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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 S ŁYC H AĆ W S Z KO Ł AC H ?
Wizyta uczniów ZS nr 1 w Austrii w ramach
programu Leonardo da Vinci
W dniach od 30 września do 4 października grupa uczniów ZS nr 1 w
Ostrzeszowie, pod opieką nauczycieli,
przebywała w partnerskiej szkole BBS

cze gastronomiczne, ale również, wraz z
austriackimi kolegami, przygotowywaliśmy różne potrawy .
Dyrektor zadbał także o to, abyśmy

w Rohrbach w Austrii. Na uwagę zasługuje fakt ciepłego przyjęcia nas przez
tamtejszego dyrektora, nauczycieli oraz
austriackich „kolegów po fachu” .
Poznaliśmy działanie najnowocześ-

poznali malownicze okolice Rohrbach
i Linz. Naszymi przewodnikami byli nauczyciele: Eva Leitner i Franc Hofer.
Wyjazd ten był elementem programu
Leonardo da Vinci, realizowanego przez
klasy III i IV Technikum Żywienia i
Gospodarstwa Domowego. Celem
programu jest poszerzenie horyzontów kulinarnych oraz poznanie
tradycji kuchni innych narodów,
czyli wymiana doświadczeń między
szkołami o podobnych kierunkach
kształcenia.
W terminie wiosennym planowany jest wyjazd nauczycieli ZS
nr 1 do Austrii w celu zapoznania
się z metodami pracy naszych
przyjaciół. W najbliższym czasie
przewidywana jest także kontynuacja wymiany młodzieży w ramach
projektu z wykorzystaniem środków
z Unii Europejskiej.

niejszej szkoły tamtego regionu, wybudowanej i wyposażonej przy dużym
udziale funduszy z Unii Europejskiej.
Czas pobytu w Austrii był dobrze i interesująco zaplanowany. W drugim dniu
na przykład mieliśmy okazję nie tylko
zobaczyć wspaniale wyposażone zaple-

Ewa Kałużna, Mariusz Mądry

DZIEŃ PATRONA W GIMNAZJUM nr 1 im. JANUSZA KORCZAKA
12.10.07. w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka młodzież świętowała Dzień
Patrona. Janusz Korczak - patron gimnazjum, był wspaniałym i wartościowym

wie gimnazjum swoje święto obchodzili
wyjątkowo 12 października.
W tym dniu każdy rocznik miał przygotowany inny program obchodów Dnia

człowiekiem, który dla młodzieży może
stanowić wzór godny naśladowania. Z
zawodu Korczak był lekarzem - pediatrą, z
talentu pisarzem, z powołania - społecznikiem, wybitnym teoretykiem wychowania i wychowawcą-praktykiem. Uczony i dydaktyk, filozof-myśliciel, moralista
- całą swoją wiedzę, trud życia i godność
śmierci poświęcił dzieciom.
Uniwersalność jego idei, ponadczasowość zasad, aktualność jego refleksji
i wskazań pedagogicznych sprawiła, że
społeczność uczniowska, nauczyciele i
rodzice Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie wybrali Janusza Korczaka na patrona
swojej szkoły, a dzień 14 października
ogłoszono Dniem Patrona. Dzień ten jest
obchodzony w gimnazjum nie tylko jako
święto nauczycieli i wychowawców, ale i
święto Janusza Korczaka, który do grona
pedagogów niewątpliwie należał.
Ponieważ w tym roku dzień 14 października przypadł w niedzielę, ucznio-

Patrona. Klasy pierwsze wysłuchały montażu słowno-muzycznego poświęcone-

II POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY W KUŹNICY GRABOWSKIEJ
Lokalizacji szkoły w Kuźnicy Grabowskiej
pozazdrościć może niejedna placówka. Bu-

i obdarowano drobnymi upominkami. Szóstoklasistki naszej szkoły wspomagały dzieci

dynek umiejscowiony jest w dawnym parku
dworskim, w sąsiedztwie Muzeum Oświaty.
Wokół szkoły rozpościera się piękna sceneria:
starodrzewia, dęby sięgające setek lat, alejki
cyprysów.
Od najmłodszych lat uczniowie naszej
szkoły mają wszczepianą miłość do przyrody, poszanowanie środowiska naturalnego,
uwrażliwiani są na piękno otaczającego
świata.
To właśnie tutaj zrodził się pomysł corocznej organizacji Powiatowego Konkursu
Ekologicznego dla uczniów kl. III. Głównym
inicjatorem imprezy była p. Maria Kędzia
– nauczycielka przyrody. Już po raz drugi zaproszone dzieci z powiatu ostrzeszowskiego
mogły wziąć udział w tej uroczystości. Tegoroczny konkurs odbył się 3 października, a
goście byli wyjątkowi. Przybyli uczniowie ze
Szkoły Specjalnej z Ostrzeszowa i z Mielcuch,
a także dzieci ze Szkoły Filialnej w Jeleniach.
Celem konkursu było nie tyle wyłonienie
zwycięzcy, co propagowanie ekologicznych
postaw. Dzieci segregowały śmieci, malowały plakaty, uczyły się sadzić drzewka pod nadzorem leśniczego p. Konrada Sawickiego.
Wszystkie drużyny zasłużyły na wyróżnienie, a członkom wręczono dyplomy

niepełnosprawne, pełniąc rolę wolontariuszek.

Przedsięwzięcie miało wymiar nie tylko
ekologiczny, ale również integrowało dzieci
zdrowe z niepełnosprawnymi.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: starosta L. Janicki, wizytator I. Dobra, kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska W. Karnicki,
inspektor d/s. środowiska W. Gabryś, wójt
gminy Kraszewice J. Olszewski, a także Marszałek Województwa Wielkopolskiego J.
Racki.
Zaproszeni goście nie pozostali biernymi
obserwatorami. Pozostawili po sobie pamiątkę w postaci własnoręcznie zasadzonych
przed budynkiem szkolnym drzewek.
Niezwykle wzruszający był moment, kiedy dyr. Szkoły Specjalnej z Ostrzeszowa p. J.
Sikora wręczyła pani dyr. M. Powązce dwa
małe drzewka i wypowiedziała słowa: Tak jak
te drzewka, dziś wątłe i małe, kiedyś wyrosną
na potężne drzewa, tak również nasze dzieci
ze Szkoły Specjalnej, jeżeli będziemy o nich
pamiętać i wspomagać je, wyrosną na wspaniałych, szczęśliwych ludzi.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę na świeżym powietrzu. Było ognisko, kiełbaski, grochówka, drożdżowe ciasto. Wspaniale spisali się rodzice, którzy zatroszczyli się
o to, aby gościom niczego nie zabrakło. Nad
całością imprezy czuwał strażnik przyrody
– p. Artur Chowański.

Wszyscy rozjechali się do domów w dobrych nastrojach, a każdy stał się bogatszy o
nowe doświadczenia.
Anna Wróbel

go J. Korczakowi. Po wysłuchaniu części
artystycznej z gimnazjum wyruszyła
sztafeta najlepszych sportowców, która
w ramach biegu korczakowskiego prze-

biegła z pochodnią ulicami Ostrzeszowa,
upamiętniając bohaterstwo pomordowanych w czasie II wojny światowej nauczycieli. Podczas biegu zapaliła znicze
w miejscach pamięci: przed pomnikiem
harcerzy oraz tablicą pomordowanych
nauczycieli przy Szkole Podstawowej
nr 2 i pomnikiem Janusza Korczaka. Na
zakończenie uroczystego apelu pani
dyrektor zaprezentowała uczniom klas
pierwszych sztandar gimnazjum, na którym widnieje postać Patrona. Pod tablicą
patrona została złożona przez delegację
samorządu uczniowskiego wiazanka
kwiatów. Dla klas II zorganizowano przegląd młodych talentów, podczas którego
uczniowie gimnazjum zaprezentowali
swoje uzdolnienia wokalne, muzyczne,
recytatorskie, literackie, fotograficzne i
modelarsko-konstrukcyjne. Reprezentanci klas III rywalizowali w Konkursie
Wiedzy o Patronie, przygotowanym
przez bibliotekę szkolną. Cała społeczność gimnazjum obejrzała w tym dniu w
kinoteatrze „Piast” film o tematyce wojennej pt. ”Pociąg życia” oraz zwiedziła
wystawę związaną z „ostatnią drogą”
patrona szkoły.
Naszymi gośćmi w tym uroczystym

dniu była grupa młodzieży z zaprzyjaźnionego Gimnazjum Specjalnego w
Ostrzeszowie.
Małgorzata Płowens

Pasowanie na muzyka
Na terenie naszego powiatu
mamy wiele szkół, lecz tylko jedną szkołę artystyczną, którą jest
Państwowa Szkoła Muzyczna I
stopnia im. Fryderyka Chopina w
Ostrzeszowie.
To właśnie w przeddzień rocznicy śmierci patrona szkoły Fryderyka Chopina, zorganizowany

stawowych i gimnazjach z nauką
w tej szkole. Mogą one tu uczyć
się gry na wybranym przez siebie
instrumencie. Uczestniczą w konkursach i przesłuchaniach. Szkoła
powstała 1.09.1987, podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Z okazji obchodzonego nie-

został przez dyrekcję Szkoły oraz
Radę Rodziców Dzień Edukacji
Narodowej, połączony z pasowaniem „pierwszaków” na muzyka.
Uroczystości pasowania dokonał
dyrektor p. Mirosław Zając.
Były występy artystyczne dzieci,
występy chóru szkolnego, popisy
gry nauczycieli na wskazanym
przez dzieci instrumencie, a konferansjerkę poprowadzili sami
uczniowie pod bacznym okiem p.
Magdaleny Sołtysiak.
Jest to szkoła wyjątkowa, bo
artystyczna, która kształci dzieci
w cyklach 4 i 6- letnich. Dzieci łączą więc naukę w szkołach pod-

dawno Dnia Edukacji życzymy
więc Szkole samych sukcesów,
Nauczycielom dalszych osiągnięć
zawodowych, a w życiu osobistym zdrowia, pomyślności oraz
spełnienia wszystkich marzeń. Życzymy, aby podejmowany przez
Państwa trud był zawsze źródłem
społecznego uznania. Dzieciom
życzymy wybitnych osiągnięć
artystycznych, by można w przyszłości oglądać ich na światowych
scenach, by rozsławiały naszą
małą ojczyznę.
Rada Rodziców

