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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?
które wszystkim uczestnikom
rywalizacji wręczali: wiceburmistrz
i sekretarz urzędu. Miasto zresztą
ze środków budżetowych dofinansowało realizację tego udanego
przedsięwzięcia. Miejmy nadzieję,
że konkurs „Moja mała ojczyzna”
zagości na dłużej i kolejnym gimnazjalistom pozwoli wykazać się
wiedzą o naszym pięknym regionie.
K. Juszczak

MOJA MAŁA OJCZYZNA
O pięknej Ziemi Ostrzeszowskiej
i ludziach zasłużonych dla naszego
regionu można mówić w sposób
akademicki – nudny, ale można
też skarbnicę wiedzy w tym temacie przemycić w formie konkursu
–zabawy. Tę drugą opcję przyjęli
organizatorzy konkursu wiedzy
o regionie – przedstawiciele Forum
Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej
i pomysł ich okazał się strzałem
w dziesiątkę! Startująca w konkursie młodzież gimnazjalna, wspierana dopingiem własnych kibiców,
wykazywała się wiedzą, błyskotliwością i humorem. W konkursie,
który odbywał się pod hasłem:
MOJA MAŁA OJCZYZNA, startowali uczniowie klas pierwszych
ostrzeszowskich gimnazjów: nr 1
i nr 2, a także młodzież ze szkoły
w Siedlikowie. Pod koniec maja
w każdej z tych szkół odbyły się
pisemne eliminacje i one to wyłoniły
trzyosobowe zespoły: główny i pomocniczy, które 13 czerwca reprezentowały
swoje szkoły w rozgrywce finałowej.
Już wchodząc na salę sesyjną, gdzie
odbywały się zmagania, znajdowało się
w samym centrum emocjonującej, ale
także pouczającej zabawy. Jedne pytania były proste, inne bardziej skomplikowane. A było i takie, które wymagało

Startujące w konkursie
gimnazja reprezentowali:

zdolności poetyckiej - chodziło o napisanie wiersza o Ostrzeszowie. Wszystkie trzy zespoły świetnie poradziły sobie
z tym zadaniem, wykonując rymowanki
o naszym mieście nawet w formie rapu.
Krzyżówka, której rozwiązanie dawało
hasło OSTRZESZÓW, również nie stanowiła problemu, podobnie jak i inne
zadania. Ich autorką, zarazem prowadzącą cały konkurs, była p. Krystyna

Rajska, zaś wspierali ją, tworząc jury
- reprezentujący FRZO: Beata Cieplik
i Artur Franikowski, oraz przedstawiciele
UMiG Ostrzeszów – Dorota Owczarczak
i Józef Czwordon.
Po rozegraniu 10 konkurencji i podliczeniu punktów, jurorzy wydali werdykt:
Zwycięzcą konkursu została młodzież
z Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka (48 p), wyprzedzając koleżanki

i kolegów z Gimnazjum nr 2 im. Karola
Wojtyły (43 p) oraz Gimnazjum w Siedlikowie im. ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego (37 p). Młodzieży z Siedlikowa przypadła za to największa
„tytka” cukierków za najfajniejsze, zdaniem jury, hasła wspierające swą drużynę, np. Pod skrzydłami Wyszyńskiego
będziemy walczyć do upadłego. Oprócz
cukierków były też nagrody rzeczowe,

Gimnazjum nr 1
Zespół główny: Adrianna Plichta,
Daria Klepacz, Martyna Mrugalska.
Zespół pomocniczy: Natalia Pawlak, Małgorzata Bacik, Sebastian
Kędzia.
Opiekę sprawowali: Natalia Działak
i Alina Kaźmierczak.
Gimnazjum nr 2
Zespół główny: Amelia Dolata, Kacper Kiereta, Nicol Matyjaszczyk.
Zespół pomocniczy: Daria Janusz,
Anna Niełacna, Weronika Raszewska.
Opiekę sprawowali: Grażyna Matysiak
i Paweł Tomkowiak.
Gimnazjum w Siedlikowie
Zespół główny: Jagoda Moryksiewicz,
Marietta Pastucha, Szymon Hyrza.
Zespół pomocniczy: Anita Bogacz,
Maciej Dorobek, Jan Odrobiński.
Opiekun: Beata Binkowska.

I Minifestiwal Piosenki Angielskiej w Szkole Podstawowej nr 3
Języki przybliżają świat, a muzyka nie zna granic
Pod takim mottem 13 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie odbył się I Minifestiwal
Piosenki Angielskiej dla uczniów klas I-VI. Do rywalizacji stanęło 46 wykonawców. Zaprezentowali oni
w języku angielskim przeboje największych ikon
muzycznych ostatnich lat. Mieliśmy okazję wysłuchać utworów Steve Wondera, Celine Dion, Michela
Jacksona, Adele, Limahl’a, Alicii Keys, Seleny
Gomez, Bobby Mc Ferrina oraz piosenek w wykonaniu zespołów Pink Floyd, Aerosmith, Abby i wiele
innych. Dla swych młodszych kolegów zaśpiewali
też uczniowie I LO, laureaci Powiatowego Konkursu
Piosenki Angielskiej w Ostrzeszowie, dając wspaniały popis swych możliwości wokalnych.
W kategorii klas I-III miejsce I zajęła Dominika
Drzazga z piosenką „My Heartwill go on” Celine
Dion, II miejsce Kacper Szczypkowski, który zaśpiewał piosenkę „I justcalled to say I love you” Steve
Wonder’a, III wyśpiewał sobie Adam Rycerski wraz

zespołem w składzie: Mikołaj Janiszewski i Dawid
Mietlicki, którzy zaprezentowali się w znanym utworze zespołu Pink Floyd „Teacher leave them kids
alone”.
W kategorii klas IV-VI miejsce I zajęła Iga
Kurzawa, która brawurowo zaprezentowała
piękną piosenkę Michaela Jacksona „Music and
me”, II miejsce przypadło duetowi Hannie Przenicznej i Michalinie Gani w piosence „Call me maybe”,
miejsce III wyśpiewał Maciej Pelka, śpiewając znany
utwór Eltona Johna „Canyoufeel the love tonight”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy
pamiątkowe z rąk dyrektora szkoły p. Marka Drzazgi.
Festiwal przyniósł dzieciom wiele radości i przyczynił się do zmotywowania uczniów do nauki języka
angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób, a przy
okazji odkrytych zostało wiele talentów wokalnych.
Organizator: Joanna Grzesiak

III POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ
12 czerwca odbyły się eliminacje
finałowe III Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej. Impreza
odbyła się w sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Ostrzeszowie. Talenty
wokalne i językowe uczestników konkursu mogli podziwiać nie tylko jurorzy,
ale również zaproszeni goście - przedstawiciele lokalnych i branżowych władz.
Konkurs, podobnie jak w ubiegłych
latach, spotkał się z niezwykle entuzjastyczną postawą uczniów gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych (w tych
kategoriach rywalizowali uczestnicy).
Talent wokalny i językowy zaprezentowało 17 finalistów, którzy dostarczyli
widowni niecodziennych wrażeń artystycznych. Ze szkół ponadgimnazjanych
do rywalizacji na scenie muzycznej
stanęli wokaliści z I LO oraz z Zespołu
Szkół nr 2. Bogaty warsztat umiejętności wokalnych i językowych zaprezentowali również uczniowie z Siedlikowa,
Doruchowa, Kraszewic, Kobylej Góry,
Mikorzyna oraz z Gimnazjum nr 1 i nr 2
w Ostrzeszowie.
Umiejętności językowe uczestników
oceniały panie: Katarzyna Kubiak-Moś,
Natalia Świstak-Trawińska - nauczycielki
j. angielskiego; Anna Klósak, nauczycielka j. niemieckiego oraz pan Andrzej
Lamek -fundator nagrody głównej,

którą jest roczny darmowy kurs języka
angielskiego w szkole językowej Nova
Centrum. Umiejętności wokalne ocenił
tradycyjnie pan Adam Fulara - założyciel
zespołu „FUMIX” w Zespole Szkół nr 2.
Zwycięzcy, którzy wyśpiewali sobie I
miejsce, otrzymali roczny darmowy kurs
języka angielskiego w szkole językowej
Nova Centrum. Wokaliści, którzy uplasowali się na miejscu, II zdobyli tablety,
natomiast nagrodą za III miejsce były
dyski przenośne o poj. 500 GB.
Wokaliści potwierdzili wielką klasę
zarówno pod względem językowym, jak
i wokalnym. Kryterium nadrzędnym były
umiejętności językowe, natomiast zdolności wokalne stanowiły miernik drugorzędny. Poziom był bardzo wyrównany,
jednak jurorzy wyłonili zwycięzców.
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Marta Kulig-I LO, opiekun: p.
Tomasz Ćwirko,
II miejsce: Natalia Michalak - II LO, opiekun: p. Andrzej Kułak,
III miejsce: Oliwia Biel - I LO, opiekun: p.
Tomasz Ćwirko.
Gimnazja
I miejsce: Agnieszka Sroczyńska Gim. Siedlików, opiekun: p. Edyta
Zygmunt-Jędrzejak,

II miejsce: Aleksandra Danielska Gim. nr 2 w Ostrzeszowie, opiekun:
p. Katarzyna Wojda,
III miejsce: Lorina Langner – Gim.
w Doruchowie, opiekun: p. Sylwia
Rutkowska.
Serdecznie dziękuję przybyłym
gościom za okazane zainteresowanie, panu dyrektorowi Witoldowi
Jakubczykowi za pomoc w zorganizowaniu konkursu, opiekunom
wokalistów za ich przygotowanie,
a wokalistom za odwagę i chęć
zaprezentowania swoich talentów.
W imieniu finalistów dziękuję p.
Andrzejowi Lamkowi za ufundowanie nagrody głównej.
Katarzyna Kubiak-Moś

DZIEŃ TALENTÓW W SP W OLSZYNIE
Z okazji Dnia Dziecka samorząd
uczniowski z opiekunem - panią
Donatą Śmiejczak, zorganizował 31
maja konkurs pt. „Ja też mam talent”.
Uczniowie biorący w nim udział
odsłonili przed jury i szkolną widownią swoje liczne, czasem skrywane
wcześniej talenty. Był pokaz gry na
keyboardzie w wykonaniu uczennicy klasy I Magdy Bacik oraz gry na
skrzypcach Ani Mierniczak. Mieliśmy
okazję podziwiać ciekawe układy
taneczne braci Błaszczaków i uczennic z klasy VI - Marty Pinkowskiej
i Marty Kuboś. Wysłuchaliśmy także
piosenek i ciekawych interpretacji
wierszy. W dobry humor wprawił nas
Kuba Kossok z klasy II, który opowiadał zabawne dowcipy i anegdoty.
Sprawność fizyczną w pokazie karate

zaprezentowali także Kasia Kaleta
i Oskar Kondoł.
Wszystkim uczestnikom konkursu

gratulujemy ich talentu.
Magdalena Potyrała

