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MAŁGORZATA DYTFELD OSTRZESZOWSKIM IDOLEM Dożynki na Myjach z poświęceniem krzyża
9 września w miejscowości Myje odbył się wiejski festyn dożynkowy dwóch
wsi – Myje i Potaśnia (jedno sołectwo).
Festyn zorganizowała Rada Sołecka, z
miejscowymi organizacjami - Ochotniczą
Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich i Kółkiem Rolniczym.
Plany organizatorów popsuła fatalna tego dnia aura – silny wiatr, zimno i
deszcz. Nie odbyła się wiec msza polowa pod nowym krzyżem ani też zabawy
pod chmurką. Na szczęście organizatorzy
przygotowani byli i na taką ewentualność,
toteż całą imprezę przeniesiono na salę.
Tu, w dość niecodziennej scenerii, odprawiona została msza św. dziękczynna za
tegoroczne plony, którą celebrował ks.
proboszcz P. Maliński. Tu także odbyły się
występy, konkursy i zabawa taneczna.
Starostami dożynek byli p. Anna Adamska z Myj oraz p. Jan Marek z Potaśni,
którzy przekazali tradycyjny bochen chle-

dokończenie ze str. 1

Właściwie były to dwa spektakle.
Pierwszy ułożony z popularnych polskich
piosenek można by nazwać „wojną płci”.
Tę muzyczną opowieść zaczęło odwieczne
pytanie kobiet: „Gdzie ci mężczyźni?” Odpowiedź była równie śpiewająca – „Baby,
ach te baby”. I tak aż do końca trwał ten
damsko-męski dialog z przymrużeniem
oka. A słyszeliśmy przeboje sprzed kilku,
a nawet kilkudziesięciu lat, m.in.: „Seksapil”, „Nie dokazuj”, „Nie mogę ci wiele
dać”, „Lepszy model”, „Chłopaki nie płaczą”, „Miał być ślub”. Pointa spektaklu
była oczywista – „Wszyscy chcą kochać”.
Piosenki, a szczególnie ich teksty odgrywały tu niepoślednią rolę, a za ich dobór
uznanie pomysłodawcy widowiska – Markowi Szulczyńskiemu. Nie mniejsze brawa
dla młodych wykonawców, którzy musieli
odegrać małe rólki, i to śpiewająco.

*
W drugiej części kandydaci na idola prezentowali po jednej piosence. Kolejność
występów była losowana. Rozpoczynał
Jarek Kula piosenką z repertuaru Szcześniaka. Po nim w utworze „Niepewność”
przyjmowany z największym aplauzem
Michał Dembny. Potem śpiewały dziewczyny: Martyna Kusza, Zuzanna Grzeżółka
i Monika Aksamska. Ta ostatnia zasko-

czyła, ale i wzbudziła podziw, wykonując
„Jaskółkę uwięzioną” z repertuaru Stana
Borysa. Ostatnim męskim uczestnikiem
finału był Karol Brząkała, po nim kończące
już konkurs – Małgosia Dytfeld i Magda
Dembek, obie w refleksyjnych piosenkach
G. Łobaszewskiej – „Gdybyś” i „Czas nas
uczy pogody”.
W przerwie wystąpiły z krótkimi reci-

talami dwie laureatki poprzednich edycji
IDOLA – Renata Klepacz i Marta Brząkała.

**
Wreszcie nadszedł oczekiwany przez
wszystkich moment ogłoszenia wyników.
Na końcowy rezultat składały się punkty
za głosowanie publiczności, jak też uzyskane od jurorów. Słuchaczom najbardziej
spodobali się Magda i Michał, a w ocenie

Od trzech lat, systematycznie prowadzony jest remont ostrzeszowskiego kinoteatru. W tym czasie zainstalowano nowe
nagłośnienie, zrobiono renowację wnętrza
sali, odmalowano elewacje budynku…
I choć koszt tych inwestycji przekroczył
milion złotych, to gołym okiem widać
nowe oblicze ostrzeszowskiej kultury.
Wspomniane działania nie wyczerpują
skali wykonanych prac. Przechodząc
koło kina nietrudno zauważyć kolejne
roboty murarskie tam przeprowadzane.
Trwa dobudowa piętra nad holem wejściowym. Wykonywane są tynki, w ciągu
najbliższych dni będzie zrobiona elewacja.
Kolory pozostaną te same, co na całym
budynku kinoteatru. Na frontowej ścianie
znajdzie się też miejsce na wymalowanie
nowego logo OCK. W dobudowanej części
będzie dość duża sala, mająca 75 m2. Dla
porównania - użytkowana obecnie tzw.
salka klubowa ma ok. 60 m2. Będzie można tam organizować próby kółka teatralnego i tanecznego, które dziś odbywają
się bądź to w sali kinowej (co powoduje
większe koszty), bądź gdzieś na zapleczu.
W budowanej sali będą też organizowane
bardziej kameralne koncerty, prezentacje i
spotkania na 70-80 osób.
„Miejsca będzie więcej, ale zapotrzebowanie nasze też jest większe – mówi
dyrektor OCK, Artur Derewiecki. Będzie
można organizować zajęcia na wyższym
poziomie, a przez to będą one zachęcały,
a nie zniechęcały młodzież.”
Rozbudowa piętra to nie jedyna inwestycja realizowana obecnie przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury. Drugą jest
podłączenie wentylacji mechanicznej wraz
z zasilaniem nagrzewnicy na sali widowiskowej. Ma to na celu sprawną wymianę
powietrza. Dziś przy dużej liczbie publiczności jest po prostu duszno, szczególnie
latem. Ważne też, że urządzenie to nie
będzie powodować żadnych szumów, w
odróżnieniu od wentylacji działającej do
tej pory. Zaś połączenie z kotłownią ma w
okresie zimowym umożliwić szybkie nagrzanie sali. Istnieje też możliwość zain-

stalowania klimatyzacji przez dostawienie
agregatu chłodniczego.
Zmienione zostanie też zadaszenie
przed wejściem – będzie nowa, lekka
konstrukcja, lepiej pasująca do obecnego
wizerunku placówki. Daszki zostaną wykonane z poliwęglanu, przyciemnionego
w kolorze brązowym. Koszt realizowanej
obecnie inwestycji ma wynieść 350 tys.
zł. Głównie są to środki z budżetu miasta,
choć niewielka część kwoty to pieniądze z
odpisu amortyzacyjnego OCK.
W grudniu, w rocznicę urodzin Antoniego Serbeńskiego, przy wejściu do kina zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca
artystę, którego imię przecież placówka
nosi.
Można mieć nadzieję, że efektowny wygląd kinoteatru pójdzie w parze z atrakcyjnością imprez, które w tym obiekcie będą
się odbywać. Największa z nich to kolejna
edycja Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej.
Koncert odbędzie się w październiku,
a poprowadzi go – tak jak przed rokiem

- Jan Miodek. Dość egzotyczną atrakcją
ma być występ śpiewaka koreańskiego.
Nowy, podobno bardziej zabawny od poprzedniego, program przedstawi Zenon
Laskowik. Przed rokiem dał tutaj aż dwa
występy, z czego wniosek, że dobrze jest
przyjmowany przez ostrzeszowian. OCK
jest również współorganizatorem Festiwalu Pasztetników, w ramach którego
wystąpi „Golec uOrkiestra”. We wrześniu zaprezentowana zostanie wystawa
poplenerowa będąca pokłosiem pleneru
Serbeńskiego. Tyle atrakcji jesienią, zaś
w roku przyszłym – jak zapewnia dyrektor
A. Derewiecki – kontynuowane będą pod
Basztą koncerty kameralne, prezentujące
muzykę charakterystyczną dla różnych
epok i krajów. A skoro już mowa o Baszcie
Kazimierzowskiej, jest szansa, że na wiosnę (a może jeszcze wcześniej) rozbłyśnie
ona pełnym blaskiem. Prowadzone są bowiem „przymiarki” do podświetlenia tego
najstarszego zabytku Ostrzeszowa.
Jak widać, perspektywy ostrzeszowskiej kultury na najbliższe miesiące malują
się dość kolorowo i świetliście.

10.09.2007 swe setne urodziny obchodziła p. Cecylia Doktór z Mąkoszyc.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminy z wójtem J. Przygodą

jurorów najlepiej zaśpiewała Małgorzata,
uzyskując od każdego maksymalną notę
– 56 pkt. To wystarczyło do zwycięstwa.
Dwa punkty mniej otrzymała Monika Aksamska, zdobywając II miejsce. Trzecie
zajęła Martyna Kusza (39 pkt.).
Na koniec pozostały brawa, kwiaty, dyplomy, nagrody i… rozmowa z laureatką.
ba z tegorocznej mąki.
Ważnym wydarzeniem uroczystości
było poświęcenie nowego krzyża. Ceremonia ta odbyła się zaraz po mszy św. Zebrani udali się pod krzyż, a ks. proboszcz
dokonał jego poświęcenia. Nawet pogoda
dostosowała się do tej podniosłej chwili
- ustał wiatr, a deszcz kropił tylko leciutko.
Nastrój uroczystości poświęcenia krzyża
podkreślił występ p. Marii Ślak, która wygłosiła patriotyczny wiersz i zaśpiewała
takąż pieśń.
A potem była już tylko zabawa – pyszny
poczęstunek, występy dzieci szkolnych
przygotowane przez p. Annę Urban, loteria fantowa, która cieszyła się dużym powodzeniem i wreszcie tańce na parkiecie
dla wszystkich. Grał zespół „Cover”.
Mimo złej pogody na zewnątrz, uczestników tej dożynkowej imprezy nie opuszczała pogoda ducha i wszyscy świetnie
się bawili.

***
„Mam 17 lat, jestem uczennicą II klasy Technikum Ekonomicznego w ZS nr1.
Od czterech lat należę do prowadzonej
przez Renatę Nowicką grupy „Moment”.
W „Idolu” biorę udział po raz czwarty,
właśnie po pierwszym z konkursów p.
Nowicka zaproponowała mi współpracę. Nie marzę o karierze piosenkarki,
ale gdyby coś takiego się przytrafiło, to
będzie mi miło. Sukces często zależy od
szczęścia, bywa, że na próbach wszystko jest dobrze, a na scenie zaczynam
odczuwać tremę. Mój największy sukces
to I miejsce na tegorocznym festiwalu w
Wieruszowie. Tam, podobnie jak dzisiaj,
śpiewałam „Gdybyś”. Piękny jest tekst
tej piosenki i znacznie lepiej czuję się w
takich utworach niż w repertuarze hitowym.”
Młodej idolce życzymy następnych,
jeszcze większych sukcesów.
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Wspaniały jubileusz pani Cecylii
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oraz najbliższa rodzina. Jubilatka ma 6
wnucząt, 13 prawnuków oraz 12 praprawnuków.
Pani Cecylia nie jest jedyną osobą w
rodzinie, która doczekała tak
późnej starości. 100. urodziny
obchodziłaby również kuzynka
p. Cecylii - pani Nowak. Niestety, zmarła 2 tygodnie przed
okrągłą rocznicą. Członkowie
rodziny mówią o sobie, że są
długowieczni.
Pani Cecylia całe życie pracowała na gospodarstwie oraz
we dworze, gdzie opiekowała
się dziećmi.
A jaka jest recepta na długowiecznośc? Ulubionym posiłkiem p. Doktór był chleb z
masłem, smalcem i skwarkami. Nigdy nie paliła papierosów,
ale od czasu do czasu wypiła
kieliszek alkoholu. Pani Cecylia
do dziś jest osobą pogodną i
radosną.
Redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego” składa Dostojnej
Jubilatce najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha,
miłości najbliższych oraz wielu
jeszcze dobrych, radosnych
dni, miesięcy, lat...

M. Śmiglewski

Książki do wzięcia
Znowu zebraliśmy trochę książek, które czekają
na nowych czytelników.
Dlatego
uruchamiamy
darmowy antykwariat w
altance na podwórzu „Czasu”. Każdy może tu wejść i
wybrać książkę dla siebie.
Zapraszamy od środy 19
września – do wyczerpania
zbioru. Warunkiem uruchomienia księgarni będzie
bezdeszczowa i bezwietrzna pogoda.
Czytelnikom,
którzy
przekazali ksiązki, serdecznie dziękujemy!

Dożynki gminne w Dębiczach

Świętowanie pod dyktando pogody
Rolnicy gminy Grabów n. Prosną tym
razem świętowali zakończenie żniw w
miejscowości Dębicze. Dożynki nie wypadły niestety zbyt okazale. W największym
stopniu przyczyniła się do tego wyjątkowo niełaskawa aura. Lejący deszcz i chłód

hektarach. To bodaj największe gospodarstwo w niewielkim Kopciu. Państwo Płoccy
zajmują się hodowlą bydła mlecznego i mięsnego. Od 26 krów dojnych odstawiają ok.
170 tys. l mleka rocznie. Pan Tomasz wspólnie z żoną Romaną prowadzi 25-hektarowe
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skutecznie zniechęcały do uczestnictwa w
imprezie. Organizatorzy musieli poważnie
zmodyfikować swoje plany.
Po korowodzie dożynkowym, który przemknął dość niepostrzeżenie, uroczystość
przeniosła się do sali Domu
Strażaka. Tym samym, w zamyśle duże plenerowe przedsięwzięcie z konieczności stało się
niemal kameralne. Wszystkie
elementy tradycji zostały jednak
zachowane. Obowiązki gospodarzy pełnili burmistrz Edmund
Geppert i przewodnicząca Rady
Miejskiej Grażyna Jaszczyk. To
właśnie im chleb z tegorocznych zbiorów przekazała para
starostów - Wacława Płocka i
Tomasz Kędzia. Pani Wacława
wraz z mężem Markiem i synem
Danielem gospodaruje na 35
własnych i 30 dzierżawionych

gospodarstwo w Dębiczach. Oni również
hodują bydło. Mają 20 krów dojnych i tyle
samo sztuk tzw. młodzieży. W skali roku
odstawiają ok. 150 tys. l mleka. W swoim
okolicznościowym wystąpieniu burmistrz

Geppert cytował Cypriana Kamila Norwida i
Jana Pawła II. Od siebie dodał m.in.
-Prastary obrzęd dożynkowy to szczególny czas podziękowania za zakończone
zbiory. Święto plonów stanowi nierozłączny i trwały element naszego dziedzictwa
kulturowego, świadcząc o naszej pamięci i
wdzięczności za dary ziemi i pracy rolnika.
Ciężka i odpowiedzialna praca przyczynia
się do zachowania nas w dobrobycie, z dala
od widma głodu.
Także inni mówcy starali się dać wyraz
szacunkowi dla rolniczego trudu.
-Warsztat rolnika to wartsztat pod
chmurką. Można się wiele napracować, ale
jeżeli Opatrzność postanowi inaczej, to rol-

nikowi będzie ciężko - stwierdził marszałek
Województwa Wielkopolskiego Kazimierz
Kościelny. - Trud rolnika to nie poezja, ale
twarda rzeczywistość. Każdy rolnik podejmuje ten wysiłek - mówiła G. Jaszczyk.
Radni, sołtysi i przedstawiciele samorządu wszystkich szczebli wysłuchali
dedykowanych im wierszyków i przyśpiewek. Wykonał je chórek żeński złożony w
większości z młodych mieszkanek Dębiczy.
Społeczność wioski pochwaliła się ponadto
tym, z czego jest ostatnio chyba najbardziej
dumna - przedszkolem, do którego uczęszcza 17 nie tylko miejscowych dzieci, ale
również dowożonych z Kopcia i Skrzynek.
Przypomnijmy, że placówka jest jedną z
30 podobnych, założonych w
tym roku przez Fundację „Familijny Poznań”. Na obecnych
zasadach funkcjnować będzie
do końca marca 2008. Dalsza
działalność zależy od tego,
czy na przejęcie przedszkola
zdecyduje się gmina. Zdaniem
koordynatora lokalnego „Familijnego Poznania” Marcina
Burzyńskiego, jest na to duża
szansa. Występ przedszkolaków był bez wątpienia jednym
z najsympatyczniejszych punktów programu dożynek.

Ł. Śmiatacz
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