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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.

CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?

„MAŁA PĘTELKA”
III MIEJSCE ELŻBIETY PIETRALCZYK Z ZS NR 1
12 marca w Poznaniu odbyła się XXI edycja Konkursu dla
Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby „MAŁA PĘTELKA”. Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach: ubiór i fryzura. W konkursie udział wzięło 10 szkół z całej
Polski. Młodzi projektanci zaprezentowali łącznie ponad 100
fryzur i blisko 15 kolekcji odzieżowych.
Pomysły na fryzurę pod hasłem: „Taneczne upięcia” czy
też „Fryzura dla idola”, to nazwy kategorii, w których uczestnicy z całej Polski rywalizowali o prestiżową nagrodę „Małej
Pętelki”.
Udział w konkursie wzięli uczniowie ZS nr 1 w Ostrzeszowie
z Technikum Usług Fryzjerskich oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w zawodzie fryzjer. Uczestnicy na wybiegu zaprezentowali własne stylizacje fryzur.
Do ścisłego finału przeszli tylko najlepsi, spośród których
9-osobowe jury wyłoniło zwycięzców.
III miejsce w kategorii „fryzura” zajęła Elżbieta Pietralczyk z klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Fryzurę
- „Magiczna fantazja”, zaprezentowała na wybiegu młodsza
koleżanka Eli, również fryzjerka, Edyta Góra.
Gratulujemy!

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w Krzyżowej
Od 4 do 8 marca, w ramach wymiany
polsko - niemieckiej, uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie i Gimnazjum w Miltenberg przebywali w pięknej miejscowości Krzyżowa koło Wrocławia.
Na terenie Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży przez pięć dni staraliśmy się zintegrować. Uczestniczyliśmy
w zajęciach prowadzonych w dwóch
językach, polskim i niemieckim. Mieliśmy także okazję poznać się bliżej podczas różnych imprez dodatkowych.
W czasie wieczoru polsko - niemieckiego przygotowaliśmy przekąski z obu
krajów i przedstawialiśmy swoje miasta
i szkoły, śpiewaliśmy piosenki i świetnie
się bawiliśmy.
Drugiego dnia odbyła się gra tere-

nowa „podchody po Krzyżowej”. Ponieważ uczestniczyły w niej grupy mieszane, musieliśmy się jakoś dogadać.
Była to świetna zabawa, podczas której
poznaliśmy historię okolicy.
Trzeciego dnia udaliśmy się na całodniową wycieczkę do Wrocławia, której pierwszym punktem był Sky Tower
i, zapierające dech w piersiach, widoki
z pięćdziesiątego piętra. Następnie
w dwóch grupach narodowych zwiedzaliśmy miasto.
Na koniec uczyliśmy się nawzajem
łamańców językowych. Napisaliśmy do
siebie listy pożegnalne, w których wyraziliśmy chęć ponownego spotkania.
Wszystko minęło w mgnieniu oka,
zaprzyjaźniliśmy się bardzo szybko.
Poprzez Internet będziemy podtrzymy-

wać tak pięknie rozpoczęte przyjaźnie;
mamy też nadzieję na kolejne spotkanie.
Daria Waiss i Klaudia Żywczak
uczennice Gimnazjum nr 1
Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży zostało przygotowane przez p.
Monikę Szczap i p. Katarzynę Śmiejczak (Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka
w Ostrzeszowie) oraz p. Christianę Kühl
i p. Elke Gasser (Johannes-ButzbachGymnasium Miltenberg). Wyjazd dofinansowała organizacja Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Rada
Rodziców Gimnazjum nr 1. Dzięki uprzejmości UMiG Ostrzeszów każdy uczestnik
z Niemiec otrzymał od nas drobny upominek z logo miasta.

MARIKA OWCZAREK Z I LO

LAUREATKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU WIEDZY O MEDIACH
Uczennica I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie - Marika
Owczarek, została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach
zorganizowanego przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Konkurs przebiegał w trzech etapach.
Rozpoczął się w październiku od eliminacji - należało napisać i przesłać pracę
w formie eseju do komitetu okręgowego.
W tym przypadku do Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie
zakwalifikowani dalej uczniowie rozwiązywali test z zakresu wiedzy o mediach.
Etap okręgowy odbywał się jednocześnie na 16 uczelniach w Polsce. Do
etapu centralnego zakwalifikowało się
już tylko po dziesięcioro uczniów z każdego okręgu (spośród około stu), wśród
nich znalazła się również Marika Owczarek, która zajęła V miejsce w województwie wielkopolskim.
Etap centralny odbył się 20 i 21
marca na Uniwersytecie Warszawskim. Wzięło w nim udział prawie 150
uczniów ze wszystkich województw
w Polsce. Tylko 48 najlepszych uzyskało tytuł Laureata Konkursu Wiedzy o Mediach; sukces ten osiągnęła
także Marika Owczarek - uczennica I LO
w Ostrzeszowie.
Nagrodami w konkursie były m.in.

tablety, a także indeksy wyższych
uczelni. Regulamin przewidywał jednak, że (niezależnie od miejsca zajętego w konkursie przez laureata) otrzymają je tylko uczniowie klas maturalnych (Marika jest dopiero uczennicą
klasy drugiej).
Bez względu na okoliczności i regulamin Marika z opiekunką (Anną Szkopek
- nauczycielką języka polskiego) wróciły do Ostrzeszowa w pełni usatysfakcjonowane ogromnym sukcesem w tak
prestiżowym i wymagającym sporego
nakładu pracy konkursie.
Patronat honorowy objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Partnerem strategicznym i głównym
sponsorem było Wydawnictwo Bauer,
wydawca między innymi czasopisma
Świat Wiedzy.
Społeczność I LO

KRASZEWICE SILNE KOSZYKÓWKĄ
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach już po raz kolejny
zorganizowało w swoich murach
zawody w koszykówce dziewcząt
i chłopców. Mistrzostwa szkoły pozwoliły wyłonić silną drużynę, która, jak
się później okazało, godnie reprezentowała szkołę na Międzygimnazjalnym
Turnieju Streetballa, w którym uczestniczyli uczniowie z czterech powiatów
(kaliskiego, ostrowskiego, kępińskiego,
ostrzeszowskiego). Drużyna z kraszewickiego gimnazjum, którą na co
dzień przygotowuje i prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego - Jacek
Puchała, nie dała sobie wydrzeć zwycięstwa.

SZÓSTOKLASIŚCI W MURACH GIMNAZJUM NR 2
Wiosna to w szkole czas planowania następnego roku
szkolnego. Nierozerwalnie wiąże się z tym potrzeba
zachęcenia kolejnych uczniów do zawitania w mury
szkoły. Dlatego też w sobotę - 14 marca, Gimnazjum
nr 2 w Ostrzeszowie otworzyło swe podwoje dla szóstoklasistów. Młodzież miała okazję obejrzeć pełen
humoru, tańca i śpiewu program artystyczny przygotowany przez starszych kolegów pod opieką pań: Ewy
Wieczorek i Alicji Idzikowskiej. Następnie, zgodnie z ideą
„drzwi otwartych”, szóstoklasiści obejrzeli wyposażenie sal lekcyjnych, w niektórych pracowniach mogli
obserwować doświadczenia z chemii czy fizyki - przedmiotów, z którymi po raz pierwszy spotkają się w gimnazjum. Niewątpliwe zainteresowanie wzbudziła hala
sportowa oraz ścianka wspinaczkowa.
Wędrówkę po szkole zakończono w stołówce, gdzie
w kawiarence, przy kawie i ciastku, czekali rodzice.
Szóstoklasiści będą mgli uczestniczyć we wszystkim, co zobaczyli, jeśli tylko 1 września zdecydują się
zostać uczniami Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyły.
R.

Koszykarki
odniosły
sukces
w Mistrzostwach Powiatu w Piłce
Koszykowej Dziewcząt w Kobylej
Górze, gdzie zajęły pierwsze miejsce.
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców także zakończyły się
zwycięstwem graczy z Kraszewic, którzy pokonali rówieśników z Mikstatu,
Ostrzeszowa i Kobylej Góry.
W kwietniu drużyna dziewcząt
wystartuje, i to z dużymi szansami na
zwycięstwo, w Wielkopolskim Turnieju Orlika, rozgrywkach streetballa.
W roku ubiegłym zespół zajął VI miejsce w Wielkopolsce w turnieju rozgrywanym w Koninie.
(a)

