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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.

CO S ŁYC H AĆ W S Z KO Ł AC H ?

Zapomniane zwycięstwo
27 grudnia 1918 roku wybuchły w
Poznaniu walki uliczne między Polakami
i Niemcami, które do historii przeszły
pod nazwą Powstanie Wielkopolskie.
W czasie zaborów Wielkopolanie wielokrotnie chwytali za broń w walce o
odzyskanie niepodległości. W Wielkopolsce niezwykle istotną rolę odgrywała
praca organiczna: opór i walka Polaków
z zaborcą w innej postaci: pracowitość
i sumienność w podnoszeniu poziomu
gospodarczego, solidarność, poszanowanie pamiątek historycznych. To tutaj
trwała „najdłuższa wojna współczesnej
Europy”. Powstańcy doprowadzili do
jej zwycięstwa: Wielkopolska – kolebka

Zimowisko 2008
„Zimowe spotkanie – czas nowych możliwości”

Sztandar Zespołu Szkół nr 1 w trakcie pochodu w Poznaniu - foto WM-K

Uroczysty apel przez Zespołem Szkół nr 1 w Ostrzeszowie - foto RJ
naszej państwowości została na powrót
złączona z Macierzą.
7 stycznia 1919 roku do walk włączyła się ludność Ostrzeszowa. Przed bu-

dynkiem dzisiejszego Zespołu Szkół nr
1 młodzi żołnierze złożyli przysięgę na
sztandar „Sokoła”. Walczyli na okolicznych wzgórzach i polach pod dowództwem krajana Stanisława Thiela.

Społeczność Zespołu Szkół nr 1 im.
Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie z wielkim pietyzmem odnosi
się do tej rocznicy. Delegacja szkoły,
ze sztandarem, uczestniczyła w centralnych obchodach rocznicy wybuchu
Powstania w Poznaniu. Wzięliśmy udział
w uroczystym apelu przed pomnikiem
Powstańców, pochodzie przez miasto
i mszy św. w farze. Uroczystości poznańskie zakończyło odtworzenie walk
w centrum miasta przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej „3. Bastion Grolman”.
Dokładnie w rocznicę przystąpienia
do walk mieszkańców Ostrzeszowa Zespół Szkół nr1 zorganizował uroczysty
apel przed obeliskiem, w miejscu historycznej przysięgi. Uczniowie przedstawili okolicznościowy montaż poetycki,
przedstawiciele władz złożyli wieńce.
Delegacja Samorządu Szkolnego złożyła kwiaty na grobach Powstańców na
cmentarzu. Spotkanie zakończyło odśpiewanie Roty.

Odtworzona walka powstańcza z udziałem kawalerii - foto WM-K

SPOTKANIE Z MYŚLIWYM
12 grudnia 2007r. na zaproszenie wychowawców świetlicy ze Szkoły Podstawowej w Mikstacie: p. B. Zaremby i p.
B. Pikińskiej na pogadankę o myślistwie,
zwyczajach i życiu zwierząt przybył p.
Edward Graf. Spotkania z myśliwym w
naszej szkole stały się już tradycją. Od
samego początku widać było wśród
uczniów ogromne zaciekawienie i pozytywne zaskoczenie przyniesionymi
przez gościa eksponatami.
Wprowadzenie do tematu stanowiła
krótka scenka zaprezentowana przez
uczniów klasy III b, należących do koła
teatralnego, którego opiekunką jest p. D.
Skrobacz.
Tytuł przedstawienia - „Bajeczka
ekologiczna”, i jego treść nawiązywały do właściwego zachowania dzieci w
lesie. Zwracało ono uwagę na to, że w
lesie nie wolno hałasować, śmiecić ani
rozpalać ognisk. Nie wolno dotykać żadnych zwierząt ani też niszczyć urządzeń
łowieckich – paśniki, ambony.
Pan Graf opowiadał dzieciom o myślistwie, zwyczajach i etyce łowieckiej.
Chociaż tak naprawdę łowiectwo jest
pasją, odskocznią od codzienności i
chęcią bycia blisko natury, to bycie myśliwym nie polega tylko na strzelaniu do
zwierząt. To przede wszystkim obowiązek, praca i starania wielu ludzi, związane z utrzymaniem równowagi populacji
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zwierząt, ochroną zwierząt łownych i
ich środowisk bytowania, dokarmianie
zimą i budowanie paśników, zasiedlanie,
walka z kłusownictwem, pozyskiwanie i
magazynowanie karmy, ochrona przed
szkodnikami czworonożnymi i skrzydlatymi, zapobieganie chorobom zwierzyny, itp.
Wspomniał również o patronie myśliwych św. Hubercie i o tradycji polowań
zwanych „Hubertusami”.
Myśliwy opowiedział dzieciom o swoich najciekawszych osobistych przeżyciach, jakich doświadczył podczas
wieloletniego stażu myśliwego oraz o
różnych gatunkach zwierząt, które można spotkać w okolicznych lasach. Dzieci
miały również okazję obejrzeć trofea łowieckie myśliwego oraz popatrzeć przez
lornetkę.
Dla wielu uczniów ważny był moment
wręczenia nagród za udział w akcji zbierania karmy dla zwierząt. Nagrody zostały ufundowane przez koło łowieckie
„Sokół” w Antoninie. Wychowawczynie
kierujące tą akcją: p. B. Pikińska i p. B.
Zaremba otrzymały dyplom uznania i
podziękowanie za owocną i wieloletnią
współpracę z kołem łowieckim „Sokół”
oraz podnoszenie świadomości o potrzebie dokarmiania zwierząt.
Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, a uczniowie z zaciekawieniem

słuchali prelekcji myśliwego. Na zakończenie mieli możliwość zadania mu
wielu interesujących, niekiedy wręcz dociekliwych pytań związanych z jego pracą. Zanim pożegnaliśmy miłego gościa,
padły zapewnienia o dalszej współpracy
i jak najlepsze życzenia dla sympatyków
łowiectwa.

Barbara Pikińska

Termin:
I turnus: od 28 stycznia do 1 lutego 2008 r. - dla 15 dzieci
II turnus: od 4 do 8 lutego 2008 r. - dla 15 dzieci
Miejsce:
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostrzeszowie
Zapewniamy:
Mile spędzony czas, dobrą zabawę, fantastyczne wspomnienia, fachową opiekę w godzinach od 9.00 do 13.00
W programie:
z Wizyta w Komendzie Miejskiej Policji – poznanie specyfiki pracy Policji
z Wizyta w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej – poznanie specyfiki pracy Straży Pożarnej
z Turniej bilarda w Ostrzeszowskim Centrum Kultury
z Karaoke i dyskoteka w Ostrzeszowskim Centrum Kultury
z Seans filmowy w ostrzeszowskim kinoteatrze
z Wycieczka piesza do ostrzeszowskiego muzeum im. Antoniego Serbeńskiego
z Zajęcia z muzykoterapii
z Wycieczka piesza do drukarni
z Codziennie słodki poczęstunek
Koszt uczestnictwa: bezpłatnie
Zapisy: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17
O uczestnictwie dzieci w zimowisku decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy Was na ZIMOWISKO!!!
„Hej, w dzień narodzenia Syna Jedynego
wesoło śpiewajmy, chwalę Bogu dajmy…”

JASEŁKA W KALISZKOWICACH

Piękną tradycją Szkoły Podstawowej
w Kaliszkowicach Ołobockich stało się
coroczne organizowanie jasełek.
W niedzielę 30 grudnia 2007 roku,
tuż po Bożym Narodzeniu, w kościele
parafialnym w Kaliszkowicach przedstawiono spektakl, który już od listopada był już przygotowany przez uczniów
i nauczycielki SP p. Salomeę Kowalczyk
i Elżbietę Olejnik.
Na tle szopki bożonarodzeniowej i
błyszczących lametami i światełkami choinek mali aktorzy z wdziękiem
wcielali się w role Maryi, Józefa, pastuszków, Trzech Króli, aniołów. Z przejęciem recytowali wyuczone kwestie,
śpiewali kolędy przy akompaniamencie
byłych uczennic SP, a obecnie gimna-

zjalistek, składali dary i przyrzeczenia
Bożej Dziecinie.
Zaproszeni parafianie, rodzice, rodzeństwo i krewni ze wzruszeniem i
radością słuchali gry swoich pociech,
ubranych w przepiękne kolorowe kostiumy wykonane przez rodziców, i
śpiewali wspólnie kolędy. Atmosfera
ciepła i życzliwości udzieliła się wszystkim obecnym.
Ksiądz proboszcz Grzegorz Klapa
gorąco podziękował występującym
dzieciom, a także ich rodzicom, nauczycielom i pani dyrektor Marii Grądziel za piękne przedstawienie, a potem
obdarował wszystkich słodkimi upominkami.

E. Olejnik

