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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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A W SZKOŁACH - WAKACJE!
My jednak, mimo wakacji, będziemy jeszcze przez jakiś czas informować na naszych łamach o osiągnięciach uczniów oraz szkolnych wydarzeniach w roku szkolnym 2009/2010.

PROJEKT „BIEG WODNY ŁABY”
– UCZNIOWIE I LO IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WITTENBERGE

Od 13 do 18 czerwca br. pięcioro
uczniów z klasy IIa (Ida Błażejczyk,
Marta Krzywańska, Filip Formalik,
Maciej Miś i Bogusz Odrobiński) wraz z
opiekunem - p. Kamilą Maj miało okazję uczestniczyć w Dniach Nauki, które
już po raz drugi odbyły się w Marie-Curie Gymnasium w Wittenberge - szkole
partnerskiej naszego liceum.
Pięć dni, wypełnionych śmiechem
i zabawą podczas wspólnych wycieczek, eksperymentów i badań, minęło
bardzo szybko. Jednak nim spotkaliśmy
się, by podsumować nasze biologiczne
i chemiczne zmagania, dane nam było
przeżyć wiele cudownych chwil, a, co
najważniejsze, spotkać bardzo interesujących ludzi, z którymi kontakt utrzymywać będziemy jeszcze przez długi czas.
Swój pobyt w Wittenberge rozpoczęliśmy w poniedziałek uroczystym
powitaniem przez dyrektora, w auli
tamtejszego, już 110-letniego, Gymnasium. W tegorocznych Dniach Nauki,
oprócz uczniów z Polski, brała też udział
młodzież z Elshorn - partnerskiego
miasta Wittenberge. Już pierwszego
dnia z łatwością nawiązaliśmy kontakt
z naszymi niemieckimi koleżankami i
kolegami. Bariery językowe zostały z
pewnością pokonane. Wspólnie wybraliśmy się na mały rekonesans po okolicy.
Wittenberge mieliśmy okazję podziwiać

nie tylko z codziennej, przyziemnej perspektywy, ale również z lotu ptaka, mianowicie
z ratuszowej wieży. Po południu uczestniczyliśmy także
w wykładzie „Łaba - droga
wodna dla statków”, który, ze
względu na nagromadzenie
specjalistycznego,
niemieckiego słownictwa, był dla nas
nieco niezrozumiały. Zgodnie
stwierdziliśmy jednak, że może
to stanowić jedynie mobilizację do dalszej, jeszcze bardziej intensywnej nauki języka
naszych sąsiadów. Następnie
wzięliśmy udział w wycieczce
„Zioła i roślinność chroniona Łaby”,
podczas której dowiedzieliśmy się wielu
interesujących rzeczy na temat przydatności ziół.
Następnego dnia, podczas 3-godzinnego spływu, stawiliśmy czoła rzece
Stepenitz. W trakcie wyprawy każdy
z uczestników miał za zadanie zebrać
próbki wodne, które następnie bardzo
szczegółowo badaliśmy w instytucie
badawczym rzeki Łaby. Wszyscy podeszli do tego zadania bardzo poważnie,
nic więc dziwnego, że otrzymane wyniki
końcowe wszystkich grup były do siebie
bardzo zbliżone.
W środę, po obfitym śniadaniu,
wyruszyliśmy na wycieczkę rowerową

wzdłuż Łaby w kierunku Cumlosen, by
po pokonaniu 25km dotrzeć do Wioski
Bocianów. W połowie drogi na uczestników wycieczki czekał słodki poczęstunek, natomiast obiad w tym dniu
został zastąpiony wspólnym piknikiem
na łonie natury. Punktem kulminacyjnym wyprawy było badanie populacji
żab. Na przestrzeni 2716 m2 udało nam
się złapać ich ponad 70, co definitywnie
świadczy o zmniejszeniu się liczebności
gatunku na tym obszarze w porównaniu
do lat ubiegłych.
Czwartek był ostatnim dniem projektu. Rano udaliśmy się do muzeum
techniki oraz do szkolnej pracowni chemicznej, gdzie sporządziliśmy preparaty
złożone z kwiatów i etanolu, by następnie sprawdzić, w jaki sposób zachowują się one w środowisku kwaśnym,
obojętnym i zasadowym. Po południu
natomiast spotkaliśmy się w pracowni
komputerowej, by w małych, kilkuosobowych grupach sporządzić sprawozdania z kolejnych wspólnie, tak wspaniale
spędzonych dni.
W piątek nadszedł dla nas czas pożegnania. Choć w Wittenberge spędziliśmy
niecały tydzień, wspomnienia związane
z tym miejscem pozostaną w naszej
pamięci na bardzo długo. Poza stroną
naukową, wyjazd ten niewątpliwie
pozwolił nam doświadczyć prawdziwej
gościnności i otwartości. Udowodniliśmy też, że polsko - niemiecka współpraca pomiędzy naszymi szkołami istnieje nie tylko na papierze, lecz przede
wszystkim jest głęboko zakorzeniona w
nas samych.

Marta Krzywańska

Marta Kulig – Uczeń Roku
w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Ostrzeszowie

Każdego roku Rada Pedagogiczna staje przed trudnym zadaniem: wyborem
Ucznia Roku. Przed kandydatem stawiane są wysokie
wymagania:
· posiadanie
świadectwa
ukończenia gimnazjum z
wyróżnieniem,
· wzorowe zachowania w
klasie I, II i III,
· wykazywanie się aktywnością społeczną (kreatywność, inspiracja),
· posiadanie szczególnych
osiągnięć w konkursach międzyszkolnych, pozytywne wpływanie na inne
osoby.
Za każdym razem wybory prowokują dyskusje i spory. I tym razem tak
było. Musieliśmy wybrać wśród 4 kandydatów. Każdy z nich spełniał powyższe warunki, każdego z nich będziemy
wspominać ze szczerą sympatią, jako
osobę ważną dla tworzenia wizerunku
szkoły.
W tym roku tytuł Ucznia Roku otrzymała Marta Kulig. Zwróciła naszą uwagę
swoim niezłomnym charakterem, uporem w dążeniu do celu, niepoddawaniem
się przeciwnościom. Osoba ta konsekwentnie realizuje swoją pasję, z pokorą
przyjmując wyroki losu. Nie traci przy
tym pogody ducha, jasnego spojrzenia w
przyszłość, bo wierzy, że ciężka praca i
uczciwość muszą być nagrodzone. Wielokrotnie wszyscy czuliśmy, że możemy

się od niej wiele nauczyć. Postawą
wobec samej siebie, życia i ludzi sprawiła, że wszyscy chcemy być lepsi.
Nieraz czuliśmy się niemal zawstydzeni
jej bezinteresownością, chęcią niesienia
pomocy innym i pracowitością. Wspierała swoją aktywnością każdą kampanię
i zadanie społeczne szkoły. Mieliśmy to
szczęście, że mogliśmy być świadkami
tego, jak rozwija swój talent, którym się
szczodrze z nami dzieliła. Wielokrotnie
reprezentowała szkołę w licznych konkursach i festiwalach. Zawsze mogliśmy
na nią liczyć, choć praca na rzecz szkoły
wiązała się często z wieloma dla niej
niedogodnościami.
Wyznaje zasadę, że ludziom trzeba
pomagać bez względu na to, kim są i
jacy są, bez względu na to, czy trzeba
dla nich wcześniej wstać, czy później
wrócić ze szkoły. Dla niej dodatkowy
talerz przy wigilijnym stole nie jest tylko
kolejną tradycją, lecz wyciągnięciem
ręki do potrzebującego.

Nie sposób pominąć roli, jaką odgrywają w jej życiu rodzice, którym również
serdecznie gratulujemy. Zdajemy sobie
sprawę, że wychowywanie w duchu
wartości, jakie reprezentuje
sobą tegoroczny Uczeń Roku,
w dzisiejszych czasach nie
jest łatwe.
Jako wolontariusz brała
udział w akcjach charytatywnych „Mikołajek” i „Zajączek”,
mających na celu zbieranie
żywności dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej, była
członkiem grupy integrującej
się z Gimnazjum Specjalnym,
rozwijała swoje zainteresowania i wspomagała pracę
szkoły poprzez udział w projektach „Twórczy uczeń”, kursach technik pamięciowych,
preorientacji zawodowej i konkursach
przedmiotowych. Była aktywnym członkiem samorządu uczniowskiego i wielokrotnie reprezentowała szkołę w poczcie
sztandarowym. Jako Młodzieżowy Lider
Zdrowia promowała postawę zdrowego
stylu życia, była duszą kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i Dnia Szkoły Bez
Przemocy.
Jako wokalistka wyśpiewała 2. i 3.
miejsce na Dniach Kultury Szkolnej,
finał i 3. miejsce w „Idolu”, 3. miejsce
w konkursie kolęd i pastorałek, brała
udział w wojewódzkim konkursie wokalnym „Wyśpiewaj to”. Ma wzorową
ocenę z zachowania i świadectwo z
wyróżnieniem.
Serdecznie Marcie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum nr 1 im. Janusza
Korczaka w Ostrzeszowie

SKO UCZY OSZCZĘDNOŚCI

W maju br. w Szkole Podstawowej w
Biskupicach Zabarycznych odbyło się
spotkanie z dyrektorem mikstackiego
oddziału Rejonowego Banku Spółdzielczego Lututów - p. Sławomirą Bąk.
Celem spotkania była edukacja dzieci
w zakresie różnych form oszczędzania
i popularyzowanie wiedzy o działalności banków spółdzielczych. Podczas
spotkania nastąpiło podsumowanie
konkursów oraz działalności SKO.
Członkowie koła przedstawili ciekawy
program artystyczny: „Wakacje rzecz
nietania, wymaga planowania”. Każdy
przypomniał sobie, dlaczego należy
oszczędzać prąd, gaz, wodę i papier
oraz usłyszał, w jaki sposób można
wykorzystać zaoszczędzone pieniądze. Oprawę muzyczną stanowił utwór:
„Kieszeń, pusta kieszeń”, w wykonaniu
Norberta Fabisza. Apelowi towarzyszyła wystawa wszystkich prac konkursowych. Po raz kolejny członkowie
SKO wzięli udział w konkursie: „Dziś
oszczędzam w SKO, jutro w banku
spółdzielczym”.
Uczniowie: Patrycja Komin i Kamil

Maląg, zmagali się z zadaniami matematycznymi oraz dotyczącymi bankowości w konkursie „Grosz do grosika”.
Sponsorem cennych nagród oraz organizatorem był Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie.
Dużym powodzeniem cieszył się
konkurs plastyczny „Zabawna skarbonka”, adresowany do uczniów klas
0 - 3. Uczestnicy wykazali się pomysłowością oraz zastosowali różnorodne
techniki plastyczne. Powstały zabawne
skarbonki, między innymi w postaci
ufoludka, słonia, misia, kota, biedronki,
prezentu, serca i auta. Najciekawsze
prace to świnka - Gracjana Szwejdy,
oraz rakieta - Dawida Rojewskiego.
Ponadto wyróżniono prace Amelii
Jędrzejak i Agaty Rycerskiej. Kolekcję
skarbonek można obejrzeć w banku w
Mikstacie.
Do konkursu pod hasłem: „Przysłowia mądrością narodów” przystąpili
uczniowie klas 4 - 6. Zadanie polegało
na poprawnym ułożeniu przysłów. Niektóre warto zapamiętać: oszczędność
i praca życie wzbogaca; chowaj grosinę na czarną godzinę; i z nędzy
można przejść do pieniędzy; obejrzyj grosz dwa razy, nim go raz
wydasz; oszczędzaj swego, abyś
nie potrzebował cudzego.
Nagrody - przybory szkolne
- ufundował Bank Spółdzielczy
Lututów oddział Mikstat. Zwycięzcom gratulujemy! Za miłą i
owocną współpracę z bankiem w
Mikstacie serdecznie dziękujemy.

Opiekun SKO

Katyń… ocalić od zapomnienia

Katyń – miejsce mordu i kaźni 21
tysięcy oficerów wojska polskiego,
policjantów i funkcjonariuszy straży
więziennej. Rok 1940 na zawsze
pozostanie w pamięci Polaków. Nie
zapomnieli o nim także gimnazjaliści
z Kobylej Góry.
Społeczność uczniowska kobylogórskiego gimnazjum, pielęgnując tradycje
narodowe i podkreślając swój patriotyzm, postanowiła przystąpić do Szkolnego Projektu Pamięci Ofiar Katynia,
zainicjowanego przez dyrektora szkoły
p. Ewę Kubiak, którego koordynatorem
była nauczycielka historii pani Małgorzata Koźmińska.
Projekt ten składał się z kolejnych
etapów niewątpliwie ważnych w życiu
naszego gimnazjum. Rozpoczął go
13 kwietnia br. marsz upamiętniający
zarówno ofiary Katynia, jak i tragedii
w Smoleńsku. Następnie nauczyciel
plastyki p. Rafał Hoja zorganizował
konkurs wśród klas 2 i 3 na najciekawszy plakat z okazji 70. rocznicy Zbrodni
Katyńskiej. Zwyciężył Patryk Sołecki
z kl. 3b, II miejsce przyznano Doro-

cie Moskwie z kl. 3a, a III zdobyło aż
trzech uczestników: Artur Rybak z 2d,
Adrian Piórek z 2a i Kacper Bogdanowicz z 2c. Trzecim, najistotniejszym
wydarzeniem, było sadzenie Dębów
Pamięci (szczegółowo opisywaliśmy
je w jednym z poprzednich nr. „CzO”przyp. red.).
Ostatnie ogniwo szkolnego projektu
to spektakl słowno – muzyczny pt.
„Krzyże na drzewach”, przygotowany
z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego przez polonistkę p. Marię Szuflińską oraz uczniów z klasy 2b i 2c. W
uroczystości tej, pod hasłem: „Dzień
Polski”, mieliśmy okazję uczestniczyć
18 czerwca br. Gościem specjalnym
była p. Urszula Nagięć – siostrzenica
zamordowanych braci Mocków.
Projekt ten to doskonała lekcja
historii. Wiadomości zdobyte przez
uczniów, a zwłaszcza wiedza o tragicznych losach konkretnych osób, na
pewno na trwałe zapiszą się w umysłach i sercach młodego pokolenia.

J. Krzyżanek - Mrugalska

