12

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Przebojowa Gala Retro w Kobylej Górze

I znów Gwiazda Betlejemska – jak ta
z pastorałki rozpoczynającej coroczną
wigilię w DDPS - przyprowadziła strudzonych wędrowców do domu przy ulicy
Pocztowej, aby tu, choć często zmęczeni
i schorowani, mogli zasiąść do wspólnej
wieczerzy. Wraz z licznie zgromadzonymi
domownikami Dziennego Domu Pomocy
Społecznej, gwiazda przywiodła tutaj wielu gości. Do wieczerzy zasiedli m. in.: ks.
kanonik S. Szkaradkiewicz – proboszcz
parafii farnej, wiceburmistrz M. Witek,
przewodniczący Rady Miejskiej – E.
Skrzypek oraz G. Rycerski i Z. Kuśnier-

wiesz, moja mała”, „Pamiętasz, była jesień”,
„Brunetki, blondynki”, „Całuję twoją dłoń,
madame”, „Tango Milonga” czy wzruszającego utworu: „Graj, piękny Cyganie”. Pięknie
to wszystko brzmiało w akustycznej, mimo
wszystko, hali. Wokaliści świetni, muzyka,
taka trochę retro (z instrumentami smyczkowymi i akordeonem), również. Do tego trochę
popisów tanecznych oraz dowcipna konferansjerka W. Pelki sprawiły, że to poświąteczne, wieczorne spotkanie muzyczne przyjęte
zostało niezwykle ciepło i w takim nastroju
pożegnaliśmy właściwie stary rok – były
już życzenia noworoczne, a co za tym idzie,
i lampka szampana dla wszystkich uczestników koncertu. Ten miły gest przeniósł się jak
widać spod Góry Krzyża, gdzie dla publiczności przygotowywane są niespodzianki.
Należą się gorące podziękowania organizatorom oraz sponsorom tego kulturalnego
wydarzenia.
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jącym tyle miłości i pragnień.
Wieczerza przygotowana przez panie
kucharki smakowała wyśmienicie, równie „smakowicie” brzmiały śpiewane tu
kolędy. Nie od dziś wiadomo, że tutejsi
domownicy mają artystyczne dusze. Są
wśród nich utalentowani śpiewacy – p.
Waldek i p. Zdzisia są tego najlepszym
przykładem, są też plastycy, malujący w
ramach grupy „Finezja”. To właśnie na-

Cicha noc, święta noc...

MUZYCZNA UCZTA W MIKSTACIE
Święta to między innymi czas ucztowania, jednakże nie tylko
tego smakowego – dla ciała, pamiętać przede wszystkim należy o
strawie duchowej. Taką muzyczno-recytacyjną ucztę dla ducha, 20
grudnia, zapewniły Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Mikstacie.
Koncert kolęd i pastorałek rozpoczął się pięknym wykonaniem
przez szkolny chór świątecznej piosenki Happy Christmas. Zorganizowanie takiego chóru i dyrygowanie nim to pewnie nie lada wysiłek
– dlatego brawa należą się p. Sztukowskiemu, który przygotował i
zapanował nad nim.
Niedzielny koncert w Mikstacie obfitował w kolędy i świąteczne
piosenki, pięknie brzmiały zarówno nuty polskie, jak i zagraniczne.
Niektórych utworów mogliśmy wysłuchać w wersjach instrumentalnych, inne wspomagane były wokalem. Na scenie zaprezentowały się m. in. zespoły: „No to nic”, „Studio Mix”, „Bez tremy” oraz inne
zespoły wokalne z gimnazjum i szkoły podstawowej. Nie zabrakło
muzyków grających lub śpiewających solo – chyba każdego wzruszyła piosenka „Nie było miejsca dla Ciebie” zaśpiewana przez A.
Liberę. Muzyczną ucztę wzbogaciły recytacje wierszy, nastrajają-

zagrożeniem dla występujących tam gwiazd.
Takiego chóru bowiem nie powstydziłaby się
żadna filharmonia – i mimo że ciągle dowiadujemy się o muzycznych talentach z Mikstatu – pewnie znów już wkrótce usłyszymy o
kolejnych.
W nowym 2010 roku wszystkim młodym
wykonawcom życzymy sukcesów i to nie tylko tych muzycznych czy recytatorskich.

A. Pisula

malowane przez nich na szkle świąteczne
obrazki stanowiły prezent dla gości przybyłych na Wigilię. Wydobywa i szlifuje te
wszystkie muzyczne i plastyczne talenty
p. Agnieszka, za co jej chwała. To właśnie dzięki ludziom pełnym pasji i oddania ostrzeszowski DDPS pulsuje życiem i
radością nie tylko przy okazji radosnych
świąt Bożego Narodzenia.
K. Juszczak

czyk, którzy z racji pełnionych funkcji
mogli czuć się w tym domu jak u siebie.
„Żebyście czuli się tutaj jak w rodzinie,
aby to był dla was drugi dom” – życzyła
wszystkim domownikom kierowniczka
placówki – Małgorzata Aksamska.
Goście też składali serdeczne życzenia,
przynieśli upominki, ale oprócz słodyczy i
ciepłych słów przynieśli też … dobrą nowinę. Podzielił się nią wiceburmistrz Witek. „Ta dobra nowina dotyczy miejsca, w
którym się znajdujemy, i mam nadzieję, że
nic nie przeszkodzi w jej urzeczywistnieniu. Po długich latach starań otrzymamy
pieniądze unijne na rozbudowę DDPS. W
przyszłym roku będziemy świadkami realizacji tego zamierzenia. Początkowo zapewne będą z tego tytułu utrudnienia, za
to potem warunki znacznie się poprawią.”
Nic dziwnego, że tę wiadomość uczestnicy spotkania przyjęli brawami, bo choć
trudno narzekać na warunki panujące w

Srebrny medal Za Zasługi dla Obronności Kraju decyzją ministra obrony narodowej przyznano państwu Ewie i Kazimierzowi Nowakom z Doruchowa (czterej
ich synowie odbyli wzorowo służbę wojskową). W imieniu nieżyjących rodziców
odznaczenie przyjął syn Marian.
Brązowy medal Za Zasługi dla Obronności Kraju z rąk komendanta Wojskowej Ko-

mendy Uzupełnień podpułkownika Józefa
Widlarza otrzymał starosta Lech Janicki.
Awanse na stopień porucznika wręczono ostrzeszowskim kombatantom: Stanisławowi Kempie i Edmundowi Ostrowskiemu.
Nasze młode lata poświęciliśmy ojczyźnie, ale dzięki temu jesteśmy dziś
razem w niepodległej Polsce. Jako kom-

Opłatek seniorów z Kobylej Góry
20 grudnia w gościnnej restauracji
„Jantar” odbyło się kolejne spotkanie
opłatkowe członków Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów w Kobylej Górze.
W spotkaniu, podobnie jak i w poprzednich, uczestniczyło aż 89 osób, nie licząc
zaproszonych gości.
Gościnę opłatkową poprzedziła Msza
św. koncelebrowana w intencji żyjących i
zmarłych członków stowarzyszenia, której przewodniczył długoletni proboszcz
tutejszej parafii ks. kanonik Jan Matysiak;
obecnie przebywający na emeryturze.

Święta Bożego Narodzenia to jeden z
najbardziej wyczekiwanych momentów
w całym roku. To czas pachnący cynamonem, pierniczkami, choinką. To czas
rodzinnych spotkań i dzielenia się opłatkiem.
W tym roku 22 grudnia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Pisarzowicach
do wigilijnego stołu zasiedli uczestnicy,

pracownicy i zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy organizacji społecznych i pomocowych, sponsorzy oraz przedstawiciele
rodziców: p. Janina Osińska, p. Halina
Czajkowska.
Przybyłych gości powitała kierownik
warsztatu p. Halina Lewek, która złożyła życzenia świąteczne oraz poprosiła

uczestniczkę warsztatu Aleksandrę Liebner, aby odczytała fragment Ewangelii o
narodzeniu Jezusa.
W ciepłych słowach do wszystkich
obecnych zwrócił się prezes fundacji
„Miłosierdzie”, życząc spokojnych świąt
oraz szczęścia w Nowym Roku. W imieniu władz powiatu życzenia przekazał p.
Zdzisław Poprawa. O wspólną modlitwę
i ciepłą atmosferę zadbał ks. proboszcz
Tomasz Szymkowiak.
Tradycyjnie od kilku lat nasi podopieczni otrzymują bogate paczki ufundowane przez p. Zdzisława Poprawę,
który od początku istnienia Warsztatu
Terapii Zajęciowej służy nam swoją pomocą i dobrym sercem, za co serdecznie
dziękujemy.
W imieniu uczestników i pracowników
warsztatu gorąco dziękujemy Panu Janowi Kuropce oraz wszystkim życzliwym i
wrażliwym na potrzeby osób niepełnosprawnych za wsparcie i pomoc.
I tak oto wśród wspólnego śpiewania
kolęd i zapachu choinki minęła szósta Wigilia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w
Pisarzowicach.

M. A.

DOTRZEĆ DO LUDZKICH SERC

Medale i awanse żołnierskie
15 grudnia 2009r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego miała miejsce uroczystość,
podczas której wręczono medale Za Zasługi dla Obronności
Kraju oraz akty mianowania na
wyższe stopnie oficerskie.
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Wigilia z kolędą i zapachem choinki

domu, to chętnych do uczestniczenia w spotkaniach jest tak
wielu, że miejsca tu nigdy nie
zbywa. Padła obietnica, że jeśli
nie za rok, to na pewno za dwa,
wigilijna wieczerza będzie mogła odbywać się już w nowym,
przestronnym wnętrzu.
Życzeń optymizmu, zdrowia i
wzajemnej życzliwości nie brakowało w wystąpieniach gości,
po nich zaś nadszedł ten najważniejszy moment – moment
łamania się opłatkiem, wyraża-

Ryszard Pala

cych do świątecznej zadumy bądź radości.
Trzeba przyznać, że publiczność dopisała. Nawet jeśli większość
zgromadzonych to rodziny lub znajomi młodych artystów, to i tak
wszystkie oklaski były jak najbardziej szczere i zasłużone.
Trudów przygotowań tego obfitego w muzyczno-poetyckie wrażenia spektaklu podjęli się pp. S. Sztukowski, E. Kamińska oraz S.
Ibron.
Życzenia utalentowanym uczniom szkół w Mikstacie oraz zebranym gościom złożył burmistrz B. Małecki oraz wicestarosta Z. Witkowska, która zapewniła, iż nie żałuje, że spośród wielu zaproszeń
wybrała akurat ten koncert.
W nagrodę za wspaniały występ burmistrz obiecał uczniom wyjazd do filharmonii. Możemy się spodziewać, że taka wizyta będzie

6.01.2010

WIGILIA Z… DOBRĄ NOWINĄ

Graj, piękny Cyganie
Kobylogórski koncert „Szanujmy wspomnienia” to już wspomnienia, piękne wspomnienia. Zgromadzeni w sportowej hali
mogli posłuchać muzycznych hitów okresu
20 i 30 – lecia międzywojennego: „Miłość
ci wszystko wybaczy”, „Powróćmy jak za
dawnych lat”, „Ta ostatnia niedziela”, „Czy ty
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Poczęstunek w restauracji rozpoczęto wspólną modlitwą, prowadzoną przez
obecnego proboszcza ks. dr. T. Derezińskiego i wikarego ks. P. Marciniszyna.
Następnie były życzenia od europosła A.
Grzyba, od proboszczów (poprzedniego
i obecnego), przedstawiciela Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie M. Matyszkiewicza oraz, wygłoszone wspólnym
głosem, od wójta J. Przygody i przew.
Rady Gminy W. Miszkieły. Życzenia bożonarodzeniowe przysłał też starosta.
Po części oficjalnej nastąpiła najbardziej

wzruszająca część spotkania - dzielenie
się opłatkiem i serdeczne, osobiste życzenia.
Poczęstunek o wigilijnym charakterze
upłynął w miłej atmosferze, przy pogawędkach, wspomnieniach, planach...
Druga część spotkania miała charakter
bardziej oficjalny – prezes Stowarzyszenia Edmund Rudnik przedstawił skrótowo
sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2009. „ …Oprócz tradycyjnych okazjonalnych imprez (andrzejki,
powitanie wiosny, jesieni itp.) możemy się

batanci z całego serca nadal
chcemy służyć ojczyźnie – powiedział podczas uroczystości porucznik
Ostrowski.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych powiatu,
miasta i gminy Ostrzeszów oraz gminy
Doruchów, a także uczniowie Zespołu
Szkół nr 3 w Ostrzeszowie.

(mk)
pochwalić zorganizowaniem 3-dniowej
wycieczki do Gdańska, Sopotu, Malborka.
O atrakcyjności naszej pracy świadczy
wzrost liczby członków stowarzyszenia
o 18 osób w br., jest nas obecnie 202.
Honorowym członkiem naszego stowarzyszenia jest ks. Jan Matysiak...” Potem
jeszcze krótka dyskusja na temat planów
na następny rok.
Nie mogło obyć się bez śpiewania kolęd, które zainicjował znajdujący się w
świetnej formie ks. Jan Matysiak.
„Chwała na wysokości, a pokój na ziemi...”

Łucjan Błach

Dla Magdaleny Kałużnej, absolwentki
Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi, 13 grudnia 2009r. był
szczególną niedzielą. W tym to dniu pochodząca z Łodzi artystka miała okazję
po raz pierwszy zaprezentować swój
twórczy dorobek mieszkańcom Ostrzeszowa. Tak wyszło, że otwarcie wystawy
zbiegło się z rocznicą urodzin słynnego
ostrzeszowskiego malarza – Antoniego
Serbeńskiego, tym większa odpowiedzialność, ale i zaszczyt stał się udziałem

pani Magdaleny, gdy zapraszała krewnych, przyjaciół i znajomych do obejrzenia swej ekspozycji. A było się czym pochwalić. Okazuje się, że już w wieku 5 lat
Magda namalowała swój pierwszy obraz
olejny, który zatytułowała „Motylki”. Lata
1987-92 spędziła w pracowni Wojciecha
Kidonia na ASP w Łodzi. Wówczas też za
linoryt „Żaglówka” otrzymała z dalekiej
Japonii nagrodę. Zafascynowana sztuką
malarzy – astygmatyków P. Cezanne’a i
A. Modiglianiego, w 1990 roku rozpoczę-

ła studia nad astygmatycznym postrzeganiem otoczenia. Prace te, nazywane
astygmatami*, stanowią motyw przewodni twórczości Magdaleny Kałużnej.
Od paru lat zamieszkuje w Ostrzeszowie,
tutaj także kontynuuje cykl astygmatów,
uwieczniając piękno Ostrzeszowa i okolic różnymi technikami: ołówek, pastele,
olej, malarstwo na szkle… Około stu tych
prac można obejrzeć na wystawie.
„Wpierw głęboko trzeba przemyśleć,
co się widzi, dogłębnie to przeżyć, dopiero potem, używając właściwej techniki,
przedstawić” – mówi malarka o powstawaniu swoich obrazów. - Najważniejsze
jest bowiem - jak twierdzi artystka - aby
„odbierać sztukę sercem i oddać sztukę publiczności, docierając do ludzkich
serc.”
Czy to artystyczne marzenie Magdaleny Kałużnej spełniło się poprzez tę wystawę, każdy zwiedzający będzie musiał
odpowiedzieć głębią swego serca.

W. Juszczak

Wystawa potrwa do połowy stycznia.
* Astygmatyzm to wada wzroku polegająca na niemożności jednoczesnego
dostrzegania linii pionowych i poziomych
oraz na nadmiernym poszerzaniu pola
widzenia.

