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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?

ŚWIĘTO SZKOŁY W I LICEUM W OSTRZESZOWIE
Dziewięćdziesięcioletnia historia I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie jest
niewyczerpanym źródłem, z którego kolejne pokolenia młodych ostrzeszowian
czerpią wzorce. Duszą tych, jakże starych i szacownych, murów jest tradycja. Pieczołowicie pielęgnowana inspiruje
społeczność szkolną przykładami wybitnych patronów, wychowawców i zasłużonych absolwentów. Inspiracje te stanowią
osnowę najważniejszego dnia w I Liceum
- Święta Patronów. Wpisano je w kalendarz roku szkolnego w listopadzie, który
jest miesiącem upamiętniającym datę narodzin Marii Skłodowskiej-Curie.

Obchody Święta Szkoły rozpoczęły
się 14 listopada br. od uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych i ogłoszenia wyników kolejnej edycji konkursu
wiedzy o patronach - Marii Skłodowskiej-Curie i Maksymilianie Marii Kolbem. I miejsce zajęła Agata Cegiełka
(kl. Ia), II - Martyna Kasperska (Ic), a III
- Emilia Mucha (Ic).
Druga część obchodów miała charakter wykładów nauczycieli akademickich.
Prof. Ryszard Pregiel z Polskiej Izby
Gospodarczej Zaawansowanych Technologii wygłosił wykład Nanotechnologia - fascynująca podróż w krainę atomów; prof. Andrzej Pigulski z Instytutu

Wycieczka do Pragi
Uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego oraz członkowie Stowarzyszenia Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostrzeszowie
wybrali się po raz kolejny na kilkudniową
wycieczkę. Po raz pierwszy był to pięciodniowy wyjazd poza granice naszego
kraju, a celem podróży stała się Republika Czeska wraz z jej malowniczą stolicą - Pragą.
Plan naszej wyprawy był bogaty
i obfitował w wiele atrakcji. Pierwszego
dnia zobaczyliśmy Skalne Miasto nad
Metują. Drugi dzień to wizyta w Pradze, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Lotnictwa, plac Loretański, przepiękne ogrody

na wałach oraz zaliczyliśmy obowiązkowy punkt programu każdej wycieczki
w Pradze - zmianę warty przed pałacem
prezydenckim na Hradczanach. Spacerem i panoramą stolicy Czech raczyliśmy się na słynnym moście Karola.
Zobaczyliśmy też piękny Rynek Starego
Miasta, kończąc zwiedzanie w dzielnicy
żydowskiej.
Następnego dnia byliśmy w Jabloncu,
gdzie obejrzeliśmy wyroby ze szkła
i kryształu.
Wielu wrażeń dostarczyła nam wizyta
w bajkowej krainie słynnego Rumcajsa,
Hanki i Cypiska. Wieczorny czas wypełniały zabawy integracyjne - śpiewy,
tańce i konkursy.
Zwiedzaliśmy także jaskinie dolomitowe oraz centrum rozrywki w Libercu.
Uczestniczyliśmy w wieczorze muzyki

Pokaz taekwondo w SP Olszyna
W Szkole Podstawowej w Olszynie 16 października odbyły się niezwyczajne zajęcia wychowania fizycznego. Do szkoły przyjechał trener taekwondo Marcin Starik,
posiadający stopień mistrzowski 3dan, z ćwiczącą wiele lat tę koreańską sztukę walki
i samoobrony Aleksandrą Kłobuszewską. Przeprowadził on trening dla klas I - VI.
Uczniowie wykonywali ćwiczenia tzw. akademii ruchu z elementami taekwondo.
Prowadzący w bardzo ciekawy, a nawet humorystyczny sposób przedstawiał ćwiczenia i chwyty samoobrony. W trening zaangażowano również panie nauczycielki,
które były pod wrażeniem siły i energii swoich wychowanków. Podczas zajęć dzieci
dowiedziały się, że jest to „sztuka walki za pomocą pięści i nóg”. Dobok, czyli strój
treningowy, składa się z bluzy o nazwie sang-i, spodni ha-i oraz pasa ti. Umiejętności zawodnika taekwondo odzwierciedla kolor noszonego przez niego pasa. Marcin Starik powiedział dzieciom, że tej wschodniej sztuki walki nie mogą trenować
osoby, które w codziennym życiu źle się zachowują. Promuje ona bowiem zdrowe
ciało i umysł, a także właściwą postawę społeczną i odpowiednie zachowanie wobec
innych ludzi. Pożegnanie odbyło się zgodnie z zasadami taekwondo. Dzieci otrzymały
pamiątkowe notesy i zrobiły zdjęcie z prowadzącymi.
Iwona Białek

Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego - O powstaniu planet, dr
Józef Rafa z wydziału cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej - Liczba
- wyznacznikiem matematycznego
poznania świata, a kpt. dr Małgorzata
Kopytko z Wydziału Nowych Technologii
i Chemii WAT - Detektory podczerwieni.
O godzinie 14.00 rozpoczęła się Uroczystość Nadania Honorowych Tytułów Zasłużonego Profesora i Wybitnego
Absolwenta. To inicjatywa Stowarzyszenia Wychowanków, Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum w Ostrzeszowie, które wznowiło swą działalność
w roku 2010. Powołało ono Kapitułę,
przyznającą wyróżnienia zasłużonym dla
szkoły osobom. Uroczystość nadania
honorowych tytułów jest dla młodzieży
wspaniałą lekcją historii i lekcją wychowawczą - ukazującą godne naśladowania postawy.
Dotychczas
Kapituła
przyznała
tytuły Zasłużonego Profesora Stanisławowi Czernikowi, ks. Adamowi Cieślarowi, Józefowi Michlikowi, a Wybitnego
Absolwenta Annie Klubównie, prof. zw.
Kazimierzowi Thielowi, gen. broni Zbigniewowi Głowience oraz prof. Ryszardowi Pregielowi. W roku 2014 postanowiła nadać tytuł Zasłużonego Profesora
pani Danucie Krysiakowej - nieżyjącej
już nauczycielce biologii, a tytuł Wybitnego Absolwenta panu Marianowi Pilotowi - nagrodzonemu w wielu prestiżowych konkursach pisarzowi. Podjęła
również decyzję o umieszczeniu portreczeskiej, a naszym największym przebojem stał się słynny „Jožin z bažin”.
Ostatni dzień to wizyta w znanym
miłośnikom narciarstwa mieście Harrachov, do którego dotarliśmy zabytkową,
120-letnią górską kolejką z Tanvaldu,
przejeżdżając przez pięć tuneli wydrążonych w skałach. Malowniczym szlakiem, ciągnącym się wzdłuż płynącego
potoku, zawędrowaliśmy do pięknego
16-metrowego wodospadu. Jednakże
największą atrakcją Harrachova były
skocznie narciarskie, na których nasi
skoczkowie wielokrotne święcili triumfy.
Wycieczka była możliwa i udała się
dzięki hojności darczyńców, sponsorów i jednocześnie wieloletnich przyjaciół naszych wychowanków, którym
bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci, rodziców i wszystkich członków Stowarzyszenia Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostrzeszowie oraz
Rady Rodziców, działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie.
Monika Pisulla

Marian Pilot
tów wyróżnionych w Galerii Zasłużonych
w auli Szkoły.
Prof. Zbigniew Blok (pełniący funkcję
przewodniczącego) ogłosił treść postanowienia Kapituły, po czym przedstawiono sylwetki uhonorowanych oraz
dokonano uroczystego odsłonięcia portretów Zasłużonych.
Uroczystość swą obecnością zaszczycili m.in.: Marian Pilot z małżonką, siostry Danuty Krysiakowej - Barbara Szara i Krystyna Secler, oraz siostrzeniec - Grzegorz Szary, wspomniani
wcześniej nauczyciele akademiccy, władze samorządowe ze starostami, burmistrzami, wójtami, radni, a także Mieczysław Ścierski - przewodniczący Stowa-

rzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum w Ostrzeszowie, emerytowani nauczyciele I Liceum, dyrektorzy
szkół oraz innych instytucji kulturalnych
i oświatowych w Ostrzeszowie.
Społeczność szkolna I LO ma nadzieję,
że przesłanie Święta Szkoły odbija się
szerokim echem i wzbudza żywą reakcję w środowisku lokalnym. Włączając do współpracy wszystkie podmioty
szkoły, a także jej przyjaciół i absolwentów, inicjuje się bowiem działania mające
na celu wychowanie młodego człowieka
przez przykład właściwych i pięknych
postaw ludzi znanych i cenionych.
Społeczność I Liceum

Mojej Ojczyźnie!

Jest piątkowe popołudnie - 14 listopada, z auli Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Kobylej Górze dobiega
patriotyczna nuta. To za sprawą wieczornicy, która kończy Tydzień Niepodległości w tutejszej szkole.
W tym czasie uczniowie mieli okazję
przypomnieć sobie tragiczne losy naszej
Ojczyzny, jej wyboistą drogę do odzyskania wolności.
Rozpoczęło się od zwycięstwa drużyny,
która wystartowała pod opieką p. Pawła
Rybczyńskiego w Ulicznych Sztafetowych
Biegach Niepodległości i pokonała sześć
drużyn z innych gimnazjów.
9 listopada brać uczniowska zebrała
się, by uczestniczyć w uroczystym apelu
z okazji Święta Niepodległości, następnie młodzież zdawała egzamin z patriotyzmu, biorąc udział w różnorodnych konkursach, w czasie których wykazywała
się wiedzą historyczną.
Być Polakiem, to m.in. szanować
flagę, godło, znać hymn Polski - podkreślała nauczycielka historii, p. Małgorzata

Koźmińska, która wraz z koleżanką - p.
Moniką Mokrzyńską - również nauczycielką historii, przygotowały dla uczniów
wiele atrakcji związanych z 11 listopada.
Świąteczny nastrój podkreślała również
scenografia przygotowana na tę okazję. Flagi w narodowych barwach, brzozowe krzyże, palące się znicze, szelest
jesiennych liści, a nawet atrapa czołgu,
wykonana przez uczniów klasy 3a - Sz.
Krzywińskiego i A. Świątczaka, sprawiły, że wszyscy wczuli się w atmosferę
tego niezwykłego tygodnia, który zakończyła wieczornica, przygotowana przez
p. A. Marczak-Biedę, nauczycielkę języka
polskiego.
W ten listopadowy wieczór pięknym
recytacjom przysłuchiwali się rodzice
oraz inni goście, którzy przybyli, by
przy blasku świec i słodkim poczęstunku wspólnie cieszyć się, że możemy
żyć w wolnej Polsce. Młodzież z przejęciem prezentowała swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, a chór pod
przewodnictwem p. R. Hoi przypominał znane pieśni patriotyczne, które
sprawiły, że w niejednym oku pojawiła
się łza wzruszenia. Całość zakończono
wspólnym odśpiewaniem Mazurka
Dąbrowskiego.
Takie chwile to wspaniała lekcja
patriotyzmu, to głęboka nauka skierowana do dorosłych i młodzieży, która
pokazuje, co to znaczy być Polakiem-patriotą w obecnych czasach - podkreślała
p. dyrektor Ewa Kubiak, dumna ze swoich podopiecznych, którzy kolejny raz
oddali hołd poległym za wolność, zdali
egzamin z patriotyzmu i odpowiedzieli
na pytanie poety:
Cóż ja czynić mam, Polsko, dla Ciebie,
Ja, com nie walczył przeciwko niewoli,
Com się wychował na wolnych zbóż
chlebie?
A.M.

