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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.

MEDAL DLA DRUHA I WYCHOWAWCY
(Dokończenie ze str. 1)
Zdrowia i sił, aby móc dalej realizować życiowe pasje, życzył starosta
ostrzeszowski.
„To Pan, obok naszych rodziców,
wciąż niezmiennie kształtuje nasze
serca i umysły” – dziękowały druhowi
dzieci ze szkół podstawowych, życząc
także, „by nigdy, przenigdy się nie
zmieniał”.
„Kto nie był harcerzem, nie poznał
tej harcerskiej szarej służby, nigdy nie
zrozumie, ile dla nas zrobiłeś. Wiemy
dobrze, że druh tego nie lubi, ale czasami trzeba głośno krzyknąć DZIĘKUJEMY!” – dziękowała komendantowi
brać ZHR-owska.
„Ster na słońce – tak trzymać!” – to
z kolei ułamek życzeń składanych przez
młodzież macierzystej uczelni – ostrzeszowskiego liceum.
„Panie profesorze, serdecznie dziękujemy, gratulujemy i składamy wielkie
uznanie i szacunek” – mówił w imieniu wnioskujących o nadanie medalu,
wiceburmistrz.
Z kolei w imieniu rzeszy wychowanków słowa wdzięczności przekazywał
ks. Bartosz Ignaszewski, podkreślając,
że w tym wszystkim, co składa się na
bogactwo osobowości dh. Stanisława
na pierwszym miejscu jest Bóg i Jego
nauka miłości Boga i bliźniego.
Jeszcze wiele, wiele ciepłych słów
popłynęło pod adresem komendanta,
sławiąc jego dobroć i skromność. Ta
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Jaka jest współczesna młodzież i kto ma wpływ na
kształtowanie jej postaw?

Łukasz Sosnowski

Bolesław Kobzda

pracownik OSIR-u

emeryt

Współczesna młodzież bierze
dopalacze, pali papierosy, pije alkohol.
Oczywiście nie wszyscy, ale większość. Niektórzy potrafią być bardzo
aroganccy, niemili dla starszych. W
szkołach powinny być organizowane
spotkania z psychologami, dodatkowe zajęcia edukacyjne, by młodzież dowiedziała się, jak szkodliwe
są używki i nie miała czasu na ich
zażywanie. Na jej kształtowanie na
pewno wpływ mają wychowawcy.
Myślę też, że więcej rozmów z rodzicami polepszyłoby tę sytuację. Są też
wśród młodych ludzi osoby uprzejme,
które dobrze się uczą - nie wszystkich
można tak samo oceniać.

skromność zaskoczyła nawet organizatorów uroczystości, albowiem Gość
Honorowy stanowczo odmówił zajęcia
miejsca na przygotowanym dla niego
czerwonym fotelu, stojąc skromnie z
boku.
Na koniec głos zabrał sam odznaczony: „Szczerym sercem dziękuję
władzom miasta za ten medal, nadany
mi w roku jubileuszu miasta. Radość
moja jest tym większa, że otrzymuję
go jak gdyby z rąk mojego rodzinnego
gniazda – kochanego Ostrzeszowa…
Przyjmuję ten medal również jako uznanie dla tych osób, z którymi los związał
mnie na dobre i na złe chwile. Przyjmuję go w imieniu przyjaciół z kręgu
braci harcerskiej, w imieniu kolegów z
pracy zawodowej, a dedykuję go moim

Młodzież jest niekulturalna, niszczy
wszystko dookoła siebie. W naszym
mieście można zauważyć poniszczone
tablice, poprzewracane znaki…
Uważam, że młodzi ludzie za dużo
czasu spędzają przed komputerem. W
dzisiejszych czasach jest inny system
nauczania, niż był kiedyś. W szkole
powinno być więcej dyscypliny. Być
może teraz, gdy toczy się walka o dopalacze, agresywności wśród młodych
będzie mniej. Kiedyś byłem świadkiem,
jak w parku niepełnoletnie osoby paliły
papierosy, gdy zwróciłem na to uwagę,
otrzymałem odpowiedź, że to nie moja
sprawa.

Andrzej Rzepecki
Mikołaj Lewandowski
uczniowie technikum
budowlanego

Z pewnością jest otwarta, szczera i
rozrywkowa. Niestety, niekiedy młodzież
zbyt dużo czasu poświęca na Internet i
oglądanie telewizji. Nie zawsze media te,
w których jest dużo agresji, mają dobry
wpływ na kształtowanie postaw. Łatwy
dostęp do używek typu alkohol i papierosy powoduje, że młodzi ludzie często po
nie sięgają. Sprzedawcy mają z tego zysk,
dlatego nie zawsze zwracają uwagę na
przepisy i sprzedają towar niepełnoletnim.
W szkołach powinny być organizowane
dodatkowe, ciekawe zajęcia, by młodzież
nie miała czasu na szkodliwe „rozrywki”.

Danuta Kłys
brygadzista w Zakładzie
Drobiarskim

Dzisiejsza młodzież jest bardzo wulgarna, pali papierosy,
nadużywa alkoholu. Niektórzy
nie potrafią nawet powiedzieć
,,dzień dobry''. Duży wpływ na
jej kształtowanie mają rodzice.
To właśnie dom uczy zachowań.
Mam czterech synów, starałam
się wychowywać ich tak, aby
wyrośli na mądrych i odpowiedzialnych ludzi. Ważne jest też,
w jakim towarzystwie przebywa
dziecko. Otoczenie również
warunkuje rozwój i zachowanie
młodego człowieka.

śp. rodzicom i wychowawcom, którzy na mojej drodze życiowej ustawili
właściwe drogowskazy. Drogowskazy
służby ojczyźnie, także tej małej, i drugiemu człowiekowi. Jestem dumny z
tego, że urodziłem się w cieniu Baszty
Kazimierzowskiej, kilkaset metrów stąd,
że dobry Bóg pozwolił mi zakotwiczyć
się w tym mieście, pokochać je sercem
i duszą”…
Zwieńczeniem tej szczególnej akademii była część artystyczna, przygotowana przez nauczycieli i młodzież
z I LO. Śpiewy piosenek, w tym także
harcerskich, przeplatały się z prezentacją dorobku S. Stawskiego jako nauczyciela i wychowawcy młodzieży, sportowca i trenera i wreszcie jako harcerza.
K. Juszczak

Rozm. Anna Ławicka
Fot. Agnieszka Halamunda

Aleksandra
Chmielewska
Marta Walas
wychowują dzieci
Naszym zdaniem młodzież nie szanuje starszych. Może nie wszyscy, ale
większość, niestety, tak postępuje. Jest
w niej też dużo agresji. To, jakimi są
ludźmi, zależy od rodziców, ale też i od
nich samych. Godzina wychowawcza w
szkole to stanowczo za mało, by przekazać młodzieży cenne wartości i wskazówki. Często jeździmy autobusem,
słyszymy, jak ci młodzi ludzie bywają
wulgarni. Kiedyś nie do pomyślenia
było, żeby nie ustąpić miejsca osobie
starszej, teraz młody człowiek na to nie
reaguje.

