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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.

Kończy się rok szkolny 2011/2012. Wszystkim uczniom życzymy pięknych cenzurek oraz wspaniałych wakacji!

OBCHODY DNIA PATRONA W ZS NR 2

Zespół Szkół nr 2, potocznie zwany
szkołą fumowską, od czterech lat nosi imię
Przyjaźni Polsko-Norweskiej. Każdego roku
staramy się zaakcentować w lokalnym
środowisku, że wybór tego wyjątkowego
hasła na patrona naszej szkoły nie był
przypadkowy.
Tak zdefiniowany patron stwarza wiele
możliwości, by przybliżyć nie tylko historię
łączącą Ostrzeszów z Norwegią, ale jest także
okazją do bliższego poznania Skandynawii –
jej obyczajów, środowiska naturalnego, ludzi.
To także doskonała okazja, by zaprosić do
szkoły niecodziennych gości.
W tym roku przybył do Ostrzeszowa, na
nasze zaproszenie, p. Marek Piasta, słuchacz
studiów doktoranckich, przewodnik miejski
oraz wędrowca europejski, specjalista od
podróży po Skandynawii. Pan Marek reprezentował Wydział Turystyki i Rekreacji przy
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, uczelnię, z którą od tego roku związani
jesteśmy umową partnerską. Jego wykład,
zatytułowany „Norwegia widziana inaczej”,
pokazywał ten ciekawy, ale jednak drogi
z punktu widzenia zagranicznego turysty kraj
z perspektywy autostopowicza. Taką podróż
– autostopem – pan Marek sam niedawno
odbył. Opowieść i pokaz slajdów z wyprawy
zaciekawiły zarówno gości zaproszonych na
uroczystość, jak i zgromadzonych w ostrzeszowskim kinoteatrze uczniów. Było to nie
lada wyzwanie, my, nauczyciele wiemy coś
o tym J.
Piękna idea Przyjaźni Polsko-Norweskiej
to też możliwość poznawania kraju wikingów

poprzez udział uczniów w corocznie organizowanym konkursie „Bliżej Norwegii ”, który
doczekał się już IV edycji. Każda z nich miała
swoje wyjątkowe hasło przewodnie. Tegoroczne hasło brzmiało: „Norwegia – rozwój
człowieka w harmonii z przyrodą”. (O konkursie i jego laureatach pisaliśmy w nr. 23.
CzO – przyp. red.). Podczas uroczystości
nagrodzono laureatów.
Przy okazji tego ważnego, szkolnego
święta podsumowaliśmy także inną, wyjątkowej wagi działalność naszej społeczności
szkolnej. Dzięki przynależności do Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” uczestniczyliśmy
w akcji „Warto być dobrym”, promującej
dobre postawy wśród młodzieży, uczącej
poszanowania dla innych, a także premiującej
zachowania prospołeczne i wolontariat.
Głównym elementem akcji był konkurs
skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadziła samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z
tą samą nagrodą główną – rowerem górskim
marki KROSS. Zadania konkursowe polegały
na deklaracji dobrych uczynków wobec ludzi
i środowiska przyrodniczego i ich skrupulatnym wypełnianiu. Spośród działań, które
prowadziliśmy jako szkoła w akcji „Warto być
dobrym ” należy podkreślić
- zbieranie plastikowych nakrętek dla
Mateusza (Mateusz Dzierzgwa ze wsi Joanka
uległ ciężkiemu wypadkowi, który spowodował zatrzymanie akcji serca i w efekcie
niedotlenienie mózgu. Jego rehabilitacja jest
bardzo kosztowna, a dzięki zbiórce nakrętek
mogliśmy go wspomóc finansowo);

oraz zachęcanie przedszkolaków poprzez
zabawę do życia w przyjaźni ze środowiskiem
naturalnym. Uczennice klas licealnych spotykały się z dziećmi z Przedszkoli nr 1, 5 i 6,
by uczyć ich poszanowania dla przyrody na
co dzień.
Choć zwycięzca akcji mógł być tylko
jeden, akcja dała wszystkim wiele pozytywnej energii. Dzięki niej młodzież uświadomiła
sobie, że pomaganie innym jest ważne, daje
satysfakcję i czyni nas szczęśliwszymi. A
rowerem z kinoteatru wyjechała Marlena
Kraus, uczennica klasy 2c LO, pomysłodawczyni i propagatorka zajęć z przedszkolakami.
Święto Patrona to też okazja do posłuchania muzyki w koncertowym wykonaniu.
W tym roku gościł u nas leszczyński Big
Band pod kierownictwem Dominika Szulza.
Jego założyciel smaku muzycznego uczył się
na uczelniach artystycznych we Wrocławiu,
w Kolonii i Madrycie. Big Band wykonuje
muzykę rozrywkową, swingową, biesiadną,
folkową, jazzową i kameralną. Dla nas przygotował same perełki ze swojego repertuaru,
m.in. New York, New York, Satin Doll, The
Bottom Line, The girl from Ipanema, Rock
around the clock.
Zdarzenia szkolne z 6 czerwca zapadną
na długo w pamięć wielu z uczniów i pozostaną tam jako ślad wyjątkowego dnia
z naszego życia. Pozostaje więc życzyć sobie
i naszej wspaniałej młodzieży z ZS nr 2, aby
takich przyjemnych dni zdarzało się nam jak
najwięcej.

(em)

Gimnazjum w Doruchowie

„Szkoła Odkrywców Talentów”
To, że Gimnazjum w Doruchowie ma wielu bardzo zdolnych uczniów, a ich talenty są promowane nie tylko w szkole, ale i na zewnątrz, wiedzieliśmy już od dawna.
25 listopada 2011 r. otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”. Tytuł ten
został przyznany za pracę i osiągnięcia naszych uczniów i ich nauczycieli w roku szkolnym
2010/2011. Nie spoczęliśmy jednak na laurach, dalej ciężko pracowaliśmy, aby potwierdzić
słuszność tego wyróżnienia.
W roku szkolnym 2011/2012 nasi uczniowie odnosili wiele sukcesów dydaktycznych, artystycznych, a także sportowych. Do największych zaliczamy sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Mieliśmy aż sześcioro finalistów, w tym jedną podwójną laureatkę:
Maciej Felich – finalista konkursu fizycznego i matematycznego;
Piotr Przybył – finalista konkursu matematycznego;
Julia Małecka – finalistka konkursu biologicznego;
Alicja Lachowska – finalistka konkursu biologicznego;
Daniel Wróbel – finalista konkursu geograficznego;
Justyna Skrobańska – laureatka konkursu matematycznego i biologicznego.
Sukcesy odnosiliśmy także na polu filologicznym. Warto wspomnieć o Jacku Dębku,
uczniu klasy I, który w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego dosłownie otarł się
o finał. Swoje umiejętności zaprezentował także w I Powiatowym Dyktandzie Językowym,
gdzie zajął I miejsce. W tym samym konkursie na II miejscu uplasowała się inna uczennica
naszego gimnazjum – Milena Pawlak.
W szkole nie brakuje także uczniów uzdolnionych artystycznie. W tym roku zdobyli wiele
nagród i wyróżnień w konkursach powiatowych. Dzięki ich zdolnościom wygraliśmy Dni Kultury Szkolnej, organizowane cyklicznie przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury. Na wyróżnienie to złożyły się sukcesy poszczególnych uczniów:
Piotr Przybył – I miejsce w kategorii recytacja;
zespół teatralny – I miejsce za przedstawienie Stworzenie człowieka;
Karina Żuczkowska – II miejsce w kategorii fotografia;
Karolina Wawrzyniak – III miejsce w kategorii fotografia;
Angelika Prymas – wyróżnienie w kategorii malarstwo;
zespół muzyczny – III miejsce.
Piotr Przybył w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum prezentował swoje umiejętności
i zdobywał nagrody w wielu konkursach recytatorskich, w tym roku zajął także I miejsce
w X Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Jak kamień z serca”.
Uczniowie Gimnazjum w Doruchowie to także sportowcy. Nie sposób wymienić ich
wszystkich tegorocznych sukcesów. Zdobywali oni medale w wielu liczących się zawodach.
Niewątpliwym sukcesem było V miejsce sztafety dziewcząt (Kinga Binek, Magdalena Tomaszewska, Katarzyna Mądra, Anna Jędrzejewska) w etapie wojewódzkim Indywidualnych
Mistrzostw LA, i IV miejsce w klasyfikacji drużynowej szkół gimnazjalnych chłopców w crossie ostrzeszowskim.
Sukcesem dla naszego gimnazjum zakończyły się także coroczne potyczki w ramach
Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. W tym roku szkolnym aż
dwie osoby z naszej szkoły – Konrad Nowak i Paweł Wojtaszczyk, zakwalifikowali się do
finału wojewódzkiego.
Wyjątkowe wyróżnienie spotkało także naszych wolontariuszy, którzy zostali finalistami
w ogólnopolskim konkursie pt. „Mój pierwszy krok w wolontariat”, organizowanym przez
Centrum Edukacji Europejskiej w Warszawie, którego celem było propagowanie idei wolontariatu. Naszą szkołę i swoją działalność zaprezentował zespół w składzie: Julita Poor, Dominika Nowak i Adriana Sobczak.
Rok szkolny 2011/2012 przyniósł naszym uczniom, a przez to i szkole wiele sukcesów. Mamy nadzieję, że także w przyszłym odkryjemy wiele talentów i rozwiniemy
pasje naszej młodzieży, jeszcze raz udowadniając, że Gimnazjum im. Orła Białego
w Doruchowie jest „Szkołą Odkrywców Talentów”.
A. Grzegorczyk

Kocham Cię, EURO 2012!
19 czerwca br. w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Kraszewicach, pani Ewa Nowicka, nauczycielka języka niemieckiego, wraz ze swoją klasą – IIIb, zorganizowała konkurs
wzorowany na telewizyjnym show „Kocham Cię, Polsko!”. W tym
roku dzień przebiegał pod hasłem „Kocham Cię, Euro 2012!”.
Uczestnicy konkursu mogli popisać się nie tylko wiedzą na
temat Euro 2012, ale również pochwalić się talentem wokalnym bądź tanecznym. Pytania stawiane przed poszczególnymi
grupami dotyczyły różnych dziedzin: sportu, języka polskiego,
muzyki oraz ogólnej orientacji w tym, co się dzieje w naszej
szkole i w naszym kraju. Nie obyło się bez braw i łez, oczywiście
ze śmiechu.

Wyniki konkursu „Kocham Cię, Euro 2012!”:
1. Klasa IIa
2. Klasa IIIb
3. Klasa Ib
Ponadto każda z grup została poproszona o przygotowanie
wystroju swojej klasy zgodnego z przypisanym państwem. Podziwialiśmy więc Wielką Brytanię, Portugalię, Hiszpanię, Grecję, Polskę. Uczniowie wykazali się wiedzą na temat krajów oraz talentem dekoracyjnym. Wszystkie prezentacje były niezwykle barwne
i wiernie oddawały ducha państw.

„Uratowana” szkoła ma się dobrze!

Wyniki konkursu na najlepszy wystrój klas:
1. Klasa IIa - Portugalia
2. Klasa IIIa – Wielka Brytania
3. Klasa IIIb – Hiszpania
Wszystkim klasom gratulujemy. Z niecierpliwością czekamy na
kolejną zabawę pod hasłem „Kocham Cię, …”

Uczennica Dominika Osmalak, kl. IIa
Zdjęcia: Alicja Podgórska

Jeszcze niedawno było o niej głośno. Kiedy próbowano zlikwidować
Szkołę Podstawową w Potaśni, w jej
obronie, „ramię w ramię”, wspólnie stanęli: nauczyciele, rodzice i mieszkańcy.
Udało się!
Szkoła w Potaśni uratowana przed
likwidacją nie zamierza czekać na
kolejne zagrożenia. Pokazała, że ma
się dobrze, że wszyscy jej zwolennicy
razem potrafią działać.
3 czerwca w sali OSP w Zajączkach
odbył się X Piknik Rodzinny.
Zintegrowani: dzieci, nauczyciele,
rodzice, lokalna społeczność, choć

pamiętali trudne chwile, wspólnie się
bawili i radowali.
Każdy pomógł, jak umiał, wierząc, że
w ten sposób pomoże szkole.
Takie spotkania budują wspólnotę
i tworzą wartości, które na długo pozostaną w sercach.
Byle tylko nasi „włodarze” nie chcieli
w przyszłości przeliczać tych wartości
„na złotówki”.
Miejmy nadzieję, że tak nie będzie!
Ja tam byłam i też się bawiłam.
Beata Cieplik członkini Rady
Sołeckiej Myje - Potaśnia

