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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?
CZEKOLADOWY
SUKCES WIKTORII!

DZIEŃ PATRONA W GIMNAZJUM NR 2
Musicie od siebie wymagać, nawet gdy inni od was
nie wymagają - ten słowa, umieszczone na sztandarze Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyły w Ostrzeszowie, można uznać za motyw przewodni obchodów Dnia
Patrona. Tradycyjnie 18 maja przypadło święto szkoły,
podczas którego gimnazjaliści uczestniczyli we mszy
świętej, a następnie uroczystej akademii. To wtedy,
dzięki piosenkom i tekstom poetyckim, prezentowanym przez grupę uczniów, przygotowanych pod kierunkiem p. Artura Zaremskiego, można było lepiej poznać
sylwetkę Karola Wojtyły.
Ostatnią częścią obchodów Dnia Patrona była, organizowana od roku, Gala Talentów. Uroczystość przygotował samorząd uczniowski pod opieką p. Beaty
Gabryś i p. Krzysztofa Kuchty. Wszystko odbywało się
w iście oskarowym stylu, przy blasku fleszy i multimedialnej prezentacji nominowanych w poszczególnych
kategoriach. We wcześniejszym głosowaniu społeczność szkolna wybrała zwycięzców w takich kategoriach jak np. Humanista Roku czy Młody Einstein.

Ogłoszenie laureatów wiązało się z dużymi emocjami, gdyż następowało po otwarciu zalakowanych
kopert. Zwieńczeniem gali było wręczenie przez dyrektor szkoły, p. Marię Kapelańczyk, „Lolka” dla Ucznia
Roku - tytuł ten przyznawany jest przez Kapitułę Dyrektorską.
W tym roku statuetka trafiła do ucznia klasy 2a Mikołaja Grabarczyka - ucznia z najwyższą średnią i dużymi
osiągnięciami.
Pełen miłych wrażeń Dzień Patrona, w którym wciąż
na nowo odkrywane jest bogactwo duchowe i kulturowe Karola Wojtyły, znakomicie wpisuje się w tradycję szkoły.
R.
WSZYSCY LAUREACI NAGRODY „LOLEK 2015”
Biolog Roku - Kacper Kiereta
Młody Einstein - Agnieszka Kraszkiewicz
Geograf Roku - Patryk Kałużny
Młody Pitagoras - Agnieszka Radajewska

Komputerowy Maniak - Jakub Sauer
Mól Książkowy - Izabella Danielska
Humanista Roku - Błażej Kamiński
Lingwista Roku - Błażej Kamiński
Szkolny Picasso - Marcjanna Skraburska
Fotograf Roku - Antonina Zimna
Słowik Szkolny - Iga Kurzawa
Aktor Roku - Kacper Kiereta
Aktorka Roku - Sara Czerniecka
Muzyk Roku - Patryk Ślak
Mistrz Humoru - Natalia Kempa
Wolontariusz Roku - Greta Mośko
Aktywista Roku - Klaudia Przemusiała
Mistrz Savoir-Vivre’u - Magdalena Latoń
Sportowiec Roku - Martyna Bińska
Drużyna Roku - sekcja aerobiku sportowego „AKCJA”
Alchemik Roku - Bartłomiej Błaszczyk
Historyk Roku - Wojciech Ibron
Uczeń Roku - Mikołaj Grabarczyk

Czy znasz twórczość Małgorzaty Musierowicz?
Powieści Małgorzaty Musierowicz od wielu lat uczą
i bawią młodych czytelników. Są mądre i bliskie każdemu nastolatkowi, gdyż dotyczą ważnych dla niego
spraw: przyjaźni, miłości, problemów w domu i w
szkole.
Warto zachęcić uczniów do przeczytania „Jeżycjady” - do takiego wniosku doszły panie: D. Mazurkiewicz i M. Stachurska, i zorganizowały gminny konkurs
czytelniczy „Czy znasz twórczość Małgorzaty Musierowicz?”, który odbył się 5 maja w Szkole Podstawowej w Mikstacie.
Do rywalizacji przystąpiło 22 uczniów klas IV-VI
ze szkół podstawowych w Mikstacie, Kaliszkowicach
Kaliskich i Biskupicach Zabarycznych, którzy przeczytali książkę Małgorzaty Musierowicz „Ida sierpniowa”.
Dzieci zostały przygotowane przez nauczycielki języka
polskiego - K. Rainer i M. Lawędowską.
W pierwszym etapie sprawdzano znajomość treści lektury. Uczestnicy konkursu musieli wykazać
się umiejętnością czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów. Chociaż tekst zawierał szczegółowe pytania, młodzi czytelnicy poradzili sobie z nimi
doskonale.
W drugim etapie, który był jednocześnie finałem,

należało odpowiedzieć ustnie na wylosowane pytania.
Okazało się, że znajomość przygód Idy jest imponująca. A oto lista zwycięzców:
W kategorii klas V:
I miejsce - Dominik Baraniak (Mikstat)
II miejsce - Zuzanna Kowalska (Mikstat)
III miejsce - Katarzyna Uścinowicz (Biskupice Zab.)
W kategorii klas VI:
I miejsce - Wiktoria Roszykiewicz (Kaliszkowice Kal.)

FOTOGRAFOWIE NA GIEWONCIE
Od 12 do 15 maja szkolne kółko fotograficzne
z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie brało udział
w warsztatach fotograficznych w Zakopanem.
W tym roku zebrała się 11-osobowa grupa gotowa
na piesze wędrówki po Tatrach. Najbardziej
wyczerpujące było zdobywanie Giewontu. Tematów fotograficznych nam nie brakowało. Pogoda
słoneczna, ale momentami z takimi chmurami,
że traciliśmy wszystko z oczu na 10-15 metrów.
Na przełęczy pod Kondracką Kopą spotkaliśmy
stadko kozic górskich. Największą jednak radością
było dotarcie na Giewont i dotknięcie krzyża, pod
którym odpoczywał święty Jan Paweł II. Dookoła
otaczały nas zachwycające widoki.
Podczas wycieczki zwiedziliśmy zamek w Niedzicy, odbyliśmy rejs statkiem po jeziorze
Czorsztyn.
Teraz będzie się działo! Ładujemy się na tratwy
i płyniemy przełomem Dunajca. Flisak opowiada
legendy związane z Trzema Koronami i Janosikiem. Spotykamy czarnego bociana, co jest nie

lada gratką. W małej grocie widzimy wspaniałą
kapliczkę, przy której często zatrzymywał się Karol
Wojtyła, będąc studentem.
W połowie spływu następuje nagłe załamanie pogody, wracamy w ulewie. Jest nam jednak mało i na deser, po opowieściach o Janosiku,
odwiedzamy kościółek w Dębnie, gdzie to Janosik
i Maryna brali ślub.
Po tej wycieczce jesteśmy bogatsi o nowe
doświadczenia i wspaniałe fotografie. Obiecujemy,
że nie zaprzestaniemy na tym i będziemy dalej
„zdobywać” polskie krajobrazy.
Chcemy podziękować dyrekcji Zespołu Szkół
nr 1 w Ostrzeszowie za udział w tej wyprawie.
Szczególne podziękowania kierujemy do naszego
pedagoga Rafał Janickiego, opiekuna kółka fotograficznego, za przygotowanie i zorganizowanie
tak wspaniałej wycieczki. Dziękujemy.
Młodzież szkolnego kółka fotograficznego
z ZS nr 1

II miejsce - Patrycja Roszykiewicz (Kaliszkowice Kal.)
II miejsce - Katarzyna Rachuta (Mikstat)
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe
i dyplomy.
Małgorzata Musierowicz napisała już 21 części
„Jeżycjady” i przygotowuje 22. Miejmy nadzieję, że
nie tylko uczestnicy konkursu czytelniczego, ale i inni
młodzi ludzie sięgną po te mądre i wzruszające książki.
M.S i D.M

„Twoja wymarzona kopalnia czekolady” - to tytuł Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego, w którym
udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Kraszewicach.

Konkurs, w ramach akcji „Polska
Fabryką Dobra!”, ogłoszony został
przez organizację Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego. Organizatorzy „słodko
prosili” uczniów szkół podstawowych o stworzenie wizji wymarzonej
kopalni czekolady. Na swojej stronie internetowej zachęcali: „Chcemy,
abyście oczyma wyobraźni zobaczyli
maszyny górnicze, koparki, dźwigi
i samochody ciężarowe wydobywające z krainy czekolady potężne
pokłady najsłodszego surowca na
świecie, czyli czekolady mlecznej,
gorzkiej lub nadziewanej, i przenieśli
tę wizję na papier”.
Po tak słodkim opisie, aż chciało
się tworzyć!
Uczniowie, pod nadzorem nauczycielki plastyki - pani Moniki Marciniak, przystąpili do pracy i ostatecznie wysyłali na konkurs sporo prac.
Jury do nagrody wytypowało
m.in. uczennicę naszej szkoły - Wiktorię Migasiewicz z kl. V. Obrazek
Wiktorii, przedstawiający górę czekolady, polaną sosem malinowym
musiał komisji przypaść do gustu.
W nagrodę dziewczynka otrzymała oczywiście ogromny kosz czekolady w każdej postaci.
Wiktorii słodko gratulujemy!!!
Monika Marciniak

