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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?

DOBRO ZWIERZĄT JEST DOBREM LUDZI
Szkoła jest miejscem, w którym nie tylko
uczymy dzieci, ale też wychowujemy je.
Liczne starania nauczycieli mają na celu
ukształtowanie człowieka wrażliwego na
krzywdę, uczciwego i dobrego.
Dzieci w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Siedlikowie są bardzo
uwrażliwiane na krzywdę zwierząt. Wzorem, który od lat służy im za przykład, są
państwo Cichoszowie - właściciele gospodarstwa agroturystycznego „Cicho-sza”
z Niedźwiedzia. Podczas licznych wycieczek
uczniowie odwiedzają osadę, gdzie uczeni
są opieki nad zwierzętami. Warto zwrócić
uwagę, że, właściciele prowadzą również
schronisko dla zwierząt „AZYL”. Dzieci są
w pełni świadome, że właśnie tam powinny
trafiać niechciane psy i koty. Biorąc za nie
odpowiedzialność, powinniśmy zagwarantować im godziwe warunki do życia. Nie
trzeba więc sięgać daleko, aby znaleźć ludzi
o dobrym sercu, którzy dbają o zwierzęta
i o nasze dzieci - dla których zwiedzanie
gospodarstwa jest świetną lekcją przyrody,
ale też idealną lekcją wychowawczą. Prze-

mierzając okoliczne lasy, zmęczone dzieci
mogą zrobić sobie tam ognisko, odpocząć
słuchając śpiewu ptaków i ciekawych opowieści o zwierzętach.
Szkoła Podstawowa w Siedlikowie, jako
pierwsza placówka w powiecie zaprosiła przedstawicieli Kaliskiego Stowarzyszenia „Help Animals” na krótki wykład
dla uczniów klas I-III i oddzielny dla klas
IV-VI. Celem tego spotkania, było ukazanie uczniom prawidłowej postawy, którą
powinien przyjąć każdy człowiek wobec
zwierzęcia. Prelekcję prowadzili prezes Sylwester Piechowiak i wiceprezes Roksana
Drapała. Pokazywano slajdy ze zdjęciami
zwierząt. Pani Drapała opowiadała o swoich
doświadczeniach z pracy ze zwierzętami.
Zwrócono również uwagę, że na wsiach
bardzo często zwierzęta trzymane są przez
całe dnie na uwięzi, przez co nie mogą się
prawidłowo rozwijać. Jak się okazało, tylko
w ubiegłym roku członkowie Stowarzyszenia, którzy nie są jego pracownikami, lecz
tylko wolontariuszami kochającymi zwierzęta, interweniowali w ponad 300 przypad-

Świat stoi otworem!
Do you speak English? Yes, I do! Tak od
zeszłego tygodnia może mówić trzydziestu uczniów z Gimnazjum im. Orła Białego w Doruchowie, którzy w dniach 5 - 9
grudnia 2012 roku wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym „EuroWeek – Szkoła
Liderów”. Celem szkolenia było rozwijanie
m.in. umiejętności przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole. Zajęcia
były prowadzone przez szkoleniowców –
wolontariuszy z Europejskiego Forum Młodzieży, w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych
ćwiczeń. Wszystkie zajęcia odbywały się
w języku angielskim. Uczestnicy za sprawą
prowadzących (pochodzili z różnych stron
świata) mieli okazję zapoznać się z kulturą,
językiem, zwyczajami i narodowymi tańcami z różnych regionów kuli ziemskiej. Do
Długopola Zdrój, bo tam odbywał się obóz,
zjechali bowiem przedstawiciele: Chin,
Nepalu, Indonezji, Turcji, Serbii, Francji,
Ukrainy, Rumunii, Finlandii, no i oczywiście młodzież z naszego gimnazjum.
Podczas wyjazdu nie zabrakło „międzynarodowych” dyskotek, zabaw, wycieczek
i pamiątkowych zdjęć.
Bardzo ważnym elementem spotkania
były także konwersacje w języku angielskim. Wielu uczestników wzbogaciło

słownik, ale przede wszystkim przełamało
barierę i pozbyło się „kompleksu językowego”. Przekonało się, że nie trzeba
znać języka obcego perfekcyjnie, a słowa
wymawiać z nienagannym brytyjskim
akcentem, by móc się porozumieć z obcokrajowcem. Czasami wystarczy po prostu
zacząć mówić.
Wartość edukacyjna i kulturowa takiego
wyjazdu jest bezcenna. Obóz okazał się
wielką szansą na spotkanie z kulturą

kach. W czasie tych interwencji uratowano
życie 120 zwierzętom.
Takie zajęcia nie tylko nauczyły uczniów
jak zachowywać się wobec zwierząt, ale
także uwrażliwiały na krzywdę. Ważnym
aspektem pracy w Stowarzyszeniu „Help
Animals” jest charytatywność. Dzieci
dostrzegły, że można pomagać innym,
nawet zwierzętom, nie czerpiąc z tego
żadnych korzyści materialnych, jedynie
satysfakcję i poczucie dobrze spełnionego
obowiązku obywatelskiego. Z wykładu
uczniowie wyszli ze świadomością, że to,
jak wygląda świat ich otaczający zależy
przede wszystkim od nich samych.
Dyrektor szkoły p. Anna Wiśniewska-Polus zapewniła, że jest to dopiero początek
spotkań poświęconych tej tematyce. Przedstawiciele Stowarzyszenia zobowiązali się
odwiedzić szkołę jeszcze co najmniej raz
w tym roku szkolnym.
Niech ostatnie spotkanie będzie zalążkiem bardzo owocnej współpracy.

(a)

światową, a jednocześnie pomógł naszej
aktywnej młodzieży przekonać się, że
zamieszkanie w małej miejscowości wcale
nie przeszkadza w poznawaniu innych ludzi
– ich języka, obyczajów, poczucia humoru.
Z pewnością otwiera to drzwi do nowej,
wielokulturowej Europy.
A co o tym wszystkim sądzą uczestnicy
obozu? Czy dla nich ten wyjazd był równie
ciekawy? Z pewnością tak, skoro zaraz
po powrocie złożyli u pani dyrektor petycję z prośbą o zorganizowanie kolejnego
takiego wyjazdu już wiosną.
D. Knopik

TO ŚWIĄT CZAS

Tą piosenką uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego
oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Mikstacie wprowadzili zebranych w świąteczny bożonarodzeniowy
nastrój.
Koncert kolęd i pastorałek odbył się
w niedzielę - 16 grudnia 2012 roku. Tradycyjnie koncert miał bogaty repertuar,
w którym znalazły się kolędy i pastorałki z całego świata w aranżacji autora
projektu p. Stanisława Sztukowskiego.
Podczas koncertu wystąpili: soliści,
zespoły wokalne, zespół instrumentalny
oraz chór gimnazjalny m.in. w utworach takich jak: „Panie, przyjdź”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy śliczna Panna”,
„Maleńki Jezu”, „Być tam, gdzie Ty”,
„Idzie kolęda”, „Mędrcy świata”.

Publiczność mogła wysłuchać recytatorów w świątecznej poezji, a także,
zagranej na cztery ręce na pianinie,
kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
Wspaniale wypadły również prezentacje pierwszoklasistów pt. „Świąteczne drzewko” i „Sanie Mikołaja”.
Wypełniona po brzegi sala rozbrzmiewała pięknymi dźwiękami kolęd
i pastorałek, a koncert podbił serca
publiczności.
Myślę, że to wyjątkowe popołudnie pozostanie w sercach publiczności i wszystkich uczestników. Było
wzruszająco i uroczyście, ale to już
taki kolędy czas i czar Świąt Bożego
Narodzenia.
(J.S.)

W szkole też pachnie
świętami!

W świątecznym nastroju upłynęły
dwa ostatnie tygodnie przed Bożym
Narodzeniem w Szkole Podstawowej
im. Józefa Kulli w Mąkoszycach.
11 grudnia, podczas wywiadówki,
odbyła się degustacja potraw regionalnych oraz kiermasz ozdób świątecznych. Wiele z nich powstało dzięki
umożliwieniu przez panią dyrektor DPS
w Kobylej Górze – Małgorzatę Dłubak,
przeprowadzenia zajęć w pracowni
terapii zajęciowej. Tam, pod okiem
pani Lidii Stawskiej, dzieci nauczyły się
wykonywać piękne bombki, gwiazdki
oraz inne elementy świątecznych
dekoracji.
Obu paniom serdecznie dziękujemy, dziękujemy również rodzicom za
przygotowane ciasta i sałatki oraz za
zakupy dokonane na kiermaszu. Uzyskane w ten sposób środki finansowe
zostaną wykorzystane na potrzeby
uczniów – realizację projektu samorządu uczniowskiego.
16 grudnia w sali odbyły się jasełka,
przygotowane przez koło teatralne
,,Horrorek”. Zgromadziły one bardzo

wielu mieszkańców Mąkoszyc i okolicznych miejscowości. Jesteśmy
wdzięczni za tak liczne przybycie sympatyków naszego przedstawienia, którego akcja jak zwykle podczas naszej
Gwiazdki była osadzona w czasach
współczesnych.
Po przedstawieniu odbył się koncert
szkolnego chórku wokalno – instrumentalnego. Uroczystość zakończyło
wspólne kolędowanie.
Cieszymy się, że i w tym roku usłyszeliśmy wiele pozytywnych komentarzy, a owacje publiczności będą na
pewno motywacją do dalszej pracy.
20 grudnia natomiast przekazano
w szkole paczki dzieciom z rodzin najuboższych. Produkty żywnościowe na
ten cel mieszkańcy mogli przekazywać
w sklepach: pani Zofii Pieczonki, pani
Elżbiety Zujewskiej oraz pani Renaty
Kaweckiej.
Serdecznie dziękujemy właścicielkom sklepów za umożliwienie przeprowadzenia akcji oraz darczyńcom.
M.T.
www.kobyla-gora.pl

