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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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CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?

Jak się chce, to można wiele

Młodzież z ZS nr 1 z wizytą w Pisku
Od 8 do 13 października grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie przebywała z wizytą w czeskim mieście Pisek.
Była to kolejna wymiana młodzieży
w ramach projektu „Comenius”.
Do Pisek zjechała się partnerska młodzież z Niemiec, Austrii, Polski i Czech.
Przez tydzień 7 uczniów brało udział
w zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych. Mogli oni zapoznać się z czeskim
systemem szkolnictwa, obejrzeć szkołę
czeskich kolegów, poznać zasady gry
w golfa.
W kolejnym dniu zostali przywitani
w Ratuszu przez burmistrza miasta,
a następnie wzięli udział w warsztatach,
dotyczących życia i twórczości czeskiego
kompozytora Bedricha Smetany.
Najwięcej wrażeń dostarczyła nauka
czeskiego tańca - polki.

Innymi atrakcjami były: wędrówka po
okolicy, wspinanie się na ścianie wspinaczkowej,
gotowanie
regionalnych
potraw, zwiedzanie zamków: „Hluboka”
i „Cesky Krumlov”.
Wizytę zakończyła wspólna kolacja,
na której popłynęły łzy, ponieważ tydzień

wystarczył, żeby zawiązały się nowe znajomości, przyjaźnie, sympatie. Młodzież
wróciła zadowolona, z bagażem nowych
doświadczeń.
Na pewno długo będzie wspominać
pobyt w Pisku.

J. D.

Pomysł estetycznego zagospodarowania dziedzińca szkoły jakiś czas
temu powstał w głowie pani Justyny
Krawczyńskiej, dyrektorki Gimnazjum
w Siedlikowie.
Należało przekonać do niego nie tylko
współpracowników, ale i rodziców dzieci
uczęszczających do siedlikowskich szkół,
a że pomysł był dobry, sprzymierzeńców
nie brakowało i kłód pod nogi nie rzucano.
Najpierw wykonano projekt, potem
częściowe utwardzenie dziedzińca kostką
brukową, co było najdroższe, a teraz nadszedł czas na upiększenie go zielenią.
W sobotni słoneczny dzień - 20 października, w myśl zasady, że wspólna
praca łączy, uczy i wychowuje, nauczyciele, część szkolnych dzieci wespół
z gimnazjalną młodzieżą i chętnymi
rodzicami, ochoczo wzięła się do pracy,
nie szczędząc sił i własnego sprzętu. Usuwano jałową ziemię, w to miejsce przywożono żyźniejszą, równano, grabiono i,
tworząc fantazyjne kształty dziedzińcowych rabatów, oddzielano je szlaczkami
z kostki, a później, jak grzyby po deszczu,
pojawiały się na rabatach coraz to nowe
krzewy. Tak w kilka godzin ciężkiej pracy
szkolne boisko w Siedlikowie zmieniło się
nie do poznania.
Wiosną zostanie posiana trawka, pojawią się też pewnie jakieś kwiaty, w miejscach wyznaczonych staną ławki, które
zakupić obiecała Gmina, a wszystko po

to, aby było ładnie i zarazem pożytecznie.
W słoneczne, wiosenne dni lekcje, nie
tylko te z botaniki, będzie można przeprowadzać wśród zieleni, oddychając czystym powietrzem na szkolnym boisku, a i
sam wypoczynek międzylekcyjny zawsze
przyjemniejszy będzie na ładnym placu
niż wśród wydeptanej, dziko rosnącej na
koślawym terenie, trawy.
W perspektywie jest zagospodarowanie reszty dosyć obszernego boiska, a ma
tam powstać ministadion, aby można
było w bezpieczny i profesjonalny sposób
prowadzić lekcje wychowania fizycznego.
Plany ambitne. Podkreślić należy,
że to, co już zrobiono, zrobiono m.in.
z własnych zasobów, dzięki sponsorom
i oczywiście wkładowi pracy nie tylko
mieszkańców Siedlikowa, ale i okolicznych wiosek, z których dzieci uczęszczają
do tych szkół.
To, co zrobiono w sobotnie przedpołudnie w Siedlikowie, a był to czyn
społeczny nie z nakazu, ale z chęci, jest
dowodem, że nie elity rządzące, lecz społeczeństwo i to bez chęci zysku, poświęcając swój czas i pieniądze, prawdziwie
buduje i upiększa ten kraj.
Praca ta miała również wydźwięk edukacyjny, bo chyba żadnemu z dzieci, które
przy zagospodarowaniu boiska pracowały, nie przyjdzie do głowy, aby niszczyć
swoją pracę.
(jot)

MŁODZIEŻOWI LIDERZY ZDROWIA – KONTRA HIV

24 października w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach
obchodziliśmy „otrzęsiny”. Obrzęd ten
organizowany jest przez klasy drugie po to,
by sprawdzić, czy pierwszaki zasługują na
miano gimnazjalisty.
Tradycją w tym dniu jest komiczne przebranie pierwszoklasistów.
Część poranna rozpoczęła się tradycyjną przepyszną miksturą, którą „kociaki”
musiały spożyć, zanim zostały wpuszczone do szkoły. Zaraz potem zaprezentowały stroje.
Dziewczyny przebrane były za Pippi
Lanstrumpf i czarownice, natomiast
chłopcy za Rumcajsa oraz Żwirka i Muchomorka. Wszystkie przebrania były fantastyczne i pomysłowe, widać było trud
i pracę włożoną w przygotowania.
Po prezentacji strojów przyszedł czas
na konkurencje. Najciekawszymi i godnymi podziwiania były m.in.: taniec do
piosenki „Gangam star”, palenie komara,
zbijanie balonów przy użyciu płetw oraz
kalambury. Śmiechu i zabawy było co
niemiara.
Wieczorna część artystyczna była
równie interesująca. Przedstawienie oraz
zabawne zadania, wykonywane przez
pierwszoklasistów, obserwowali zapro-

OTRZĘSINY W GIMNAZJUM W KRASZEWICACH
szeni goście i rodzice, którzy zostali zaproszeni przez swoje pociechy do udziału
w niektórych konkurencjach. Jedną z nich
było karmienie butelką.
Uroczystość zwieńczona została ślubowaniem, jednym z najważniejszych

momentów wieczoru. Na koniec odbył się
poczęstunek oraz dyskoteka.
Mam nadzieję, że nowi uczniowie
odnajdą się w naszym gimnazjum i już
wkrótce będą się czuli jak u siebie, czego,
jako starsi koledzy, bardzo im życzymy.
Klaudia Bednarz

18 października br. w Zespole
Szkół nr 2 w Ostrzeszowie
odbyło się szkolenie, realizowane
w ramach projektu: „Przygotowanie edukatorów do realizacji projektu edukacji rówieśniczej „Młodzieżowi Liderzy
Zdrowia - Kontra HIV” w województwie
wielkopolskim”, współfinansowane przez
samorząd województwa wielkopolskiego
i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
– Oddział Terenowy w Poznaniu. Szkolenie
przeprowadzone zostało przez pracownika
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrzeszowie oraz pielęgniarkę
z Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie.
Wzięło w nim udział 22 uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych z: Zespołu Szkół nr 1,
Zespołu Szkół nr 2 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie.

Głównym celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu HIV/AIDS
wśród młodzieży, a także:
- nabycie umiejętności podejmowania
świadomych decyzji zmniejszających
ryzyko zakażenia wirusem HIV i szerzenia się STD (chorób przenoszonych
drogą płciową),
- ukształtowanie właściwych postaw
wobec osób zakażonych wirusem HIV
i chorych na AIDS,
- wzbudzenie zainteresowania własnym
zdrowiem i odpowiedzialności za zdrowie partnera,
- wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać
pomoc, poradnictwo i opiekę medyczną.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał
dyplom „Młodzieżowego Lidera Zdrowia
– kontra HIV”.
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostrzeszowie

