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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?

III Dni Nauki w Ostrzeszowie

„Ocal okruchy historii” - ogólnopolski sukces Sylwii Łuszkiewicz
Miło nam poinformować, że absolwentka SP
im. Kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej, Sylwia Łuszkiewicz, została
wyróżniona wśród uczniów szkół
podstawowych w finale konkursu
„Ocal okruchy historii” w kategorii „Solidarność i opozycja
demokratyczna
1970-1989”
za pracę „Książka z dedykacją
ks. Jerzego Popiełuszki”. Praca
została przygotowana pod kierunkiem nauczyciela historii Jerzego
Krzywaźni. Był to konkurs pod
patronatem marszałka Sejmu RP
i ministra edukacji narodowej,
zorganizowany przez Europejskie
Centrum Solidarności w Gdańsku i Muzeum II Wojny Światowej przy wsparciu Kuratoriów
Oświaty i Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Głównym celem konkursu było zachęcenie jego uczestników do odnalezienia i opisania
pamiątki historycznej, stanowiącej dziedzictwo
Polski i Polaków, a tym samym danie możliwości
młodzieży współtworzenia kolekcji muzealnych.

Zamiarem organizatorów było zainteresowanie
dzieci i młodzież historią najnowszą Polski, przeszłością swoich bliskich, ludzi
z najbliższego otoczenia, którzy
byli świadkami historii, oraz odnalezienie zapomnianych materiałów z okresu działalności opozycji
demokratycznej, a w szczególności „Solidarności” oraz z czasu II
wojny światowej. Wśród opisanych przez uczniów pamiątek były
między innymi: różaniec z chleba,
wykonany w obozie internowania,
pieczątki z wykładziny PCV czy
skrzynia na zboże, w której ukrywał się działacz opozycyjny.
Uroczyste ogłoszenie wyników
konkursu „Ocal okruchy historii
- młodzież buduje muzea” oraz
zakończenie Roku Historii Najnowszej odbyło się 31 sierpnia 2010r. we Dworze
Artusa w Gdańsku.

Dyrekcja i nauczyciele
SP im. Kardynała K. Wojtyły
w Kuźnicy Grabowskiej

JUBILEUSZ I LO – zaproszenie
10 września br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie odbyła się trzecia już edycja Dni
Nauki. Uczniowie szkół średnich wysłuchali
interesujących wykładów oraz wzięli udział
w warsztatach.
W auli liceum jako pierwszy wykład, zatytułowany: ,,Złoto - metal zbytku i pożądania”,
wygłosił dr Antoni Muszer.
Następnie licealiści i zaproszeni goście
obejrzeli wystawę – „Przyroda Spitsbergenu”,
w ramach której zaprezentowane zostały walory
przyrodnicze obszarów polarnych. Przedstawione fotografie dokumentowały efekty kilkuletnich badań, prowadzonych w Arktyce. Zaprezentowany został również autorski film mgr. M.
Rysiukiewicza pt. ,,Dom pod biegunem” - życie
i praca w obszarach polarnych.
Uczestnicy imprezy, podczas warsztatów,

poznali techniki płukania złota, jakimi posługiwali się pionierzy w czasie tzw. gorączki
złota. Na boisku szkolnym w rolę poszukiwaczy wcielili się przedstawiciele władz powiatu
i uczniowie.
Dr Wojciech Bartz z kolei zapoznał uczestników warsztatu „Kamień w architekturze
i sztuce” z najważniejszymi złożami kamienia,
które wykorzystywano w architekturze i rzeźbie, a także zaprezentował próbki skał budowlanych i szereg fotografii, dokumentujących
ich występowanie w obiektach architektury
Wielkopolski.
Dzięki współpracy z Instytutem Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego dla uczniów naszych
szkół Dni Nauki były niewątpliwie wspaniałą
lekcją, wzbogacającą ich o nową wiedzę
i doświadczenia.
Anna Ławicka

Pozdrowienia z Chorwacji dla Redakcji Czasu
Ostrzeszowskiego
przesyła
Wasz czytelnik

G
Gorące pozdrowienia ze Skorzęcina
pprzesyłają
Marcin, Edyta, Marcel Kukułowie

Rok 2010 to czas wyjątkowy dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Ostrzeszowie, ponieważ w dniach 24–25 września odbędą się uroczystości związane
z Jubileuszem 90-lecia szkoły.
Program obchodów przedstawia się następująco:
Piątek – 24 września (uroczystości dla zaproszonych gości i delegacji)
9.00
- msza św. w kościele pw. Chrystusa Króla
11.00
- koncert galowy dla zaproszonych gości w kinoteatrze „Piast”
14.00 - 16.00 - zwiedzanie przez gości gmachu liceum oraz jubileuszowej wystawy
Sobota - 25 września (uroczystości dla absolwentów, przyjaciół oraz sympatyków szkoły)
9.00 - 18.00 - zwiedzanie przez gości gmachu liceum oraz jubileuszowej wystawy
14.00
- koncert galowy w kinoteatrze „Piast” Liceum w słowach, dźwiękach i obrazach
Podczas sobotniego święta wszyscy absolwenci, przyjaciele oraz sympatycy liceum będą
mogli mile spędzić czas w specjalnie zorganizowanych kawiarenkach jubileuszowych,
a także nabyć II część monografii „W cieniu kasztanów”, opisującą dzieje szkoły w mijającym
dziesięcioleciu.

Spotkajmy się w naszej Szkole!
Serdecznie zapraszają
dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Stowarzyszenie Wychowanków, Absolwentów
i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum w Ostrzeszowie

