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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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A W SZKOŁACH - WAKACJE!
Wakacje w pełni, a my jeszcze przynajmniej do końca lipca zamieszczać będziemy informacje o tym, co w ostatnich miesiącach w szkołach się działo - sporo materiałów
z naszego szkolnego „magazynu” czeka na publikację.
Dziękujemy nauczycielom i uczniom za całoroczną współpracę, jednocześnie przepraszamy za opóźnienia w emisji tekstów. Udanych wakacji!

Ratuj życie!
W poniedziałek, 24 czerwca, w Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Siedlikowie odbyły się
I Powiatowe Zawody z Zakresu Pierwszej Pomocy dla gimnazjów. Honorowy
patronat nad zawodami objęło Grabowskie Centrum Ratownictwa oraz
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat”,
które ufundowało nagrody. Za przygotowanie części praktycznej odpowiadała ekipa z Grabowskiego Centrum
Ratownictwa w składzie: Albert Warszawski - sędzia główny, oraz: Monika
Wrzesińska, Marta Mydlak, Krzysztof

Duchnik i Marek Gorzelańczyk. W części
teoretycznej gimnazjaliści odpowiadali
na pytania testowe z zakresu pierwszej
pomocy. W części praktycznej ekipy
musiały zmierzyć się z pozorowanymi
scenkami z udziałem poszkodowanych. Oceniane było m.in. postępowanie w przypadku ataku epilepsji czy też
prowadzenie akcji podtrzymującej życie
(resuscytacji krążeniowo-oddechowej).
W zawodach I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum z Siedlikowa - przygotowywana przez p. Ł. Klósaka, II
miejsce - drużyna z Gimnazjum nr 2
w Ostrzeszowie - opiekun p. Ł. Haladyn, III miejsce przypadło Gimnazjum
nr 1 w Ostrzeszowie - opiekun p. R.
Michniewska.

Tego dnia najważniejsze jednak było
propagowanie wśród młodzieży aktywnej postawy wobec udzielania pierwszej
pomocy. Cieszy fakt, że do pierwszej
edycji zawodów zgłosiło się aż 5 drużyn
(uczestniczyły jeszcze zespoły z Mikstatu i Kobylej Góry); mamy nadzieję,
że w przyszłym roku będzie nas jeszcze
więcej.
Szczególne podziękowania kierujemy
pod adresem sponsora, a także Grabowskiego Centrum Ratownictwa, bez
którego fachowego wsparcia nie moglibyśmy przeprowadzić tych trudnych
zawodów.
Paulina Wieczorek

Z rewizytą w I LO
w Ostrzeszowie
15 czerwca po męczącej podróży, ale
uśmiechnięci i radośni, dotarli do nas
przyjaciele z Blankenburga: dyrektor
Gymnasium am Thie dr Bernd Büchel
oraz nauczyciel historii Frank Ehrig.
Celem wizyty było omówienie
wymiany młodzieży między naszymi
szkołami, która rozpocznie się w roku
szkolnym 2013/2014. Projekt ”Od trudnej przeszłości do wspólnej przyszłości” zakłada: motywowanie uczniów
do nauki języków obcych, podniesienie
jakości pracy szkoły, przygotowanie
młodzieży do aktywnego i efektywnego
uczestnictwa w zajęciach, które poprowadzą nauczyciele obu szkół, rozbudzanie zainteresowania językiem obcym,
zachęcanie do twórczej i kreatywnej
pracy, rozwijanie kompetencji językowych, umożliwiających posługiwanie
się językiem obcym. Kontakt uczniów

naszego liceum z żywym językiem niemieckim zdecydowanie wpłynie na ćwiczenie sprawności językowych i młodzież będzie bardziej zmotywowana do
nauki języków obcych.

XI Zjazd Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II
Od jedenastu lat szkoły istniejące
na terenie diecezji kaliskiej, a noszące
imię Jana Pawła II spotykają się raz
w roku. Obecnie jest już 35 takich
placówek. Do tej rodziny dołączyła
Szkoła Podstawowa w Bukownicy 14 października 2008 roku przyjęła
imię tego Wielkiego Polaka.
W tym roku - we wtorek 4
czerwca, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
spotkała się w Kaliszu. Naszą szkołę
reprezentowała delegacja w składzie:
Monika Otwiaska, Sandra Lubryka
i Szymon Wronka z opiekunami: p. R.
Stodolną, p. J. Puchała i ks. R. Jakielczykiem. Zjazd rozpoczęła msza św.
w kościele pw. NMP Królowej Polski,
której przewodniczył biskup kaliski
Edward Janiak. Potem nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych oraz
zaproszonych gości do Szkoły Pod-

stawowej nr 2, gdzie złożono kwiaty
przy pomniku patrona. W szkole
odbył się koncert galowy laureatów
VI Festiwalu Pieśni Religijnej, który
zorganizowano w hołdzie Janowi
Pawłowi II. Uczestnicy uroczystości mogli również zwiedzić okolicznościową wystawę, poświęconą
patronowi szkoły. W międzyczasie
wybrani uczniowie z poszczególnych szkół przygotowywali graffiti,
upamiętniające zjazd. Naszą szkołę
reprezentowała Oliwia Wygoda.
Te niezwykłe spotkania są zawsze
okazją do lepszego poznania najwspanialszego z Polaków, do przypomnienia Jego słów i proszenia
o wstawiennictwo bł. Jana Pawła II
dla wspólnot szkolnych, które obrały
go sobie za orędownika i patrona.
R.S.

Nasi goście odwiedzili pałacyk myśliwski w Antoninie, byli na
wycieczce we Wrocławiu, uczestniczyli w pikniku sióstr nazaretanek
w Ostrzeszowie.
(u)
Uczestnicy wycieczki pod
pałacem Buckingham.

Śladami Antona Brucknera,

czyli młodzież z ZS nr 1 w Ostrzeszowie w Austrii

„LONDYŃCZYCY”
Tradycją Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Kobylej Górze stają się
coroczne wycieczki zagraniczne. W roku
szkolnym 2011/2012 zorganizowane
zostały dwie tury wyjazdów do Paryża.
W tym roku od 28.05 do 1.06 uczniowie wraz kierownikiem wycieczki - Piotrem Szulińskim, i opiekunami - dyr. Ewą
Kubiak i Dorotą Dembską, mieli szansę
zwiedzać Londyn. Przez pierwsze dwa
dni wycieczce towarzyszyła iście londyńska pogoda, czyli na zmianę deszcz
i chłód. Nie przeszkodziło to jednak
w zwiedzeniu najważniejszych atrak-

cji miasta takich jak: Trafalgar Square,
National Gallery, British Museum oraz
Natural History Museum. Ostatniego
dnia wycieczki pogoda wynagrodziła
trudy poprzednich dni i szczęśliwie dopisała zwiedzaniu Big Ben’a, Westminster Abbey i parlamentu. Błękitne niebo
umożliwiło także obejrzenie pięknej
panoramy miasta z London Eye oraz rejs
po Tamizie. Wycieczka została oceniona
przez uczestników jako udana, a dodatkową atrakcją było zakwaterowanie
u rodzin brytyjskich, które dało możliwość sprawdzenia umiejętności języko-

wych i samodzielności. Pozostaje zatem
pytanie: gdzie pojedziemy w przyszłym
roku?
D.D.
Organizatorzy wycieczki chcieliby na
łamach „Czasu Ostrzeszowskiego” serdecznie podziękować panu Zdzisławowi
Poprawie, który pokrył koszty przejazdu uczniów do Londynu. Dzięki jego
gestowi w tej przygodzie mogła wziąć
udział większa liczba uczestników. Jeszcze raz gorąco dziękujemy.

Jeszcze w kwietniu młodzież
z Zespołu Szkół nr 1 odbyła ostatnią podróż śladami kompozytorów
w ramach projektu „HOMO CREATOR
- twórca, artysta, rzemieślnik, poszukiwacz”, realizowanego w oparciu o program Comenius „Uczenie się przez całe
życie”. Tym razem 14 uczestników wraz
z opiekunami udało się do Rohrbach
w Austrii, gdzie przez tydzień wspólnie z partnerami z Czech i Niemiec
mieli możliwość poznania życia i twórczości austriackiego twórcy Antona
Brucknera.
Odbyły się liczne wycieczki, między
innymi po Rohrbach, Haselhof, Linz,
St.Florian, Antrie.
Młodzież uczestniczyła w warsztatach tekstylnych, podczas których
poznała historię włókiennictwa, oraz
miała możliwość wypróbowania własnych sił w tkaniu. Niezwykle ważnym punktem pobytu było zwiedzanie
zamku w St.Florian, miejsca spoczynku

A. Brucknera, oraz wędrówka szlakiem
utworów kompozytora.
Ciekawym elementem były odwiedziny w zakładzie energii odnawialnej
M-Tec, gdzie uczestników projektu
zapoznano z metodami jej pozyskiwania. Ogromne wrażenie na młodzieży
zrobił rodzinny zakład rzemieślniczy,
wytwarzający siodła do jazdy konnej
(jest to jedyny taki zakład w Austrii,
swoje wyroby sprzedaje na całym
świecie).
W trakcie pobytu odbyła się prezentacja i podsumowanie całego projektu
z udziałem telewizji lokalnej, rodziców
oraz przedstawicieli władz oświatowych i lokalnych.
Wyjazd do szkoły w Austrii oraz
udział w całym projekcie(z którą Zespół
Szkół nr 1 w Ostrzeszowie współpracuje już od 8 lat) był doskonałą lekcją historii, muzyki, geografii i języka
niemieckiego.
W ramach projektu do krajów partnerskich wyjechało 27 uczniów.

