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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?

45-lecie nadania SP w Kobylej Górze
imienia Tadeusza Kościuszki

Z wizytą w Ośrodku Zdrowia

18 listopada 2014 r. w hali środowiskowo-sportowej w Kobylej Górze
odbyła się uroczystość 45-lecia nadania Szkole Podstawowej w Kobylej
Górze imienia Tadeusza Kościuszki.
Jubileusz rozpoczęto uroczystą akademią, przygotowaną przez uczniów
szkoły. Po części artystycznej przewodnicząca samorządu uczniowskiego
na ręce pani dyrektor Gabrieli Grzesik
złożyła raport; wprowadzono sztandar
szkoły.
Po odczytaniu przez wicedyrektora
szkoły - Sławomira Mrugalskiego fragmentu „Pana Tadeusza” uczniowie rozpoczęli poloneza.
W dalszej części wszyscy cofnęli
się do początków istnienia szkoły, a jej
historię przedstawił p. S. Mrugalski.
Odczytał on także listy gratulacyjne od
osób, które nie mogły być obecne na
uroczystości. Przybyli goście słowa
uznania wyrazili osobiście. Głos zabrali
kolejno: starosta ostrzeszowski, wójt
gminy, dyrektor gimnazjum, proboszcz
tutejszej parafii oraz przewodniczący
Rady Rodziców - p. Witold Gabryś.

Uroczystość zakończył krakowiak
w wykonaniu dzieci z młodszych klas.
Tego dnia można było także podziwiać
prace uczniów wykonane w ramach
projektu związanego z obchodami jubileuszu oraz wystawę okolicznościowych zdjęć. Duże wrażenie robiła także
makieta Sukiennic, wykonana przez ks.
wikariusza Tomasza Jeża. Na uroczysto-

ści rozdano dyplomy i nagrody uczniom,
którzy zostali zwycięzcami w objętych projektem konkursach i zawodach,
odbywających się wcześniej.
Jubileusz 45-lecia nadania szkole
imienia Tadeusza Kościuszki był dla
wszystkich dniem wyjątkowym, który
na pewno zapisze się w historii szkoły.
Małgorzata Moskwa

Uczniowie klasy drugiej i trzeciej SP
w Kuźnicy Grabowskiej z wychowawczyniami - p. L. Chowaniec i p. J. Kuświk
udali się na wycieczkę do miejscowego
ośrodka zdrowia. Celem było przeprowadzenie wywiadu z lekarzem oraz pielęgniarką środowiskową na temat dbałości o zdrowie. Na początku pielęgniarka
środowiskowa - pani U. Ilska, zapoznała
dzieci z gabinetem pielęgniarki, znajdującym się tam sprzętem i jego zastosowaniem. Dzieci zobaczyły wagę medyczną
ze wzrostomierzem, stolik zabiegowy,
szafkę kartoteczną, szafkę na leki i wiele
innych. Na zakończenie pielęgniarka
podkreśliła znaczenie szczepień ochronnych, stosowanie się do zaleceń lekarza
oraz wyjaśniła, jak należy postępować,
by nie zarazić się katarem.
Następnie dzieci zaprosiła pani doktor Mieczysława Owczarek. W gabinecie lekarskim uczniowie również zazna-

jamiali się ze sprzętem i jego przeznaczeniem; przeprowadzili też wywiad
z panią doktor. Pytali m.in. co robić,
żeby nie zachorować, jak często należy
myć zęby, czy przebywanie na świeżym
powietrzu jest zdrowe? Lekarka odpowiedziała na pytania i zwróciła uwagę na
znaczenie profilaktyki, mówiła o utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia już od najmłodszych lat
(zdrowe odżywianie, odpowiedni ubiór,
ruch na świeżym powietrzu), przypomniała także o badaniach kontrolnych.
Największym
zainteresowaniem
dzieci cieszył się stetoskop i aparat do
mierzenia ciśnienia krwi - każdy uczeń
chciał mieć zmierzone ciśnienie. Pani
doktor wykazała się ogromną cierpliwością i spełniła prośby dzieci, jednak nie
wszystkich, ponieważ w kolejce czekali
pacjenci.
Lilla Chowaniec

Domowa wigilia w szkolnej ławie!

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW Z „DWÓJKI”
W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH

Od lewej: B. Błaszczyk, A. Kraszkiewicz i P. Kałużny.
Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz, tym
bardziej jesteś jej spragniony - pisał przed laty Stefan Żeromski. Jednak i dziś te słowa mają swe odbicie w rzeczywistości,
bowiem nadal można znaleźć uczniów, którzy pragną poszerzać swą wiedzę. Okazję do tego stwarzają wszelkie konkursy,
a jeśli jeszcze stawką jest zwolnienie z egzaminów gimnazjalnych… Taką możliwość dają organizowane przez kuratorium
wojewódzkie konkursy przedmiotowe, w których co roku biorą
udział gimnazjaliści. Znaczącym sukcesem jest już zakwalifikowanie się do etapów rejonowych, które przeprowadzane
są sukcesywnie od listopada. Gimnazjum nr 2 im. K. Woj-

tyły w Ostrzeszowie ma swoich uczestników we wszystkich
konkursach przedmiotowych. Do tej pory odbyły się eliminacje rejonowe: z chemii - nasi uczestnicy to: Bartłomiej Błaszczyk i Julia Wodniakowska z klasy 3c oraz Wojciech Mrugalski z klasy 3a; z fizyki - Agnieszka Kraszkiewicz klasa 3c;
z historii - Wojciech Ibron z klasy 3c; z matematyki - Agnieszka
Kraszkiewicz z klasy 3c i Agnieszka Radajewska z klasy 2d; tuż
przed świętami odbył się etap rejonowy z geografii, w którym
szkołę reprezentowali: Patryk Kałużny z klasy 3c i Piotr Grabarczyk z klasy 2a.
Chęć, praca, zaangażowanie - tym musi wykazać się
zarówno uczeń startujący w konkursach, jak i przygotowujący
go nauczyciel, bowiem materiał konkursowy wybiega daleko
poza podstawę programową. Zadania konkursowe bywają
tak trudne, że często z rejonu, obejmującego kilka powiatów, do etapu wojewódzkiego przechodzą jednostki. W tym
roku w takim finale znaleźli się już uczniowie naszej szkoły:
Agnieszka Kraszkiewicz z fizyki (opiekun p. P. Elias), Bartłomiej Błaszczyk z chemii (opiekun p. M. Klimaszewska) i
Patryk Kałużny z geografii (opiekun p. K. Cempel). Należą
im się szczególne gratulacje! Trzeba również pogratulować
pozostałym uczestnikom rejonów, bowiem często brakowało
im zaledwie kilku punktów, by zakwalifikować się do kolejnych
etapów.
Jk

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z choinką, prezentami, wspólnym kolędowaniem i oczywiście z wieczerzą wigilijną. Jak się okazuje, magia
świąt bywa bardzo zaraźliwa i może
zagościć również wśród społeczności
uczniowskiej.
19 grudnia 2014 roku w Niepublicznym Gimnazjum w Ostrzeszowie przy
ulicy Zamkowej została zorganizowana
uroczysta wigilia szkolna, która wprowadziła w atmosferę zbliżających się
świąt. Niewielka społeczność uczniowska bardzo chętnie angażuje się w różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.
Być może aktywność młodzieży wynika
z ich nastawienia do pracy.
Wigilia składała się z dwóch części.
Pierwsza to krótki występ artystyczny.
Na tle polskich kolęd uczniowie recytowali świąteczne wiersze. Szczególnym
wystąpieniem było przemówienie przewodniczącego samorządu uczniowskiego, który w imieniu uczniów podziękował dyrekcji za poświęcenie i zaufanie, jakim zostali obdarzeni uczniowie.
Zostały wręczone kwiaty, a mile zaskoczone grono pedagogiczne nagrodziło

oklaskami swoich podopiecznych.
Młodzież nie spodziewała się tak
bogatego menu, które dzięki okolicznym sponsorom znalazło się na białych
obrusach w szkolnej sali. Wystrój został
przygotowany już dzień wcześniej przez
dyrekcję, nauczycieli i oczywiście niezawodnych rodziców. Kluski z makiem,
groch z kapustą, ryba, barszcz, ciasto
- to tylko kilka ze smacznych dań wigilijnych.
Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście, m.in. starosta
ostrzeszowski.
Dyrekcja i młodzież Niepublicznego Gimnazjum w Ostrzeszowie serdecznie dziękuje za okazaną pomoc
Pani Ewie Kaźmierczak - właścicielce
Dworku w Grabowie nad Prosną, która
ufundowała całą wigilię, oraz firmom,
które zasponsorowały paczki. Byli to
- Paweł Łuczak Książenice, PSS Społem Ostrzeszów, Jan Moś Grabów,
Profi Grabów, Piekarnia p. Dziewięckiej
w Potaśni.
M.W.

WOLONTARIUSZE Z GIMNAZJUM NR 1 W AKCJI
Od czasu do czasu słyszymy
w mediach (i nie tylko) narzekania na
współczesną młodzież. Starsi wspominają: „za naszych czasów...”, no właśnie,
można by tutaj dużo wymieniać, co się
dzisiaj w zachowaniu młodych ludzi nie
podoba. Tymczasem chciałabym pokazać
dobrą stronę i bezinteresowność naszych
gimnazjalistów.
Od wielu lat współpracujemy z dziećmi
z Gimnazjum nr 5 w Ostrzeszowie oraz
z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie. Organizowane
są dla nich spotkania, przedstawienia,
wystawy, zabawy. Nigdy nie było i nie ma
problemu z zebraniem chętnych uczniów,
którzy takie uroczystości przygotują.
Jedne roczniki wychodzą, następne przychodzą, a współpraca dalej się rozwija.

Podobnie jest ze zbiórką słodyczy i artykułów spożywczych w ramach akcji „Mikołajek” i „Zajączek”, organizowanych przez
Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej.
Zawsze chętni, uśmiechnięci i pełni zapału
wolontariusze zbierają produkty do przygotowania kilkudziesięciu paczek dla swoich kolegów, którzy potrzebują wsparcia.
Ten rok jednak dla wolontariatu okazał się szczególny. Wszyscy ostrzeszowianie na pewno wiedzą o akcjach organizowanych na rzecz chorej na białaczkę
Julki. Nasi uczniowie sami wyszli z propozycją, że pieniądze na prezenty dla siebie nawzajem przeznaczą na leczenie koleżanki. Zbiórka przeszła nasze najśmielsze
oczekiwania i włączyły się w nią wszystkie
klasy!!! Najbardziej cieszy fakt, że to gimnazjaliści sami wszystko zorganizowali,

była to ich inicjatywa i w większości potrafili zrezygnować z własnej przyjemności
na rzecz drugiej osoby.
Samorząd uczniowski wyszedł również
z propozycją wyjazdu do DPS w Marszałkach, aby spotkać się z pensjonariuszami.
Uczniowie przygotowali „Jasełka”, upiekli
domowe pierniczki i wykonali własnoręcznie 150 kartek z życzeniami. 19 grudnia po
lekcjach pojechaliśmy do Marszałek, aby
spędzić wspólnie ten przedświąteczny
czas. Wyjazd pokazał wielką wrażliwość
i ogromne serce naszych uczniów. Wzruszeń było co niemiara i to zarówno wśród
pensjonariuszy, jak i młodzieży. Postanowili, że będą przyjeżdżać tam częściej, aby
dzielić się z tymi, często schorowanymi,
ludźmi swoją siłą i radością.
I jak tu nie wierzyć w magiczną moc

Bożego Narodzenia! My, nauczyciele
wiemy, że naszych uczniów stać na takie
czyny nie tylko przy okazji świąt. Młodzi
ludzie naprawdę potrafią być wspaniali,

trzeba tylko im na to pozwolić.
Alina Kaźmierczak - opiekun
Samorządu Uczniowskiego
w Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie

