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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.

CO S ŁYCHAĆ W SZ KO Ł ACH?

JULIA PIETRZAK NAJLEPSZĄ
MATEMATYCZKĄ WŚRÓD GIMNAZJALISTÓW
W sobotę, 13 lutego, w auli Gimnazjum
nr2 w Ostrzeszowie odbył się rejonowy etap
X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO GIMNAZJÓW. W szranki
konkursu stanęło 41 młodych matematyków z klas II i III, reprezentujących gimnazja
z powiatów: krotoszyńskiego, kępińskiego,
ostrowskiego i ostrzeszowskiego. 22 lutego
najlepszym młodym matematykom zostały
wręczone nagrody. Organizatorem konkursu
na szczeblu rejonowym był Jan Anczyk, zaś
współorganizatorem Gimnazjum nr2, na
którego terenie już po raz drugi odbywały się
pisemne eliminacje i wręczenie nagród. Spotkanie laureatów miało uroczysty charakter,
uczestniczyli w nim starostowie wspomnianych powiatów (lub ich przedstawiciele) oraz
wizytator wojewódzki – Aleksander Ziobro.
Przybyli też laureaci konkursu oraz ich opiekunowie. Gościem wyjątkowym, „zaproszonym” na to spotkanie był XVII-wieczny matematyk Kartezjusz. Jego matematyczne dokonania przypomniał jeden z gimnazjalistów. To
właśnie Kartezjuszowi przypisuje się znane
powiedzenie: „Myślę, więc jestem”.
Dziesiąty, jubileuszowy konkurs wymagał
również artystycznej oprawy. Zadbała o nie
młodzież z Gimnazjum nr2, która zaprezentowała przedstawienie teatralne przygotowane
przez Dorotę Kieretę, zaś przed ogłoszeniem
wyników emocje koiła muzyka. Kilka utworów zaśpiewał chór gimnazjalistów pod kierunkiem Grzegorza Golanowskiego.
Laureatką konkursu została JULIA PIETRZAK z Gimnazjum w Grabowie, przygoto-

wana do konkursu przez p. Elżbietę Harężę.
Julia otrzymała 48 pkt. na 50 możliwych.
Główną nagrodę w konkursie ufundował
europoseł A. Grzyb – jest nią kilkudniowa
wycieczka do Brukseli dla laureatki i jej opiekunki. Symboliczny bilet do Brukseli wręczyła
przedstawicielka europosła. Ponieważ Julia
Pietrzak zajęła najwyższe miejsce spośród
gimnazjalistów powiatu ostrzeszowskiego,
otrzymała także nagrodę starosty L. Janickiego – aparat cyfrowy.
Kolejnymi laureatami konkursu zostali:
47 pkt. – DOMINIK HEINISCH (Gimnazjum nr2 w Krotoszynie), przyg. p. Marzena
Błaszczyk
47 pkt. – KAMILA ŁAZARSKA (Gimnazjum
nr2 w Ostrzeszowie), przyg. p. Ewa Kempska
46 pkt. – KORNELIA KAMIŃSKA (Gimnazjum w Mikstacie), przyg. p. Beata Pawlik
46 pkt. – BOGUMIŁA DZIĘCIELSKA (Gimnazjum w Kraszewicach), przyg. p. Anna
Niemiec
45 pkt. – MARZENA WOJTKOWIAK (Gimnazjum nr4 w Krotoszynie), przyg. p. Elżbieta
Pieszała
42 pkt. – PIOTR JAWORSKI (Gimnazjum w
Odolanowie), przyg. p. Joanna Kot i p. Maria
Konik
42 pkt. – MICHAŁ SZUFLA (Gimnazjum nr4
w Ostrowie), przyg. p. Jarosław Paszkiewicz
41 pkt. – PATRYK MUSIAŁA (Gimnazjum
w Rychtalu), przyg. p. Hanna Hojeńska
41 pkt. – MARCIN ŻERKO (Gimnazjum nr1
w Ostrowie), przyg. p. Izabela Matczak-Duży
41 pkt. – PIOTR CHLEBOWSKI (Gim-

Julia i jej opiekunka odbierają bilet do Brukseli.

GEOGRAFICZNY
SUKCES MIKOŁAJA
Mikołaj Hoja jest uczniem klasy 3a
Gimnazjum w Doruchowie. Uczeń reprezentuje szkołę w wielu konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
ale największy sukces, jaki osiągnął, to
tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu
Geograficznego. Aby nim zostać, musiał
najpierw zakwalifikować się do etapu
rejonowego, uzyskując na teście etapu

Kamila Łazarska
nazjum nr5 w Krotoszynie), przyg. p. Ewa
Ostrowska
40 pkt. – MARTA SKOCZYLAS (Gimn.
Sióstr Nazaretanek w Ostrowie), przyg. p.
Joanna Tomalak
40 pkt. – HUBERT GRĘBLEWSKI (Gimnazjum w Odolanowie), przyg. p. J. Kot i p. M.
Konik
40 pkt. – KONRAD WOJTASIK (Gimnazjum
nr2 w Ostrzeszowie), przyg. p. Ewa Kempska
Wszyscy wymienieni laureaci wezmą
udział w finale wojewódzkim. Powodzenia!
***
Kiedy już nagrody zostały rozdane, o
wypowiedź poprosiłem laureatkę Julię
Pietrzak.
„Zamiłowaniem do matematyki zaraziła
mnie pani Haręża, ucząca tego przedmiotu.
Jeszcze w szkole podstawowej wolałam j.
polski i j. niemiecki, a w gimnazjum to mi się
odmieniło – matematyka stanęła na pierwszym miejscu. Cieszę się z otrzymanych
nagród, bardzo zaskoczona jestem wyjazdem
do Brukseli, pojadę tam po raz pierwszy.
Jestem w klasie III, więc niebawem skończę
gimnazjum. Stawiam na matematykę – chcę
pójść do liceum do klasy o profilu matematyczno - fizycznym, a potem na studia.”
„Julia jest bardzo uzdolnioną matematycznie, a jednocześnie pracowitą uczennicą.
Razem to dało taki sukces” – dodaje p. Elżbieta Haręża – nauczycielka matematyki.
Zarówno Julii, jak i pozostałym laureatom
gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy
kolejnych sukcesów.

K. Juszczak

szkolnego wymaganą ilość punktów. Etap
rejonowy odbył się 18 grudnia 2009 roku
w Kaliszu. Mikołaj zdobył wówczas 46
punktów na 50 możliwych i był to najwyższy wynik tego etapu.
12 lutego 2010 roku odbył się w Pile
etap wojewódzki. Przystąpiło do niego
185 finalistów z całego województwa
wielkopolskiego, ale laureatami zostało
tylko 12. Mikołaj jest
jednym z nich. Ponieważ laureaci konkursów
wojewódzkich
zwolnieni są z egzaminów,
to i Mikołaj nie będzie
musiał pisać egzaminu
z części matematyczno
- przyrodniczej.
Gratulujemy Mikołajowi osiągnięcia tak
dobrych wyników, w
czym również zasługa
pani Doroty Pluty, przygotowującej Mikołaja do
udziału w konkursach.

K. J.
Drodzy Uczniowie
Zbliża się czas podejmowania przez Was - uczniów klas
trzecich gimnazjów decyzji o dalszej drodze kształcenia.
Chcąc stworzyć jak najlepsze warunki do dokonania trafnego
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie przy współudziale szkół przygotowuje III
Powiatowe Targi Edukacyjne, które odbędą się 6 marca br. w
godz. 900 – 1600 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr2 w
Ostrzeszowie (wejście od ul. Krańcowej).
Ofertę edukacyjną z własną, oryginalną prezentacją przedstawią następujące szkoły ponadgimnazjalne:
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie,
Zespół Szkół nr1 im. Powstańców Wielkopolskich,
Zespół Szkół nr2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej,
Zespół Szkół nr3
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy
Swoją pomocą w podjęciu przemyślanej decyzji o wyborze szkoły służyć również będą doświadczeni pracownicy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w
Ostrzeszowie.
Targi połączone będą z „Otwartymi drzwiami do szkół”, co umożliwi uczniom zapoznanie się z warunkami lokalowymi, wyposażeniem w sprzęt i atmosferą panującą w
szkole.

Szanowni Państwo

I my tam byliśmy…
Ostrzeszowscy gimnazjaliści licznie
pojawili się w Przygodzicach. - Tu nauka nie
boli – skomentowali swoją wizytę w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego.
W dniach 19 - 20 lutego odbyły się w
Przygodzicach „Drzwi Otwarte”. W sposób
nowatorski, a jednocześnie przystępny,
przedstawiono ofertę szkoły. Jej wiodące
kierunki to: liceum ogólnokształcące o profilu
wojskowym i zarządzanie kryzysowe, technikum inżynierii środowiska i melioracji, technikum agrobiznesu, rolnicze i inne. Prezentacja
szkoły przebiegała tak, aby kilkuset gości
poczuło, że czas spędzony w murach przygodzickiej szkoły był dobrze spożytkowany.
Pierwszy dzień zorganizowano w formie
projektu edukacyjnego „Zajęcia dla gimnazjalisty”, skierowanego do grup zorganizowanych, które zgłosiły chęć uczestnictwa.
Przeprowadzono bloki zajęciowe z zakresu
ekologii „Odnawialne źródła energii i ich
wykorzystanie”, geodezyjno - inżynieryjne,

doradztwa zawodowego, fizyki, chemii. W
ramach tych ostatnich, szczególnie dużym
zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia chemiczne z ciekłym azotem.
Przy współpracy z Ostrowską Grupą
Rekonstrukcji Historycznej zorganizowano
wystawę historyczną „Umundurowanie i militaria armii europejskich w XX wieku”.
W przerwie pomiędzy zajęciami młodzież
mogła wziąć udział w pokazach technik
kryminalistycznych w wykonaniu uczniów
i funkcjonariuszy policji. „Mam nadzieję, że
nie wykorzystacie tego przeciwko mnie” –
powiedział dyrektor szkoły Dariusz Kaczmarek, kiedy zdejmowano mu odciski palców.
Równie wielkim zainteresowaniem cieszyły
się pokazy zajęć z samoobrony i konkurs
bezpieczeństwa publicznego, który umożliwił uczestnikom uzyskanie dodatkowych
punktów w rekrutacji do szkoły. Oblężenie
przeżyła szkolna strzelnica. Wielu chętnych
sprawdziło swoje umiejętności strzeleckie z
broni pneumatycznej i paintballa. Uczniowie
nie omieszkali również skorzystać ze stano-

Wybór szkoły średniej to pierwsza poważna decyzja w życiu Waszego dziecka.
Powiatowe Targi Edukacyjne będą doskonałą okazją dla niego i Państwa do zapoznania
się z proponowanymi przez szkoły ofertami edukacyjnymi, możliwościami poszerzenia
swoich zainteresowań w zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach zainteresowań. Stworzą możliwość bezpośrednich rozmów z dyrektorami, nauczycielami i uczniami, którzy
wybór ten mają już za sobą.
Prezentację ofert edukacyjnych poprzedzi występ szkolnego zespołu artystycznego.
W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa wraz z synem/córką, na prezentację
edukacyjną ostrzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Ignacy Strzelecki
Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki
Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Ryszard Szymański
wiska symulacyjnego pilotażu samolotu.
Dla uzdolnionych artystycznie organizatorzy przygotowali zabawę w karaoke, udział w
próbach teatru szkolnego, składaniu gazetki
szkolnej. Hitem okazał się występ kabaretu
szkolnego Op’Ciach, a prowadzący sklepik
szkolny Cencik sfinansowali kawiarenkę dla
chętnych.
Drugi dzień „Drzwi Otwartych” został
zaplanowany dla odwiedzających szkołę
indywidualnie. Wzbogacono go o warsztaty
plastyczne, kalambury, prezentacje realizowanych projektów i wymian międzynarodowych, a przede wszystkim o poradnictwo
zawodowe i pedagoga skierowane do gimnazjalistów i ich rodziców.
Szkoła w Przygodzicach uczy kreatywności. Jest przyjazną dla młodego człowieka i to
jej uczniowie zadecydowali o sukcesie „Drzwi
Otwartych”. Aktywnie pomagali nauczycielom, stając się współorganizatorami zajęć.
Byli najlepszymi przewodnikami dla zwiedzających szkołę swych przyszłych kolegów.
(emes)

Porady udzielane przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
Prezentacje artystyczne szkół
Prezentacje ofert szkół ponadgimnazjalnych i firm biorących udział
w Targach

Zaproszenie do Gimnazjum nr 2

Uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie.

W sobotę 6 marca br. Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyły otwiera swoje podwoje
i zaprasza uczniów klasy VI i ich rodziców na DRZWI OTWARTE.
Przygotowaliśmy wiele atrakcji. Chcemy zapoznać Was z bogatą ofertą edukacyjną szkoły, pokazać pracownie, gabinety oraz udzielić wszelkich informacji na
tematy nurtujące przyszłych gimnazjalistów. Dlatego też w tym dniu obecni będą
wszyscy nauczyciele, przedstawiciele samorządu uczniowskiego i dyrekcja szkoły.
Rozwiejemy wszelkie wątpliwości i utwierdzimy w przekonaniu, że nauka w
naszej placówce to nauka w przyjaznej szkole.
Nasze spotkanie z Wami rozpoczniemy w kinoteatrze „Piast” o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy!

