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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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FE RIE ZIMOWE - JUŻ OD 14 ST YC ZNIA!

Rok Janusza Korczaka zakończony
Społeczność Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka z radością przyjęła uchwałę
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.
Jako szkoła nosząca jego imię podjęliśmy szereg działań związanych z promocją ideałów naszego patrona.
Podczas ostatniego wspólnego spotkania w szkole 21 grudnia 2012 odbył się
apel podsumowujący wszystkie działania
zebrane w formie prezentacji multimedialnej. Ostatnim elementem naszych działań
w ramach „Roku Korczakowskiego” było
podsumowanie i ogłoszenie zwycięzców
w konkursie fotograficznym „Radość
dziecka”. Motto konkursu to cytat J. Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje
się cały świat” – to właśnie dzieci stały się
inspiracją do stworzenia pięknej wystawy,
składającej się z 30 zdjęć wykonanych
przez naszych gimnazjalistów. Konkurs
był zorganizowany przez nauczycielki - W.
Mrugalską i K. Pawlak we współpracy z pp.
Grażyną i Czesławem Nelec.
Odbyły się spotkania, na których
uczniowie mieli możliwość uzyskania
cennych, profesjonalnych wskazówek
w zakresie fotografii.
Wystawę obejrzeli zaproszeni goście,
m.in.: pan starosta, pani wicestarosta,
przedstawicielka pana europosła, Radę

Rodziców reprezentowały panie - Jolanta
Drzewiecka i Maria Mądra.
Nasi goście wyróżnili zdjęcia następujących uczniów: Zuzanny Kanteckiej
„Rycerzem jestem…” (kl.2b), Aleksandra
Wabnika „Julka kocha koty”(kl.2d), Elizy
Sieradzkiej „Szczęście za jeden uścisk”(kl.2b), Justyny Drzewieckiej „Krwiożercze ząbki” (kl.3a), Dominiki Bogaczyk
„Chodź, pomaluj mój świat…” (kl.3a).

Państwo Nelec ufundowali nagrodę
główną – aparat fotograficzny, który otrzymała Justyna Drzewiecka z kl.3a.
Uczniowie również obejrzeli wystawę
i wybrali swoich faworytów. Zdjęcia
wybrane przez uczniów to: zdjęcie D.
Kramarczyka (kl.3a), Oliwii Błażejewskiej
(kl.3b) oraz Klaudii Fluder (kl.1c). Natomiast autorem zdjęcia wybranego przez
nauczycieli był Aleksander Wabnik (kl.2d).

Wcześniej wystawę obejrzeli uczniowie
i nauczyciele Gimnazjum Specjalnego,
którzy przyznali swoją nagrodę Danielowi Kramarczykowi za zdjęcie „Radość
dziecka - radością całego świata” (kl.3a).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody, ufundowane przez Foto
Studio Grażyna Nelec. Dyrektor gimnazjum oraz organizatorki konkursu bardzo
dziękują gościom za przybycie i ufundo-

wanie nagród, a dodatkowo państwu Nelec
za okazaną profesjonalną pomoc i wsparcie przy organizacji konkursu.
W drugiej części naszego spotkania
uczniowie gimnazjum przedstawili jasełka.
Piękny śpiew kolęd i inscenizacja wprowadziły nas w radosny nastrój, który uczniowie przenieśli do klas, gdzie przeżywali
wspólne wigilie klasowe.
W. Mrugalska

VIII MIĘDZYSZKOLNE POTYCZKI POLONISTYCZNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
19 grudnia 2012r. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Ostrzeszowie już po raz ósmy odbyły
się Potyczki Polonistyczne Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Ostrzeszów.
W konkursie uczestniczyły drużyny
reprezentujące 8 szkół. Byli to uczniowie
z SP nr 2, SP nr 3, SP nr 1 w Ostrzeszowie oraz szkół z Niedźwiedzia, Siedlikowa,
Olszyny, Rojowa i Potaśni. Komisję konkursową stanowiły panie polonistki z gimnazjów ostrzeszowskich oraz gimnazjum
w Siedlikowie: Aleksandra Cwojdzińska,
Jolanta Zwierz i Dorota Kiereta. Swą obecnością zaszczycili nas burmistrzowie Mariusz Witek i Paweł Uścinowicz.
W zmaganiach polonistycznych czteroosobowe zespoły uczniów klas 6 musiały
wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem, znajomością frazeologii oraz
norm poprawnościowych języka polskiego.
Ponadto uczniowie musieli zredagować
życzenia świąteczne. Ostatnim zadaniem
było sparodiowanie wybranego programu
rozrywkowego, np.: Mam talent, Familiada,
X-factor. Poziom wiedzy i umiejętności
uczestników był bardzo wysoki i wyrów-

nany. Zmagania przebiegały w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Po dogrywce i podliczeniu punktów wyłoniono następujących
laureatów:
I miejsce – SP im. Stanisława Mikołajczyka w Siedlikowie, nauczyciel p. Paulina
Kłobuch, uczniowie: Roksana Łakoma,
Angelika Rachwalska, Eryk Kowal, Mateusz Otwiaska;
II miejsce – SP nr 2, im. Marii Dąbrowskiej
w Ostrzeszowie, nauczyciel p. Alicja Ratajczyk, uczniowie: Weronika Wróbel, Michał
Płaczek, Mikołaj Grabarczyk, Dominik
Nowacki;
III miejsce – SP w Olszynie, nauczyciel p.
Sabina Mamczak, uczniowie: Zofia Gorzelanna, Barbara Mierniczak, Marta Kuboś,
Marta Pinkowska.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
„Potyczek”, laureatom gratulujemy i mamy
nadzieję, że za rok znów będziemy mogli
gościć drużyny z zaprzyjaźnionych szkół.

Organizatorki:
Beata Calińska, Hanna Bogaczyk,
Magdalena Karkoszka

MŁODZI KOŚCIUSZKOWCY W KUŹNICY GRABOWSKIEJ
W jesienne popołudnie w Parku
Krajobrazowym w Kuźnicy Grabowskiej, na tle płonącego ogniska dziesięcioro uczniów klasy II
złożyło obietnicę zuchową, a dwadzieścioro harcerzy przyrzekało:
Mam szczerą wolę całym
życiem pełnić służbę Bogu
i Polsce,
Nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu
Harcerskiemu.
Miejscowa 35. Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki
została reaktywowana w 2008 r.
Od tego czasu zuchy i harcerze
z oddaniem angażują się w służbę
harcerską, aktywnie uczestniczą
we wszystkich uroczystościach
patriotycznych oraz w różnych

akcjach społecznych np. dokarmiają zwierzęta, pomagają słabszym, pamiętają o starszych i samotnych, dbają także o miejsca
pamięci narodowej.
Tym razem uczniowie otrzymali kolejne
zadanie. Ubiegający się o miano zucha
i harcerza w obecności komendanta Hufca
Ziemi Ostrzeszowskiej Jana Kędzi, członków
komendy i zaproszonych gości zaprezentowali swoje zdolności aktorskie.
W dniu przyrzeczenia harcerze pokazali
gościom scenki z życia Kościuszki i przypomnieli ważne fakty historyczne tamtego
okresu.
Z kolei czwartoklasiści uatrakcyjnili
występ pieśniami harcerskimi. Przyszła też
pora na występ dzieci klasy II, które w tym
wstąpiły śpiewająco w szeregi „Słonecznej
Gromady”. Zaśpiewały: „Idzie zuch”.

Wreszcie nadszedł moment szczególny
– złożenie przyrzeczenia oraz otrzymanie
krzyży i książeczek harcerskich.
Uroczystość zakończyła się wspólną biesiadą i harcerską gawędą przy ognisku.

Czuwaj! Do zobaczenia 26 lutego 2013 r.
w 150. rocznicę Bitwy Powstańczej pod Kuźnicą Grabowską.

Druhny:
Ewa, Jola, Małgorzata

Świąteczny sezon w Gimnazjum w Kraszewicach
Aby umilić czas oczekiwania na Święta
Bożego Narodzenia, w kraszewickim gimnazjum przygotowano szereg wspaniałych
uroczystości.
„Sezon” świąteczny został rozpoczęty
występem z okazji mikołajek, przygotowanym przez samorząd uczniowski. Mikołaj znakomicie odnalazł się w swej roli,
bawiąc widownię i wprowadzając znakomitą, świąteczną atmosferę.
W piątek - 7 grudnia, miało miejsce
otwarcie kiermaszu ekologicznego, na
którym przygotowane zostały dla uczniów
owoce i świąteczne łakocie, miedzy innymi
pierniki i ciasta. Jest to działanie podjęte
z inicjatywy pani Marii Kędzi oraz pani Ewy
Nowickiej. Pani Kędzia już po raz kolejny
uczestniczy z uczniami w Programie Edukacyjnym „Żyj Smacznie i Zdrowo”. Projekt informuje o zasadach prawidłowego
i smacznego odżywiania się, propaguje
domowe przygotowywanie posiłków i spożywanie ich w towarzystwie całej rodziny.

Warto dodać, że w piątek - 7 grudnia,
odbył się w gimnazjum V Powiatowy Turniej Ekologiczny pod hasłem „Dlaczego
należy oszczędzać wodę i energię”. Zwy-

W kalendarzu świątecznych przygotowań znalazło się również miejsce na
ucztę dla ucha. We wtorkowy poranek - 11
grudnia, na zaproszenie pani Marii Ciołek
gimnazjum gościło muzyków z Filharmonii
Kaliskiej.
I tym razem dali oni wspaniały koncert.
Usłyszeliśmy znane kolędy, między innymi
„Cicha noc”, „Mizerna cicha”, „Przybieżeli do Betlejem” w wykonaniu kwartetu
smyczkowego z towarzyszeniem solistki
Doroty Wróblewskiej.

cięską okazała się drużyna z Mikstatu, na
drugiej pozycji znalazły się grupy z Czajkowa i Kraszewic.

Sabina Cichosz

