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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?

Dęby Pamięci

Festyn w Szkole Podstawowej
w Siedlikowie

Gimnazjum w Kobylej Górze pielęgnuje tradycje narodowe, podkreślając
związek Małej Ojczyzny z Wielką Historią. 28 maja br. społeczność kobylogórskiego gimnazjum upamiętniła wydarzenie sprzed lat – tragiczny los ponad
21 tysięcy oficerów Wojska Polskiego,
policjantów i funkcjonariuszy Straży
Więziennej, zamordowanych na rozkaz
Stalina strzałem w tył głowy w 1940
roku, przez służby specjalne ZSRR.
Tam, w obcej ziemi, w leśnych dołach
w okolicach Katynia, Miednoje i Charkowa spoczęły ich ciała. Tam niespodziewanie i tragicznie zakończyły się
ich życiowe drogi. Pamięć o nich przez
lata żyła wśród bliskich.
Uroczystość rozpoczęła się
od odśpiewania hymnu Polski. Dyrektor gimnazjum, p.
Ewa Kubiak, przywitała przybyłych gości m. in. starostę
ostrzeszowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, wójta
gminy J. Przygodę, proboszcza parafii w Kobylej Górze
ks. Tomasza Derezińskiego, p.
Urszulę Nagięć – siostrzenicę
zamordowanych w Katyniu Bolesława Kazimierza Mocka
i Tadeusza Mocka.
Następnie p. Małgorzata
Koźmińska – nauczycielka
historii, przedstawiła, co było
powodem przystąpienia gimnazjum do
akcji sadzenia Dębów Pamięci.
„Kiedy udało nam się ustalić, że wśród
tysięcy zamordowanych było też dwóch
mieszkańców gminy Kobyla Góra, pochodzących z Parzynowa, zaczęliśmy szukać
śladów ich życia. Przystąpiliśmy do wielkiej akcji - programu „Katyń... ocalmy od
zapomnienia”, której zwieńczeniem była
uroczystość sadzenia Dębów Pamięci.
W programie tym uczestniczą instytucje z Polski i spoza jej granic. Poprzez
posadzenie tych szczególnych drzew

Dyrekcja, nauczyciele i Rada Rodziców wspólnie przygotowali festyn. Już
kilka dni wcześniej uczniowie wręczyli swoim rodzicom zaproszenia.
31 maja, w pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej, zebrali się zaproszeni
goście, rodzice, często z małymi
dziećmi, nauczyciele i uczniowie. Program imprezy był bogaty i doskonale
przygotowany.

włączamy się do akcji, która ma na
celu zachować zbiorową pamięć narodu
o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej. Każdy dąb
upamiętnia konkretną osobę, która wtedy
zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady: jeden dąb to jedno
nazwisko. Dzięki temu młode pokolenie
może, w inny niż podręcznikowy sposób, przez pryzmat losów konkretnego
człowieka i jego najbliższych, poznać
tragiczną historię Polski w czasie II wojny
światowej.
Nasi bohaterowie to Kazimierz Bolesław Mocek i jego brat Tadeusz Mocek.

Teraz, po latach, dzięki żyjącym członkom ich rodziny – p. Urszuli Nagięć i jej
synowi Jakubowi, udało nam się odtworzyć ich życiorysy.
Syn pani Urszuli odczytał, umieszczoną w publikacji, informację o poległych w Katyniu Tadeuszu i Bolesławie
Mockach”.
Następnie posadzono Dęby Pamięci,
które poświęcił ks. Tomasz Dereziński.
Informacja o poległych w Katyniu
Tadeuszu i Bolesławie Mockach w jednym z najbliższych numerów CzO.

(mk)

„CZARNO NA BIAŁYM” NAJLEPSZE, „MAGAZYN
NIEZALEŻNYCH GIMNAZJALISTÓW”- WYRÓŻNIONY!

Swą obecnością uświetnili go goście
honorowi, których wybrali uczniowie.
Pani Wiesława Posch, polonistka, już
dużo wcześniej wyznaczyła uczniom kl.
IV – VI zadanie specjalne. Mieli wybrać
najbardziej zasłużoną postać dla Ziemi
Ostrzeszowskiej i swój wybór uzasadnić
pisemnie. Wybrani zostali: p. Marian Pilot
– pisarz pochodzący z Siedlikowa, Stanisław Wabnic – burmistrz Ostrzeszowa,
Andrzej Grzyb – eurodeputowany, Władysław Graf – autor wielu opracowań,
związanych z historią Ostrzeszowa
i okolic, Mariusz Witek – wiceburmistrz
, Stanisław Stawski – komendant hufca
ZHR , Edward Skrzypek – przewodniczący Rady MiG , E. Haladyn – nieżyjący
artysta plastyk. Przybyłych na festyn
wyróżnionych uhonorowano dyplomami
i kwiatami. Podziękowanie otrzymał
również p. Kuśnierczyk – pełnomocnik
do spraw rozwiązywania problemów
alkoholowych, opiekun świetlic środowiskowych. Klub europejski pod opieką
p. Barbary Szmaj - Szłapik przedstawił
inscenizację pt. „Gdzie jest królowa”,
podkreślającą walory Ziemi Ostrzeszowskiej i tematycznie związaną z obchodami 750-lecia Ostrzeszowa. Potem

zatańczył, choć w niepełnym składzie,
zespół „Śnieżynki”, prowadzony przez p.
dyr. Annę Wiśniewską – Polus. Były też
konkurencje sportowe, przygotowane
przez p. Pawła Kupca. Uczniowie kl. II
i III, pod kierunkiem pań: Renaty Cempel
i Doroty Surowiec, przygotowali przedstawienie. Tematem przewodnim była
ekologia. Morał z niego taki: szanuj przyrodę, bo gdy ją zniszczysz, to zginiesz.
Można też było zobaczyć scenkę
udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy
zainteresowani obejrzeli również prezentację multimedialną na temat programów profilaktycznych, przygotowaną
przez pedagoga p. E. Polus.
Druga część festynu poświęcona była
obchodom Dnia Matki ,Ojca i Dziecka.
Samorząd uczniowski przy pomocy p.
W. Posch i p. Ł. Guzendy przygotował
montaż słowno – muzyczny z podziękowaniami dla rodziców. Również przedszkolaki z „zerówki”, z wychowawczynią
p. Szmaj - Szłapik, przebrane za kwiaty
i misie, śpiewały i recytowały, potem
z przejęciem dziękowały swoim rodzicom. Były też słodycze dla dzieci - przecież i one miały swoje święto.
Miło i radośnie upłynęło kilka godzin.
Na pamiątkę można było też kupić
książkę p. Pilota pt. „Pióropusz”, którą
autor podpisywał. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy włożyli niemało pracy, by festyn
przygotować.
Aby, oprócz wspomnień, pozostał
materialny ślad tych miłych chwil, na
fotografiach utrwalał je p. Stanisław
Siekierka.

M. M.

Wybierać tak, aby później
niczego nie żałować

Redakcja "Czarno na białym" z op. p. Anną Szkopek.
Niedawno rozstrzygnięta została XIX
edycja Regionalnego (Wielkopolskiego)
Konkursu Gazet Szkolnych. W roku
szkolnym 2009/2010, już po raz trzeci
w dziewiętnastoletniej historii konkursu,
wzięły w nim udział szkoły spoza Wielkopolski. Były to: SP w Lędzinach i ZS
w Kamienicy Polskiej (województwo
śląskie) oraz SP w Nurze (województwo
mazowieckie). Tradycją jest liczny udział
szkół z całej Wielkopolski.
XIX Regionalny Konkurs Gazet Szkolnych odbył się pod Honorowym Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
W konkursie wzięło udział 37 redakcji - w tym ze szkół podstawowych - 15,
z gimnazjów - 12, ze szkół ponadgimnazjalnych - 10.
Gazety oceniała 4-osobowa komisja,
powołana zgodnie z Regulaminem Rady
Programowej KNA - sekcji Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego „Klub
Nauczyciela” w Ostrowie Wlkp. (orga-

nizator konkursu). Ostateczny wynik
był sumą punktów – od 1 do 15, przyznanych indywidualne przez każdego
członka jury, a więc maksymalnie można
było uzyskać 60 punktów.
Powiat ostrzeszowski reprezentowały:
W kategorii gimnazjów:
- „Magazyn Niezależnych Gimnazjalistów”- Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie 42pkt. i „Crescendo” - Gimnazjum nr
2 w Ostrzeszowie: 35pkt.
W kategorii tej I miejsce zajęła gazeta
szkolna „Pauza” - Gimnazjum w Brzezinach (48pkt.)
II - gazeta szkolna „Gimnazjalista”
z Gimnazjum w Słodkowie (44pkt.).
Przyznano ponadto trzy wyróżnienia
dla:
„Magazynu Niezależnych Gimnazjalistów” - Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie (42pkt.), „Gimbolady” - Gimnazjum
w Pyzdrach (42pkt.), „Kaktusa” - Gimnazjum nr 5 w Pile (42pkt.).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nasz powiat reprezentowała gazeta
I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie „Czarno na białym” (46,5pkt.) i to
właśnie ona w ocenie jurorów okazała
się najlepsza. Pierwsze miejsce przyznano również „Re(y)moncikowi” z II LO
w Ostrowie Wlkp., choć uzyskał on o pół
punktu mniej.
Wysoko oceniony został także „Zielony Jeep”- gazeta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach
(42pkt.), ale nie dawało to miejsca na
podium.
Do sukcesów gazety „Czarno na białym” z I LO dopisać można jeszcze zajęcie 7. miejsca (na 29 uczestników w tej
kategorii) w ogólnopolskim konkursie
gazet szkolnych „Forum Pismaków”.
Młodszym kolegom – redaktorom
gratulujemy sukcesu i życzymy wytrwałości w trudnej dziennikarskiej pracy!

Redakcja „CzO”

Kończący się rok szkolny obfitował
w sukcesy uczniów Gimnazjum nr 2 im.
K. Wojtyły. Jak co roku gimnazjaliści
próbowali swych sił w wojewódzkich
konkursach przedmiotowych, w których zwycięstwo przekłada się na zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub daje sporo dodatkowych punktów, przydatnych w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Tym
razem start w konkursach dla sporej
grupki zakończył się sukcesem.
Laureatką z biologii została Katarzyna Urban (op. p. G. MożdżanowskaKordas), a z fizyki: Kamila Łazarska
(op. p. H. Komorowska). Kamila wraz
z Konradem Wojtasikiem to również finaliści konkursu matematycznego (op.
p. E. Kempska). Wśród gimnazjalistów
z „dwójki” znaleźli się także uzdolnieni
humaniści, bowiem finalistkami są: Magdalena
Lamek z języka niemieckiego (op. p. I. Matysek)
i Olga Jędrzejak z języka
polskiego (op. p. I. Jędrzejewska).
Finalistą
jest również Maciej Śniegocki (op. p. K. Wojda),
który startował w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego.
Uzdolniona
szóstka, w zamieszczonym
w szkolnej gazecie „Crescendo”
wywiadzie,
wspomina, że bynajmniej
nie poświęca całego
czasu na naukę. Finali-

ści mają swoje pasje, zainteresowania.
Chętnie czytają różne książki, np. Kasia
ostatnio sięgnęła po literaturę fantasy.
Słuchają muzyki np. rockowej albo alternatywnej jak np. Olga, lub sami chętnie grają, choćby na pianinie, jak robi to
Konrad. Nie stronią od sportu - w siatkówkę chętnie gra Kamila, a pasją Magdy jest pływanie. Maciej czas poświęca
na wszystko, co związane z komputerem. Wszyscy wybierają się do liceum
ogólnokształcącego, przy czym nie zawsze do klas zbieżnych z wygranymi
konkursami. Mimo to można być pewnym, że w nowej szkole z zapałem będą
zdobywać wiedzę, zapewne i tam odnosząc sukcesy. Czego oczywiście należy
im życzyć.

Jk

