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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?

MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS WIEDZY
O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
16 grudnia 2014 r. mury Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Kobylej Górze gościły najlepszych
uczniów, biorących udział w finale XI
Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 19181919. Tradycja tego zbrojnego czynu
jest wciąż żywa w naszym regionie,
a sam konkurs można uznać za wyraz
hołdu oddanego przez młodych miłośników historii temu pokoleniu Wielkopolan, które wykazało się odwagą podczas
zaborów i walk o wolność, a nam współczesnym ciągle daje powód do dumy.
Finałowemu spotkaniu towarzyszy zwykle ciekawa gawęda o miejscach potyczek i powstańcach z najbliższej okolicy,
często połączona z wyjazdem po miejscach pamięci powstańczego czynu.
Tym razem swoją obecnością zaszczycił nas pan Władysław Graf - autor publikacji, która znalazła się w konkursowej
bibliografii.

Dzięki
zaangażowatwem pana Władysława
niu nauczycieli historii (p.
Grafa, do ustnej rozgrywki
Bogny Kajdy, p. Aliny Kaźzakwalifikowała: Adriannę
mierczak, p. Grażyny MatyPlichtę, Wiktorię Maciejewsiak, p. Moniki Mokrzyńską i Kamilę Rutkowską.
skiej, p. Adriana StempChwilę przerwy ucznioniewskiego) do pisemwie spędzili na pogawędce
nej części finału przystąz panem Wł. Grafem. Mieli
pili uczniowie z pięciu gimwtedy okazję zadać mu
nazjów (Grabów n. Prokilka pytań na intrygujące
sną, Kobyla Góra, Mroich pytania.
czeń, Ostrzeszów - nr 1 i nr
W ustnym finale, prowa2). Opiekunowie przyznali,
dzonym przez pana Boleże choć tematyka Powsta- Laureatka - Wiktoria
sława Grobelnego, rywalinia wybiega poza pod- Maciejewska.
zujące uczennice musiały
stawę programową realipodać imię i nazwisko
zowaną w gimnazjum, warto poświęcić dowódcy znajdującego się na ilustracji,
temu czas i zachęcić młodzież do pozna- a następnie odpowiedzieć na kolejne 6
nia historii naszego regionu, szczególnie pytań. Niektóre z nich okazały się trudne…
tych wydarzeń, których śladów i miejsc
Wiedza i odrobina szczęścia wyłoniły
pamięci jest wiele w naszej okolicy.
zwyciężczynię konkursu - Wiktorię MaciePo sprawdzeniu testów komisja kon- jewską z Gimnazjum w Mroczeniu (opiekursowa, pod honorowym przewodnic- kun: Adrian Stempniewski). Jej siostra
- Weronika Maciejewska (IV miejsce po
pisemnym teście) otrzymała wyróżnienie.
II miejsce przypadło Adriannie Plichcie (Gimnazjum nr 1; opiekun: Alina
Kaźmierczak), a III - Kamili Rutkowskiej z Gimnazjum w Grabowie (opiekun: Bogna Kajda).
Statuetkę i nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, drobne
upominki - Urząd Gminy w Kobylej Górze,
a wręczali je: Ewa Kubiak - dyrektor Gimnazjum, i Wiesław Berski - wójt gminy
Kobyla Góra.

Młodzież z Mikstatu w Liskowie
14 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Mikstacie pod opieką p.
Izabeli
Niewiejskiej
i p. Małgorzaty Stachurskiej
odwiedzili Dom Dziecka
i Dom Pomocy Społecznej w Liskowie.
Dzieci
zaprezentowały przedstawienie
teatralne pt. „Awantura w muzeum”
i występ muzyczny
starszym
mieszkańcom
ośrodka,
a młodszym przekazały paczki, w których
znajdowały się słodycze, kosmetyki, biżuteria, zabawki i sprzęt
sportowy. Uczniowie
z Mikstatu mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem
tego rodzaju instytucji, wprowadzili trochę rozrywki i ciepła
w monotonne życie ludzi starszych, samotnych oraz wywołali
uśmiech na twarzach obdarowanych wspaniałymi prezentami
podopiecznych domu dziecka.
Istotnym celem wizyty było
także to, by zaszczepić w dzieciach chęć niesienia pomocy,
dzielenia się i dawania; by

KOLEJNE SUKCESY
GIMNAZJALISTÓW Z „DWÓJKI”

Kacper, Karolina, Amelia i Błażej
W minionych dniach odbyły się
kolejne etapy rejonowe wojewódzkich
konkursów przedmiotowych, organizowanych przez kuratorium. I tym
razem okazały się one szczęśliwe dla
uczniów Gimnazjum nr 2 im. K. Wojtyły
w Ostrzeszowie.
Najpierw Karolina Grzesiak z klasy
3c zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego z języka angielskiego,
następnie dla Amelii Dolaty i Błażeja
Kamińskiego, także z klasy 3c, bliski okazał się język polski. Natomiast
w ostatnich dniach do grona swoich
kolegów z klasy dołączył Kacper Kiereta, który wykazał się umiejętnościami

i wiedzą w dziedzinie biologii. Sukcesy
wszystkich finalistów to efekt ich pracy,
aktywności, ale również zaangażowania ze strony uczących. Karolinę przygotowała do konkursu p. A. Siwek,
Amelię i Błażeja - p. I. Jędrzejewska,
a Kacpra - p. M. Klimaszewska.
Gimnazjalistom należą się słowa
uznania, ale również życzenia powodzenia w finale.
Warto nadmienić, że już z końcem
stycznia rozpoczną się kolejne etapy,
bowiem mamy finalistów reprezentujących naszą szkołę także z innych przedmiotów - fizyki, geografii i chemii.
(Jk)

UCZNIOWIE I LO
DLA RODZICÓW
Tradycją I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie są koncerty dedykowane specjalnie rodzicom. Są one wyrazem naszej pamięci,
wdzięczności, miłości i szacunku. W tym roku tradycji również stało się zadość.
15 stycznia uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami, a także autorkami scenariusza - paniami
Marią Sikorą i Anną Mamys - przygotowali wspaniały koncert noworoczny. Widowisko odbyło się
w kinoteatrze Piast.
Rodzice mogli podziwiać na scenie swoje córki
i synów w roli piosenkarzy, muzyków, konferansjerów, aktorów, a także kompozytorów. Wszystkie występy stały naprawdę na wysokim poziomie.
Odtworzono również prezentację ze zdjęciami ukazującymi nasze sukcesy, które świadczą o tym, że

nauczyć je tolerancji, życzliwości, współczucia i dostrzegania
problemów innych ludzi.
Aby zdobyć środki finansowe na przygotowanie paczek,
już w grudniu 2014 roku w mikstackiej podstawówce odbyła
się sprzedaż ciast upieczonych przez rodziców oraz kartek
bożonarodzeniowych wykonanych przez uczniów. Za zebrane
ze sprzedaży pieniądze, a także
dzięki hojności p. Doroty Stasierskiej i p. Jarosława Sta-

16 stycznia w Szkole Podstawowej
nr 1 w Ostrzeszowie odbyły się X Międzyszkolne Potyczki Humanistyczne
Szkół Podstawowych.
Zmagania
młodych
humanistów, uczniów klas 6, oceniały polonistki z Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie, panie: K. Wyryma-Majdzińska i G.
Jabłońska. Uczestnicy konkursu reprezentowali następujące szkoły podstawowe: SP nr 2 i SP nr 3 w Ostrzeszowie,
SP w Niedźwiedziu, Siedlikowie, Olszynie, Potaśni, Rojowie, Szklarce Przygodzickiej oraz SP nr 1 w Ostrzeszowie,
czyli gospodarzy.
Zadania, z jakimi musiały sobie poradzić 3-osobowe zespoły, dotyczyły
przede wszystkim kultury języka oraz
znajomości związków frazeologicznych.
Należało także zredagować krótką formę
wypowiedzi oraz wykazać się znajomością ortografii. Uczniowie mieli też możliwość sprawdzenia wiedzy z zagadnień
historycznych.

szkołę traktujemy jak drugi dom, bo to
właśnie tutaj możemy doskonalić swoje
umiejętności lub pochwalić się nimi.
Oprócz kolęd w wykonaniu solistów i zespołów, a także chóru szkolnego (duma naszego liceum), pod
batutą pana Stanisława Sztukowskiego, podziwiano taniec oraz scenkę
teatralną.
Swoje umiejętności na poziomie
międzynarodowym
zaprezentował
również wybitny sportowiec, uczęszczający do naszego liceum - Maksymilian Szczypkowski.
Wszystkie występy spotkały się
z serdecznym przyjęciem rodziców.
Zuzanna Harabasz

sierskiego z Mikstatu oraz p.
Agnieszki Rogali z firmy DAVSON
z Ostrowa Wlkp. udało się przygotować tak bogate paczki.
Uczniowie bardzo chętnie włączyli się do akcji. Chyba sami
nie spodziewali się, że bezinteresowne obdarowywanie innych
może przynieść tyle radości
i satysfakcji. Wyjazd był dla nich
prawdziwą lekcją wychowawczą, która najlepiej uczy dostrzegać drugiego człowieka.
Izabela Niewiejska

Zmagania humanistyczne w „Jedynce”

Największą liczbę punktów zdobyli
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie;

zespół tworzyli: Wiktoria Cwojdzińska, Zuzanna Dominik i Mateusz Tasarek (nauczycielki języka polskiego - H.

Bogaczyk i B. Calińska).
Drugie miejsce przypadło Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszyń-

skiego w Niedźwiedziu (Julia Łopata,
Kinga Guzenda, Natan Grzywacz,
nauczycielka M. Błoch), natomiast
trzecie miejsce zajęli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Dominika Savio w Ostrzeszowie - Weronika
Wajerowska, Julia Kałużna i Milena
Mrugalska, (nauczycielka j. polskiego,
B. Prusinkiewicz).
Zmagania młodych humanistów
zakończyły się uroczystym wręczeniem nagród ufundowanych przez
dyrektora ZOPO, p. M. Grzegorka, oraz
Radę Rodziców przy SP nr 1. Wszyscy uczniowie otrzymali także drobne
upominki przekazane przez burmistrza
Ostrzeszowa.
Dziękujemy fundatorom nagród,
a przede wszystkim uczestnikom potyczek i polonistkom, które przygotowały
uczniów do konkursu. Już dziś zapraszamy na kolejne zmagania humanistyczne.
B. Calińska
H. Bogaczyk

