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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.

Świąteczna akcja „Szlachetnej Paczki”
w Gimnazjum w Grabowie

Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum im. Zjednoczonej
Europy w Grabowie nad Prosną po raz drugi włączyli się do
ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy osobom najuboższym pod patronatem Stowarzyszenia Wiosna.
Wolontariusze, działający w ramach akcji, szukają ludzi
potrzebujących wsparcia.
To wyjątkowa akcja, w której darczyńcy kupują prezenty na
Święta dla wybranej przez siebie rodziny. Bez ich pomocy Boże
Narodzenie byłoby bardzo smutne w wielu domach.
Tegoroczny finał odbył się w dniach 8 - 9 grudnia. Był to dla
wielu najszczęśliwszy weekend w roku. Darczyńcy dostarczyli
paczki do magazynów, a wolontariusze przekazali je potrzebującym rodzinom.
W całej Polsce ogromna liczba oczekujących została obdarowana. ,,Szlachetna Paczka” zawitała również do gminy
Grabów nad Prosną. Cztery rodziny (mieszkańcy: Marszałek,
Giżyc, Palat i Skrzynek) otrzymały ogromne paczki.
Pani Halina Nowak oraz pani Agnieszka Jończak - nauczycielki z gimnazjum, włączyły się w akcję pomocy potrzebującym, wykonując zadania wolontariusza.
Ogromne zaangażowanie wszystkich darczyńców to znak,
że istnieje świat, w którym ludzie są otwarci i życzliwi wobec
siebie, nie boją się dać odrobiny serca innym. „Szlachetna
Paczka” stwarza okazję, by przekonać się, że rzeczywiście
„dając – otrzymujemy”.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy
Wszystkim radości i miłości, otwarcia na drugiego człowieka
oraz wrażliwości na potrzeby innych. „Szlachetna Paczka” już
po raz drugi zawitała do Grabowa i zapewne nie po raz ostatni.
Pamiętajmy - dobro powraca.
Wolontariuszki Szlachetnej Paczki
Halina Nowak, Agnieszka Jończak

DZIĘKUJEMY!
Serdecznie dziękujemy wszystkim szlachetnym ludziom, którzy przyłączyli się do akcji charytatywnej „Niech każde dziecko ma święta”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie FRZO.
Akcja, związana ze zbiórką artykułów spożywczych, odbywała się od 10 - 15 grudnia w markecie „Eko” w Kobylej Górze oraz 12 grudnia
w „Inter Marche”, „Polo Markecie” i „Biedronce”
przy ul. Zamkowej w Ostrzeszowie. Dzięki życzliwości kierownictwa, pracowników, obsługi sklepów udało się sprawnie przeprowadzić akcję.
Duża ilość zebranych artykułów pozwoli
nam przygotować paczki dla 30 rodzin z gminy
Kobyla Góra, które znajdują się w trudnej sytuacji
materialnej.
W związku ze zbliżającymi się świętami
życzymy wszystkim spokojnych, przepełnionych miłością i wzajemnym zrozumieniem, a także uśmiechniętych Świąt Bożego
Narodzenia.
Opiekun: Artur Franikowski
i wolontariusze z Gimnazjum w Kobylej Górze

UCZYMY SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DORUCHOWIE
21 listopada w Szkole Podstawowej w Doruchowie odbyło się
szkolenie dla rodziców w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w sytuacji
zagrożenia życia. Przeprowadzili
je, w profesjonalny i jasny sposób, panowie: Tomasz Jabłoński – ratownik straży pożarnej,
oraz Bartosz Piasecki – ratownik
medyczny.
W prezentacji, która trwała
ponad godzinę, uczestnicy
spotkania zapoznani zostali z
najczęstszymi
przyczynami
powstawania pożarów oraz
sposobami
postępowania
w razie zagrożenia pożarowego.
Wszystko to przedstawił strażak
– T. Jabłoński.
Ratownik medyczny pan B.
Piasecki przypomniał, jak rozpoznawać stan zagrożenia życia, a następnie
w udany sposób przywrócić czynności
życiowe, a więc przeprowadzić resuscy-

tację. Podstawowe czynności ratujące
życie zademonstrował na fantomie, a
wiadomości teoretyczne przedstawił
w formie prezentacji multimedialnej.
Na prośbę słuchaczy wskazał również

niezbędne czynności ratownicze
podczas wystąpienia drgawek
oraz w przypadku zadławienia.
Mamy nadzieję, że nie
będziemy musieli wykorzystywać wiedzy wyniesionej z tego
spotkania w życiu, ale dobrze
jest mieć pewność, że potrafilibyśmy zachować się w tak ekstremalnych sytuacjach, jakimi
są sytuacje zagrożenia zdrowia
i życia.
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Doruchowie
składają serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, którzy
wzięli udział w szkoleniu.
Osobne podziękowania składamy panom, którzy poświęcili
swój czas, aby zaprezentować
i przedstawić udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia
życia.
Beata Płachta
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Andrzejkowy Wieczór Poezji
Już po raz drugi 29
listopada br. w Szkole
Podstawowej im. Kardynała Karola Wojtyły
w Kuźnicy Grabowskiej
odbył się Andrzejkowy
Wieczór Poezji.
Spotkaniu przyświecały słowa ks. Jana
Twardowskiego: „Wiersze
to jeszcze jeden sposób
mówienia do drugiego
człowieka – i do siebie
samego”.
Mówione
słowo
zyskało wielu zwolenników. Dzieci z wielką
ochotą przygotowały się
do recytacji, prezentując
swój talent, możliwości,
wrażliwość oraz chęć
pokazania siebie.
W ten wyjątkowy wieczór w pięknej scenerii
i blasku świec wystąpiło
15 uczestników.
Repertuar, podobnie
jak w roku minionym, był
urozmaicony. Od lekkiej
poezji J. Brzechwy, J.
Tuwima, Cz. Janczarskiego po poważną T.
Różewicza, Cz. Miłosza,
E. Stachury, M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej,
ks. J. Twardowskiego.
Poziom tegorocznego konkursu
okazał się bardzo wysoki. Wielu recytatorów mogło pochwalić się bardzo
dobrą dykcją i dźwięcznym głosem i,
co najważniejsze, pokonaniem własnej
tremy.
Na szczególną pochwałę zasługują
uczniowie klas młodszych, którzy bez
pomyłek recytowali przygotowane
przez siebie wiersze.
Decyzją jury w składzie: przew. dyrektor szkoły p. Marianna Powązka,
dyrektor biblioteki p. Bożena Lipka oraz
nauczycielki – panie Jolanta Kuświk
i Małgorzata Gołdyn przyznało:

W kategorii klas „0” - III:
I miejsce - Anna Grobelna - klasa I,
wiersz J. Brzechwy pt. „Tydzień”,
II miejsce - Martyna Jastrzębska klasa „0”, wiersz M. Suchorzewskigo
pt. „Barwy jesieni”,
III miejsce - Maria Sip, wiersz J.
Brzechwy pt. „Stefek Burczymucha”.

W kategorii klas IV - VI:
I miejsce - Hubert Przybyłowicz - kl.
V, wiersz ks. J. Twardowskiego pt. „W
świecie przemądrzałym…”.
Wyróżnienia: Malwina Dybowska
i Karolina Gałka z kl. VI.
Recytujący zaprezentowali swój program społeczności szkolnej, nauczycielom oraz przybyłym rodzicom. Gromkie
brawa obserwujących doceniły występ
wszystkich uczestników.
Mam nadzieję, że zachęciły do brania udziału w tego typu konkursach i w
przyszłym roku będzie równie wielu
chętnych. Wszyscy recytujący zostali
docenieni i nagrodzeni.
Za ufundowanie nagród serdecznie
dziękuję panu Janowi Kulińskiemu.
Dopełnieniem wieczoru była dyskoteka oraz przepyszne pączki upieczone
przez mamy uczniów.
Organizatorka wieczoru –
Lilla Chowaniec

Poeta o poezji, czyli niezwykła „lekcja
czytania” w ZS nr 2 w Ostrzeszowie
Fundacja „Tygodnika Powszechnego” wymyśliła społeczną promocję
literatury, która ma formę przeprowadzonej przez: pisarzy, krytyków literackich i profesorów uniwersyteckich
lekcji dla uczniów szkół średnich. Ta
ogólnopolska akcja rozpoczęła się
w 2009 roku, podczas I Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha
Conrada.
Czytałam wiele sprawozdań z tych
lekcji i w końcu w październiku tego
roku postanowiłam zaprosić na taką
lekcję do Zespołu Szkół nr 2 Wojciecha
Bonowicza, ponieważ od jego felietonów zaczynam cotygodniową lekturę
krakowskiego tygodnika.
Inicjatywa cieszy się olbrzymim
powodzeniem, dlatego musieliśmy
poczekać, aż wreszcie do naszej szkoły
zawitał poeta, felietonista „Tygodnika
Powszechnego” Wojciech Bonowicz.
5 grudnia w auli szkoły odbyła się
niezwykła lekcja. Poeta interpretował
razem z uczniami wiersze Wisławy
Szymborskiej z tomu „Koniec i początek” z 1993 roku. Nie codziennie młodzież może usłyszeć zdanie poety
na temat znanych wierszy Wisławy
Szymborskiej. W swoich rozważaniach
uczniowie z liceum i technikum ZS nr2
oraz zaproszone delegacje z pozostałych szkół średnich i Gimnazjum nr 1
w Ostrzeszowie zastanawiali się w kontekście omawianych utworów nad
znaczeniem zestawienia słów koniec
i początek oraz poszukiwali odpowiedzi
na pytanie: Co to jest niebo? Te pozornie
proste pytania, paradoksalnie u Szymborskiej nabierają głębokiego filozoficznego sensu i to Wojciech Bonowicz

razem z uczestnikami tej lekcji pokazał.
Poeta ujął uczniów swoim bezpośrednim, dowcipnym i żywym językiem,
którym przekazywał swoje spostrzeżenia. Po zakończonej lekcji uczniowie z
ZS nr 2 przeprowadzili wywiad z poetą,
który zostanie umieszczony na szkolnej
stronie internetowej.
Jestem przekonana, że to spotkanie z literaturą na długo pozostanie
w pamięci jego uczestników. Pozwoli
poprzez poezję inaczej spojrzeć na
świat.
K. Duczmal

