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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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A W SZKOŁACH - WAKACJE!
Choć wakacje przekroczyły półmetek, my ciągle piszemy o osiągnięciach, wydarzeniach, imprezach i wycieczkach w roku szkolnym 2013/2014.
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Po dziesiĊciu miesiącach pracy
nad rozwijaniem pasji i uzdolnieĔ przyszedá wreszcie czas na podsumowania.
KaĪde osiągniĊcie cieszy, uskrzydla
i zasáuguje na uznanie, zwáaszcza Īe
máodzieĪ naszego gimnazjum braáa
udziaá w wielu zawodach, turniejach
i konkursach, odnosząc w nich sukcesy na róĪnych szczeblach, a przez to
rozsáawiając dobre imiĊ naszej szkoáy
i udowadniając, Īe umoĪliwia im ona
wszechstronny rozwój. Wszystkie osiągniĊcia stanowią wiĊc dla uczniów, dyrekcji i nauczycieli Ĩródáo satysfakcji
i motywacji do dalszej pracy.
Znakomity szachista Filip Janiszewski zająá II miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w Szachach
w kategorii do lat 18 i XIV miejsce
w Mistrzostwach Polski w Szachach.
Do sukcesów gimnazjalistów
z jedynki naleĪy zakwali¿kowanie siĊ
i udziaá w etapach rejonowych wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
W etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego braáa
udziaá Karolina Sznajder z kl. 3c (nauczycielka p. Wiesáawa Mrugalska).
W etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Historycznego braáa
udziaá Lidia KaáuĪny (nauczycielka p.
A. KaĨmierczak), a w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
uczennica kl.3b - Eliza Sieradzka (nauczycielki p. M. Páowens i A. Dziaáak).
WĞród uczniów naszego gimnazjum wielu rozwijaáo swoje umiejĊtnoĞci jĊzykowe. Byáa wĞród nich Julia
Siwek - uczestniczka rejonowego
etapu Wojewódzkiego Konkursu
JĊzyka Angielskiego (nauczycielka
p. J. Babarowska).
W IV Powiatowym Konkursie
Piosenki Angielskiej i Niemieckiej
do ¿naáu awansowaáy Martyna Bacik i Zo¿a Gorzelanna, w ¿nale III
miejsce uzyskaáa Zo¿a Gorzelanna
(nauczyciel p. Janusz àacina).
W II Powiatowym Konkursie JĊzyka Angielskiego i Niemieckiego
POLIGLOTA do ¿naáu awansowaáy
Hanna Stempniewicz i Eliza Sieradzka (nauczyciele p. M. Szczap i p.
J. àacina).
W II Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki Patriotycznej i Religijnej Martyna Bacik z kl. 1d zajĊáa III

miejsce (nauczycielka p. Agnieszka
Klóska).
W etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju „BezpieczeĔstwo w Ruchu Drogowym”, szkoáĊ
reprezentowali uczniowie klas trzecich:
Dawid Hyla, Piotr Goncerzewicz
i Szymon Dziergwa. W maju wymienieni uczniowie reprezentowali szkoáĊ
w etapie wojewódzkim i zajĊli na 31
druĪyn 15. miejsce (nauczycielka p. M.
Chachuáa).
W etapie powiatowym turnieju pod hasáem „Potra¿Ċ udzielaü
pierwszej pomocy”, organizowanym
przez „Bezpieczny Powiat” nasze
gimnazjum reprezentowali uczniowie
z kl. 3b: Eliza Sieradzka, Konrad

KordylasiĔski i Zuzanna Kantecka.
Zdobyli druĪynowo III miejsce (nauczycielka p. R. Michniewska).
W kategorii programów artystycznych wspomnianego wczeĞniej turnieju organizowanego przez „Bezpieczny
Powiat” szkoáĊ reprezentowaáa máodzieĪ z kl. 1d pod opieką p. M. Chachuáy: Piotr Maáolepszy, Martyna Bacik,
Natalia Korczak, Helena SzuÀiĔska,
Hanna Stempniewicz, Natalia JanasiĔska, Kacper GruszczyĔski, Martyna Kaczmarek, Filip Janiszewski.
Uczniowie sami napisali i przedstawili
scenkĊ na temat pierwszej pomocy, a
swoje zdolnoĞci wokalno- instrumen-

talne na scenie mogli pokazaü Martyna
Bacik, Konrad KordylasiĔski i Helena SzuÀiĔska. Uczniowie otrzymali I
miejsce wĞród gimnazjów.
W Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym OLIMPUS dwie uczennice z klasy pierwszej uzyskaáy tytuá
laureata. Hanna Stempniewicz zajĊáa IX miejsce, zaĞ Marta Mazur X.
W klasach drugich w tej ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej najlepszy wynik osiągnĊáa Maágorzata Bacik, a w klasach trzecich trzy uczennice uzyskaáy ten sam wynik. Są to:
Agata Nawrot, Karolina Sznajder i
Karolina Pawlak.
W MiĊdzynarodowym Konkursie
Matematycznym KANGUR najlepszy
wynik punktowy w klasach pierwszych uzyskaá Maciej KaĨmierczak ,
w klasach drugich Klaudia Siwek, w
klasach trzecich Karolina Sznajder.
Do obydwu konkursów uczniów przygotowywaáy panie: W. Mrugalska, K.
Pawlak i R. Michniewska.

Eliza Sieradzka i Konrad KordylasiĔki zdobyli I miejsce w Powiatowym Konkursie Zawodoznawczym „ĝwiat zawodów” (nauczycielka
p. A. Dziaáak).
W MiĊdzygimnazjalnym Konkursie
Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
I miejsce zdobyáa Maágorzata Bacik,
II - Adrianna Plichta, a w Powiatowym Konkursie Europejskim „IX
Bieg Europejski” nasza druĪyna
w skáadzie: Klaudia Mazurkiewicz,
Roksana ZiĊba, Konrad KordylasiĔski, Eliza Sieradzka i Daria Waiss
zdobyáa II miejsce (nauczycielka p. A.
KaĨmierczak).
W Gminnym Konkursie Wiedzy o

Regionie nasza ekipa w skáadzie: Adrianna Plichta, Natalia Pawlak, Daria
Klepacz, Aleksandra CwojdziĔska,
Maágorzata Bacik i Kamil Górny, zajĊáa I miejsce (nauczycielki p. A. KaĨmierczak i p. J. Piechota).
Adrianna Plichta zajĊáa I miejsce
w Powiatowym Konkursie Recytatorskim pod hasáem „Jak kamieĔ
z serca” (nauczycielka p. G. JabáoĔska).
W Kraszewicach odbyá siĊ w maju XIII MiĊdzygimnazjalny Konkurs
Poezji Wojennej. Pierwsze miejsce
zajĊáa - Magdalena PáaĪewska, a trzecie równieĪ uczennica naszej szkoáy
- Lidia KaáuĪny (nauczycielka
p. A. CwojdziĔska).
W
MiĊdzygimnazjalnych
Potyczkach Humanist ycznych,
druĪyna w skáadzie:
Klaudia Mazurkiewicz, Magdalena
PáaĪewska i Konrad KordylasiĔski,
zajĊáa IV miejsce.
Podczas koncertu galowego Dni
Kultury Szkolnej w
klasy¿kacji ogólnej
gimnazjów GRAND
PRIX zostaáo wrĊczone naszemu Gimnazjum.
Podczas Dni Kultury Szkolnej
- w prezentacjach teatralnych zespóá AGA, którego opiekunem jest
p. J. Zwierz, zająá I miejsce; w konkursie recytatorskim II miejsce zająá
Konrad KordylasiĔski, a III Magdalena PáaĪewska i Lidia KaáuĪny, zaĞ
Helena SzuÀiĔska otrzymaáa wyróĪnienie (nauczycielki p. A. CwojdziĔska
i J. Zwierz); w kategorii prezentacji
plastycznych, które byáy przygotowywane pod okiem J. Olechnowicza,
I miejsce zajĊáa Marta Pinkowska, III
Martyna Kaczmarek, wyróĪnienie
Wiktoria Jasiak; w prezentacjach
estradowych I miejsce zajĊáa Martyna Bacik (nauczycielka p. J. Piechota);
w prezentacjach tanecznych nasza
ekipa - Nicola Andrzejewska, Marta
Pinkowska i Marta Mazur, przygotowująca siĊ pod okiem p. A. KaáuĪny
zajĊáa III miejsce.
Uczniom naszego gimnazjum nieobce są zagadnienia prozdrowotne,
wiĊc w konkursie „Wiedza o zdrowiu”.
„Choroby wektorowe” III miejsce w
powiecie zająá zespóá z kl. 2b: Maágorzata Bacik, Kamil Górny i Dawid
Roszak (nauczycielka p. B. Wróbel).
Na dobre imiĊ naszej szkoáy pracowali równieĪ sportowcy, a na szczególne wyróĪnienie zasáugują páywacy.
ARTUR WOLIēSKI zająá XI miejsce
w Mistrzostwach Polski w páywaniu
w Olsztynie na dystansie 200 m st.
grzbietowym; podczas Letnich Mistrzostw OkrĊgu DolnoĞląskiego
zdobyá brązowy medal na dystansie
100 m st. grzbietowym, natomiast
podczas Letnich Mistrzostw OkrĊgu
Wielkopolskiego okazaá siĊ najlepszy w roczniku 2000 na 100 i 200 m
st. grzbietowym. Podczas III Ogólnopolskich Mistrzostw Ostrzeszowa
w páywaniu zdobyá záoty medal na
dystansie - 50m i 100m st. grzbietowym oraz srebrny medal na 50m st.
dowolnym. Artura dzielnie wspieraáa
ELIZA SIERADZKA, która podczas
DolnoĞląskiego ĝwiĊta Sportu zajĊáa III miejsce na dystansie 50 m st.
dowolnym, IV miejsce na III Ogólnopolskich Mistrzostwach Ostrzeszowa na dystansie 50 i 100m st. klasycznym. Ponadto Eliza zajĊáa: IV miejsce
na 50m stylem dowolnym kat. D
w Zawodach z okazji DolnoĞląskiego ĝwiĊta Sportu 2014 we Wrocáawiu i II miejsce w Ogólnopolskich
Zawodach Páywackich w Sprincie
o puchar Klubu Kibica na 50m stylem klasycznym w kategorii wiekowej
16 lat - ranga ogólnopolska.

Jakub Kozáowski i Tymoteusz
UrbaĔski to uczestnicy zawodów páywackich o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Kuba zająá IV miejsce na
100m stylem zmiennym podczas
ogólnopolskich zawodów w Ostrzeszowie, Tymek zająá V miejsce na dystansie 50m stylem klasycznym i VI
miejsce na 100m stylem zmiennym.
Obydwaj Ğwietnie páynĊli podczas II
Ostrzeszowskiej Ligi Páywackiej
Szkóá, zdobywając srebrny i brązowy medal na dystansie 50 m stylem
dowolnym.
Mając takie ¿lary w páywaniu, nasza szkoáa w tym roku zdobyáa Mistrzostwo w klasy¿kacji generalnej
na najbardziej rozpáywaną szkoáĊ
II Ostrzeszowskiej Ligi Páywackiej
Szkóá. Zawody te skáadaáy siĊ z cyklu
4 zawodów. Artur WoliĔski zwyciĊĪyá
czterokrotnie, zdobywając komplet
punktów dla naszej szkoáy, a Jakub
Kozáowski cztery razy byá drugi.
Punkty zdobyli takĪe: Eliza i Tymoteusz, a takĪe Filip Krawczak, Dawid
Hyla, Anna PáaĪewska, Marta Pinkowska i Patryk Roszak. Ci uczniowie
najbardziej przyczynili siĊ do naszego
zwyciĊstwa. Oprócz nich Gimnazjum nr
1 reprezentowaáo jeszcze 19 uczniów,
których zaangaĪowanie przyniosáo
nam sukces. W paĨdzierniku zajĊliĞmy

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w Páywaniu, ale byáo to za maáo, aby
uzyskaü bezpoĞredni awans do ¿naáu
wojewódzkiego, który rozgrywany byá w
Poznaniu. Opiekunami grupy páywaków
byli nauczyciele wychowania ¿zycznego p. A. KaáuĪny i p. A. Wojciechowski.
WĞród naszych uczniów są równieĪ wspaniali piákarze. Reprezentacja
szkoáy zajĊáa III miejsce w Mistrzostwach Powiatu i IV miejsce w turnieju o zasiĊgu rejonowym „Piákarska kadra czeka”.
W konkursie wiedzy o igrzyskach
olimpijskich i Crossie Ostrzeszowskim Zuzanna Szczepaniak i Martyna Mrugalska zakwali¿kowaáy siĊ
do etapu rejonowego, gdzie zajĊáy IV
miejsce (nauczycielka p. A. KaáuĪny).
Wszystkie osiągniĊcia naszych
uczniów zasáugują na szczególne
uznanie, gdyĪ są Ğwiadectwem nie
tylko ogromnych zdolnoĞci i wielkiej
pasji, ale równieĪ olbrzymiego wysiáku
wáoĪonego w zdobywanie kolejnych poziomów wiedzy i szlifowanie zdobytych
umiejĊtnoĞci. Gratulujemy!
Dyrekcja i grono pedagogiczne
Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka
w Ostrzeszowie

DZIEWCZČTA Z I LO
ZWYCIČįCZYNIAMI XIV
WIELKOPOLSKIEGO TURNIEJU
W AEROBIKU GRUPOWYM
29 kwietnia w Jarocinie odbyá siĊ
XIV Wielkopolski Turniej w Aerobiku
Grupowym. Wystąpiáy w nim dziewczĊta z naszego liceum, w skáadzie:
Agata Królikowska, Jagoda Piechota,
Natalia Jarosz, Pamela JĊdrzejewska, Julia Jokiel, Agnieszka Nowak,
Magdalena Szmaj, Maria Berezka,
Natalia Zadka, pod opieką p. Bogumiáy Alcer.
JuĪ podczas Wielkopolskich
Igrzysk MáodzieĪy Szkolnej, które
odbyáy siĊ w Poznaniu 28 marca,
w ¿nale wojewódzkim grupa zajĊáa III

miejsce, sprawiając nam ogromną radoĞü. Tym razem nasze zawodniczki
zdobyáy I miejsce, pokonując m.in.
druĪynĊ z Wronek (II m.) i druĪynĊ z
KĊpna (III m.). RadoĞü nasza jest tym
wiĊksza, iĪ z Jarocina dziewczĊta
(w nieco innym skáadzie) przywiozáy
juĪ záoty medal w poprzednim - 2013
roku. WIELKIE GRATULACJE!!!
ĩyczymy dalszych sukcesów
w nowym roku szkolnym, a na resztĊ
wakacji - odpoczynku, sáoĔca i radoĞci!
ILO

