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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.

DOCHÓD Z BALU STAROSTY
30 stycznia odbył się już XI Bal Starosty. Tradycyjnie już dochód z Balu
został przeznaczony na cele charytatywne. Całkowity dochód tegorocznej imprezy przyniósł – 25.387zł. Ze
sprzedaży 1300 losów loterii fantowej
uzyskano 6500zł. Licytacja mebli ufundowanych przez p. Jana Muchę („Unimebel”) przyniosła dochód 5.200zł.
Warto dodać, że osoba, która zakupiła
(w drodze licytacji) te meble, ofiarowała
je ostrzeszowskiemu Domowi Dziecka.
Pieniądze uzyskane z balu przeznaczone zostaną w następujący sposób:
- 12.000zł – na pomoc dla chorej Sylwii Gąsiorek.
- 5.015zł – zakup 5 łóżeczek inkubacyjnych dla oddziału dziecięcego
szpitala w Ostrzeszowie. Dodatkowe
łóżeczko ofiarowała firma „Trasko”.
- 7.000zł – na chore dziecko z terenu
gminy Doruchów.

UWAGA!
Każdy z nas może włączyć się, by
pomóc w leczeniu Sylwii, wystarczy
wpłacić dowolną kwotę lub przeznaczyć 1% swojego podatku na podany
poniżej adres:
Fundacja: „Na ratunek dzieciom
z chorobą nowotworową”
(wpisana do KRS: 0000086210)
50-368 Wrocław
Bank Millenium S.A.
11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
Z tytułem wpłaty: „Dla: Sylwia
Gąsiorek”
W rozliczeniu podatkowym koniecznie trzeba wpisać nazwę fundacji,
numer KRS i adnotację „Dla: Sylwia
Gąsiorek”.
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DZIĘKI MUZYCE ODNAJDUJĘ SPOKÓJ
Przed tygodniem pisaliśmy o Balu
Starosty, na którym w krótkim recitalu
wystąpiła młoda ostrowianka – JOANNA
OLEK. Śpiewane przez nią piosenki znamionowały skalę jej wokalnych możliwości,
wzbudzając uznanie uczestników balu. Po
występie nadarzyła się okazja do rozmowy
z piosenkarką.
Od kiedy Pani śpiewa i co spowodowało
o wyborze drogi piosenkarskiej?
Śpiewam od siedmiu lat, to znaczy – od
tylu lat kształcę mój śpiew w Ostrowie i w
Poznaniu, bo tak w ogóle śpiewam – jak
chyba każdy – od dziecka. O tym, że zaczęłam śpiewać już tak na poważnie, zadecydowały przede wszystkim chęci i pewnie
natura, bo z tym trzeba się urodzić. Trzeba
po prostu lubić występować przed ludźmi
i lubić śpiewać. Jest to też zasługą rodziców,
którzy mnie w jakiś sposób poprowadzili ku
muzyce.
Dowiedzieliśmy się o znaczących sukcesach w Pani artystycznym życiorysie.
Jak to się stało, że tak młoda osoba wystąpiła na międzynarodowym festiwalu we
Włoszech?
Pojechałam tam, żeby doświadczyć czegoś nowego. Występ w konkursie międzynarodowym zawsze ma swą rangę, ponieważ konkuruje się z wokalistami z całego

świata, od których wiele można się nauczyć.
Wygrana na festiwalu „Magia Italiana” była
dla mnie ogromnym wyróżnieniem, bo miałam dużą konkurencję.
Co tam Pani wykonywała?
Był to m.in. jeden z utworów prezentowanych również tutaj, który śpiewałam po
hiszpańsku oraz utwory musicalowe, z tym
że raczej o charakterze jazzowym.
Z tego wniosek, że nie unika Pani różnych rodzajów muzyki.
Tak, choć powiem szczerze, że od roku
zajmuję się głównie poezją śpiewaną, czego
przykładem jest śpiewana tu piosenka
z repertuaru Ewy Demarczyk – Grand Valse
Brilante. Uważam, że warto śpiewać takie
piosenki, bo są one jednak brylancikami między wszystkimi innymi utworami.
Pani dalsze plany związane ze
śpiewaniem?
Mam plany, ale na razie wolałabym ich
nie zdradzać, żeby nie zapeszać. Na pewno
chciałabym się cały czas rozwijać, nie
zamierzam zaprzestać pracy nad swym
warsztatem wokalnym, a kiedy uda mi się
coś ze swych planów i marzeń w najbliższym czasie zrealizować, to na pewno się
tym pochwalę.
Wystąpiła Pani za granicą, a czy istnieje

szansa, byśmy mogli usłyszeć Panią na
festiwalu polskiej piosenki w Opolu?
Miałam takie zamiary, miałam się przygotować i próbować startu, ale nie wiem, czy
mi się uda, ponieważ w tym roku muszę też
intensywnie przygotowywać się do matury.
Dotąd równomiernie dzielę swój czas między naukę a śpiewanie i myślę, że dalej tak
będzie. Dzięki muzyce odnajduję spokój tak
potrzebny na co dzień.
Życzę więc tej wewnętrznej równowagi
i wielu estradowych sukcesów.

K. Juszczak
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6. urodziny EPOKI

W sobotę 30 stycznia klub
EPOKA w Kobylej Górze świętował swoje 6. urodziny. Z tej
okazji na specjalne zaproszenie wystąpiły w klubie dwie
gwiazdy polskiej sceny klubowej: Dj Matys oraz Dj Toxic Noiz.
Zaprezentowali oni naprawdę
gorące hity. Dodatkową atrak-

cją tej wyjątkowej imprezy były
pokazy efektów świetlnych oraz
hostessy, które częstowały klubowiczów lampką szampana.
Naprawdę jest co wspominać.
Mamy nadzieję, że klub EPOKA
w Kobylej Gorze jeszcze nieraz
nas zaskoczy.

XI MKP „Chopin dla najmłodszych”
odbędzie się w dniach 22 – 24 lutego
2010 r. w Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Jest organizowany przez Państwową
Szkołę Muzyczną I stopnia im. Fr. Chopina
w Ostrzeszowie oraz Stowarzyszenie Chopin dla najmłodszych.
To jedyny obecnie w Europie konkurs
chopinowski – monograficzny dla dzieci i
młodzieży. Organizowany przez szkołę od
1992 roku w Antoninie, miejscu w którym
2-krotnie na zaproszenie księcia Radziwiłła przebywał Chopin.
Organizowany pod patronatem i wspierany finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy
wsparciu finansowym Miasta i Gminy
Ostrzeszów, a także sponsorów, dla których nasza narodowa kultura jest bliska
sercu.
Konkurs przeprowadzany jest w 3 kategoriach wiekowych. I – do lat 12, II – do 15,
III – do 18. Ta najstarsza ma 2 etapy. Do II
etapu przechodzi 50% .
W tej edycji konkursu, weźmie udział 42
uczestników z Polski, Chin, Japonii, Korei

Bluesowy wieczór
w Kawiarnia Baszta
ET Tumason z Islandii oraz ostrzeszowsko-grabowski zespół Marmolada będą gośćmi Kawiarni Baszta
(Ostrzeszów, ul. Zamkowa 6) we wtorek, 23 lutego. Koncert rozpocznie się
o godz. 20. Wstęp 5 zł.

Płd., Wietnamu, Szwajcarii, Białorusi,
Łotwy. (15 obcokrajowców).
Zmagania konkursowe oceniać będzie
jury w składzie:
Przewodniczący – prof. Waldemar
Andrzejewski (Akademia Muzyczna
POZNAŃ)
Członkowie: prof. Józef Stompel (AM
Katowice), prof. Maciej Piotrowski (AM
Warszawa), Koji (Kodżi) Shimoda JAPONIA. Sekretarz Jjury: Krystyna Zając
Łączna pula nagród: 7.000 Euro.
W poniedziałek – 22 lutego – o godz.
20.00 odbędzie się RECITAL FORTEPIANOWY w wykonaniu SZCZEPANA

KOŃCZALA, laureata wielu prestiżowych
, międzynarodowych konkursów pianistycznych, absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Józefa
Stompla. Szczepan Kończal jest również
laureatem konkursu w Antoninie (2000
rok), który zdobył nagrodę dla najlepszego
Polaka.
Zakończenie konkursu – 24 lutego
godz. 13.00 (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, koncert laureatów)
PRZESŁUCHANIA
KONKURSOWE,
RECITAL FORTEPIANOWY oraz KONCERT LAUREATÓW MAJĄ CHARAKTER
OTWARTY DLA PUBLICZNOŚCI !!!

PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO
„CHOPIN DLA NAJMŁODSZYCH” – Antonin 2010
22 lutego 2100r.
9.15 – otwarcie konkursu
9.30 - 11.50 – przesłuchania w kat. I
12.00 - 13.30 - przerwa
13.30 – ogłoszenie wyników w kat. do lat 12
13.40 – 18.15 – przesłuchania w kat. III (etap I)
19.50 – ogłoszenie wyników w kat. do lat 18 (etap I)
20.00 - recital fortepianowy SZCZEPAN KOŃCZAL

23 lutego 2010r.
9.00 – 14.45 – przesłuchania w kat. II
14.45 – 16.00 – przerwa
16.00 – ogłoszenie wyników w kat. do lat 15
16.30 – 19.40 – przesłuchania w kat. III (etap II)
21.00 – ogłoszenie wyników w kat. do lat 18

24 lutego 2010r.
13.00 - wręczenie nagród i wyróżnień, koncert laureatów (wszystkie kategorie
wiekowe); zamknięcie konkursu

