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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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Mundurkowa gala
Mundurkowej gali uczniów szkół naszego powiatu ciąg dalszy. Dziś prezentujemy obowiązkowy strój uczniów SP nr 1 w
Ostrzeszowie oraz Gimnazjum w Grabowie.

SP nr 1 w Ostrzeszowie

były prezentowane na manekinach, każdy
mógł więc zapoznać się z jego wyglądem,
złożyć ewentualne zażalenia. Wtedy zażaleń nie było, teraz jednak niektórzy rodzice
narzekają, że ich dziecko wygląda trochę
„nieszczęśliwie”, ale cały czas istnieje moż-

W SP nr 1 nie wszyscy uczniowie założyli już mundurek, zwłaszcza pierwsze klasy, które dopiero
niedawno miały pierwsze przymiarki, czekają jeszcze za strojem.
W starszych klasach również trwają poprawki, przez wakacje niektóre dzieci po prostu urosły.
1 października obowiązkowy uniform założą już wszyscy.
Strojem dziewczynki z SP nr 1
jest przedłużony bezrękawnik, dla
chłopców również przygotowany
został bezrękawnik z kołnierzykiem – stroje posiadają oczywiście
logo szkoły. Pod spodem uczniowie mogą nosić co chcą, tylko w
uroczystych dniach obowiązuje Gimnazjalistki z Grabowa w gustownych tunikach
ich biała bluzka. Koszt takiego
mundurka to 30 zł, jeżeli ktoś zamawiał od liwość dopasowania mundurku.
W statucie szkoły zostało zapisane, iż
razu dwa stroje, płacił po 25zł za każdy.
Wzór wybierali rodzice – po spotkaniach powtarzające się nienoszenie mundurka
z przedstawicielami firm szyjących różne niespowodowane poważnymi względami,
stroje, rodzice sami zadecydowali, jak mun- grozi konsekwencjami - najpierw uwaga,
durek ma wyglądać. Na zebraniach stroje następnie – obniżenie oceny z zachowania. Jak podkreśla p. wicedyrektor Danuta
Adamska, chodzi tu o „notoryczne nienoszenie stroju, lekceważący stosunek do
jego noszenia.”

Czy mundurki to dobry pomysł? Pani dyrektor D. Adamska mówi: „akurat w naszym
budynku mundurki ułatwią sprawę, łączymy
się bowiem z gimnazjum, teraz będziemy
bez problemu rozpoznawać, kto jest od nas,
kto z gimnazjum. Niejednokrotnie zdarzało
się, że uczniowie wprowadzali nauczycieli w błąd. ”
Uczniowie - Oliwia i Fabian nie
do końca są zadowoleni z mundurków, jak mówią, woleliby normalny
strój.

Gimnazjum w Grabowie
Decyzję o tym, jak będą ubrani
gimnazjaliści w Grabowie, podjęli
oni sami. Najpierw klasy dawały
swoje propozycje: projekty własne
lub wyszukane w czasopismach
bądź Internecie. Z podanych propozycji wybrano 3 stroje dla dziewcząt
oraz 3 dla chłopców. Następnie w
szkole zostało przeprowadzone
referendum. Uszyte zostały stroje,
które w tym referendum wygrały.
Rodzice przyjęli wzory bez zastrzeżeń, zdecydowali tylko, z jakiego materiału oraz w
jakim kolorze zostanie uszyta odzież. I tak
dziewczynki ubrane są w tuniki z grafitowego jeansu z dodatkiem lycry, do tego
mają zielone bluzeczki z krótkim lub długim
rękawkiem – koszt takiego zestawu to 67
zł. Chłopcy natomiast są ubrani w mundurki
o kroju męskiej koszuli, pod spodem mają
błękitne t-shirty – ich koszt to 65zł. Tuni-

Oliwia i Fabian z SP nr 1 w szkolnych
mundurkach

Śladami powstańców wielkopolskich
W dniach 14-15 września 2007 odbył
się II Rajd Pieszy im. Powstańców Wielkopolskich Ostrzeszów – Mikorzyn – Wieruszów. Celem rajdu było aktywne spędzenie
wolnego czasu, połączone z pogłębieniem
wiedzy na temat historii Powstania Wielkopolskiego.
Rajd, w którym udział wzięło około 180

wy.
„Warto było zmęczyć się, …To były
niezapomniane chwile dla każdego z nas,
zawarliśmy nowe znajomości. Po prostu
warto było, bo taka przygoda dużo nauczy, a przy okazji można się super bawić.
Powiem tak: korzystajmy z życia i każdej
chwili, bo nie wiemy, co nas czeka jutro,
a miło jest wspominać coś, co wydarzyło

się nowego w naszym życiu” – wypowiada
się jeden uczestnik rajdu.
Wieczorem rajdowcy udali się na ognisko, podczas którego odbywały się kolejne
konkursy, wręczenie nagród, a na koniec
dyskoteka. I tylko należy podziwiać tych
młodych ludzi, że po tak ciężkim dniu
jeszcze znaleźli siły na skoczną zabawę.
Młodzież potrafiła zaskoczyć wszystkich i
nawet po krótkim śnie wstali rano w pełni
sił, by, pomimo pogody typowo jesiennej,
móc dalej stawiać czoło kolejnym przeszkodom na szlaku.
Cel osiągnęli w sobotnie popołudnie:
Wieruszów został zdobyty – świadczą o
tym kwiaty pod Pomnikiem ku czci poległych w walkach o niepodległość Polski w
latach 1914 – 1920.
Pozostały wspomnienia niezapomnianej
przygody i…chęci na następny Rajd…

Marta – uczestniczka Rajdu

uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rozpoczął się na terenie
Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie, skąd
pod opieką Straży Leśnej i Policji młodzi
ludzie wyruszyli na pieszą wędrówkę.
W trakcie przemarszu młodzież poznawała miejsca upamiętniające historię
naszego regionu. Odbywały się konkursy
z zakresu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, geografii i sportu. Trzeba przyznać,
że pomimo wielkiego zmęczenia wszyscy
chętnie angażowali się we wspólne zaba-

mestrze) niezałożenie
uniformu nie wpływa
na obniżenie oceny
z zachowania, każde
kolejne już tak. Jeśli
uczeń odmawiałby w
ogóle noszenia stroju, miałby obniżoną
ocenę z zachowania
do tej najniższej”
– mówi wicedyrektor
gimnazjum p. Magdalena Szczypińska.
„Jak do tej pory nie
Chłopcy z grabowskiego gimnazjum w koszulach prezentują się
ma żadnych probleelegancko
mów. Wcześniej ze
ka i koszula mają oczywiście naszyte logo strojem bywały problemy, szczególnie w
szkoły. Noszenie mundurka jest obowiązko- porze letniej, kiedy ubrania bywały zbyt
we we wszystkie dni nauki szkolnej, są jed- skąpe. Teraz wyraźnie zostało określone,
nak trzy dni „kolorowe”, kiedy uczeń może że dodatkowe elementy stroju ucznia mają
założyć, co zechce. Jest to dzień chłopca, być skromne, dostosowane do mundurków,
dzień kobiet oraz dzień gimnazjalisty – ob- ewentualna biżuteria - dyskretna, wprowachodzony 1 czerwca. Są jeszcze dni, kiedy dzono również zapis o zakazie farbowania
uczeń musi ubrać strój galowy: białą bluzkę włosów oraz stosowania makijażu przez
plus czarny bądź granatowy dół – jest to dziewczynki. Uważam, że wprowadzenie
np. dzień rozpoczęcia i zakończenia roku. mundurków pozytywnie wpływa na pracę
Gimnazjaliści noszą mundurek od początku szkoły, rozpoznajemy osoby, które są sporoku. „Konsekwencje nienoszenia stroju za- za jej terenu.”
pisane zostały w wewnątrzszkolnym systeA. Skolarska
mie oceniania. Jednorazowe (max. 3 w se-

Inicjatywy ZS nr 3

Mała Polagra w Ostrzeszowie

Po wielu latach przerwy Zespół Szkół nr
3 w Ostrzeszowie powraca do idei organizowania wystaw przetwórczo-ogrodniczo-rolniczych. Tegoroczna odbywać się będzie w
dniach 5 - 7 października. Swoje produkty i
usługi prezentować będzie 25 wystawców,
w tym dwóch spoza naszego kraju.
Wystawcy podzieleni zostaną na szereg
kategorii. Będzie można nie tylko zobaczyć
najnowsze modele ciągników, maszyn i
urządzeń rolniczych, ale także zapoznać się
z ofertą gospodarstw agroturystycznych,
zakładów przetwórczych i służb doradczych
czy podziwiać osiągnięcia plantatorów i hodowców. W trakcie towarzyszącego wystawie kiermaszu do nabycia będzie wszystko,
co potrzebne do pracy na działce i w ogrodzie, począwszy od drzewek, po narzędzia.
Ciekawie zapowiadają się też inne atrakcje
dodatkowe, wykłady specjalisty w dziedzinie tzw. mikroorganizmów efektywnych
Sławomira Gacka, a zwłaszcza kurs florystyczny prowadzony przez Martę Rybową jedną z największych mistrzyń w tej dziedzinie na Słowacji. Jej wizyta to kolejny efekt
znakomicie rozwijającej się współpracy ZS
nr 3 z czeską i słowacką szkołą rolniczą.
Obie placówki będą zresztą przedstawiać
swój dorobek podczas wystawy.
Na przełomie lat 80. i 90. w Ostrzeszowie
odbyło się siedem rolniczych ekspozycji.
Później inicjatywa upadła. Wysiłek jej reaktywacji podjęto na skutek coraz częściej
pojawiających się sugestii ze strony miesz-

kańców. Także od ludzi zależeć będzie, czy
wystawy powrócą na stałe, czy jedynie na
chwilę.
-Wszystko zależy od ludzi, od tego, czy
uznają, że jest to potrzebne - mówi dyrektor
ZS nr 3 Witold Jakubczyk. - Jeżeli odzew będzie pozytywny, na pewno będziemy kontynuować organizowanie wystaw.
To z pewnością najbardziej efektowny,
ale niejedyny pomysł, jaki chce zrealizować
w najbliższym czasie ZS nr 3. Drugim jest
utworzenie kółka turystyki pieszo-rowerowej.
-W obecnych czasach, gdy młodzież
przebywa głównie przed ekranami, powinna to być propozycja ciekawa - twierdzi W.
Jakubczyk. - Mamy zamiar przez cały rok
poznawać małą ojczyznę, spotykać się z
ciekawymi ludźmi.
Zgodnie z założeniami, to sama młodzież
planować będzie trasy kolejnych wycieczek,
wyszukiwać miejsca godne uwagi i ludzi, z
którymi warto porozmawiać.
-Bardzo chcielibyśmy zaszczepić chęć
poznawania naszego regionu. Wielokrotnie wyjeżdżamy w góry i nad morze, a nie
wiemy, co znajduje się w naszym regionie
- tłumaczy W. Jakubczyk.
Podsumowaniem całorocznej edukacyjno-turystycznej akcji ma być wyjazd na
obóz wędrowny po Górach Świętokrzyskich. Za jego przebieg również w całości
mają być odpowiedzialni uczniowie.

Ł. Śmiatacz

