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OSTRZESZOWSKI JUBILEUSZ MUZYKI WIEDEŃSKIEJ

Prezes Okręgu Kaliskiego PZF i filateliści z Koła Miejskiego z medalem.

Medal dla filatelistów z Koła Miejskiego
PZF im. A. Serbeńskiego w Ostrzeszowie

19 października w zabytkowym budynku urzędu pocztowego Ostrów
Wlkp. 1 odbyło się uroczyste spotkanie filatelistów zrzeszonych w Okręgu
Kaliskim PZF z pracownikami poczty.
Okazją do spotkania były obchody
Światowego Dnia Poczty i Dnia Znaczka
Pocztowego.
W czasie uroczystości wyróżnieni zostali zasłużeni dla Okręgu Kaliskiego a
współpracujący z filatelistami pracownicy urzędów pocztowych w Ostrowie.
Jednocześnie Prezes Okręgu Kaliskiego
PZF Jerzy Bielawski wręczył filatelistom
z Ostrzeszowa zrzeszonym w Kole Miejskim PZF im. Antoniego Serbeńskiego
specjalny medal.
W związku z obchodami 55 lat istnienia Koła powstała monografia jubileuszowa „Historia poczty i filatelistyki
w Ostrzeszowie”, która została zauważona i doceniona przez kapitułę medalu
„Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji
Filatelistycznych” Polskiego Związku
Filatelistów.
Marek Banasiak

Awers i rewers medalu

Niedzielny wieczór znowu należał do
ostrzeszowskich melomanów. Do hali
sportowej przy Gimnazjum nr 2 przybyło ich około tysiąca, by uczestniczyć w
święcie muzyki - dziesiątym, jubileuszowym Koncercie Galowym XX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI WIEDEŃSKIEJ. Podczas trwającego ponad
trzy godziny koncertu usłyszeliśmy walce, polki, czardasze… najwybitniejszych
kompozytorów - od Kalmana, poprzez
Stolza, po króla walca -Straussa. Ale na
scenie król był tylko jeden - JAN ŚLĘK
- znakomity dyrygent świetnej Wrocławskiej Orkiestry Festiwalowej, a poza tym
od miesiąca Honorowy Obywatel Miasta
i Gminy Ostrzeszów. Przez te 10 lat i 10
koncertów zmieniali się soliści, niektórzy
muzycy, konferansjerzy, lecz nie zmieniał
się maestro Ślęk, trwając z batutą w ręku,
nawet gdy druga ręka była na temblaku.
Również po raz 10. w imieniu organizatorów - Ostrzeszowskiego Centrum
Kultury publiczność powitał współtwórca
tych koncertów, Artur Derewiecki, życząc
jak najwięcej miłych wrażeń.
I zabrzmiała muzyka - na dobry początek „Polka węgierska”.
Drugą osobistością, kojarzoną od lat z
koncertami muzyki wiedeńskiej, jest prof.
Jan Miodek. Jak przystało na mistrza języka, prowadził koncert z wielką swadą,
zgrabnie wplatając w zapowiedzi ciekawostki z życia kompozytorów.
Wreszcie pojawiła się pierwsza solistka, mimo młodego wieku, laureatka wielu
festiwali - JOANNA ZAWARTKO. Jej ogni-

ste wykonanie „Czardasza” spotkało się z
gorącym przyjęciem. Warto wspomnieć,
że Joanna także związana jest z Ostrzeszowem, bowiem jej tata - Jarosław Zawartko, stąd pochodzi. Kolejną solistką
podczas jubileuszowej gali była występująca tu już przed kilku laty, Koreanka
SOHN YE YOUNG. Męskim rodzynkiem
w tym towarzystwie był młody, choć już
znakomity tenor - PRZEMYSŁAW BORYS.
Odniosłem wrażenie, że, szczególnie paniom, podobał się nie tylko jego śpiew,
choć wykonywał prawdziwe przeboje:
„Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz…”
„Artystki z varietes” czy też słynne „Brunetki, blondynki”. Potem przyszła pora na

tak lubiane przez publiczność duety, jak
choćby ten „Co się dzieje, oszaleję”.
Jeszcze jeden solista wkradł się w serca słuchaczy, to WIKTOR KUZNIECOW
JR. - młody, lecz już znany wirtuoz skrzypiec. „Melodie cygańskie” w jego wykonaniu chwytały za serce.
Tak oto pod ostrzeszowskim niebem
płynęła słodka muzyka operetkowa, sławiąca Wiedeń - miasto marzeń, wielbiąca
wino, kobiety i śpiew. Ten śpiew, rzecz
jasna, niósł się nie tylko z ust solistów śpiewała także zgromadzona na sali publiczność, bo przecież gdy nawet „usta
milczą - dusza śpiewa… kochaj mnie”.
Koniec koncertu, to pora na kwiaty, podziękowania, upominki składane na ręce
„najwspanialszego ambasadora naszej
małej ojczyzny” - Jana Ślęka, jak to ładnie określił burmistrz M. Witek. Mistrz
prócz kwiatów otrzymał pamiątkowe
zdjęcie, obraz ostrzeszowskiego ratusza, a nawet rzeźbę „Janka Muzykanta”.
Były też owacje na stojąco dla maestro

Ślęka i wszystkich występujących artystów. Ci zaś zrewanżowali się polką pt.
„Bez kłopotów”, zagraną na bis, a jej tytuł
to zarazem życzenia dla przybyłych na
koncert osób.
„Tylko muzyka, która płynie z serca, jest
w stanie poruszyć serca słuchaczy”. Takie mądre zdanie powiedział, prowadzący
koncert, Jan Miodek. Jestem przekonany,
że przez te 10 lat festiwali wiedeńskich, w
Ostrzeszowie zawsze rozbrzmiewała muzyka wypływająca z serca i pewnie dlatego trafiała i poruszała najczulsze nutki
w sercach kolejnych pokoleń rodzimych
melomanów. Rekordowa frekwencja
podczas tegorocznego koncertu i zawsze
pełne sale w latach minionych, zdają się
potwierdzać tę zacytowaną sentencję. To
też pozwala wierzyć, że 10. jubileuszowy
festiwal stanowił jedynie muzyczne preludium do następnych, równie porywających koncertów muzyki wiedeńskiej.
K. Juszczak

Puchary dla najmłodszych szkolnych sportowców.

JUBILEUSZ SZKOLNEGO SPORTU
60 lat temu powstał Szkolny Związek
Sportowy. Ładny kawałek czasu, a przecież trzeba wiedzieć, że sport szkolny ma
tradycje jeszcze dłuższe, choć nieujęte
w żadne struktury. Uroczystość, odbywająca się na auli SP nr 2 w Ostrzeszowie, zgromadziła bardzo wielu działaczy,
trenerów, a nade wszystko nauczycieli
- wuefistów, którzy na przestrzeni tych
dziesięcioleci byli twórcami sportowych
osiągnięć młodzieży z powiatu ostrzeszowskiego. W jubileuszowym spotkaniu
uczestniczyli również goście, związani ze
sportem szkolnym. Wśród nich Wojciech
Ziemniak - poseł, a zarazem prezes Zarządu Głównego SZS. Przybył także Zdzisław
Urbańczyk - prezes Zarządu Wojewódzkiego SZS w Poznaniu wraz z członkami
Zarządu - Zdzisławem Machowskim i
Alojzym Kabatem. Struktury powiatowe
SZS reprezentował Adam Mickiewicz. Nie
zabrakło władz samorządowych ze starostą L. Janickim, przewodniczącym Rady
Miejskiej E. Skrzypkiem i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu - Z. Szmajem.
Funkcję gospodarza spotkania pełnił
prezes miejsko-gminnego SZS w Ostrzeszowie - Jerzy Kurzawa. On też w krótkim
wystąpieniu nawiązał do obchodzonego
60-lecia.
- Kolejne lecie SZS skłania do spojrzenia wstecz, do podsumowań - mówił. - 60
lat to dla organizacji wiek, w którym pełnia
sił nadchodzi. Powstały w 1953 r. związek przybrał nazwę ZRYW, gromadząc
szkolne i międzyszkolne kluby sportowe,
które kultywowały przedwojenne tradycje

sportu szkolnego na ziemiach polskich. W
1957 r. organizacja nazwała się - Szkolny
Związek Sportowy. W tych latach także na
ziemi ostrzeszowskiej powstają struktury
szkolnego związku. Pierwszym przewodniczącym został Antoni Michlik. Po nim tę
funkcję pełnili: Stefan Lach, Lech Powolny, ówcześni inspektorzy oświaty - Józef
Stagraczyński i Marian Wichnowski oraz
Grzegorz Więcek.
W wystąpieniu J. Kurzawa zwrócił też
uwagę na powstające obiekty sportowe
- orliki, hale. Przypomniał, że pierwszą
wielką halą w Ostrzeszowie była ta przy
Gimnazjum nr 2. Dziś już wszystkie gminy
mają choćby jeden obiekt sportowy, na
którym młodzież szkolna może doskonalić
swe umiejętności, startować i cieszyć się
z osiągniętych sukcesów. Przy tej okazji
podziękował swym koleżankom i kolegom, nauczycielom wf., trenerom.
- Oni są na pierwszej linii i bez ich pracy
trudno by było cokolwiek osiągnąć - mówił.
Podziękował też młodzieży za liczne
sportowe sukcesy.
Medalami „Za Zasługi w Rozwoju
Sportu Szkolnego” uhonorowani zostali:
Łukasz Ceglarek – nauczyciel Gim. nr 1
w Ostrzeszowie i Marek Tyrakowski - SP
w Grabowie.
Jednakże trenerów i nauczycieli wf.,
mogących poszczycić się sukcesami w
sporcie szkolnym, jest wielu. Pamiętając o nich, zarząd SZS obdarował rzesze
sportowych wychowawców młodzieży pamiątkowymi medalami 60-lecia.

Przez kilkadziesiąt minut na scenie auli
SP nr 2 pojawiło się wielu zasłużonych
i powszechnie znanych współtwórców
sukcesów, osiąganych przez młodych
sportowców (z tytułami mistrzów Polski i
świata łącznie).
Nagrodzono też osoby i instytucje
wspierające w ostatnich dziesięcioleciach
sport szkolny. Wśród wyróżnionych m.in.
MiG Ostrzeszów oraz Starostwo Powiatowe. Nie zapomniano przy tym o dyrektorach szkół, którzy na wiele sposobów, w
tym przez udostępnianie sal gimnastycznych, służą szkolnemu sportowi. Z satysfakcją możemy się przyznać, że w gronie uhonorowanych znalazł się również
„Czas Ostrzeszowski”. W ten sposób
doceniono publikacje na temat osiągnięć
uczniów - sportowców, jakie od 20 lat
ukazują się na łamach naszego pisma.
Sportowym, a zarazem artystycznym
przerywnikiem uroczystości był występ
dziewcząt w pokazie aerobiku sportowego. To właśnie formacja „AKCJA” zdobyła
w tym roku złoty medal na mistrzostwach
województwa w aerobiku grupowym.
Kontynuując ten sportowy wątek, nagrodzono pucharami szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które
w ostatnim 10-leciu osiągnęły najlepsze
wyniki.
SZKOŁY PODSTAWOWE: SP nr 2 w
Ostrzeszowie, SP w Niedźwiedziu, SP w
Grabowie i SP w Kraszewicach (z tą samą
liczbą punktów).
GIMNAZJA: 1. Gimnazjum nr 2 w
Ostrzeszowie, 2. Gimnazjum w Siedliko-

wie, 3. Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: 1. I LO,
2. ZS nr 1, 3. ZS nr 2.
- Z wielką przyjemnością przyjąłem
zaproszenie na odbywające się tu uroczystości. Jest to dla mnie wyróżnienie, że
mogę tu być, pogratulować i podziękować
za to, co robicie na rzecz sportu szkolnego
- zwrócił się do zebranych poseł W. Ziemniak. - Bądźcie idolami dla tej młodzieży,
pokazujcie jej, że poprzez sprawność fizyczną można uniknąć wielu niekorzystnych zdarzeń, chorób…
Poseł przypomniał, że sam jest nauczycielem wf. (urlopowanym) z małej szkoły w Racocie, dlatego rozumie zmagania
wuefistów. Na koniec zaapelował do młodzieży, by hale i boiska tętniły życiem.
- Lata przepracowane w sporcie szkolnym to najlepsze lata - mówił starosta L.
Janicki. - Sportu nie sposób nie kochać jest rzeczą tak pożyteczną i dla zdrowia, i
dla ducha.
Podziękowania wszystkim nauczycielom, trenerom i działaczom sportowym
złożyła Z. Witkowska - prezes stowarzyszenia „Crossy Ostrzeszowskie”.
60 lat… Jak ten czas płynie - postarzały nam się niektóre twarze, posiwiały
głowy… Młodszym jakby trochę brakuje
tego entuzjazmu. A jednak wierzę w siłę
sportu, w wolę młodzieży do jego uprawiania. Nie tracę więc nadziei, że powstałe w ostatnich latach obiekty sportowe
będą przyciągać kolejnych zapaleńców
marzących o tym, by zostać mistrzem…
I spełniających te marzenia.
K. Juszczak

Dyplom nadania medalu

Pieczona „PYRA” w Marcinkach
6 października w Marcinkach Kobylogórski
Ośrodek Kultury wspólnie ze Stowarzyszeniem „Marcinianki” zorganizował tzw. PYRĘ.
Świętowanie rozpoczęto od rozpalenia ogniska - czego dokonali: prezes stowarzyszenia
p. O. Liwanowska, gospodarz gminy wójt E.
Morta, starosta ostrzeszowski i radny Marcinek - K. Kruszyna.
Podczas imprezy można było posłuchać
dobrej muzyki, a także wziąć udział w konkursach. Zdobyli się na to co odważniejsi; śmiechu i zabawy było dużo. Zmagały się dzieci
(a robiły to fantastycznie) np. strzelały piłką do
bramki hokejowej w męskich gumofilcach, dorośli, którzy m.in. mocno musieli się trzymać,
aby w specjalnych workach, równym podskokiem we trójkę, pokonać trasę „na czas”, czy z
zawiązanymi oczami młotkiem rozbić nadmu-

Seniorzy sekcji integracyjno-samokształceniowej 70+
UTW z inicjatywą zorganizowania siłowni w parku
W czerwcu obchodziliśmy jubileusz
10-lecia działalności UTW w Ostrzeszowie oraz byliśmy uczestnikami obchodów
5-lecia UTW w Ostrowie Wlkp.
Mieliśmy okazję podziwiać osiągnięcia sąsiadów oraz upowszechniać nasze
osiągnięcia. Nowy rok akademicki zobowiązuje członków naszej sekcji do kolejnych działań i zgłaszania powstających w
wakacje nowych pomysłów.
Interesując się osiągnięciami ościennych miast w zakresie aktywizacji środowiskowych i nowych ciekawych inwestycji, podziwialiśmy w Krośnicach
nową inwestycję - 3km torowisko kolejki
wąskotorowej , wspaniały dworzec z kilkoma przystankami i przejazdy ciuchcią
z dymiącym parowozem, cieszące się
dużym zainteresowaniem rodziców z
dziećmi.
W okolicy Byczyny podziwialiśmy
nowo wybudowaną piętrową okrągłą
rotundę konstrukcji drewnianej z rozle-

głym dziedzińcem do prezentowania walk
rycerskich, z ciekawymi zbiorami zbroi
rycerskich w korytarzach parteru i urządzeń strzelniczych - katapult, oraz piętrowych balkonów do podziwiania turniejów
rycerskich. Wykorzystaliśmy możliwość
zwiedzenia samej Byczyny - historycznego starego miasta.
Dużą atrakcją było zwiedzanie rozległego parku w Odolanowie - z bramą,
karczmą, licznymi alejkami usytuowanymi na zróżnicowanych wysokościach,
efektowną fontanną, zbiornikami wodnymi. To, czym najbardziej byliśmy zainteresowani, to aleja z urządzeniami siłowni do ćwiczeń na świeżym powietrzu,
zlokalizowana w pobliżu placu zabaw dla
dzieci.
Tematem zainteresowaliśmy się, próbując naszej sprawności. Powstała myśl,
że takie urządzenia powinny znaleźć się
w parku ostrzeszowskim. Na kilku roboczych spotkaniach opracowaliśmy ramo-

we założenia projektowo-organizacyjne,
dotyczące utworzenia na terenie Ostrzeszowa alejki rekreacyjno-ćwiczeniowej z
siłowniami zewnętrznymi, tablicą informacyjną, ławkami do odpoczynku i stojakiem na rowery.
Postanowiliśmy wykorzystać doświadczenia Ostrowa - organizatora
kolejnych czterech lokalizacji siłowni w
różnych punktach miasta oraz informacje
internetowe, dotyczące tematu siłowni
zewnętrznych. Koszt siłowni w Ostrowie
w parku 3 Maja to suma 37.212 zł.
W planie mamy zwiedzenie poszczególnych siłowni oraz wykorzystanie
ostrowskich doświadczeń w ich tworzeniu. Inicjatywa nasza to próba zainteresowania środowiska ostrzeszowskiego
w zdobyciu niezbędnych środków finansowych i zorganizowania siłowni w parku
Jana Pawła II.
Przewodniczący sekcji UTW 70 +
Wiktor Łopata

Medale M. Tyrakowskiemu i Ł. Ceglarkowi
wręcza poseł W. Ziemniak.

Wielu zasłużonych wuefistów obdarowano pamiątkowymi medalami 60-lecia SZS.

Najpiękniejsze kwiaty ostrzeszowianek
Dwie I nagrody zdobyły ostrzeszowianki w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, zorganizowanego
przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół
„PRZYGODA” w Rybniku. Konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w minio-

nym tygodniu, odbywał się pod hasłem
„Kwiaty”. Okazuje się, że nasze dziewczyny potrafią malować kwiaty i pięknie,
i ciekawie.
Konkursowa rywalizacja odbywała się w kilku kategoriach wiekowych.

W kategorii 14-16 lat I miejsce zajęła
Hanna Stanisławska, zaś w kategorii
wiekowej 17-20 lat zwycięzcą została
Magda Mielcarek. W tej samej kategorii
wyróżnienie nagrodzone kwalifikacją do
wystawy przypadło Aleksandrze Mor-

cie. Wszystkie dziewczyny reprezentują
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, a swój
talent doskonalą w pracowni plastycznej
pod okiem Elżbiety Lubińskiej.
Gratulujemy, bo przecież sukces w
malowaniu kwiatów ma szczególnie miły
zapach.
K.J.

chane balony.
Po konkursach wystąpił
zapowiedziany artysta kabaretowy Paweł Reszela; przy
jego dowcipach też wszyscy
się świetnie bawili.
Nie sposób było też nie
zjeść „swojskiego” ciasta
czy innych smacznych dań.
Marcińska „Pyra” dostarczyła jej uczestnikom przyjemnych wrażeń.
Gminny Portal Internetowy
– Kobyla Góra
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