12

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

Dwudniowy zjazd absolwentów liceum
8 czerwca abiturienci ostrzeszowskiego liceum spotkali
się na dziedzińcu szkoły z okazji 40-lecia zdania matury.
Entuzjastyczne przywitania, radosne uściski utrudniały wykonanie tradycyjnego zdjęcia na schodach szkoły. W końcu
się udało, a kolejną fotografię wykonano już w auli liceum,
pod portretem dyrektora Józefa Michlika.
Następnie udano się do restauracji „Zacisze”, gdzie
nastąpiło oficjalne otwarcie zjazdu. Członkowie komitetu
organizacyjnego przywitali profesorów: Gertrudę Cierlak,
Krystynę Podsadny, Jana Gieczewskiego, Stanisława Ścierskiego, Józefa Janasa i Janusza Taczałę, wręczając im róże.
Dyrektor Gieczewski, w imieniu dyrektora Ryszarda Kaliny
podziękował za zaproszenie i zachęcił do wspomnień. Odczytano także list od nieobecnego druha Stanisława Stawskiego, który w tym dniu wytyczał miejsce na nowy obóz
harcerski.
Na sali gwar narastał, wszyscy rozmawiali, wspominali,
pokazywali zdjęcia dzieci, wnuków, mężów lub żon, opowiadali o swojej pracy, emeryturze, o sprawach rodzinnych, a
na twarzach widoczna była radość z ponownego spotkania.
Uczestnik zjazdu Stanisław Kulawiak (klasa C), zaprezentował zdjęcia ze swojej wystawy „Na peryferiach PRL”
oraz wzruszające 3 zestawy zdjęć Bogdana Idzikowskiego:
All you need is love!, Lekcja chemii 1971 r. oraz 1 maja
1970 r.
Po części wspomnieniowej DJ zaprosił do tańca w rytmie utworów z lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Wspaniała
zabawa zakończyła się późno w nocy, a już o godz. 10.00
w niedzielę uczestnicy zjazdu wzięli udział we mszy św. w
kościele pobernardyńskim. Po nabożeństwie zwiedzili zespół kościelno-klasztorny (muzeum, kościół i podziemia),
po którym oprowadziła siostra Edyta Pietrzak. Później cała
grupa udała się do Muzeum Regionalnego, gdzie obejrzano
trzy wystawy.
Koledzy z ławy szkolnej chcą się spotkać ponownie za 5
lat, ale były głosy, sugerujące, że kolejny taki zjazd powinien
odbyć się… za rok!

J. Czwordon

NOWY PROBOSZCZ W PARAFII ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
Przychodzę do was jako swój do swoich…

W minioną niedzielę na mszy św. o
godz. 11.30 wierni parafii Świętej Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie uroczyście
przywitali swojego nowego proboszcza,
ks. Piotra Kowalka. Akt nominacji nadany przez bp. E. Janiaka przeczytał reprezentujący biskupa wicedziekan dekanatu
ostrzeszowskiego, ks. kan. Kazimierz
Brdęk.
- Dobrze znamy ks. Piotra, bo przecież
tu się urodził, tu chodził do szkoły, tutaj
zdał maturę - mówił ks. Brdęk. - Myślę,
że wszyscy przyjmiemy go z wielką życzliwością i gotowością do pomocy, bo - jak
wiemy - czekają ks. Piotra wielkie zadania.
Przyjmijcie go z otwartym sercem”. Zwracając się do nowo mianowanego proboszcza, ks. Brdęk mówił m.in.:
- Głoś słowo Boże, aby wszyscy starsi i młodzi, ubodzy i bogaci, gorliwi i
obojętni religijnie odnajdywali w Eucharystii źródło uświęcenia życia i poprzez Nią
oddawali chwałę Ojcu. Otaczaj ojcowską
miłością ubogich i chorych, ożywiaj w
sercach wiernych apostolskiego ducha…
- Moi drodzy, przychodzę do was jako
swój do swoich i towarzyszy mi w tym
pewna obawa, czy ci moi mnie przyjmą,
czy przygarną mnie - mówił podczas ka-

zania nowy proboszcz. Przyznał, że dopiero słowa otuchy, które usłyszał od bp.
Janiaka trochę go uspokoiły. Ksiądz Kowalek przedstawił też pokrótce duchowy
program budowy wspólnoty parafialnej
mówiąc:
- Mamy dawać świadectwo, wzajemnie siebie ubogacać - ja was, wy mnie...
Dziękował kapłanom, którzy byli jego
nauczycielami w różnych okresach życia,
w ciepłych słowach mówił o najbliższej
rodzinie i tej największej rodzinie - rodzinie parafialnej.

Zróbcie hałas dla Ostrzeszowa!
Taki okrzyk leciał ze sceny niemalże co chwilę. Młodzi wykonawcy
hip-hopowego koncertu, który odbył się 22 czerwca w cieniu ostrzeszowskiej Baszty, po każdym utworze, a nawet w jego trakcie, wykrzykiwali: „Zróbcie hałas…!”. Zmieniał
się tylko adresat tego „hałasu”,

choć miasto Ostrzeszów powtarzano najczęściej. Przed laty Kora
śpiewała „O, po co tyle hałasu…”,
ale współcześni hip-hopowcy najwidoczniej nie biorą sobie do serca
pouczeń starszej koleżanki. A szkoda, bo jak tu w hałasie przebić się
z jakąś myślą, przesłaniem, które
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JAK W CZAJKOWIE SIĘ
BAWILI I PALETY ZBIJALI

PO ZDROWIE Z NORDIC WALKING

VII Gminny Turniej Paleciarza

30 czerwca, już po raz siódmy, odbył się
Gminny Turniej Paleciarza w Czajkowie.
Rozpoczęło się od konkursu dla dzieci,
które o tytuł „Minipaleciarza 2013r.” rywalizowały w pięciu konkurencjach. Każda
była punktowana i nagradzana. Ten, kto w
skokach z palety, trafianiu kostką drewna
do worka, rzutem ringo, biegu w worku
i slalomie z kostką nazbierał największą
ilość punktów, zdobywał tytuł. W tym roku
„Minipaleciarzem” został Paweł Ferdyn.
Potem rozstrzygnięto jeszcze dwa inne
konkursy, przygotowane dla publiczności.
Do zmagań o tytuł „Miss Palety” stanęło
sześć pań i choć różnice w pchnięciu zrzyną na odległość były niewielkie, najdalej
pchnęła p. Marzena Łuszczek, broniąc tytułu z roku poprzedniego.
W konkursie dla panów w tym roku nie
wybierano siłacza roku, lecz „Mistera Palety”. Konkurencja polegała na precyzyjnym
rzucaniu beretem, a był on ponoć sprowadzony aż z Torunia.
Najcelniej rzucał pan Jacek Golanowski.
Gdy nadszedł czas na główny punkt programu, do rywalizacji stanęły trzyosobowe
drużyny, reprezentujące pięć firm. Oprócz
przecinania bala, wbijania gwoździ w pień,
przenoszenia stosu palet, nowością było
slalomowe turlanie pomiędzy ciasno rozstawionymi palikami metrowej, drewnianej
kłody; nie było to proste, tym bardziej że

liczyła się każda sekunda, bo właśnie szybkość i precyzja były oceniane.
Po czterech podstawowych konkurencjach podliczono punkty, by wyłonić finalistów. Do finałowej rozgrywki, czyli zbijania
palet na czas, weszła firma panów Karola
Gołdyna i Grzegorza Jangasa. Emocji przy
tym było co niemiara, bo podchmieleni już
kibice pokrzykiwali, liczyli gwoździe i podpowiadali, jak robić to najszybciej i najlepiej.
Konkurencja przebiegła bardzo szybko,
komisja oceniła, czy palety zbito poprawnie

i czy paleta została zbita wymaganą ilością
gwoździ.
Zwycięzcą VII Turnieju Paleciarza
w Czajkowie został Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
„EKSPORTIMPORT” Karol Gołdyn z Czajkowa, a
zadowoleni pracownicy z radości zaśpiewali: nie ma lepszego od szefa naszego.
Kolejne miejsca zajęli:
II - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Handel i Produkcja Palet Grzegorz
Jangas,
III - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-

Ksiądz Piotr Kowalek posługę duszpasterską w parafii Świętej Jadwigi Królowej
będzie pełnił razem z ks. Pawłem Kubiakiem. Dla ks. Pawła jest to pierwsza parafia. Tak się składa, że on również wyrasta
z Ziemi Ostrzeszowskiej, bowiem pochodzi z Doruchowa.
W najbliższą niedzielę odbędzie się
przy parafii „parapetówka”, na którą ks.
proboszcz już zaprosił swych parafian.
Będzie okazja do bezpośrednich rozmów,
do wzajemnego poznania.

dlowo-Usługowe „PALMET-TRANS” Jarosław Sibiński i Iwona Sibińska z Mielcuch,
IV - Firma „MARKO” Marek Stolecki,
Marek Wróbel z Mielcuch Pierwszych
V - Produkcja Palet Handel i Usługi Józef
Kowal i Waldemar Ciołek z Czajkowa.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz cenne nagrody.
Oprócz zmagań dla drużyn była też konkurencja dla szefów, polegająca na rzucaniu kostką drewna do kosza. Najcelniej
rzucał Jarosław Sibiński i on zdobył tytuł
„Prezesa roku 2013”.
Turniej Paleciarza to nie tylko konkurencje z drewnem. Dzień wcześniej firmy rozgrywały turniej piłkarski „O Puchar Wójta
Gminy”. Najlepiej grała drużyna Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Handel
i Produkcja Palet Grzegorza Jangasa.
Paleciarskie zmagania w Czajkowie to
impreza dla całych rodzin. Jest muzyka,
dobre jadło i dużo atrakcji dla najmłodszych. Tym razem oprócz trampolin, dmuchanych zamków i konnych przejażdżek,
był też żyroskop, można powiedzieć, taka
wstępna selekcja do zawodu pilota. Chętnych do sprawdzenia, kiedy się zaczną zawroty głowy, nie brakowało.
Turniej kończyła zabawa taneczna.

K.J.

J. Jangas

ponoć zawiera muzyka hip-hopowa.
Koncert pod Basztą nie zgromadził tłumów młodzieży, ale dobrze,
że OCK myśli też o miłośnikach hip-hopu. Oni również mają prawo do
swych idoli, swojej muzy. Uznaję to,
choć niektóre występy podsumowałbym krótko - wiele hałasu o nic.
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MALARSKIE PLENERY

„Ważne, że potrafisz widzieć dobro,
Ważne, że doceniasz jego ogrom.
To tworzy twój światopogląd…”
Te słowa padły ze sceny podczas koncertu MEZO, który stał się wydarzeniem
Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Padło też wiele
innych ważnych - jak sądzę - słów, które
trafiały do serc i dusz rozentuzjazmowanej, młodej publiczności. Miło było popatrzeć i posłuchać, jak raper przekazuje ze
sceny ważne treści i utrzymuje świetny
kontakt z młodzieżą bez używania wulgaryzmów, tak nadużywanych przy tego
rodzaju muzyce.
Zaskoczony i urzeczony występem
MEZO, tuż po koncercie poprosiłem go o
krótką wypowiedź.

K.J.

Malowanie wzbudzało
zainteresowanie nie tylko u ludzi.
Dobiegają końca plenery malarskie, jakie dla młodzieży oraz
osób dorosłych zorganizowała
pracownia plastyczna OCK.
Uczestnicy pleneru twórczo
spędzili minione dni, odwiedzając przy okazji wiele ciekawych
i pięknych miejsc.
- Podczas pleneru spotykaliśmy się z ogromną życzliwością

wielu osób - mówi prowadząca
zajęcia Elżbieta Lubińska. Udostępniano nam obiekty do
zwiedzania. Dzięki uprzejmości
sióstr nazaretanek zwiedziliśmy
klasztor wraz z podziemiami,
zaś korzystając z przychylności proboszcza parafii NMP w
Ostrzeszowie, odwiedziliśmy
drewniany kościółek św. Miko-

łaja. Przyjemnie i miło spędziliśmy czas w dworku DPS w Kochłowach. Poza tym uczestnicy
pleneru podziwiali panoramę
miasta z Baszty i wieży ciśnień.
Jak widać artystycznych
wrażeń nie brakowało i można
oczekiwać, że zaowocują one
całą paletą twórczych dokonań.

K.J.

Nawiązując do Twojego utworu „Ważne”, spytam - co dla Ciebie jest
najważniejsze?
Poza alkoholem to ciężko coś
wymienić, śpiewanie też jest
ważne, choć traktuję je bardziej
dla zarobku… A mówiąc całkiem poważnie - najważniejsza
jest moja córeczka, która ma 8
lat, skończyła pierwszą klasę,
ona jest dla mnie absolutnie
najważniejsza. Na drugim miejscu miłość mojego życia, czyli
kobieta, z którą jestem. Tak na-

Pod takim hasłem odbył się w sobotę - 29 czerwca, rodzinny piknik, zorganizowany w ramach akcji Nadleśnictwa
Przedborów, będący elementem kampanii promocyjnej „Lasy Państwowe - zapraszamy”. Program przewidywał różne
atrakcje, począwszy od zabaw i konkursów edukacyjnych dla najmłodszych,
poprzez przybliżenie społeczeństwu
walorów i potencjałów polskich lasów
(rozmaite wykłady na ten temat), aż po
wspólny marsz z kijkami
na trasie prawie 5km.
Impreza
rozpoczęła
się od wspomnianych
wcześniej
wykładów.
Jako pierwszy głos zabrał
nadleśniczy Nadleśnictwa
Przedborów p. Wojciech
Bąk. Opowiedział o zaangażowaniu przedborowskich leśników w kampanię „Lasy Państwowe
- zapraszamy”. Kampania
ta ma na celu przypomnienie, że lasy w Polsce są
w dobrym stanie i ciągle
ich przybywa, a nasz kraj
znajduje się w europejskiej
czołówce pod względem
zasobności lasów. „Czy
warto żyć zdrowo”? – to
tytuł referatu, jaki wygłosił doktor nauk medycznych Janusz Tarchalski
- specjalista kardiolog i hipertensjolog
oraz specjalista chorób wewnętrznych.

NAJWAŻNIEJSZE DLA MEZO
prawdę to jest najważniejsze. Ważne też,
by mieć dobre kontakty z bliskimi mi osobami - z kolegami, z którymi koncertuję, z
moją byłą małżonką. Żeby czerpać z życia
pełnymi garściami, mieć wokół siebie fajnych ludzi i cały czas się cieszyć, choćby
tym, że mamy ładną pogodę, że żyjemy w
pięknym kraju, jakim jest Polska. Mimo że
niektórzy nie doceniają tego kraju, uważam, że to fantastyczne miejsce. Fantastyczny jest też Ostrzeszów. Takie koncerty jak dzisiejszy podbudowują i pokazują,
że ludzie są niesamowici - spontaniczni,
reagują na każdy dźwięk i słowo, bawią się
- to właśnie jest sensem naszego grania.

Ostrzeszów naprawdę jest transfer! To jest
końcówka czerwca, dużo koncertów…
Wczoraj np. mieliśmy koncert we Fromborku - 600 km stąd, przyjechaliśmy tutaj
lekko zmęczeni. Obawiałem się, jak będzie,
a tu publika nas poniosła, graliśmy świetny
koncert. My mieliśmy z tego wielką frajdę,
ludzie odpowiadali nam tym samym - i to
jest najważniejsze.

K.J.

Następny wykład poświęcony był „Znaczeniu rehabilitacji kardiologicznej”, o tym
opowiedziała p. Monika Chatian, rehabilitantka, instruktorka nordic walking z
Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej „Jantar”.
Na koniec można było dowiedzieć się
kilku istotnych rzeczy na temat prawidłowego poruszania się z kijkami - „Nordic
walking - o co tu chodzi?”, ten temat
przedstawił student piątego roku AWF we

Wrocławiu, p. Jakub Janiak. Jak się okazało, chodzenie z kijkami i dobór właściwego sprzętu nie jest wcale taką prostą
sprawą.
Przez cały czas trwania imprezy czynne było stoisko Nadleśnictwa Przedborów, w którym każdy mógł uzyskać cenne
informacje o tym, jak zachowywać się w
lesie, zapoznać się z odmianami grzybów
jadalnych i trujących (grzyby trujące są
często łudząco podobne do grzybów jadalnych), oraz nauczyć się rozpoznawania różnych rodzajów drzew. Pracownicy
Nadleśnictwa rozdawali także rozmaite
broszurki o lasach.
W drugiej części spotkania uczestnicy
zaproszeni zostali do wspólnego marszu
z kijkami. W ten sposób chciano zachęcić
wszystkich do aktywnego wypoczynku, właśnie na terenie lasów. Trasa, jaką
trzeba było pokonać, liczyła prawie 5km.
Z powodzeniem ukończyło ją 47 osób.
Najstarszym uczestnikiem tego marszu
był 77-letni p. Janusz Kordos, zaś najmłodszym 5-letni Tymon Hodyjas. Pani
Longina Skrobacz z Pieczysk oraz pan
Tomasz Chatian z Ostrowa Wlkp. pokonali
trasę, stosując najlepszą technikę. Osoby
te otrzymały nagrody i wyróżnienia.

A. Ławicka

