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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 SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?

„Wyczarowane z drewna”
– sukces uczniów Technikum Drzewnego z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie

Po raz kolejny uczniowie
Technikum Drzewnego odnieśli sukces w ogólnopolskim
konkursie „Wyczarowane z
drewna”. Organizatorem konkursu są Międzynarodowe Targi
Poznańskie i Wydawnictwo
Inwestor. Prestiż konkursu podnosi fakt, iż patronat honorowy
nad nim objęła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall.
„Wyczarowane z drewna”
to konkurs skierowany do
uczniów szkół z całej Polski,
uczących się w klasach o
profilu drzewnym. Zadaniem
uczestników jest wykonanie
oryginalnego przedmiotu z
drewna lub materiałów drewnopochodnych, który dotąd nie
był powszechnie wykonywany
z tego surowca.
W bieżącym roku z Zespołu
Szkół nr 1 wysłane zostały
cztery uczniowskie prace:
Akordeon – wykonany przez
Piotra Głąbiaka z klasy II Technikum Drzewnego;
Kapelusz kowbojski - wykonany przez Mateusza Ciemnego
Paleciak - autor Robert Walczak (z dyplomem).
z tej samej klasy;
Paleciak
–
autorstwa
otrzymała roczną prenumeratę Gazety PrzeRoberta Walczaka z klasy III
mysłu Drzewnego, Meblarstwa Komponenty i
Technikum Drzewnego;
Zestaw kulturysty – autor Radek Kruk z Technologie oraz Drewno Techniki.
Prace prezentowane były przez cały czas
klasy I Technikum Drzewnego.
Dwie pierwsze z wymienionych prac trwania targów DREMA i FURNICA w Poznaotrzymały wyróżnienie. Szkoła w ogólnej kla- niu, wzbudzając zachwyt i podziw fachowsyfikacji zdobyła największą ilość punktów. ców z branży drzewnej z kraju i zagranicy.
Wykonanie prac zajęło uczniom około
Ceremonia rozdanie nagród odbyła się
16 kwietnia br. o godz. 14.00 na stoisku miesiąca. Pomysły rodziły się w różny
Wydawnictwa Inwestor podczas Między- sposób.
- Od 11 roku życia uczę się gry na akornarodowych Targów Maszyn i Urządzeń
dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego deonie, stąd zrodził się pomysł – mówi,
DREMA i Targów Akcesoriów i Komponen- wyróżniony w konkursie, Piotrek Głąbiak.
tów do Produkcji Mebli FURNICA. Obecni na - O konkursie dowiedziałem się już w gimnaniej byli uczniowie z klas I, II i III Technikum zjum, gdy nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1
Drzewnego. Laureaci otrzymali nagrody o w Ostrzeszowie przyjechali do mojej szkoły.
wartości 500zł, ufundowane przez firmę Informacje o sukcesach uczniów mojej obecTooltechnic Systems. Szkoła natomiast nej szkoły docierały też do mnie z lokalnej

prasy. Do wzięcia udziału w
konkursie zachęciła i zmotywowała mnie nauczycielka przedmiotów drzewnych p. Anna
Formalik.
- Od najmłodszych lat lubiłem pomagać w zakładzie stolarskim taty, mam zamiłowanie
do prac w drewnie i od zawsze
wiązałem z tym moją przyszłą
pracę – stwierdza Radek Kruk.
-Wybierając szkołę, miałem
pewien problem, ponieważ w
mojej okolicy nie ma technikum drzewnego (mieszkam
niedaleko Brzegu). Widziałem
na targach DREMA prace, słyszałem też o bardzo dobrych
wynikach egzaminów zawodowych uczniów z Ostrzeszowa,
stąd mój wybór. Mimo że szkoła
znajduje się bardzo daleko od
mojego domu rodzinnego, to
rodzice zgodzili się na moją
naukę w Ostrzeszowie. Jestem
im za to bardzo wdzięczny i nie

Pisarka opowiadała uczniom o
początkach swojej kariery literackiej,
o tym, że pisać chciała od zawsze.
Opisała, jak wygląda cały proces
powstawania książki – od pomysłu do
postawienia ostatniej kropki i wysłania
książki do wydawnictwa.
Pani Grażyna Bąkiewicz przez 30
lat pracowała jako nauczyciel historii,
oprócz tego miała też krótki epizod z
dziennikarstwem. Jej przygoda z pisarstwem zaczęła się od ogólnopolskiego
konkursu na bajkę dla dzieci – po prostu
postanowiła spisać te, które wymyśliła
dla swoich córek. Pierwsze miejsce
było dla niej ogromnym zaskoczeniem,
bajki ukazywały się potem w czasopismach dla dzieci. Jedną z najbardziej
znanych bajeczek p. Bąkiewicz jest
„Korniszonek” – opowieść o chłopcu,
który nie lubił się uczyć i kombinował,
co robić, by tego uniknąć. Pani Grażyna

wydała także 3 książki dla dorosłych,
najbardziej jednak lubi pisać dla młodzieży. Jej pierwsza powieść dla młodzieży „O, melba!” opowiada o Malinie,
która z racji zawodu jej matki – dziennikarki, prowadzi bardzo „podróżniczy”
tryb życia – ciągle zmienia miejsca
zamieszkania i szkoł; wcale jej się to
jednak nie podoba. Gdy już uda jej się
na stałe zamieszkać z babcią, pojawiają
się problemy związane z przeszłością,
z dorastaniem, z miłością. Warto również przeczytać kolejne powieści „Stan
podgorączkowy” i „Będę u Klary”, także
poświęcone problemom młodych ludzi.
Podczas spotkania autorka chętnie
odpowiadała na pytania uczniów, związane z twórczością i nie tylko: „Nie da się
napisać książki, którą już za pierwszym
razem czyta się łatwo, lekko i przyjemnie. Trzeba nad nią popracować, podokładać, poucinać, przeczytać ją ze sto
razy – może za sto pierwszym okaże
się, że jest fajna” – mówiła p. Bąkiewicz
o procesie tworzenia. Na zakończenie
spotkania można było kupić książkę
oraz oczywiście otrzymać autograf.
Spotkanie z pisarką to nie jedyna
atrakcja, związana z wielką akcją popularyzacji książek i czytelnictwa pod
nazwą Tydzień Bibliotek – wcześniej
najmłodsze dzieci mogły posłuchać

mam zamiaru zakończyć mojej edukacji na
technikum. Chociaż jestem dopiero w I klasie
technikum drzewnego, do wykonania pracy
na konkurs nie trzeba było mnie namawiać.
Miałem kilka pomysłów – w końcu zdecydowałem się na „Zestaw kulturysty”.
Pomysł na obecną pracę konkursową
wywodzi się z firmy mojego ojca - mówi
Robert Walczak - w której na co dzień wszelki
prace transportowe ułatwia wózek do palet,
zwany paleciakiem, stąd też nazwa mojej
pracy, na wykonanie wózka przeznaczyłem

Akordeon - autor Piotrek Głąbiak.

ferie zimowe.
Wykonanie prac konkursowych pozwoliło
uczestnikom nabyć wiele nowych umiejętności praktycznych, zapoznać się z nowymi
technologiami, spoglądać na wykonywaną
pracę w sposób kreatywny, zachęciło do
projektowania nietypowych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych, a także nauczyło
dokładności i sumienności w pracy. Uczniowie nabrali również większego doświadczenia w obsłudze maszyn i elektronarzędzi.
kp

Radek Król - na pierwszym planie.

Wiesław Drabik poeta i przyjaciel dzieci z wizytą w Kuźnicy Grabowskiej

SPOTKANIE Z PISARKĄ
W związku z Tygodniem Bibliotek,
przypadającym na 8 - 15 maja, w
Bibliotece Publicznej w Ostrzeszowie 14 maja odbyło się spotkanie z
p. Grażyną Bąkiewicz – autorką bestseleru „O melba!” (uhonorowaną w
2002r. nagrodą stowarzyszenia IBBA
za najlepszą książkę dla młodzieży).
W spotkaniu uczestniczyła młodzież z
Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Ostrzeszowie.

Koledzy z klasy Mateusza prezentują kapelusz.

Książeczki – rymeczki

bajek czytanych m.in. przez dziennikarzy lokalnych gazet (oczywiście my
również w tym uczestniczyliśmy) oraz
obejrzeć teatrzyk, przygotowany przez
Stowarzyszenie „Stacja Bukownica”.
Miejmy nadzieję, że akcja odniesie skutek i już wkrótce biblioteka wzbogaci
się o nowych czytelników. Tym bardziej
że to właśnie nasza biblioteka zdobyła
jedno z wyróżnień w X edycji konkursu
na najlepszą aranżację przestrzeni
biblioteki w Wielkopolsce – gratulujemy.

A. Pisula

19 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej gościł
poeta Wiesław Drabik – autor kilkudziesięciu książeczek dla dzieci.
W spotkaniu tym uczestniczyli:
pani bibliotekarka Maria Olek, pani
Katarzyna Wojewoda, pani dyrektor
Marianna Powązka, nauczyciele i
dzieci z klas 0 - 3.
Najmłodsi, jeszcze przed wizytą
poety, zapoznali się z jego twórczością, a także samodzielnie wykonywali ilustracje do wybranej bajki.
Humor i rymy w wierszowanych
bajeczkach oraz przepiękne ilustracje sprawiają, że książki te cieszą
się szczególną popularnością wśród
dzieci. Warto wspomnieć, że niektóre
z tych pozycji były prezentowane w
programie telewizyjnym pt. ,,Książki z
górnej półki’’, pokazano je również na
,,Międzynarodowych Targach Książki
w Bolonii w 2003”. Także i tutaj, w
naszej szkole, dzieci bardzo intere-

sowały się twórczością Wiesława
Drabika. Przy recytacji utworów w
harcówce zapanowała niesamowita
atmosfera spontaniczności i szczerej
radości ze strony dzieci. Wielką frajdę
sprawiały im też zagadki, na które z
zapałem odpowiadały. Każdy chciał
zdobyć nagrodę - naklejkę za prawidłową odpowiedź. Ci, którzy zebrali
największą ilość naklejek, otrzymali
nagrody główne - książki poety.
Po miłych chwilach spędzonych
w towarzystwie sympatycznego
gościa, który rymami sypał jak z
rękawa i który ujął dzieci tym, że
każdemu zapytanemu o imię dorabiał
szybko wesoły, rymujący się wierszyk, nastąpiła chwila na autografy
i zdjęcia.
I ja tam byłam, i o dedykację
poprosiłam, a co widziałam i słyszałam – tutaj umieściłam.
M. G.

