szkół podstawowych:

I - drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Niedźwiedziu: Jan Odrobiński,
Robert Kowalski, Dawid Sroczyński,
op. p. Mariusz Chudek,
II - drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Morawinie,
III - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Ostrzeszowie;

Pod koniec marca br. w siedzibie
Związku Kombatantów w Ostrzeszowie
odbyło się spotkanie młodzieży koła
historycznego z Gimnazjum nr 1, pod
opieką Małgorzaty Płowens i Grażyny
Gutowskiej, z uczestnikami II wojny
światowej.
Kombatanci w sposób niezwykle interesujący opisywali wydarzenia tamtych
dni, kiedy mieli po szesnaście lat i musieli
się zmierzyć z wojenną rzeczywistością.
Pan Wiktor Łopata uczestniczył
w obronie Warszawy, prowadząc aktywną
działalność w Pogotowiu Wojennym Harcerzy. Od 1942 do 1945r. był członkiem
Szarych Szeregów w Kielcach i uczestnikiem walk w oddziale partyzanckim AK.
Od 1945 do 1947 roku był żołnierzem II
Armii WP.
Pan Stanisław Jeziorny opisywał walki,
jakie stoczył, służąc w drużynie 4. Kompanii Batalionów Strzelców Podhalańskich Dywizji gen. Stanisława Maczka,
na terenie Francji, Holandii i Niemiec.
Przekazał również ciekawą fotografię pt.
„Dobrane małżeństwo”, przedstawiającą
jego drużynę na czołgu w dniu 18 kwietnia 1945r.
Pan Wacław Mickiewicz - prezes Koła
Kombatantów, jako żołnierz AK prowadził
aktywną działalność na terenie Wilno Nowogródek, uczestnicząc w akcjach
dywersyjnych przeciwko Niemcom i osłonowych, chroniących ludność cywilną
przed gwałtami i panoszeniem się partyzantki sowieckiej. Pan Mickiewicz pełnił
także rolę łącznika i zajmował się aprowizacją jednostek AK. Nasi bohaterowie
swoje opowieści wzbogacili ciekawymi
fotografiami z prywatnych zbiorów i kronik Związku Kombatantów.

Spotkanie zostałozarejestrowane na
filmie, który wzbogaci archiwum naszego
gimnazjum. Po spotkaniu p. Łopata zabrał
naszą grupę do Biblioteki Publicznej,
gdzie obejrzeliśmy wystawę twórczości
amatorskiej członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Takie spotkania z „żywą historią”
są najlepszą lekcją historii i patriotyzmu. Warto na koniec wspomnieć, że
w Gimnazjum nr1 im. Janusza Korczaka
tradycją są spotkania z kombatantami.
Spotkaniom tym patronuje od lat dyrektor Jolanta Szałkowska, która za swoją
działalność została między innymi odznaczona przez Związek Kombatantów.
Małgorzata Płowens – nauczyciel
historii

„Palić, nie palić – oto jest pytanie?”
Państwowy
Powiatowy
wy
eInspektor Sanitarny w Ostrzeszowie informuje, że w mie-ał
siącach luty - kwiecień został
w
zorganizowany dla uczniów
ch
klas V szkół podstawowych
konkurs pt. „Palić, nie palićć oto jest pytanie?”.
Do tej pory odbyły się trzy etapy:
klasowy, szkolny i powiatowy. W maju
konkurs zostanie zakończony etapem
wojewódzkim.
Zadaniem uczestników konkursu było
stworzenie kolażu– kompozycji artystycznej, przygotowanej z fragmentów
różnych przedmiotów i kawałków tworzyw takich jak papier, piasek, słoma,
tekstylia itp. przyklejonych na papier
lub płótno, połączonych z rysunkiem
lub malarstwem pt. „Nie zadymiaj otoczenia! Nie zadymiaj mnie!”. Miała to
być praca twórcza, w której zostaną

prz
przedstawione
zagrożenia
zd
zdrowotne dla osób będących
bbiernymi palaczami.
Komisja
powiatowa
wy
y
wybrała
laureatów konkursu:
I miejsce - Kamila Świtoń
z SP w Torzeńcu,
II m
miejsce - Marta Pinkowska
z SP w Olszynie,
III miejsce - Angelika Nowak z SP
w Mikstacie.
Wyróżniono pracę Marty Pawlak z SP
w Rojowie.
Pracę Kamili Świtoń ze Szkoły Podstawowej w Torzeńcu wysłano do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu na etap wojewódzki
konkursu.
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostrzeszowie dziękuje Starostwu Powiatowemu za ufundowanie
nagród dla laureatów konkursu.

