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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.

Stypendia starosty
Czworo szczególnie uzdolnionych uczniów ostrzeszowskich
szkóâ ponadgimnazjalnych otrzymaâo Stypendia Starosty. Stypendia
w wysokoğci 250 zâ miesiċcznie oraz
listy gratulacyjne wrċczono na III sesji Rady Powiatu 30 grudnia.
Stypendia przyznawane sĆ
w ramach Powiatowego Programu
Wspierania Edukacji. SĆ one przeznaczone dla uczniów szczególnie
uzdolnionych ze ğredniĆ ocen nie
niīszĆ niī 5,0, z co najmniej bardzo
dobrĆ ocenĆ z zachowania oraz
ze stopniami celujĆcymi przynajmniej w jednej dziedzinie wiedzy.
Oprócz tego kandydaci do stypendium powinni speâniaý jeden z dodatkowych warunków takich jak:
aktywne uczestnictwo w pracach
samorzĆdu uczniowskiego, przyczynianie siċ do promocji powiatu
poprzez udziaâ w konkursach innych
niī przedmiotowe na szczeblu co

najmniej ponadpowiatowym oraz
pomoc osobom niepeânosprawnym,
chorym lub starszym.
W tym roku zâoīono cztery wnioski, które po sprawdzeniu przez Wydziaâ Oğwiaty, Kultury i Sportu pod
wzglċdem merytorycznym, zostaây
zatwierdzone przez ZarzĆd Powiatu.
Uroczyste wrċczenie stypendiów nastĆpiâo na III sesji Rady Powiatu. Stypendyğci przybyli na uroczystoğý z rodzicami, którzy przyjċli
listy gratulacyjne i wyrazy uznania
od wâadz powiatu. oraz europosâa
A. Grzyba, który zaproponowaâ w
nagrodċ kilkudniowy wyjazd do
Brukseli.
Stypendia otrzymali:
Weronika Nawrot z miejscowoğci Chlewo, gm. Grabów nad ProsnĆ
- uczennica I LO, ğrednia ocen na
ğwiadectwie - 5,13, ocena z zachowania – wzorowa; 3 oceny celujĆce.

Po Barcelonie - Ğladem
Antonia Gaudiego
W
wieloletniej
dziaâalnoğci
Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku
w Ostrzeszowie bywaâo czċsto, īe
wykâady prowadzili
czâonkowie

rodzin sâuchaczy. Tak teī byâo 5
grudnia, kiedy to licznie zebrali siċ
studenci, aby wysâuchaý wykâadu
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Jadwiga Sip z Kuĩnicy
Grabowskiej, gm. Kraszewice - uczennica Technikum
Ekonomicznego w ZS nr 1,
ğrednia ocen na ğwiadectwie
- 5,30, ocena z zachowania –
wzorowa; 6 ocen celujĆcych.
Braâa udziaâ m.in. w konkursie
wiedzy o krajach anglojċzycznych, w konkursie z jċzyka
a n g i e l s k i e g o,O l i m p i a d z i e
Wiedzy Ekologicznej.
Monika Zagrobelna z Doruchowa - uczennica Technikum Ekonomicznego w ZS
nr 1 w Ostrzeszowie: ğrednia
ocen na ğwiadectwie - 5,29,
ocena z zachowania - wzorowa, uzyskaâa 5 ocen celujĆcych. Braâa udziaâ m.in. w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy o Paĕstwie i Prawie,
Miċdzynarodowym Konkursie Matematycznym „Euklides” oraz Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Daniel Kramarczyk z Ostrzeszowa - uczeĕ II LO w ZS nr 2
w Ostrzeszowie: ğrednia ocen na

ğwiadectwie - 5,06, ocena z zachowania – wzorowa; 2 oceny celujĆce.
Z sukcesem dziaâa w szkolnym kabarecie „Na Wynos”, zdobywajĆc
wyróīnienie w PrzeglĆdzie Twórczoğci Licealnej we Wrocâawiu. Jest
aktywnym wolontariuszem Fundacji

Zabytkom na Ratunek dziaâajĆcej
przy klasztorze Sióstr Nazaretanek.
Wszystkim stypendystom oraz
ich rodzicom gratulujemy i īyczymy
dalszych sukcesów.
K.J.

we Wrocâawiu, historyka sztuki, Natalii Oleszczuk, prywatnie wnuczki
sâuchaczy UTW. Temat wykâadu „Antonio Gaudi - architektoniczny
fantasta”.
Pani Natalia Oleszczuk interesujĆco opowiedziaâa o kataloĕskim
architekcie i inīynierze, sâynĆcym
z wyjĆtkowych projektów. Antonio,
chorowity w dzieciĕstwie, rzadko
opuszczaâ dom i to pewnie zdecydowaâo, īe staâ siċ samotnikiem z niespotykanie rozwiniċtĆ wyobraĩniĆ.
Gaudi studiowaâ i dziaâaâ w Barcelonie, gdzie powstaâa wiċkszoğý jego
budowli. Wykâadowczyni przedstawiaâa poszczególne dzieâa, omawiajĆc ich styl architektoniczny.
Antonio Gaudi īyâ w latach 1852
-1926 i jego twórczoğý przypadaâa
na okres secesji, ale nie byâ wiernym przedstawicielem tego kierunku. Sformuâowaâ indywidualny
styl, stanowiĆcy odmianċ secesji i
jednoczeğnie twórczo kontynuujĆcy
zasady architektury gotyckiej z odrzuceniem systemu przypór. áĆczyâ
w swoich dzieâach nowatorstwo rozwiĆzaĕ konstrukcyjnych (np. zasto-

sowanie âuków parabolicznych), ze
swobodnym plastycznym uksztaâtowaniem bryây budynku. NawiĆzywaâ do form organicznych, wprowadzaâ chċtnie do
swoich budowli
pâynne, faliste linie, nieregularne
rzuty, fantastycznie rzeĩbiarsko
uksztaâ towane
elementy architektoniczne i bogate efekty kolorystyczne oraz
motywy
wykonywane technikĆ
mozaiki.
Gâównym
osiĆgniċciem architekta jest ĞwiĆtynia Pokutna Ğwiċtej Rodziny, znana
jako Sagrada Familia. Gaudi przejĆâ
budowċ okoâo 1900r. po innym architekcie i odtĆd zajmowaâ siċ tym
dzieâem, poğwiċcajĆc mu caâkowicie ostatni okres swojego īycia.
Podczas prac nieustannie dostosowywaâ i zmieniaâ pierwotne zaâoīenia. W 1920 r. ukoĕczono wieīe

koğcioâa. Szeğý lat póĩniej architekt
zginĆâ (wpadâ pod przejeīdīajĆcy
tramwaj), pozostawiajĆc tylko jednĆ
z trzech zaprojektowanych fasad.
Z powodu organicznej
formy budowli, niepowtarzalnoğci detali
architek tonicznych
oraz faktu, īe projekty
pozostawione
przez
architekta
zostaây
zniszczone w czasie
hiszpaĕskiej
wojny
domowej,
do
dziğ
nie zdoâano budowli
ukoĕczyý. Planowane
ukoĕczenie
ğwiĆtyni
ma nastĆpiý w 2026r.,
dokâadnie 100 lat po
ğmierci Gaudiego.
Ciekawie prowadzony wykâad,
liczne ciekawostki i anegdoty z īycia wielkiego kataloĕskiego architekta pozwoliây sâuchaczom poznaý
jego dzieâa, a tym, którzy juī kiedyğ
byli w Hiszpanii, umoīliwiâ ponownĆ wċdrówkċ ğladem Gaudiego po
Barcelonie.
Krystyna Pilarczyk

