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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?

„NIE MA LEPSZEGO OD
KAROLA NASZEGO…”

Zespół Szkół nr 3 informuje, iż do końca sierpnia trwa nabór
do bezpłatnego wieczorowego technikum oraz do bezpłatnej
szkoły policealnej w zawodzie technik rolnik - forma zaoczna.
Kontakt
ZS nr 3
ul. Zamkowa 12
63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732 07 25

„Masz dar uzdrawiania - transplantacja to życie”

10 marca br. uczennice z Zespołu Szkół
nr 1 w Ostrzeszowie: Beata Kaźmierczak,
Roksana Jamry i Magdalena Szuleta wraz
z opiekunką - panią Dorotą Pilarską, wzięły
udział w Poznaniu w szkoleniu „Masz dar
uzdrawiania - transplantacja to życie”. Na
spotkanie zaproszono kilkanaście delegacji
ze szkół średnich z całego województwa
wielkopolskiego. Celem takich inicjatyw
jest zwiększenie świadomości społecznej
w zakresie przeszczepiania narządów jako
metody ratującej życie i przywracającej
zdrowie ciężko chorym ludziom. Akcja ta
ma na celu promocję tzw. „oświadczeń woli”
poprzez przekazywanie informacji na temat
transplantacji narządów, a jej uczestnicy
mają pełnić rolę propagatorów idei transplantacji w swoich szkołach. Aby im w tym
pomóc organizatorzy przekazują materiały
pomagające w popularyzowaniu tejże idei
m.in. filmy dokumentalne, broszury, plakaty,

przychylić się do naszej woli. Brak informacji
o woli zmarłego sprawia, że rodzina często
wyraża zdecydowany sprzeciw na pobranie
narządów. Dlatego niezmiernie ważne jest
również poinformowanie o swojej decyzji
najbliższych.
Należy podkreślić szczególny walor
tej społecznej akcji - dzięki popularyzacji
„oświadczeń woli” rośnie szansa ludzi bardzo chorych na powrót do zdrowia. Wszyscy
musimy mieć świadomość, że oddawanie
narządów jest aktem miłosierdzia najwyższej
wartości, miłości i służby bliźniemu. Podpisanie „oświadczenia woli” jest indywidualną
sprawą sumienia każdego z nas oraz osobistą i szlachetną decyzją godną pochwały.
Ponadto musimy sami mieć świadomość, że
nigdy tak naprawdę nie wiadomo, czy sami
nie będziemy kiedyś potrzebowali tego typu
pomocy.

naklejki i koszulki.
Kolejnym etapem akcji były spotkania
Beaty, Roksany i Magdy z całymi klasami
z ZS nr1. Wykłady mniej licznych grup odbywały się w gabinecie szkolnej pielęgniarki,
M. Sz.
a zarazem koordynatora całej akcji – p.
Doroty Pilarskiej. Przy pomocy otrzymanych
publikacji wyjaśniano młodzieży zawiłości
etyczne, medyczne oraz prawne transplantacji. W trakcie spotkań rozdawane były tzw.
„oświadczenia woli”, uczestnicy chętniej
je przyjmowali, niektórzy brali także deklaracje dla członków rodziny. „Oświadczenie
woli” jest pisemnym wyrażeniem zgody na
oddanie narządów i tkanek po śmierci, podpisanym własnoręcznie przez posiadacza,
który nosi je stale przy sobie, jest dowodem
świadomego wyboru każdego z nas w kwestii oddania narządów do przeszczepienia. Uczennice propagujące akcję w szkole:
W krytycznej chwili ta decyzja pozwoli Beata Kaźmierczak, Magdalena Szuleta
najbliższym ze zrozumieniem i akceptacją i Roksana Jamry.

Z muzyką dookoła świata, czyli
festyn rodzinny w „Jedynce”
Niedziela 22 maja, piękna, słoneczna
pogoda, w południowej części szkolnego boiska
przy Łąkowej 1 tłum dzieci, rodziców oraz gości.
W scenerii typowo festynowej, barwne atrakcje,
a także charakterystyczne dla tego typu imprez
kulinaria. Największy tłum na miejscu loterii
fantowej, w której nagrodę główną stanowił
atrakcyjny rower.
Tegoroczny festyn został pomyślany pod
kątem realizowanego w Szkole Podstawowej nr1 w Ostrzeszowie projektu „Zrozumieć
świat” - który kontynuowany będzie przez
kolejne dwa lata szkolne. W tym roku realizowano m.in. projekt „Odkrywamy kontynenty”,
który przybliżył uczniom wiedzę o wszystkich
zakątkach naszego globu. Stąd pomysł, aby
podczas festynu zaprezentować rodzicom
i gościom koncert rozrywkowy „Z muzyką
dookoła świata”. Prowadzący koncert - Domi-

razem z wykonawcami. Poza tym to właśnie
zgromadzona publiczność po wszystkich
prezentacjach w drodze głosowania wybrała
najlepszego wykonawcę. Po sprawnym podliczeniu głosów oddanych na kartkach okazało
się, że największe uznanie zdobył p. A. Zaremski, który wraz ze swoją klasą 1e brawurowo
wykonał pieśń: „Pan jest pasterzem moim”.
Wszystkie te występy odbywały się na tle
odpowiedniej dekoracji, przygotowanej przez
p. A. Wencka.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy koncertu zaśpiewali Karolowi Wojtyle utwór
w rytmie rapu pt. „Lolek”, a potem nastąpił
bardzo uroczysty moment. Pani dyrektor Maria
Kapelańczyk, p.o. dyr. Grażyna Możdżanowska-Kordas, p. Mirosława Skorupa (twórczyni
wystawy) oraz przedstawicielka SU dokonali
otwarcia Izby Pamięci poświęconej Patronowi
naszego gimnazjum. Oprócz niezwykłych
zdjęć, wycinków z gazet, znaczków, medali
i wierszy umieszczono w niej także piękny
portret uśmiechniętego Karola Wojtyły, który
otrzymała zwycięska klasa.
Tymczasem w auli, gdzie wcześniej odbywał się koncert, wszyscy wykonawcy delektowali się… kremówkami. A z dobrego źródła
wiemy, że niektórzy zjedli po 3!
Na tym jednak nie skończyło się świętowanie, bo następnego dnia odbył się w naszej
szkole już V Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Janie Pawle II, który zgromadził kilka dwuosobowych drużyn. W tym roku jego hasło
brzmiało: Totus TUUS - MARYJO, CAŁY TWÓJ.
W związku z tym konkurencje wiedzowe
dotyczyły papieża, natomiast artystyczne
i sprawnościowe - głównie Maryi. Jedna z najciekawszych i najtrudniejszych polegała na …
wyszyciu elementu, który można by umieścić
na maryjnej sukience. Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że tym razem zwycięstwo przypadło dziewczętom z Grabowa,
które otrzymały również dodatkową nagrodę
za pantomimę. Od samego początku pomysłodawcą konkursu i autorką zadań jest p. M.
Skorupa, której z zaangażowaniem pomaga p.
A. Zaremski.
A wielu z nas jeszcze do dzisiaj brzmią
w uszach słowa wesołego refrenu z piosenki pt.
„Lolek” – Nie ma lepszego od Karola naszego!
Organizatorzy

KONKURS NA EKSLIBRIS
ROZSTRZYGNIĘTY
wykorzystany na cele szkolne, służące bezpośrednio uczniom.
Przepięknie dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia i byli uczestnikami tegorocznego spotkania integracyjnego.
Wyrażamy wdzięczność rodzicom za pomoc
w zorganizowaniu festynowej kawiarenki oraz
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób udzielili wsparcia.
Już dzisiaj zapraszamy w progi szkoły na
kolejną imprezę plenerową.

B. Wojciechowska-Ćwirko
Fot. G. Śmiatacz
nika i Dawid z kl. 6, wykonawcy z wszystkich
klas, a także odbiorcy odbyli swoistą muzyczną
podróż przez wszystkie kontynenty świata.
Nie zabrakło akcentów polskich. Wszak to, co
ojczyste, zawsze bliskie i piękne.
Od kilku lat współgospodarzem szkolnego,
majowego festynu w „Jedynce” jest radny p.
Jan Góra, szef Dzielnicy nr 5, którego zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcie jest pełne
serca i oddania, a przez to sama impreza jest po
prostu bogatsza. Stąd nasze szkolne: „Dziękujemy, Panie Janie”. Gospodarzom było bardzo
miło gościć pana starostę – Lecha Janickiego.
Impreza należała do udanych, przyniosła
niekwestionowaną korzyść w postaci przeżyć, doznań artystycznych, a także określony
dochód, który, jak każdego roku, zostanie

O Karolu Wojtyle napisano miliony stron
książek, artykułów, rozpraw naukowych w różnych językach świata. On sam mianował 232
kardynałów, beatyfikował 1318 osób, kanonizował 478, dziewięć razy przyjechał do Polski,
odbył 104 pielgrzymki. Jak więc zmierzyć się
z wielkością i nadzwyczajnością tego Polaka,
którego pokochał i podziwiał świat? Jak pokazać, że jednocześnie był przecież kimś najzwyczajniejszym, chłopakiem z Wadowic, krakowskim aktorem od „rapsodyków”, „wujkiem”,
który podczas górskich wędrówek częstował
swych studentów góralską herbatą?
Przed takim zadaniem stanęli organizatorzy
Dnia Patrona w Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyły w Ostrzeszowie. Tym razem postawiono
na tego Karola Wojtyłę, który był wszystkim,
a przede wszystkim młodzieży, szczególnie bliski - wesołego, z poczuciem humoru, z błyskotliwym dowcipem, bohatera licznych anegdot
i autora ciętych odpowiedzi. Dlatego 18 maja
2011r. zorganizowano „Koncert dla Karola
Wojtyły”, w którym wystąpili uczniowie klas
pierwszych. Miesiąc wcześniej wykonawcy
otrzymali na płycie 6 podkładów do piosenek
i pieśni związanych z naszym patronem oraz
teksty do nich. Znalazły się wśród nich takie
utwory: Abba, Ojcze, Święty uśmiechnięty,
Sutanna, Zaufaj Panu, Pozwól mi przyjść do
ciebie.
Ich zadanie polegało na przygotowaniu
wszystkich piosenek, bo dopiero w trakcie koncertu przewodniczący klasy poprzez przekłucie
wybranego balona losowali, który utwór z listy
wykonają. To była najbardziej emocjonująca
chwila, bo każda z grup miała swoją ulubioną
piosenkę, którą chciała zaśpiewać. Kolejność
prezentacji została ustalona tydzień wcześniej.
Występy klas przeplatane były anegdotami na
temat naszego patrona, opowiadanymi przez
dziewczęta z kółka teatralnego, prowadzonego
przez p. D. Graf-Kieretę. Warto przytoczyć
jedną z nich. W Elblągu wierni często przerywali
papieżowi okrzykami: ”Niech żyje papież!” Ktoś
się kiedyś pomylił i zaczął wołać: ”Niech żyje
łupież!” A kiedy krzyczano: „Witaj w Licheniu!”,
papież stwierdził: „Myślałem, że wołacie: Witaj,
ty leniu.”
Podczas koncertu dobrze bawili się nie
tylko występujący, ale także publiczność,
która chętnie włączała się w zabawę i śpiewała

W kwietniu br. został ogłoszony konkurs na
ekslibris szkolnej biblioteki w Kobylej Górze.
Powstał on z inicjatywy nauczycielek ze Szkoły
Podstawowej (Anety Kalety) i Gimnazjum
(Małgorzaty Koźmińskiej) przy współpracy
kierownika ostrzeszowskiej filii Książnicy
Pedagogicznej w Kaliszu – Marii Stagraczyńskiej. Jego celem była popularyzacja i promocja szkolnych bibliotek, wzbudzenie zainteresowania uczniów książkami i opracowanie ekslibrisu biblioteki. Prace konkursowe, zarówno
kolorowe, jak i czarno-białe uczestnicy mogli
wykonać dowolną techniką graficzną. Wielkość ich nie mogła jednak przekroczyć formatu
A4. Biorąc pod uwagę przyjęte w regulaminie
kryteria oceniania, komisja dokonała selekcji

ekslibrisów i wyłoniła najlepsze prace. Następnie zostały one wyeksponowane na wystawie
w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie.

W kategorii szkół
podstawowych przyznano:
I miejsce – Emilii Piech (SP Rogaszyce)
II miejsce – Anecie Wolnej (SP Kobyla Góra)
III miejsce – Paulinie Rybczyńskiej (SP Kobyla
Góra)
Wyróżnienia otrzymali: Weronika Dubiel (SP
nr1 Ostrzeszów), Kacper Kowalski (SP Mąkoszyce), Bożena Pułkownik (SP Kobyla Góra)
i Adrian Paprocki (SP Mąkoszyce)

W kategorii gimnazjów
przyznano:
I miejsce – Elwirze Majtas (Gim. Kobyla Góra)
II miejsce – Marii Bacik (Gim. nr1 Ostrzeszów)
III miejsce – Aleksandrze Skibińskiej (Gim.
Kobyla Góra), Karolinie Gąsiorek (Gim. nr1).
Wyróżnienia otrzymali: Patryk Gąsiorek,
Natalia Daszczyk (oboje z Gim. nr1) i Natalia
Chowańska (Gim. Kobyla Góra).
Dodatkową nagrodą dla zwyciężczyni
konkursu - Elwiry Majtas, jest umieszczenie
ekslibrisu jej autorstwa we wszystkich nowo
nabytych książkach szkolnej biblioteki (Gim.
w Kobylej Górze).
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów. Zwycięzcom gratulujemy!

A. Ławicka

