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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?
Gimnazjum nr 2

Nadia i Nikola z SP nr 2
w Ostrzeszowie

LO Ostrzeszów

Jesteśmy wolni, możemy iść!
Gratulacje dla nauczycieli
i uczniów za wytrwałość, pracę,
cierpliwość, osiągnięcia; oraz
życzenia - wspaniałych, radosnych i ciekawych wakacji.
Wracajcie pełni sił i wrażeń,
wypoczęci, osmagani
górskim wiatrem i nadmorskim słońcem, zapachem jezior, lasów i łąk.
Zachwyceni pięknem
świata i ludzi!

SP Grabów

Gminny Konkurs Historyczny - 25 lat Okrągłego Stołu

4 czerwca w świetlicy wiejskiej
w Mąkoszycach odbył się Gminny
Konkurs Historyczny, poświęcony 25.

rocznicy obrad Okrągłego Stołu - w ten
sposób uczczono te ważne w dziejach
naszej historii wydarzenia. Do kon-

kursu, którego organizatorem była p.
Bożena Gałęcka, każda szkoła podstawowa z gminy Kobyla Góra zgłosiła 3

BIWAK JĘZYKOWY GIMNAZJUM NR 1
W dniach 26.05-1.06.br. odbywał się
w Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie Tydzień
Języka Angielskiego. W ramach tego tygodnia uczniowie mieli okazję wziąć udział
w sześciu różnych konkursach związanych z językiem i kulturą krajów anglojęzycznych, m.in. w konkursie wiedzy o tych
krajach oraz konkursie Vocabulary Master
(Mistrz Słownictwa), przygotowanych
przez nauczycielki języka angielskiego - p.
Joannę Stasierską-Babarowską i p. Katarzynę Śmiejczak.
Uwieńczeniem całego tygodnia były
piątkowe zajęcia z wolontariuszami
(Hugues - Francja, Leticia i Sonia - Hiszpania, Esko - Bułgaria, Anna - Ukraina).
Prezentowali oni ciekawostki na temat
swoich krajów po angielsku i odpowiadali
na pytania uczniów. Wolontariusze przyje-

Gimnazjum nr 1

chali do nas z fundacji Internationaler Bund
z Krakowa, gdzie pracuje absolwentka
gimnazjum p. Katarzyna Kempa.
Po piątkowych zajęciach w szkole
wolontariusze z uczniami i opiekunami paniami Alicją Działak, Ewą Idczak oraz
Katarzyną Śmiejczak - wyruszyli pieszo
na biwak językowy do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu. Cała grupa spała
dwie noce tutejszej sali gimnastycznej,
gdzie odbywały się również zabawy
ruchowe, językowe i integrujące.
Uczestnicy razem z dziećmi z Niedźwiedzia (pod opieką p. Katarzyny Dytfeld), wzięli udział w pieszej wycieczce do
Antonina oraz autokarowej do Gołuchowa.
Oprócz wycieczek i zabaw były spotkania
się z europosłem oraz wiceburmistrzem.
Naszymi gośćmi byli również dyrektor

szkoły w Niedźwiedziu p. A. Strugała,
dyrektor gimnazjum p. J. Szałkowska,
pani sołtys Niedźwiedzia M. Krawczyk
oraz panie z rady rodziców gimnazjum
z przewodniczącą p. M. Mądrą.
W świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu
poczęstowano nas pysznym plackiem
drożdżowym oraz napojami. Wolontariusze ponownie zaprezentowali swoje
kraje, a dziewczyny z Hiszpanii nauczyły
podstaw flamenco.
Społeczność gimnazjum pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji Tygodnia
Języka Angielskiego.
Mamy też nadzieję na dalszą owocną
współpracę z Internationaler Bund.
Katarzyna Śmiejczak

przedstawicieli.
Szkołę w Mąkoszycach reprezentowali: Natalia Dombek, Julia Kaszubiak,
Jakub Szczygieł; szkołę w Kobylej
Górze: Szymon Adamski, Kamil Gałęcki,
Bartosz Stodolski. Szkołę w Parzynowie: Sandra Bacik, Wiktoria Braun, Roksana Fluder.
Każdy z uczestników otrzymał do rozwiązania test, który składał się zarówno
z pytań zamkniętych, jak i otwartych.
Po wysiłku intelektualnym, przyszedł
czas na pyszny poczęstunek, panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Mąkoszycach, które go przygotowały, doborem
potraw i formą podania nawiązały do
niepamiętanych już przez dzieci czasów
PRL-u. Czekając na wyłonienie laureatów konkursu, uczniowie mogli obejrzeć wystawę przygotowaną specjalnie
na ten dzień, na którą składały się m.in.
czasopisma sprzed 25 lat, obowiązujące
wtedy kartki żywnościowe, jak również
stare banknoty i monety, które dziś

posiadają już tylko wartość historyczną.
O kolejności miejsc decydowała
łączna ilość punktów zdobyta przez całą
drużynę z danej szkoły. Po sprawdzeniu
prac, jury w składzie: Izabela Frankowska-Grabarczyk, Małgorzata Moskwa
oraz Jan Golański, ustaliło następujące
wyniki:
- I miejsce - Szkoła Podstawowa
w Kobylej Górze,
- II miejsce - Szkoła Podstawowa
w Parzynowie,
- III miejsce - Szkoła Podstawowa
w Mąkoszycach.
W konkursie przewidziano również
nagrodę specjalną - dla najlepszego
uczestnika - zdobywcy największej
liczby punktów; otrzymał ją Bartosz Stodolski, uczeń SP w Kobylej Górze.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy
i życzymy, aby pogłębiali swoją wiedzę
związaną z historią naszego kraju.
Małgorzata Moskwa

WRÓĆMY DO ŹRÓDEŁ
Kraszewiccy uczestnicy projektu Cyfrowa Dziecięca
Encyklopedia Wielkopolan w archiwum państwowym

19 maja br. Archiwum Państwowe
w Kaliszu otwarło swe podwoje przed
uczniami Szkoły Podstawowej w Kraszewicach. Wyjazd zorganizowano
w ramach działań projektowych, służących zredagowaniu multimedialnych
biogramów czworga Wielkopolan,
związanych z naszą gminą (Marian Falski, Marianna vel Marcjanna Milettich,
Irena Oxner i Bożena Zadka). Uczniami
opiekowały się uczestniczące w projekcie Urszula Strzała i niżej podpisana,
a także nauczycielka historii, Wanda
Noweta.
Uczniowie zwiedzili kolejno nowoczesne magazyny, pracownię konserwatorską oraz spotkali się z bibliotekarką archiwum, która przedstawiła
historię i działalność placówki. Swój
interesujący wywód wzbogaciła prezentacją archiwistycznych perełek.
Obejrzeliśmy np. spisaną w Kaliszu
w 1862 roku przedmałżeńską intercyzę
Marii Wasiłowskiej po mężu Konopnickiej. Okazało się, że przyszła poetka
wniosła mężowi w posagu m.in. for-

tepian mahoniowy, tuzin talerzyków
z niebieskiemi brzegami, a także tuzin
pończoch bawełnianych.
Celem naszej wizyty było jednakże
poszukiwanie informacji o krajanach,
ze szczególną więc uwagą przyglądaliśmy się archiwaliom dotyczącym
kraszewiczan. Odnaleźliśmy np. podpis księdza Piotra Gutmana pod aktem
chrztu Leona Hofmana - ofiary Katynia.
Zapisy te przybliżyły nam losy znanych
mieszkańców Kraszewic, a sposób ich
poszukiwania stał się wskazówką do
dalszej kwerendy.
Opuszczaliśmy kaliskie archiwum muśnięci
powiewem
historii
i zaproszeni przez panią
bibliotekarkę do udziału
w dorocznym konkursie
Ad fontes (Do źródeł),
który uświadamia młodym, że - wg słów Norwida - Przeszłość jest
to dziś, tylko cokolwiek
dalej.
Agnieszka
Chowańska

