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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?

WRZEŚNIOWA KLĘSKA DROGĄ KU ZWYCIĘSTWU

2 września pod pomnikiem harcerskim
w Ostrzeszowie odbyły się uroczystości
upamiętniające początek II wojny światowej. Działania wojenne rozpoczęły się
o godz. 4.40 nalotem na Wieluń, powodując zniszczenia i śmierć około tysiąca
mieszkańców. Dla uczczenia tamtych
ofiar w rocznicę hitlerowskiej agresji
odbywa się w Wieluniu apel poległych.
Po nim zaś, od pięciu już lat, wybiega
sztafeta, niosąc do Ostrzeszowa ogień
pokoju. W drodze biegacze mijają m.in.
Wyszanów i Torzeniec - miejscowości,
w których doszło do krwawej pacyfikacji, okupionej śmiercią 37 osób. W tej
swoistej „sztafecie pokoju” uczestniczyli
uczniowie z naszego powiatu: Agnieszka
Jeziorna - absolwentka I LO, studentka
AWF Wrocław, Kornel Gawełek - ZS
nr1, Maciej Czekaj - ZS nr2, Dominika
Wysota - absolwentka ZS nr2, studentka
AWF Wrocław, Kornel Czekaj - absolwent
ZS nr2, student AWF Wrocław, Natalia
Kolenda - Gimnazjum w Kraszewicach,
Katarzyna Witczak - ZS nr1 oraz Dawid
Sobieraj - nauczyciel, opiekun grupy.
Przyniesiony ogień zapłonął przed harcerską lilijką. Tamte tragiczne dni wspomniał w swoim referacie nauczyciel ZS nr
2 - Artur Suchy.
Niemieckie plany zakładały, że w ciągu
tygodnia Polska zostanie podbita. Nie
poszło tak łatwo, mimo wkroczenia do

Polski wojsk niemieckich, a od 17 września także Rosjan, pojedyncze walki
trwały nadal. Na Ziemię Ostrzeszowską
hitlerowcy weszli już 1 września, czyniąc
największą pożogę we wspomnianej już
wsi Torzeniec, gdzie wymordowano wiele
kobiet, mężczyzn i dzieci.
Przesłanie do zgromadzonej wokół
pomnika młodzieży szkół ponadgimnazjalnych skierował burmistrz M. Witek.
Przytaczając słowa Jana Pawła II mówił:
„Każdy z was, młodzi przyjaciele, ma
w życiu swoje Westerplatte, jakiś wymiar
zadań, które trzeba podjąć i wypełnić,
jakąś słuszną sprawę, o którą nie można
nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie
można zdezerterować. Jakiś porządek
praw i wartości, które trzeba utrzymać,
obronić”.
„To spotkanie, w takim właśnie gronie jest potrzebne. 1 września dla nas
wszystkich oznacza zawsze rozpoczęcie roku szkolnego, ale będzie oznaczał
również wspomnienia i refleksję o rozpoczęciu najbardziej tragicznej wojny, która
pochłonęła miliony ofiar. Czujemy się
w obowiązku wspominać o tym wydarzeniu i wierzymy, że wy, jako kolejne pokolenia również będziecie nieśli tę pamięć
- mówił starosta L. Janicki.
Ponieważ uroczystości odbywały się
pod harcerską lilijką, historię powstania

pomnika przypomnieli harcerze ZHR.
W przyszłym roku minie 30 lat od odsłonięcia tego najokazalszego w świecie
pomnika, poświęconego harcerzom.
„Wszystko co nasze Polsce oddamy” głosi napis umieszczony na pomniku,
zaś napisy na skarpach informują o miejscach, gdzie walczyli ostrzeszowscy
harcerze oddając swe młode życie. Większość z tych miejsc jest właśnie zwią-

„eSzkoła” po raz trzeci w naszym powiecie
Do tej pory sprawdzali, co ma
kura do rosołu, znaleźli się na tropie
czarownic oraz poznawali zasady
starożytnej medycyny. Uczniowie
z powiatu ostrzeszowskiego już po
raz trzeci będą mieli szansę zgłębiać
zagadnienia matematyczno-przyrodnicze w ramach projektu „eSzkoła Moja Wielkopolska”.
105 wielkopolskich gimnazjów
i liceów, niemal 10 tysięcy uczniów
i tysiąc nauczycieli - tak w skrócie wygląda projekt „eSzkoła - Moja
Wielkopolska”. Każda ze szkół biorących udział w projekcie została
wyposażona w nowoczesną pracownię z tablicą interaktywną, laptopami
i tabletami oraz dostępem do szerokopasmowego Internetu.
„eSzkoły” w naszym powiecie
to: Gimnazjum im. ks. Wyszyńskiego w Siedlikowie, Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich
w Kobylej Górze oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marii-Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. W obu
edycjach uczniowie mogli nie tylko
rozwijać swoje zainteresowania, ale

przede wszystkim uczyć się metodą
projektów.
- Dwie dotychczasowe edycje „eSzkoły” pokazały, ile pomysłów i zapału
mają wielkopolscy gimnazjaliści i licealiści - mówi Joanna Ganowicz, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. - Wśród kilkuset
zrealizowanych projektów pojawiły się
najróżniejsze tematy - od krwiodawstwa i tworzenia gier planszowych,
aż po otwarcie sali astronomicznej
i budowę motocykla! Jesteśmy pewni,
że również uczestnicy trzeciej edycji
wykażą się wyobraźnią i zapałem do
pracy projektowej.
Realizacja pomysłów uczniowskich i wsparcie techniczne udzielone
szkołom to nie wszystko, co oferuje uczestnikom projekt „eSzkoła”.
W trzeciej edycji po raz kolejny organizowane będą wykłady online trans-

mitowane na żywo z sal Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza do kilkudziesięciu miejsc w całym województwie.
Aktywny udział brać może nie tylko
kilka grup projektowych, które przyjeżdżają na spotkanie do Poznania prowadzący wykład odpowiada także
na pytania przesyłane na żywo przez
uczestników oglądających transmisję
w swoim mieście.
Gorąco zachęcamy uczniów do
udziału w trzeciej edycji projektu. Już
teraz w każdej „eSzkole” rozpoczyna
się tworzenie trzech grup projektowych, a zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą od listopada do czerwca.
Następnie projekty wezmą udział
w głosowaniu społecznościowym,
a Rada Naukowa „eSzkoły” wyłoni
zwycięzców. Autorzy najlepszych projektów zostaną nagrodzeni sprzętem
elektronicznym.

Projekt „eSzkoła - Moja Wielkopolska” realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej, zaś współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zana z tragicznymi wydarzeniami II wojny
światowej.
Uczestnicy tego szczególnego apelu
złożyli u stóp „lilijki” wieńce i kwiaty, a ku
niebu popłynęły słowa modlitwy. Zwieńczenie tej uroczystości - pełnej zadumy
i refleksji - stanowiła „Cisza” - piękna
melodia grana na trąbce przez Michała
Rybczyńskiego. Niech dźwięki tejże

„Ciszy” ukołyszą bohaterów do wiecznego snu.
Tamten polski wrzesień był tragiczny
- pochłonął tysiące ofiar, przyniósł zniszczenie i łzy, zaś kraj przez pięć długich
lat znalazł się w rękach najeźdźcy. Ale to
właśnie ten przegrany wrzesień stanowił
otwarcie polskiej drogi ku ostatecznemu
zwycięstwu.
K. Juszczak

O sukcesie gimnazjalistki z Kraszewic słów kilka
Początek roku szkolnego to dla
wszystkich czas nowych postanowień, tworzenia planów na przyszłość i wyznaczania sposobów ich
realizacji. Konsekwentne działania,
zaangażowanie i upór przynoszą
efekty. W minionym roku szkolnym taką ogromną pracę wykonała
Justyna Płodzień, uczennica Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Kraszewicach, która w ubiegłym
roku szkolnym - 16 lutego 2013, jako
drugoklasistka, została laureatką
Wojewódzkiego Konkursu Języka
Polskiego, organizowanego przez
Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Gimnazjalistka wiele trudu włożyła
w podniesienie umiejętności polonistycznych, ponieważ od uczestników
konkursu wymagano wiedzy znacznie wykraczającej poza podstawę
programową z języka polskiego.
Przeczytała wymaganych 10 książek, na dodatkowych zajęciach i w
domu dokonała interpretacji lektur
i utworów poetyckich, powtórzyła
wiadomości z nauki o języku, wykonywała ćwiczenia językowe, redagowała rozprawki i inne teksty przewidziane w regulaminie konkursu.
Trud uczennicy włożony w spełnienie
konkursowych wymagań systematycznie przynosił wymierne korzyści: z powodzeniem przeszła przez
poszczególne etapy: szkolny i rejonowy, by z najlepszymi młodymi
polonistami zmagać się w eliminacjach finałowych w Poznaniu.
Ukoronowaniem pracy Justyny
jest właśnie uzyskanie tytułu laureata w wojewódzkim konkursie

przedmiotowym. Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się kwietniu
w Poznaniu. Justyna uzyskała ocenę
celującą z języka polskiego, a egzamin z tego przedmiotu „ma z głowy”.
Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego zwalnia ją
bowiem z części humanistycznej
egzaminu gimnazjalnego i zarazem gwarantuje maksymalną liczbę
punktów.
Justynie Płodzień, którą opiekowałam się przez dwa lata nauki w gimnazjum, gratuluję zdobycia tytułu
laureata i życzę dalszych sukcesów
polonistycznych. Wszystkich gimnazjalistów zachęcam do podejmowania wyzwań i rozwijania swoich
umiejętności. Naprawdę warto!
Maria Ciołek - nauczycielka
języka polskiego w Gimnazjum
w Kraszewicach

