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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?

Świąteczne kolędowanie w Kraszewicach
W grudniu uczestniczyliśmy również w akcji „Góra Grosza”.
Poszczególne klasy zbierały grosiki, by wesprzeć szlachetny
cel akcji, którym jest pomoc dzieciom wychowującym się poza
własną rodziną. Mobilizacji uczniów służyły ciekawe nagrody,
m.in. kolorowy tydzień dla zwycięskiej klasy, który oznacza
tydzień bez obowiązku noszenia mundurków szkolnych. Nasza
szkoła zebrała łącznie 54,1 kg monet. Dzięki tej akcji uczniowie
uczyli się podstawowych zasad humanizmu oraz otwartości
na cudze nieszczęście. Poznali, czym jest wolontariat.
Na podsumowanie świątecznego spotkania dyrektor szkoły
- pani Maria Sobieraj, złożyła wszystkim życzenia, a samorząd
szkolny poczęstował zebranych słodyczami.
Sylwia Krawczyk
(uczennica kl. III B )
Grudzień to czas przygotowania do świąt, ale też śpiewania
kolęd i czynienia dobra. Tym właśnie poza
nauką zajmowaliśmy się w Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach.
17 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, podczas którego uczniowie
zaprezentowali swoje muzyczne talenty
i dokonano podsumowania uczestnictwa
w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” oraz
różnych konkursach.
Zebrani zostali zapoznani z historią
świąt. Szkolny chórek zaśpiewał nie tylko
piękne kolędy, ale także znane wszystkim
piosenki m.in. „Snow is falling”. Wszystkim udzieliła się radosna atmosfera.
Tradycyjnie już drużyna harcerska przekazała na ręce pani dyrektor „światełko
betlejemskie” z Częstochowy, życząc
wesołych świąt. Rozstrzygnięto również
konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny. Najoryginalniejsze prace zostały
nagrodzone.

Tydzień z językiem angielskim, czyli
EuroWeek - Szkoła liderów
O wyjeździe
Od 5 do 9 grudnia 2013 uczniowie z Gimnazjów nr 1, 2 i Siedlikowa
wraz z opiekunami: p. Edytą ZygmuntJędrzejak, p. Januszem Łaciną i p. Radosławem Gruszką, udali się do Długopola-Zdrój na obóz językowy EuroWeek
- Szkoła Liderów, organizowany przez
Europejskie Forum Młodzieży (organizację specjalizującą się w prowadzeniu
działalności na rzecz młodzieży).
51 gimnazjalistów już od pierwszych chwil pobytu na obozie musiało
„przełączyć’ się na używanie języka
angielskiego, by móc się komunikować,
a mieli z kim. Grupa wolontariuszy prowadzących zajęcia przybyła z różnych
zakątków świata. Głównym dowodzącym był sympatyczny Turek - Emir,
asystowali mu przede wszystkim: Ivar
z Estonii, pełna energii Hiszpanka Aura,
Laura z Francji, Mehmet z Turcji, który
nauczył nas tańczyć salsę, i wiecznie
uśmiechnięta Wietnamka Thuy. Wolontariusze prowadzili warsztaty podzielone
na cztery główne bloki: autoprezentacja,
kierowanie, praca w grupie i Europa.

Zajęcia
Ćwiczenia trwały od rana do wieczora. Warsztaty w dzień przyjazdu wiązały się z poznawaniem innych uczest-

ników, na początek bardziej oficjalnie
- gra językowa, później dyskoteka połączona z karaoke. Każdy dzień zaczynał
się od energizer’a, zajęć mających na
celu ostateczne dobudzenie wszystkich
i zaszczepienie pozytywnej energii,
która miała nam starczyć na cały dzień.
Podczas warsztatów kulturowych
wolontariusze przedstawiali swoje kraje,
mieliśmy okazję dowiedzieć się co nieco
na temat kolonii brytyjskiej - Kenii.
Uczestnicy poznali też taniec narodowy
Azerbejdżanu. Dodatkowo dowiedzieli
się też o bliższych krajach takich jak
Rumunia, Francja czy Hiszpania.
Ważnym blokiem było też tytułowe
szkolenie liderów; uczestnicy dowiedzieli się, jak ważna jest motywacja
i motywowanie innych. Wiązało się to
z kolejnym zadaniem - w grupach należało zaprojektować, a następnie przedstawić futurystyczny wynalazek. Pomysły uczniów były najwyższych lotów,
zadziwiali zarówno wolontariuszy, jak
i nauczycieli.
Jednym z bardziej wymagających
zadań była debata oksfordzka (rodzaj
debaty, która kładzie nacisk na wzajemny szacunek uczestników), pozornie
trywialne tematy dyskusji, np. co jest
lepsze, zima czy lato?, prowadziły do
długich i owocnych rozmów.

Trzeciego
dnia
zwiedzaliśmy
Bystrzycę Kłodzką; byliśmy w muzeum
zapałek i widzieliśmy twierdzę Kłodzko.
Śnieg jednak zapewnił niespodziewaną,
dodatkową atrakcję - bitwę na śnieżki
między uczniami a wolontariuszami
i nauczycielami. Historycy spierają się
co do wyniku bitwy;).

Łzy smutku
Nadszedł czas zakończenia. Wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa,
samo wyczytywanie niektórych polskich imion i nazwisk sprawiało radość
nie tylko wolontariuszom. Podczas
pożegnań wielu uroniło łzę, która szybko
została otarta podczas wspólnych
zdjęć, a kiedy okazało się, że już w maju
2014 planowany jest kolejny wyjazd na
EuroWeek - Szkołę Liderów, łzy zostały
zastąpione uśmiechem.
Na zakończenie chcielibyśmy podziękować Urzędowi Miasta i Gminy Ostrzeszów za dofinansowanie przejazdu
na obóz. Nie mniejsze podziękowania
należą się Radom Rodziców gimnazjów
biorących udział w wyjeździe.
Edyta Zygmunt-Jędrzejak
Janusz Łacina
Radosław Gruszka

OLGA JĘDRZEJAK WYRÓŻNIONA
W KONKURSIE TALENT ZA TALENT
Nazwa konkursu, zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Cognitis, jednoznacznie kojarzy się z jednostką wagowopieniężną stosowaną w starożytnej Grecji
i Palestynie oraz biblijną przypowieścią,
ale jest raczej jedynie ich metaforą. Starożytny talent służył do odważania bezcennego złota i srebra, a talent w konkursie jest atrybutem postaw oraz działań
dojrzałych i odpowiedzialnych, a przez
to bezcennych, jak wspomniane kruszce.
Olga Jędrzejak (tegoroczna maturzystka I LO w Ostrzeszowie, obecnie
studentka Instytutu Filologii Romańskiej
UAM w Poznaniu) od zawsze należała
do niezwykle aktywnych, pracowitych,
kreatywnych i zaangażowanych uczennic.
Zgłoszenie do konkursu
potraktowała jako okazję
do zwieńczenia swojej
dotychczasowej działalności. Wraz z akcesem
do konkursu niezbędne
były urzędowo potwierdzone, głównie przez I LO
i SJO „Astra”, certyfikaty
i dyplomy poświadczające osiągnięcia uczestnika. W przypadku Olgi
były to przede wszystkim: wzorowe kierowanie
pracą prezydium samorządu uczniowskiego, redakcją szkolnej gazety „Czarno
na Białym”, udział w etapie wojewódzkim
części pisemnej i ustnej Olimpiady Języka
Angielskiego (trzykrotny) oraz Olimpiady
Języka Rosyjskiego (dwukrotny), Certyfikat Cambridge Advanced English (CAE),
wolontariat oraz udział i zaangażowanie
w przygotowanie szkolnych uroczystości. Można powiedzieć, że właśnie te
osiągnięcia zaświadczyły o talencie Olgi.
Po pierwszej weryfikacji znalazła się
ona w 45-osobowej grupie i brała udział
w tzw. Assessment Center, to jest zadaniu
typowym w staraniach o pracę w dużych
korporacjach, z udziałem pracowników z działu HR Telewizji TVN. Zadanie

wykonywane w 5-osobowych grupach
polegało na zaprojektowaniu dwudniowej
imprezy kulturalnej promującej miasto
i jego mieszkańców, biorąc pod uwagę
całokształt przedsięwzięcia, a więc
budżet, logistykę, trudne do przewidzenia okoliczności i trudności wymagające
natychmiastowej reakcji. W tym miejscu
niezwykle pomocne dla Olgi okazały się
jej doświadczenia z realizacji zadań wynikających ze starań o mandaty posłów
Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
Kolejny etap to rozmowy indywidualne
z jurorami, m.in. o motywacji w podejmowaniu działań społecznych, o możliwościach i uwarunkowaniach, o sukcesach
i niedociągnięciach.
Ostatni etap konkursu
to „finałowa siódemka”,
w której znalazła się
absolwentka I LO. W gali
finałowej
uczestnicy
mieli za zadanie w ciągu
siedmiu minut zaprezentować dowolnie wybrany
temat związany z ideą
przywództwa, roli lidera
podczas realizacji przedsięwzięć wartościowych
społecznie i środowiskowo. Galę poprzedziły
warsztaty z umiejętności
miękkich, niezbędnych dla tzw. liderów.
Ostatecznie Olga Jędrzejak otrzymała
pierwsze z czterech wyróżnień, plasując się tuż za finałową trójką. Prócz
wyróżnienia, szczególne ważne dla Olgi
były kolejne doświadczenia i możliwość
poznania wspaniałych ludzi - najlepszych
maturzystów z roku 2013.
Niniejszy artykuł niech będzie bodźcem dla innych młodych ludzi z małych
środowisk, a przykład sukcesu Olgi
pozwoli i im uwierzyć w siebie, zainspiruje do twórczej aktywności oraz otwartości na nowe wyzwania.
Tomasz Ćwirko
nauczyciel anglista, opiekun
samorządu uczniowskiego

„Chemia bez tajemnic”

28.11.2013r. w Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Kobylej
Górze odbył się VI Międzygimnazjalny
Konkurs „Chemia bez tajemnic”.
W konkursie, razem z gospodarzami,
wzięło udział 26 uczniów z 8 gimnazjów
(im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Siedlikowie, nr 2 w Ostrzeszowie,
w Trzcinicy, Zespół Szkół im. Jana Pawła
II w Laskach, nr 1 w Kępnie, nr 2 im. K. K.
Baczyńskiego w Kępnie, im. Orła Białego
w Doruchowie).
Uczniów i nauczycieli powitał wójt
gminy Kobyla Góra p. Eugeniusz Morta
oraz pomysłodawczyni konkursu - p.
Agnieszka Draszawka-Hoja. Swoją obecnością zaszczycił nas również starosta
Lech Janicki.
Konkurs podzielony był na dwa etapy.
W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test z zadaniami zamkniętymi
i otwartymi, dotyczącymi różnych działów tematycznych. Pojawiły się zadania,
które zaskoczyły nie tylko uczniów, ale
także ich opiekunów np. układanie z rozsypanki literowej nazw związków chemicznych i ustalanie ich wzorów. Cztery
osoby z największą liczbą punktów przeszły do drugiej części konkursu, w której
odpowiadały na pięć losowo wybranych
pytań z różnych kategorii (m. in. przysłowia, piktogramy). Ponadto uczniowie
budowali modele kulkowo-pręcikowe różnych związków chemicznych oraz wykazywali się umiejętnością zapisu przebiegu

reakcji chemicznych za pomocą równań.
Ostateczna liczba punktów zdecydowała
o kolejności przyznanych miejsc.
Jury, powołane przez organizatorów
(nauczyciele poszczególnych szkół):
Magdalena Klimaszewska, Grażyna
Kłoczaniuk, Agnieszka Böhm, Natalia
Jańska, Paulina Wieczorek, Jarosław
Orchowski oraz Agnieszka DraszawkaHoja, dokonało oceny prac i odpowiedzi
ustnych, przyznając następujące miejsca:
I miejsce - Dawid Podjuk (Gimnazjum
w Siedlikowie),
II miejsce - Dominik Kempa (Gimnazjum w Kobylej Górze),
III miejsce - Bogna Dylewska (Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie).
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz trofea. Wszystkich uczniów
biorących udział w konkursie obdarowano dyplomami i słodkimi upominkami.
Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i Radę
Rodziców przy Gimnazjum w Kobylej
Górze. Dziękujemy!
Niebawem, bo już w styczniu, niektórzy uczniowie ponownie przystąpią do
konkursu, ale tym razem do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Trzymamy kciuki!
Organizator
nauczyciel chemii
Agnieszka Draszawka-Hoja

