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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?

ZŁOTE PASMO DLA CHÓRU Z I LICEUM!

Wielkim, kolejnym już tak spektakularnym, sukcesem zakończył się udział
chóru z I Liceum pod dyrekcją pana Stanisława Sztukowskiego w Ogólnopolskim Programie Narodowego Centrum
Kultury Śpiewająca Polska. Występ odbył się 15 listopada podczas Koncertu Pieśni Patriotycznych Ojczysty Dom
w auli I LO w Ostrowie Wielkopolskim.
W sumie wzięło w nim udział aż 27 chórów szkolnym z regionu południowej
Wielkopolski, między innymi z Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Krotoszyna, Pleszewa, Zdun. Występom przysłuchiwała się komisja artystyczna w składzie: prof. Andrzej Ryłko (UAM w Poznaniu), Jerzy Wojtaszek (koordynator regionalny Programu Śpiewająca Polska)
oraz Andrzej Sobański (koordynator organizacyjny Programu).
Chórowi z I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie przypadł drugi raz z rzędu tytuł Złote Pa-

smo Muzyczne. To najwyższa lokata,
jaką przyznano w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Warto dodać, że chór zaśpiewał w konkursie dwie pieśni: Moja
ojczyzna i Pokażcie mi piękniejszy kraj.

Natomiast chór dyrygentów przedstawił pieśń na cztery głosy - Ojczysty
dom, opracowaną przez pana Stanisława Sztukowskiego.
A.Sz.

UCZENNICE OSTRZESZOWSKICH SZKÓŁ OTRZYMAŁY
STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW

WIELKI SUKCES UCZNIÓW
GIMNAZJUM NR 2
29 listopada odbyła się
V Powiatowa Olimpiada
z Języka Angielskiego,
organizowana
przez
Zespół Szkół nr 10 w Kaliszu. Do konkursu zgłoszono 80 uczniów z 26
szkół. Uczestnicy zostali
wytypowani na podstawie
testu, który wyłonił najlepszych anglistów poszczególnych placówek.
Gimnazjum nr 2 im. K.
Wojtyły w Ostrzeszowie
reprezentowali: Karolina Grzesiak, Błażej Kamiński i Bartosz Kosmala z klasy
3 c, których opiekunem była pani Aneta
Siwek.
Olimpiada składała się z części
pisemnej, trwającej 1,5 godziny, oraz
części ustnej, do której przeszło 8
uczniów. Do drugiego etapu dostali się

Błażej z Karoliną i to właśnie oni, po rundzie wymagającej dużych umiejętności
językowych, uzyskali najwyższe lokaty.
I miejsce przypadło Błażejowi
Kamińskiemu, a II - Karolinie Grzesiak. Jako nagrody finaliści otrzymali
torby, słowniki i koszulki.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Meteorolodzy są wśród nas!

24 listopada w Ogólnokształcącej
Szkole Baletowej w Poznaniu odbyła
się uroczystość wręczenia Stypendium
Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół
z województwa wielkopolskiego.
Wśród stypendystów znalazły się

uczennice ostrzeszowskich szkół: Aleksandra Kusza z Zespołu Szkół nr 1,
Paulina Kędzierska i Karolina Kieroń
z Zespołu Szkół nr 2 oraz uczennica
I Liceum Ogólnokształcącego - Julia
Jokiel. Dziewczęta przyjęły dyplomy

W ŚWIECIE BAŚNI ANDERSENA
20 listopada w Szkole Podstawowej
im. M. Falskiego w Kraszewicach odbył
się Międzyszkolny Konkurs „W świecie
baśni Andersena”. Patronat objął dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraszewicach - pan Robert Dziwiński. Skład
komisji, która czuwała nad jego prawidłowym przebiegiem, tworzyły: Urszula
Strzała i Mirosława Szmaj - organiza-

Zwycięska drużyna z Grabowa.

torki, oraz pani Bożena Lipka - bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kraszewicach, i pani Agnieszka Białas - nauczycielka polonistka i bibliotekarka SP w Kraszewicach.
Każdą szkołę reprezentowały 3-osobowe drużyny uczniów z klas trzecich. Zmagania konkursowe poprzedził
wywiad dziennikarki z H. Ch. Anderse-

dziennej lekcji języka polskiego przyświecało hasło: „Uczyć bawiąc”.
D.K.

i wyróżnienia z rąk wojewody wielkopolskiego Piotra Florka oraz wielkopolskiego kuratora oświaty - Elżbiety Walkowiak.
Gratulujemy!
www.powiatostrzeszowski.pl

13 listopada uczniowie klasy V SP w
Siedlikowie wcielili się w prezenterów
pogody. Ich zadaniem było przedstawienie prognozy pogody dla
wymyślonego przez siebie
kraju. Projekt został przyjęty z wielkim entuzjazmem.
Dzieci samodzielnie wykonały plansze pogodowe, ułożyły wypowiedź zgodną z
podanymi wcześniej wymogami, a następnie przedstawiły rezultaty swojej pracy
na forum klasy. Tej nieco-

nem w wykonaniu uczniów klasy szóstej: Ali Kocerki i Remika Krzewińskiego.
Poszczególne zadania sprawdzały
wiedzę z edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz sprawność ruchową, wyobraźnię plastyczną
i ogólną znajomość baśni: „Brzydkie
kaczątko”, „Królowa Śniegu”, „Dziecię elfów”, „Dziewczynka z zapałkami”
i „Słowik”.
I miejsce w konkursie zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Grabowie w składzie: Julia Rybka, Domi-

nika Kowalik oraz Kornelia Kozłowska.
Uczniów do konkursu przygotowała
pani Aldona Bartkowiak.
II miejsce wywalczyła drużyna
z klasy III b (Zuzia Krawczyk, Wiktoria
Śniegula i Kacper Zmyślony), a III - drużyna z klasy III a (Kornelia Jangas, Olga
Stacherzak i Oliwia Zalewska) - obie ze
Szkoły Podstawowej w Kraszewicach.
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali
dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez panów: Józefa Olszewskiego, Roberta Dziwińskiego oraz Mar-

cina Cichosza, za co serdecznie dziękujemy!
Konkurs
dał
uczniom
możliwość porównania się z rówieśnikami, a nauczycielom pozwolił ocenić
poziom wiedzy swoich wychowanków.
Był także znakomitą okazją do pogłębiania więzi koleżeńskich pomiędzy
uczniami, a także nauczycielami szkół
działających na terenie powiatu ostrzeszowskiego.
Urszula Strzała

Klasa III b z Kraszewic wywalczyła drugie miejsce.

Zdobywcy trzeciego miejsca - klasa III a z Kraszewic.

