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RADOŚĆ TWORZENIA
Ta zasada Mirosławie Fazekaś przyświecała od początku artystycznej drogi. Tej
zasadzie pozostała wierna do dziś. Najlepiej
świadczy o tym wystawa, której wernisaż
odbył się 3 maja. Zebrane na niej prace pochodzą głównie z tegorocznych zbiorów.
Wszystkie 56 prezentowanych obrazów wykonane zostały na płótnie, techniką olejną.
Emanują radością, nasyceniem barw i różnorodną tematyką. Przedstawiają martwą
naturę, obiekty sakralne, konie i przede
wszystkim krajobrazy. Krajobrazy są pokłosiem podróży po Grecji, po austriackich Alpach, Wenecji czy Lazurowym Wybrzeżu. Urzekają szczególnym urokiem
egzotycznych miejsc. Nowatorską formą
zaprezentowaną na wystawie są akty.
Ta różnorodność tematyczna to, jak
mówi artystka, chęć pokazania zróżnicowanej twórczości, a przez to dotarcia do
wielu ludzi. Również artystce ta różnorodność dodaje radości i energii twórczej.
Na wystawie będzie można zobaczyć
również rysunki pięcioletniej Samanty i
siedmiolatka Michała. To wnuki p. Mirosławy, które naśladując babcię cierpliwie
i z pomysłem zarysowują kolejne kartki.
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XIII DOBROCZYNNY FESTYN W GRABOWIE NAD PROSNĄ

Autorka wystawy wyjawiła też swój mały sekret. Otóż
oprócz malowania drugą jej pasją jest pisanie. Tak powstały „Pamiętniki bezrobotnych”, które ukazały się w
pracy zbiorowej. Ale to nie koniec, marzenia pisarskie
p. Mirosławy są znacznie większe, lecz, by nie zapeszyć, poczekajmy, niechaj się spełnią i jak zawsze dają
autorce wiele twórczej radości.

Stało się już tradycją, że co roku na początku maja w Grabowie odbywa się festyn dobroczynny. Organizatorem imprezy jest ksiądz proboszcz z Radą Parafialną
i samorządem mieszkańców, którzy i tym
razem zadbali, aby 2 maja na targowisko
miejskie przyciągnąć sporą publiczność.
Można powiedzieć, że pogoda dopisała,
bo chociaż było trochę chłodno, to na
szczęście obyło się bez deszczu.
Uroczyste otwarcie nastąpiło o godz.
15.00. Następnie odbyła się część artystyczno-sportowa, gdzie dzieci i młodzież mogły posłuchać występów swoich
rówieśników oraz uczestniczyć w wielu
konkursach i zabawach. Z pewnością
niejednego „malucha” ucieszyło wesołe
miasteczko, dmuchane zamki i zjeżdżal-

skiego. Koncert się podobał, a rozweselona
publiczność świetnie
się bawiła. Nie zabrakło
takich przebojów jak
„Dwie morgi słońca”
czy „Jedna mała łza”.
Na tym jednak festyn się nie zakończył,
bowiem do późnych
godzin nocnych trwała
zabawa taneczna.
Zebrane pieniądze

W.J.
Autorka wystawy z wnukami.

Do Twej dążym kapliczki

13

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

zostaną przeznaczone na potrzeby kościoła parafialnego.
Nie sposób wymienić wszystkich festynowych atrakcji, najważniejsze jednak, że ci, którzy postanowili spędzić to
popłudnie właśnie w tym miejscu, bawili
się w dobrej atmosferze. Każdy głodny
mógł się odpowiednio „posilić” , a każdy
spragniony „odpowiednio napić”.
Tegoroczny festyn można więc uznać
za udany, a o to przecież chodzi i organizatorom, i uczestnikom.

MAJÓWKA POD DACHEM
Aura wyjątkowo złośliwie
obeszła się z planami organizatorów festynu trzeciomajowego. Zamiast na dziedzińcu
zabytkowej Baszty, pośród
zieleni, pod błękitnym niebem
maja, tegoroczną „majówkę”
przyszło urządzić pod dachem
kinoteatru. I trzeba było wykazać się sporą wyobraźnią, by
słuchając „5. Biesiady”, śpiewającej o tym, że „w zielonym
gaju ptaszki śpiewają” – poczuć ten ożywczy szum zielonych drzew i usłyszeć ptasie
trele. Ale jeśli już pogodziliśmy
się z myślą, że na plenerowe
imprezy trzeba będzie jeszcze
trochę poczekać, a póki co
uczestniczyć w normalnym
koncercie, to przecież wygodne siedzenie w fotelu kinowym
i słuchanie różnorodnej muzyki na pewno nie było przykrym
doświadczeniem.
Koncert
przebiegał w miarę sprawnie,
a każdy mógł coś dla siebie
znaleźć.
Najpierw coś dla osób lubujących się w piosence biesiadnej. To głównie z myślą o nich
śpiewała „5. Biesiada” – i to

nie tylko o zielonym gaju.
Po tych doświadczonych
śpiewakach na scenie pojawiła się młodzież. To tworząca
zespół „JOY” grupa kilkunastu
dziewcząt, ćwiczących swój
wokal w ramach OCK, na zajęciach prowadzonych przez

Aleksandrę Marszałkowską.
Efekty tych ćwiczeń są słyszalne, a dziewczyny coraz
lepiej śpiewają zarówno solo,
jak i w chórze. Nic dziwnego,
że za swój występ zebrały
sporo braw.
Występująca po nich „Gru-

A. Ławicka

nie. Podczas festynu rozprowadzano losy
loterii fantowej oraz specjalne zaproszenia. Można było wygrać wiele ciekawych
nagród - m.in. telewizor.
Na scenie swoje wokalne umiejętności
zaprezentował Duet de Vito, który wykonał włoskie przeboje, oraz polscy Beatlesi
- grupa The Postman.
W godzinach wieczornych na placu
zaczęło robić się coraz tłoczniej, bo zbliżał się, najbardziej oczekiwany, występ
gwiazdy wieczoru - Andrzeja CierniewNieczęsty to dziś widok - ludzie modlący się gdzieś przy polnej kapliczce. A jednak
są jeszcze takie kapliczki, przy których gromadzą się ludzie. Taka właśnie jest malownicza kapliczka w Mostkach, na posesji państwa Ratajczyków. Do tej właśnie kapliczki
w miniony piątek, 6 maja, przyjechała z Ostrzeszowa na rowerach blisko 30-osobowa
grupa, by przed figurką Matki Bożej, wspólnie z mieszkańcami wioski modlić się i
śpiewać pieśni maryjne. I tak po górach, dolinach niosła się majowa pieśń.
Tę modlitewną majówkę zorganizowało Stowarzyszenie Katolicko-Sportowe
„SZCZĘŚCIE” w Ostrzeszowie.

K. Juszczak

220. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Apel Papieski w Sali
Ludowej w Olszynie

W.J.

PRZED STULETNIM WIZERUNKIEM KRÓLOWEJ POLSKI
Trzeciego maja minęło równo 220 lat od uchwalenia
przez sejm polski pierwszej w Europie nowoczesnej konstytucji, zwanej odtąd Konstytucją 3 maja. Powiedzmy
uczciwie, że od kilku lat ani władze samorządowe, ani
szkoły nie kwapią się, by z okazji tego święta przygotować
jakiś program artystyczny, zrobić coś, co nawiązywałoby
do historii konstytucji i czasów króla Stanisława. Utarło
się już, że jedynie msza św. sprawowana za Ojczyznę stanowi patriotyczny motyw 3-majowego święta. Również
tegoroczne obchody 3 Maja sprowadzały się do uroczystej mszy. Jednakże sypiący tego dnia śnieg spowodował,
że zamiast, jak co roku pod figurą Najświętszego Serca
Maryi, patriotyczne zgromadzenie przeniosło się w mury
prastarej ostrzeszowskiej fary.
Taki był zamysł Matki Bożej, która zaprosiła nas tu,
przed swój cudowny obraz, obraz, który w tym roku obchodzi setną rocznicę – mówił ks. kanonik Stefan Szkaradkiewicz, rozpoczynając mszę św. Sto lat temu mieszkańcy
Ostrzeszowa zaprosili Maryję z Jasnej Góry tutaj, aby w tej
farze ostrzeszowskiej za Jej pośrednictwem wielbić Boga
i prosić Królową Polski, właśnie w czasach zaborów, o
wolną Ojczyznę. I dziś, w święto uchwalenia Konstytucji 3

maja i w święto Królowej Polski Maryja zaprosiła nas tu, do
siebie. Niech Jej obecność będzie dla nas umocnieniem,
świadectwem wiary, Niech będzie też siłą, aby w naszym
życiu była wielka troska o Ojczyznę. Budowanie Ojczyzny
wolności sumienia, wolności religii, sprawiedliwości, pokoju…”
Potem przed Królową Polski pokłoniły się liczne sztan-

pa Lucka” też miała swoją,
choć mniej liczną, publiczność. Śpiewali głównie dla
słuchaczy czujących muzykę
o rockowo-bluesowym zabarwieniu. A że każdy – jak
wspomniałem – mógł znaleźć
coś dla siebie, więc również
najmłodsi doczekali się. Specjalnie dla nich przybyli do
Ostrzeszowa „Weseli Piraci”,
by zabrać maluchy w podróż
dookoła świata.
Wreszcie zwieńczenie „majówki” i sporo dawki dość „egzotycznej” muzyki, w wykonaniu bliżej nieznanych zespołów, robiących tu za gwiazdy
wieczoru. No cóż, kto chciał
popodrygiwać przy muzyce
„Lans Vegas”, mógł swobodnie to robić – tym swobodniej,
że tłumów na koncercie nie
było.
Tak dobiegła końca ta nietypowa majówka pod dachem
kinoteatru. Komu jednak marzą się majówki jedynie w plenerze, przy kiełbasce z grilla i
zimnym piwie, to musi uzbroić
się w cierpliwość i wypatrywać słońca.

dary, hołd ostrzeszowskiej Pani w stuletnim obrazie oddały także zastępy harcerzy. Na koniec zaś wierni odśpiewali
„Boże, coś Polskę”, bo przecież w żadnym innym dniu w
roku pojęcia: Bóg, Maryja i Polska nie są tak ze sobą związane, jak właśnie trzeciego maja.
K. Juszczak

28 kwietnia w Sali Ludowej w Olszynie
odbył się „Apel Papieski” dla mieszkańców wsi, przygotowany przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Olszynie pod kierunkiem katechetki p. Danuty Nowak.
Apel nawiązywał do beatyfikacji Papieża oraz był okazją do zadumy, refleksji
oraz wspomnień związanych z Janem
Pawłem II. Wszyscy uczniowie występujący na scenie mieli na sobie żółte chusty,
symbolizujące związek z Papieżem.
Program spotkania miał na celu przy-

pomnienie najważniejszych i najpiękniejszych sercom Polaków słów Papieża,
wypowiadanych w czasie pielgrzymek do
ojczyzny. Śpiewano pieśni, poświęcone
Janowi Pawłowi II oraz przedstawiono
krótko emocje towarzyszące śmierci Papieża. Wyjątkowym punktem programu
było wejście na scenę ucznia klasy II Michała Krawczyka, który na tę wyjątkową
okazję wcielił się w rolę papieża. Specjalnie przygotowany na uroczystość strój
sprawił, iż wyglądał on bardzo dostojnie.

Wszystko tego dnia było uroczyste i niezwykłe.
Na koniec części artystycznej zebrani odśpiewali słowa „Barki”, tak nam
wszystkim bliskie szczególnie w ostatnich dniach.
Specjalne podziękowania należą się
pani Grażynie Adamskiej za przygotowanie stroju papieża oraz panu Pawłowi
Kossakowi za akompaniament muzyczny.
Magdalena Potyrała

Obchody w Mikstacie
Obchody 220. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja rozpoczęły się o
godz. 10.00 w kościele pw. św. Trójcy w
Mikstacie mszą św. w intencji Ojczyzny,
którą odprawił ks. kan. Krzysztof Ordziniak. W nabożeństwie licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta i gminy, poczty
sztandarowe, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, jednostek organizacyjnych gminy oraz władz miasta z przewodniczącym Rady Miejskiej - Jerzym
Nowetą i burmistrzem Jackiem Ibronem.
Wspaniałą muzyczną oprawę uroczystości zapewniła orkiestra parafialna.
Po mszy św. przy dźwiękach orkiestry
poczty sztandarowe, mieszkańcy i delegacje pod przewodnictwem komendanta gminnego OSP - Romana Dombka,
przemaszerowały na rynek. Burmistrz
wygłosił okolicznościowe przemówienie,
a następnie złożone zostały wiązanki pod

figurą Serca Jezusowego przez delegację
władz miasta i gminy, Polskiego Stron-

nictwa Ludowego, Ochotniczych Straży
Pożarnych, Samorządu Mieszkańców
Miasta Mikstat, przedstawicieli Związku
Emerytów i Rencistów, a także Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mikstackiej.
Urząd Miasta i Gminy Mikstat

