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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?

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM – OBROŃCOM POLSKI
Od lewej stoją: Natasza, Konrad, Maciej i Michał.

SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2
W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH
PRZEDMIOTOWYCH

10 maja w Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Kraszewicach odbył
się XII Powiatowy Konkurs Recytatorski
Poezji o Wojnie i Okupacji. Wzięło w nim
udział 10 uczniów, którzy reprezentowali Gimnazjum w Czajkowie, Kobylej
Górze, Siedlikowie, Kraszewicach oraz
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie. Organizatorką konkursu była p. Maria Ciołek
– nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka w gimnazjum.
Uczestnicy deklamowali dwa wybrane
przez siebie wiersze.
Po wysłuchaniu wszystkich recytacji
jury wyłoniło następujących laureatów:
- I miejsce – Aleksandra Danielska
z Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie,

opiekun- Bożena Kaja (W. Szymborska
„Koniec i początek”, W. Broniewski
„Słońce września”),
- II miejsce – Anita Bogacz z Gimnazjum w Siedlikowie, opiekun - Beata
Gabryś (W. Szymborska „Obóz głodowy pod Jasłem”, W. Broniewski
„Ballady i romanse”),
- III miejsce – Marta Brej, Gimnazjum
w Kobylej Górze, opiekun - Justyna
Krzyżanek-Mrugalska (T. Różewicz
„Ocalony”, A. Słonimski „Alarm”).
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie.
Deklamacjom przysłuchiwała się p.

Maria Sobieraj – dyrektor Gimnazjum
w Kraszewicach, która zwróciła uwagę
na wysoki poziom konkursu i podkreśliła, że tego typu inicjatywy w czasach
zdominowanych przez komputer i Internet są szczególnie cenne. Konkurs przebiegał w miłej i kameralnej atmosferze.
Uczniowie mogli nie tylko zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie,
ale także zawrzeć nowe znajomości,
natomiast nauczyciele mieli doskonałą
okazję, by podzielić się swoimi doświadczeniami. Wszystkich miłośników poezji
zapraszamy w gościnne progi kraszewickiego gimnazjum już za rok.
Marta Warszawska – uczennica
Gimnazjum w Kraszewicach

Czerwiec to w szkole czas podsumowań. Patrząc na Gimnazjum nr 2
im. Karola Wojtyły w Ostrzeszowie,
można zauważyć, że jak co roku jego
uczniowie startowali w wielu konkursach i to bardzo często z powodzeniem.
Do takich należą wojewódzkie konkursy
przedmiotowe, organizowane przez
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dotarcie w nich do finału to i satysfakcja,
i prestiż. Zostanie laureatem to zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego i dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły
ponadgimnazjalnej. Każdego roku nasi
uczniowie są wśród tych szczęśliwców.
W tym roku laureatami zostali: Natasza Trzęsowska z klasy 3a w konkursie z chemii oraz Konrad Wieczorek
z klasy 2d z geografii (w minionym
roku był laureatem z historii). Natomiast do finału konkursu z historii
dotarli: Maciej Wajerowski z klasy

XX jubileuszowe Spotkania z filozofią w I LO

Chór szkolny.
Czym jestem? Co powinienem robić? W co mogę
wierzyć i czego mogę się spodziewać? Do tego
sprowadza się wszystko w filozofii – tak definiuje
istotę jednej z najważniejszych dziś dziedzin wiedzy Georg Christoph Lichtenberg – niemiecki satyryk, aforysta i krytyk sztuki. Na tę oraz inne próby
sprecyzowania celów i zadań filozofii powołała
się młodzież I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie, inaugurując XX jubileuszowe
Spotkania z filozofią.
Uroczysta sesja, pod hasłem Filozofia nauczycielką życia, odbyła się w auli szkoły 7 czerwca
Honorowymi gośćmi byli przede wszystkim
naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu – prof. dr hab. Edward Jeliński i prof.

Prof. dr hab. Edward Jeliński,
prof. dr hab. Janusz Wisniewski
i dyrektor Ryszard Kalina.
dr hab. Janusz Wiśniewski, a także przedstawiciele lokalnych władz oraz p. Barbara Szkudlarek –
starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
p. Beata Cieplik – przew. Rady Rodziców I LO.

Inicjatorzy i historia Spotkań
W rozdziale Uniwersyteckim szlakiem monografii I LO pt: W cieniu kasztanów czytamy: Liceum

Ogólnokształcące to instytucja z natury służebna
wobec projektowanych etapów kształcenia, przede
wszystkim wobec studiów wyższych. Jakiekolwiek
więzi pomiędzy szkolnictwem ponadgimnazjalnym
a wyższym mają więc posmak „związków naturalnych”. Pożytek z tych kontaktów odnoszą zarówno
uczniowie, ci „Mniejsi”, obcujący z wyżynami
wiedzy i niejako przygotowujący się do przyszłych
losów uczelnianych, jak i wykładowcy akademiccy,
którzy mają okazję użyczyć przyszłym studentom
tajników wiedzy. Ta swego rodzaju deklaracja ma
odzwierciedlenie w konkretnych przedsięwzięciach,
jakimi są umowy o współpracy z wyższymi uczelniami. Pierwszą w szkole – spektakularną inicjatywą, mającą na celu nawiązanie kontaktu z uczelnią, było podpisanie porozumienia o współpracy
z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w roku 1993. Wydarzenie miało miejsce
dzięki staraniom dyrektora szkoły pana Ryszarda
Kaliny i polonistki - pani Marii Krysińskiej-Wawrzyckiej, która opracowała świetnie oceniony przez
naukowców z Poznania program kształcenia filozofii w szkole. Ważnym elementem współdziałania
stały się wizyty naukowców z Poznania w I Liceum.
O inspirującej uczniów obecności filozofii
w szkole świadczyły od samego początku sukcesy w Olimpiadzie Filozoficznej. Do kalendarza
szkolnego zaś weszły Spotkania z filozofią, będące
wspólnym przedsięwzięciem uczniów, najpierw
pod kierunkiem p. Marii Krysińskiej-Wawrzyckiej,
a potem p. Bożeny Mularczyk, i zaprzyjaźnionych profesorów z wielkopolskiego uniwersytetu.
Coroczne spotkania otwierał zawsze przygotowany
przez młodzież program o tematyce filozoficznej,

a później odbywała się część wykładowa związana
z motywem przewodnim, np. Wolność – marzenie
czy fakt lub Rzeczywistość snu.

Jubileusz
Tematyka XX Spotkań z filozofią oscylowała
wokół wspomnień, były one swoistym podsumowaniem sesji. Nie mogło jednak zabraknąć tego, co
najważniejsze - myśli ubranych w słowa najwyższych autorytetów, czyli wykładów. Prof. dr hab.
Edward Jeliński wygłosił wykład O mądrości nie
tylko filozoficznie, natomiast prof. dr hab. Janusz
Wiśniewski Dziwne pytania filozoficzne. Jubileusz sprowokował także młodzież do poszukania
inspiracji w przeszłości, czego efektem był przygotowany specjalnie na tę okazję montaż słowno-muzyczny, dedykowany twórcom i miłośnikom
ostrzeszowskich filozoficznych festiwali. W krainę
myśli filozoficznej zabrały wszystkich słuchaczy
strofy wierszy Wisławy Szymborskiej, w rzeczywistość snu widzowie przenieśli się dzięki ekspresji
ukrytej w tańcu, rozważania o miłości, samotności i wolności sprowokowały utwory w wykonaniu
szkolnego chóru, solistek i muzyków.
Ważną częścią uroczystości były podziękowania
skierowane pod adresem pomysłodawców i realizatorów tego, trwającego już dwadzieścia lat, projektu oświatowo-uczelnianego, w szczególności
naukowców z Poznania (również nieobecnego prof.
dr. hab. Jana Sucha), a także nauczycieli filozofii,
Rady Rodziców, organów prowadzących, wreszcie
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, którzy życzliwie
wspierali inicjatywę.
Anna Szkopek
I Liceum w Ostrzeszowie

Zwycięska drużyna Lemurów.
29 maja roku odbyły się w naszej
szkole III Międzyklasowe Potyczki
Matematyczno-Polonistyczno-Sportowe, przeznaczone dla klas IV – VI,
zaś przed nimi, na rozgrzewkę, odbyły
się Szkolne Biegi Przełajowe, które
wprowadziły uczniów w klimat konkurencji sportowych. Były one reprezentowane przez drużyny: „Biedronek”,
„Króliczków” i „Lemurów”. Uczniowie

2c i Michał Zwierz z klasy 3a. Wszyscy oni, jak podkreślają, swój sukces
zawdzięczają nie tylko własnej pracy,
ale i pomocy ze strony nauczycieli.
Nataszę przygotowywała p. Magdalena Klimaszewska, w świat zagadnień z geografii Konrada wprowadzała
p. Kornelia Cempel, a pomocą w przygotowaniu do konkursu z historii służył
p. Paweł Tomkowiak. Choć od uczestników konkursów wymagano wiedzy
znacznie przekraczającej podstawy
programowe, a co za tym idzie musieli
poświęcać sporo czasu na przygotowania, to nie rezygnowali ze swoich
„pozanaukowych” pasji. W przypadku
Nataszy jest to fotografia, dla Konrada
spotkania szkolnego kółka teatralnego,
a dla Macieja malowanie. Patrząc na ich
sukcesy, można po raz kolejny przytoczyć słowa: „Per aspera ad astra”.
R.

Polonez w wykonaniu klas 1-3.

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Potaśni
rywalizowali ze sobą w konkurencjach
sportowych, polonistycznych i matematycznych. Musieli wykazać się
umiejętnością logicznego myślenia,
szacowania, kojarzenia, wiedzą ogólną
oraz doskonałą sprawnością fizyczną.
Po podsumowaniu punktów z 15 kon-

kurencji zwyciężyły „Lemury” z klasy
VI, na drugim miejscu uplasowały się
„Króliczki” z klasy V, zaś na trzecim
„Biedronki” z klasy IV. Potyczki były
nie tylko sprawdzianem z wiedzy, ale
przede wszystkim okazją do doskonałej zabawy. Ukoronowaniem dnia było

ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek.
Kilka dni później Rada Rodziców
wraz z nauczycielami i uczniami już po
raz 11. zorganizowała festyn rodzinny,
który odbył się 2 czerwca przy Sali
OSP w Zajączkach. Pogoda dopisała,
więc przybyło wielu gości. Ucznio-

wie uczcili piosenką, tańcem i wierszem Dzień Matki. Można było zjeść
smaczną kiełbaskę, delektować się
pysznym ciastem, upieczonym przez
mamy, czy też spróbować szczęścia
w różnorodnych konkursach. Festyn
zakończył się zabawą, na której do
tańca przygrywał zespół Dioda.
(a)

