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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?

Sukces koła teatralnego AGA z Gimnazjum
nr 1 im. Janusza Korczaka w Ostrzeszowie
W Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka koło
teatralne istniało od początku. Zawsze skupiało
młodzież twórczą, nietuzinkową i trochę „szaloną”.
Od kilku lat koło prowadzą panie Jolanta Zwierz
– nauczycielka j. polskiego i Ewa Idczak – pedagog szkolny. Panie postanowiły, że ich teatr będzie
trochę inny i oddały władzę w ręce uczniów. Oni to
bowiem tworzą scenariusze, piszą teksty, realizują
swoje pomysły – po prostu wyrażają siebie. Zadaniem instruktorek jest rozbudzać ich kreatywność,
szkolić warsztat, ukierunkowywać zapał twórczy.
Taka koncepcja spotyka się z różnymi reakcjami.
Nie wszyscy potrafią dostrzec teatr w tych pozornie spontanicznych prezentacjach. Każdego roku,
sztuki były wystawiane na ostrzeszowskich DKSach. Dwukrotnie zajęliśmy 2. miejsce. W tym roku
postanowiliśmy, że poddamy się prawdziwemu
sprawdzianowi. Zgłosiliśmy się do Konfrontacji
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Województwa Wielkopolskiego DZIEŃ DOBRY, SZTUKO. I
udało się. Zostaliśmy zakwalifikowani do ścisłego
finału. Rada Artystyczna w składzie: Beata Bąblińska – tancerka, choreograf,
Agnieszka Gierach – artysta plastyk, scenograf teatralny, Irena Lipczyńska –
aktorka, Lidia Piss – aktorka, Artur Szych – aktor, reżyser teatralny, instruktor
teatralny, Bogdan Żyłkowski – aktor, reżyser teatralny, instruktor teatralny, wyłoniła, spośród 42 prezentacji, 12 w trzech kategoriach wiekowych. Oszołomieni
sukcesem dość gładko przełknęliśmy brak jakiegokolwiek wyróżnienia na tegorocznych DKS-ach. Nie zniechęciło to nas i dzielnie braliśmy udział w warsztatach, prowadzonych przez państwa Agnieszkę Gierach i Bogdana Żyłkowskiego,
którzy dwukrotnie byli gośćmi w naszym gimnazjum. Jesteśmy im niezmiernie
wdzięczni za wiarę w nas, tworzenie sympatycznej i twórczej atmosfery oraz
jesteśmy pod wrażeniem ich profesjonalizmu i zaangażowania.
Już wtedy czuliśmy się wyróżnieni i zaszczyceni. Poczuliśmy dumę, gdy na
dołączonym do zaproszenia plakacie i programie odnaleźliśmy wśród wykonawców: „Koło Teatralne AGA, „Seryjna prawda” Gimnazjum nr 1 im. Janusza
Korczaka w Ostrzeszowie”.
Finał Konfrontacji Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Województwa Wielkopolskiego DZIEŃ DOBRY, SZTUKO odbył się 15 kwietnia 2011r. Organizatorzy
Ośrodek Kultury w Suchym Lesie i Poznańska Fundacja Artystyczna, stworzyli w
sucholeskim gimnazjum perfekcyjnie przygotowaną imprezę. W auli gimnazjum
postawiono scenę z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem. Wszystkie
grupy miały zapewniony czas na próbę i zorganizowany czas wolny. Na każdym

kroku czuliśmy troskę i przyjazną atmosferę. Prezentacje teatrów z całej Wielkopolski odbyły się przy
pełnej widowni. Gościem był między innymi p. Marek
Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
który objął Konfrontacje honorowym patronatem.
Po zaprezentowaniu się wszystkich zespołów
jury w składzie: Teresa Gąsiorowska, Grażyna Smolibocka, Piotr Kaźmierczak, Elżbieta Cios i Artur
Kamiński, wyłoniło w każdej kategorii wiekowej laureatów Grand Prix „Nagrody Wojciecha”.
Ku naszej największej radości laureatem tegorocznych Konfrontacji Teatralnych w kategorii
gimnazjów został nasz teatr „AGA”, czyli: Marysia
Bacik, Dominika Cwojdzińska, Karolina Gąsiorek,
Karolina Kinastowska, Patrycja Porysiak, Paulina
Sobczak, Damian Gajdzik, Szymon Klepacz, Dominik Małecki, Adrian Polarczyk i Jakub Zadka. Otrzymaliśmy Nagrodę Wojciecha – witraż przedstawiający logo „Dzień dobry, sztuko” oraz profesjonalny
reflektor sceniczny.
E. Idczak J. Zwierz

Gimnazjaliści z Grabowa na wycieczce
w Poczdamie, Berlinie

i wyspie tropikalnej

Pierwszy zwiastun wiosny
– rozstrzygnięcie konkursu
20 kwietnia br. odbyło się posiedzenie jury,
na którym podsumowano konkurs plastyczny dla
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów
z powiatu ostrzeszowskiego pt. „Pierwszy zwiastun
wiosny”, zorganizowanego przez Kobylogórski Ośrodek Kultury.
Jury w składzie: Elżbieta Lamentowicz – plastyk,
Krystyna Bochm – instruktor, Izabela Frankowska - Grabarczyk - dyrektor KOK, serdecznie dziękuje wszystkim młodym artystom za liczny udział
w konkursie, wyrażając podziw dla wszystkich
wykonawców.
Pr zyjęte
m o d e l e
poddane
zostały
wstępnej selekcji. Jury
stwierdza, że nie wszystkie prace kwalifikowały się
do prezentacji w formie wystawy.
Ponadto jury informuje, że
eksponaty, które zostały
zakwalifikowane
do
udziału w niej, zostały
poddane ocenie jury
z ostatecznym wytypowaniem laureatów.
Jury
postanowiło
przyznać:

w kategorii - klasy IV VI szkół podstawowych
I - Marta Brej – SP w Mąkoszycach
II - nie przyznano
III - Marlena Pawlik – SP w Mąko-

W środę 11 maja br. 43 uczniów z Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie wyjechało na trzydniową wycieczkę
do Poczdamu, Berlina i wyspę tropikalną.
Wyjazd zorganizowała nauczycielka języka
niemieckiego p. Halina Nowak. Opiekę nad
uczniami sprawowały również panie: Bogna
Kajda i Marzena Siemieniak.
Nasi uczniowie poznali kulturę i historię
Niemiec, zwiedzając najważniejsze zabytki
turystyczne Poczdamu i Berlina, oraz sprawdzili swoje umiejętności językowe. Pogoda
nam sprzyjała.
Pierwszego dnia zwiedziliśmy zachwycający kompleks pałacowo-parkowy Sanssouci w Poczdamie, wybudowany z polecenia
króla Fryderyka Wielkiego.
W następnym dniu młodzież mogła
podziwiać budynek Reichstagu oraz widok
Berlina ze szklanej kopuły w siedzibie parlamentu niemieckiego. Kolejnym punktem
programu było zwiedzanie Bramy Branden-

burskiej, pomnika Holokaustu, Potsdamer
Platz, pozostałości muru berlińskiego, jedno
z najbardziej znanych przejść granicznych w
okresie zimnej wojny - Checkpoint Charlie,
katedry berlińskiej, Czerwonego Ratusza
i Kościoła św. Mikołaja. Obok fontanny
Neptuna przeszliśmy na plac Aleksandra ze
słynną wieżą telewizyjną. Stamtąd dotarliśmy do muzeum Pergamonu, w którym
poznaliśmy dorobek kulturowy starożytnego
Pergamonu oraz dzieła sztuki islamskiej.
Przechadzając się dzielnicą Mitte, mieliśmy okazję podziwiać pomnik zaprojektowany przez Micha Ullmana, upamiętniający
spalenie książek 10 maja 1933 roku, a także
pałac Charlotenburg i Kolumnę Zwycięstwa. Spacerowaliśmy również znanymi
ulicami, między innymi: Unten den Linden,
Strasse des 17. Juni czy Kurfürsterdamm.
Wieczorem oglądaliśmy raz jeszcze Berlin
tonący w tysiącu świateł.
Trzeci dzień wycieczki spędziliśmy na tro-

pikalnej wyspie. Pobyt w tropikalnym parku
krajobrazowym, położonym ok. 60km na
południe od stolicy Niemiec, minął bardzo
szybko. Jest to miejsce, w którym można
miło spędzić czas w tropikalnym klimacie,
w otoczeniu egzotycznych roślin, odpocząć
na plaży czy też wykąpać się w „oceanie” z
podgrzaną do ok. 30 stopni wodą. Jedną z
atrakcji wyspy jest wioska, składająca się z
zabudowań charakterystycznych dla wysp
Bali.
Pełne wrażeń dni spędzone poza granicami kraju pozostaną wszystkim długo w
pamięci.
Wycieczka była ostatnim etapem realizacji projektu z języka niemieckiego pt. „Berlin
- stolica Niemiec”. Uczniowie naszego gimnazjum wcześniej wykonali plakaty oraz prezentacje multimedialne. Zwiedzanie Berlina
było ostatnim, jakże atrakcyjnym, zadaniem
w tym projekcie.
H. Nowak

Dyrektor, grono pedagogiczne, Rada Rodziców oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa
Kulli w Mąkoszycach składają podziękowanie wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy wspomogli zorganizowanie i przebieg Festynu Rodzinnego, 22 maja 2011r. w Mąkoszycach.

szycach, - Aneta Pisula - SP w Grabowie, Jakub
Kurosz - SP w Grabowie, Mikołaj Kałużny – SP
w Ostrzeszowie
IV - Weronika Kowalik – SP w Grabowie, Weronika
Kościańska – SP w Rojowie.
Wyróżnienia: Magdalena Kubiak – SP w Mąkoszycach, Daria Adamska – SP w Kobylej Górze, Edyta
Nowak – SP w Parzynowie, Dagmara Burzała – SP
w Grabowie, Aleksandra Sawczyn – SP w Grabowie.

w kategorii - gimnazja klasy I - III
I miejsce - nie przyznano
II, III i IV miejsca zajęli uczniowie z
Gimnazjum w Grabowie:
miejsce II: - Daria Biel,
Magdalena Dębska,
Dariusz
Skowroński
miejsce III - Natalia
Kogut, Marta Szymczak, Joanna Sawczyn
miejsce IV - Sara Szala, Magdalena
Perzyńska.
Wyróżnienia: Hanna Lesiewicz - Kobyla
Góra oraz Klaudia Grech, Aleksandra
Królak, Przemysław Kubiak, Radosław Kosmala, Monika Kocińska,
Tomasz Anioła – wszyscy z z Gimnazjum w Grabowie.

Gratulujemy!
Kobylogórski Ośrodek Kultury

