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OTWARCIE POKAZU FILATELISTYCZNEGO
W MUZEUM W OSTRZESZOWIE
Rok 2012 jest rokiem jubile- twa Wielkopolskiego – p. Krzysz- Brązową Odznaką Koło PZF im.
uszu filatelistów ostrzeszowskich, tof Grabowski, który prezesowi Antoniego Serbeńskiego, Mirozrzeszonych w Kole Polskiego Maciejowi Bukczyńskiemu przeka- sławę Rzepecką, Marka Bacika
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nych na parterze ratusza
została z promocją książki
podziwiać można było
pt. „Historia poczty i filam.in. medale, puchary
telistyki w Ostrzeszowie –
i wyróżnienia członków
monografia jubileuszowa”
koła na wystawach filaW tym roku mija dokładtelistycznych,
poczytać
nie 55 lat istnienia koła PZF
o osiągnięciach i historii
i właśnie od tego czasu na
koła, jak również poogląstemplach okolicznościodać dawne listy poczty
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Pocztę w Ostrzeszowie,
Przez cały czas trwaprzy różnych okazjach
pojawiają się motywy Pani Maria Kolarz - żona dawnego prezesa PZF, z córką. nia wystawy czynne było
stoisko z wydawnictwami
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historią.
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Wystawa czynna będzie do 20
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stycznia,
serdecznie zapraszamy.
filatelistycznego rozpoczął prezes
Goście gratulowali członkom
Życzymy dalszych sukcesów!
koła – p. Maciej Bukczyński. Powi- Koła licznych osiągnięć, podtał gości i wygłosił przemówienie, kreślając przy tym duży wkład
A. Ławicka
w którym pokrótce przypomniał pracy i pełne zaangażowanie. Swe
historię koła.
wystąpienia kończyli życzeniami
W następnym, noworocznym
Po nim głos zabrali przedsta- świąteczno - noworocznymi.
numerze „CzO” przedstawimy podwiciele władz naszego powiatu
Za zasługi dla polskiej filateli- sumowanie obchodów jubileuszu
oraz członek Zarządu Wojewódz- styki Zarząd Główny PZF wyróżnił 55-lecia Koła PZF w Ostrzeszowie.

STYPENDIUM - PRACUJCIE DALEJ
W piątek – 14 grudnia w Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie zebrało
się dziesięciu gimnazjalistów –
przedstawicieli wszystkich gimnazjów z powiatu ostrzeszowskiego,
aby odebrać stypendium „Pracujcie Dalej”, wynoszące 200 zł miesięcznie i wypłacane przez cały
rok szkolny. Aby zostać stypendystą trzeba spełniać określone
kryteria (bardzo dobre wyniki
w nauce, zachowanie godne
ucznia, rodzina wielodzietna lub
będąca w trudnej sytuacji) i to
Rady Pedagogiczne każdej ze
szkół decydowały o wyborze kandydata do stypendium.
Na
uroczystość
młodzież
w większości przybyła ze swoimi
rodzicami.
Kwotę 800 zł (200 zł za każdy
miesiąc od początku roku szkolnego, czyli: wrzesień, październik, listopad, grudzień) wręczał
każdemu uczniowi jedyny fundator stypendium pan Zdzisław
Poprawa – przedsiębiorca i radny
powiatowy, w towarzystwie pana
Stanisława Szmatuły - przedstawiciela „Czasu Ostrzeszowskiego”,
który od początku funkcjonowania stypendium, czyli od roku
2005 jest głównym organizatorem
akcji. Uczniowie otrzymali również
dyplomy oraz drobne upominki.
Pan Zdzisław Poprawa jest kontynuatorem szczytnej idei, która zrodziła
się w roku 2005, zaraz po śmierci
Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy to
przez społeczeństwo powiatu ostrzeszowskiego zostały zebrane środki na
zakup dzwonu „Pracujcie Dalej”, zainstalowanego na szczycie najwyższego
wzniesienia Wielkopolski – Kobylej
Górze.
Wówczas to, pomysłodawca ufundowania dzwonu - ks. Mirosław Litwinowicz – wtedy opiekun Ośrodka
Duchowości „Samotnia”, zapropono-

wał, by tę „nadwyżkę” wykorzystać
na żywy pomnik, czyli stypendium dla
gimnazjalistów.
Na początku stypendium otrzymywał tylko jeden uczeń, wylosowany
spośród wytypowanych dziesięciu,
ale i tak pieniądze szybko się wyczerpały. Wtedy pan Zdzisław Poprawa,
który od początku uczestniczył w tym
projekcie, postanowił kontynuować
szczytną ideę i od kilku lat sam, z
własnej kieszeni funduje stypendium,
od ubiegłego roku dla wszystkich 10
gimnazjalistów.

Przybyli na spotkanie uczniowie
nie ukrywali zadowolenia, niektórzy
mówili o swoich planach, związanych
ze stypendium i trzeba przyznać, że są
to plany ambitne.
A oto lista stypendystów:
Jakub Góral, kl. II - Gimnazjum Specjalne w Ostrzeszowie;
Michał Wychowaniec, kl. III a - Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka
w Ostrzeszowie;
Monika Kmiecik, kl. III c - Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyły
w Ostrzeszowie;

Damian Ciołek, kl. II - Gimnazjum
w Czajkowie;
Karolina Kieroń, kl. III - Gimnazjum
im. Orła Białego w Doruchowie;
Daria Biel, kl. III c - Gimnazjum im.
Zjednoczonej Europy w Grabowie;
Marta Hazubska, kl. II - Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Kobylej Górze;
Sylwia Krawczyk, kl. II b - Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Kraszewicach;
Beata Majk - kl. III - Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Mikstacie;

Marta Lis, kl. II, Gimnazjum im.
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Siedlikowie.
Gratulujemy, życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że stypendium
pomoże Wam w realizacji planów,
związanych z dalszą edukacją.
Panu Zdzisławowi Poprawie w imieniu stypendystów, ich rodziców
i nauczycieli, składamy serdeczne
wyrazy podziękowania i szacunku.
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