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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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Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim
1918-19 wciąż żywa...

Zaczarowani gawędą pana Łucjana Błacha - historyka
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KALISZKOWICACH OŁOBOCKICH
Tradycją Szkoły Podstawowej
w Kaliszkowicach Ołobockich
stało się coroczne organizowanie uroczystości z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
W niedzielę 20 stycznia szkoła
gościła w swych murach babcie
i dziadków uczniów klas 0–VI.
Spotkanie uświetniła część
artystyczna przygotowana przez
uczniów oraz ich wychowawczynie. Program był bardzo bogaty

i różnorodny. Dzieci pochwaliły się swoimi umiejętnościami
recytatorskimi, wokalnymi i aktorskimi. Wspaniale zaprezentowały się zespoły taneczne,
których układy choreograficzne
i barwne kostiumy zachwyciły
wszystkich.
Wnukowie w swoich wierszach i piosenkach dziękowali
swoim dziadkom za wszystko,
co dla nich robią i jak ważną rolę

odgrywają w ich życiu.
„To wielkie szczęście mieć blisko babcię i dziadka, gdy mama
i tata są bardzo zajęci. Oni zawsze mają wolną chwilę dla nas.
Kiedy tylko ich poprosimy, pójdą z nami na spacer, opowiedzą
bajkę, zanucą piosenkę…”
Na zakończenie części artystycznej dzieci odśpiewały
uroczyste 100 lat oraz wręczyły
własnoręcznie wykonane upominki. Mali wykonawcy za swoje występy zostali obdarowani
gromkimi brawami oraz słodkimi upominkami od pana sołtysa
– Romana Nowaka.
Wśród zaproszonych dziadków był również radny MiGM
– Stanisław Roguszny.
Dalszy ciąg uroczystości
przebiegał przy wspólnej zabawie, przy muzyce oraz przy poczęstunku, który przygotowały
mamy naszych uczniów.
Mamy nadzieję, że za rok również się spotkamy, by wspólnie
świętować 21 i 22 stycznia.
Nauczyciele nauczania zintegrowanego

V Powiatowy Międzygimnazjalny
Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919 na Ziemi Ostrzeszowskiej i Kępińskiej pod honorowym
patronatem Starosty Ostrzeszowskiego i Wójta Gminy Kobyla Góra
18 stycznia 2008r. po raz piąty Gimnazjum w Kobylej Górze (koordynator
konkursu: Małgorzata Koźmińska)
podjęło się zorganizowania finału Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o
Powstaniu Wielkopolskim 1918-19 na
Ziemi Ostrzeszowskiej i Kępińskiej.
Uczniowie gimnazjów z powiatu
ostrzeszowskiego i kępińskiego, przygotowując się do konkursu, korzystali
ze znanych pozycji: Władysława Grafa: „Nikt im iść nie kazał…”, „Dziejów
Ostrzeszowa” oraz publikacji opracowanej przez Zenona Krysiaka: „Społeczeństwo powiatu ostrzeszowskiego
wobec wydarzeń politycznych w Wielkopolsce w latach 1918-19…”, a także
publikacji Jana Kurzawy: „Powstanie
Wielkopolskie w byłym powiecie kępińskim”. [w:] Udział społeczeństwa
Ziemi Kaliskiej w Powstaniu Wielkopolskim… .
Etap szkolny przeprowadzony w
gimnazjach do 21 grudnia 2007r. wyłonił trzyosobowe drużyny, które w
piątek – 18 stycznia 2008r. – spotkały
się w Kobylej Górze. Wśród zgłoszonych uczestników byli uczniowie z
Grabowa n/Prosną, Doruchowa, Mikorzyna, Ostrzeszowa (Gimnazjum nr 1),
Kępna i Kobylej Góry. Ostatecznie 18
uczniów przystąpiło do napisania testu
ułożonego przez Bolesława Grobelnego (prezesa TPZO) oraz Krzysztofa
Tomaszewskiego (wiceprezesa TPZO).
Na dwadzieścia pytań, w dużej części
otwartych, pozornie niezbyt trudnych,
odpowiedzieli tylko najlepsi. Wśród
nich nagrodę indywidualną zdobyła
Marta Krzywańska z Gimnazjum nr 1 w
Ostrzeszowie, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Po części pisemnej (sumując punkty uczniów danej
szkoły) wyłoniono zespół, który zajął
III miejsce w klasyfikacji drużynowej
– Gimnazjum w Grabowie n. Prosną.

Do finału ustnego zakwalifikowały
się dwie najlepsze drużyny - z Ostrzeszowa i Kępna. Uczniowie stanęli przed
trudnym i stresującym zadaniem. Ich
celem było zdobycie I miejsca. I jedni, i drudzy byli bardzo blisko zwycięstwa… Wystarczyło trochę szczęścia
przy losowaniu zestawu pytań, chwila
zastanowienia i udzielenie poprawnych odpowiedzi. Niewątpliwie wiedza
uczniów przesądziła o tym, że między
zwycięzcami a zajmującymi drugie
miejsce była różnica tylko jednego
punktu. Komisja w składzie: Bolesław
Grobelny – przew., oraz członkowie:
Krzysztof Tomaszewski, Artur Suchy
- oceniająca zmagania uczniów, zdecydowała ostatecznie, że
I miejsce drużynowo zdobyli uczniowie z Ostrzeszowa (Marta Krzywańska, Mirella Więcek, Joanna Jurków
- opiekunka Alina Kaźmierczak), II
– uczniowie z Kępna (Agnieszka Kwiecińska, Ania Wencel, Wiktoria Poszwa
- opiekunka Monika Przybył).
Wspaniałe nagrody książkowe zostały zakupione ze środków Starostwa
Powiatowego w Ostrzeszowie, nagrodę dla zwycięzcy indywidualnego ufundował wójt gminy Kobyla Góra – Jerzy
Przygoda oraz przewodniczący Rady
Gminy – Władysław Miszkieło, którzy
wraz z wicestarostą Zofią Witkowską
dokonali wręczenia nagród. Dyrektor
Gimnazjum w Kobylej Górze - Ewa
Kubiak przekazała organizatorom
konkursu i członkom komisji dyplomy
podziękowania, po czym zaprosiła
wszystkich na kolejną edycję konkursu
w 2009r.
Fakt, że w konkursie w każdym
roku bierze udział spora grupa młodzieży, chętnie pogłębiająca wiedzę o
chlubnym fragmencie dziejów, szukająca śladów powstańczych walk we
własnych rodzinach, znająca miejsca
pamięci tamtych lat, skłania organizatorów do kontynuowania idei konkursu
w następnych latach.
Małgorzata Koźmińska, Krzysztof
Tomaszewski

Finaliści konkursu z komisją

