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NIEPODLEGŁOŚĆ NA SPORTOWO
BIEG PO WOLNOŚĆ
Biegiem ku Niepodległości

Zwycięzca biegu na orientację
- Michał Jarczak.

Tempo miało tu duże znaczenie, podobnie jak orientacja w terenie, umiejętność
czytania mapy i właściwego zaznaczenia
w danym punkcie. 20 minut wystarczyło
najlepszym na bezbłędne pokonanie całej trasy. Inni potrzebowali trochę więcej
czasu. Na wszystkich na końcu czekała
pyszna harcerska grochówka.
Zwycięzcami tegorocznego „Biegu po
Wolność” zostali: w kategorii zespołowej
(rodzinnej) - Krystian Nowak i Patryk
Gumienny. 2. miejsce przypadło Karolinie Szymańskiej i Zuzannie Bogusz, a 3.
miejsce zajęli - Anna Płażewska, Szymon
Łopata i Kamil Guździoł.
W biegu indywidualnym czołowe miejsca zajęli: 1. Michał Jarczak, 2. Jakub
Ławecki, 3. Paulina Szymańska.
„Z Marcinem Plutą, z którym chodzę
do I LO, a który to organizował ten bieg,
biegam na orientację w zawodach powiatowych i wojewódzkich - raz zostaliśmy
wicemistrzami województwa. I właśnie
Marcin zachęcił mnie do udziału w tej

Dokończenie ze str. 1
Na starcie usytuowanym przy SP
nr 3, na ul. Norweskiej, zjawiło się
około stu osób, głównie młodzieży.
Można było wystartować w 2-3-osobowym, rodzinnym zespole, ale można było także indywidualnie spróbować swych sił. Tuż przed startem
(a starowano w minutowych odstępach), każdy uczestnik bądź zespół
otrzymywał mapkę z zaznaczonymi
dziesięcioma punktami. Oznaczało
to, że w tych miejscach znajduje się
Krystian i Patryk stworzyli
biało-czerwony lampion z perforatozespół nie do pokonania.
rem (dziurkaczem), którym w odpowiednim miejscu karty zgłoszeń należało zrobić znaczek. Wcale nie było to
imprezie” - mówi zwycięzca Michał Jartakie proste, a na dodatek na trasie były czak. - „W biegach na orientację aż tak
też lampiony bez dziurkacza, ustawione nie liczy się szybkość, lecz umiejętność
tak dla utrudnienia zadania. Pogoda do- czytania mapy, odnajdywania punktów.
pisała, świeciło słońce, a przez to cały Jestem zadowolony ze swojego startu”.
bieg na orientację stanowił raczej miłą
Sądzę, że zadowoleni z udziału w tym
zabawę. Przyjemnie było popatrzeć, kie- szczególnym biegu na orientację mogą
dy dzieci z mamą lub tatą wspinały się być wszyscy uczestnicy, bo wzięli udział
na drzewo, bo tam zainstalowano jeden w sympatycznej, sportowej zabawie,
z punktów kontrolnych. Zaś inne ze- przy okazji upamiętniając w ten radosny
społy zaludniały łąkę przed klasztorem, sposób naszą Niepodległość.
przemierzając ją w różnych kierunkach.
K. Juszczak

W Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Kraszewicach już po raz 10. Święto
Niepodległości
uczczono
na sportowo. 136 biegaczy,
reprezentujących 17 drużyn,
stanęło do jubileuszowych
biegów sztafetowych. Emocji nie brakowało, tym bardziej że kolejność zmieniała
się jak w kalejdoskopie. W
każdej sztafecie biegło 8
zawodników - 4 dziewczęta
i 4 chłopców. 800-metrowa
trasa okrążenia wiodła przez
kręte uliczki Kraszewic, a
start i meta zostały usytuowane przed wejściem do
gimnazjum.
Pierwsi na starcie „Biegu ku Niepodległości”
stanęli reprezentanci szkół podstawowych.
Najlepsi w gronie siedmiu drużyn okazali się
uczniowie z Doruchowa. Lecz choć podopieczni
Jacka Dybalskiego przybiegli pierwsi, to indywidualnie najlepszy czas osiągnął mikstaczanin
- Szymon Bodura - 2,19 minut. Wśród gimnazjalistów doruchowianie też walczyli dzielnie, zajęli
jednak 2. miejsce, ulegając reprezentantom Kobylej Góry. Paulina Baranowska z tamtejszego
gimnazjum może pochwalić się najlepszym
czasem wśród dziewcząt. Ale szczególnie wart
podkreślenia jest rezultat uzyskany przez Patryka Palata, gimnazjalisty z Kraszewic - 1,57
minut to nowy rekord trasy! Trzeba jednakże
dodać, że taki sam czas uzyskał jego starszy
kolega z klasy sportowej ZS nr1 - Norbert Piekielny. Młodzież z ZS nr 1, trenowana przez
Dawida Sobieraja, zdeklasowała rywali. Mało
brakowało, by obie drużyny reprezentujące tę
szkołę zajęły dwa czołowe miejsca. Tak się jednak nie stało - 2. miejsce przypadło drużynie II
LO z Kalisza. Duża w tym zasługa dziewcząt z
kaliskiego liceum, które są aktualnymi mistrzyniami Wielkopolski w sztafetowych biegach
przełajowych. Jednakże to dziewczyny z naszego powiatu - Małgorzata Wysota i Marcelina
Sztuder, uczennice ZS nr 1, osiągnęły najlepsze
wyniki okrążenia. Rezultat Małgosi (2,15min) to
nowy rekord trasy wśród dziewcząt.
Uroczysta dekoracja najlepszych sztafet, poprzedzona krótką akademią okolicznościową,
odbyła się w hali sportowej gimnazjum. Medale i puchary najszybszym biegaczom wręczali
uczestniczący w jubileuszu goście: Marianna
Powązka - przewodnicząca Rady Powiatu, Jan
Puchała - członek zarządu Powiatu, Stanisław
Baś - przewodniczący Rady Gminy Kraszewice
i reprezentujący LZS - Edmund Tetlak. Medale
wręczała również Maria Sobieraj - dyrektorka
gimnazjum, zarazem gospodyni imprezy.
Dodać trzeba, że zawody byłyby skromniejsze, gdyby nie wsparcie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która przekazała 2 tys. zł na ich organizację.
Kraszewickie Biegi Niepodległości okrzepły,
w ciągu tych dziesięciu lat stały się jedną z ważniejszych imprez biegowych w naszym powie-

Zacięta rywalizacja podczas biegu sztafet.

Relacje z uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które odbywały
się w poniedziałek - 11 listopada, przedstawimy w następnym numerze.

NASZ PATRIOTYZM
„Święto Niepodległości - Dniem Wolności” - to hasło już drugi rok przyświeca obchodom Narodowego Święta Niepodległości w Ostrzeszowie. Chodzi tu o
wolność naszych postaw, serc do wartości, które zarówno uwznioślają, ale też
składają się na nasz codzienny, mozolny
patriotyzm. Panel dyskusyjny, jaki odbył
się w kawiarni „Baszta” w piątkowy wieczór - 8 listopada, odbywający się pod
hasłem: PATRIOTYZM WCZORAJ, DZIŚ
I JUTRO, miał pomóc w odpowiedzi na
pytanie, czym dla nas, współczesnych
Polaków, jest patriotyzm, czym różni się
od patriotyzmu naszych ojców i dziadów
i w jakim stopniu pozwala budować przyszłość Ojczyzny.
Pomocne w zajęciu stanowiska w
tych kwestiach miały być pytania postawione przez organizatorów spotkania:
- Żyjemy w wolnej Polsce, czy przez

Bardzo silna ekipa ZS nr1.

cie. To cenne, że poprzez sport i biegi uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą nie tylko rywalizować, ale
także uczcić Narodowe Święto Niepodległości.
K. Juszczak

jak one wyglądają, wcale nie musi być
patriotą, choć trudno sobie wyobrazić,
by patriota nie znał tych symboli. Z tym
tematem wiąże się wywieszanie flagi na
święta państwowe i znajomość hymnu
państwowego. Spór wyniknął także o
zachowanie tradycji. Jeśli przez tradycję
pojmujemy nasze tradycyjne potrawy, to
nie musi być tak ważna. W końcu jednak

kraju, samokształcenie, podejmowanie
pracy w kraju czy wreszcie kibicowanie
Polakom w zmaganiach sportowych. To
ostatnie trafiło bezdyskusyjnie do przedziału czynności mało istotnych, nad
czym, jako kibic reprezentantów Polski,
trochę boleję.
Poważniejszym hasłem zaproponowanym przez organizatorów była tole-

zachowanie tradycji trafiło na najwyższą
półkę. Na jedną z niższych usadowiono
kupowanie polskich produktów.
- Jeśli sprawy handlu i zysku mieszamy z patriotyzmem, to coś tu nie gra mówił jeden z dyskutantów. Rozgrzesza
nas tu również sytuacja polskich rodzin
- nie wszystkich stać, by kupować polskie, często droższe, produkty niż zagraniczne, tańsze. Płacenie podatków ma
także odniesienie do patriotyzmu, choć
często wolelibyśmy o tym nie pamiętać.
Z tym bardzo wiąże się kolejna wartość
- uczciwość obywatelska. Pod to hasło
można by wpisać wiele naszych działań,
ale z naszą uczciwością jest wielki kłopot, i to począwszy od najważniejszych
osób w państwie, co podkreślił p. M.
Cieplik. Wiele jeszcze niżej i wyżej sytuowanych wartości omawiano podczas
panelu dyskusyjnego: działania na rzecz
ogółu, śledzenie aktualnych wydarzeń w

rancja rasowa.
- Tolerancja to jeden z fundamentów
demokracji i patriotyzmu - przekonywał starosta L. Janicki. Ale był też głos
przeciwny, uważający, że tolerancja jest
z definicji akceptacją jakiegoś wyjątku i
podwyższanie jej znaczenia w momencie rozważania nt. patriotyzmu nie jest
konieczne. W końcu uznano, że to ważna
wartość.
Spotkanie nt. patriotycznych wartości
trwało trzy godziny. Nie był to jednak
czas stracony. Uczestnicy dyskusji udowodnili, że zarówno o tych wzniosłych,
jak i trudnych sprawach dotyczących naszej Ojczyzny można i warto rozmawiać.
Nawet, kiedy różnimy się w niektórych
poglądach, istotne, by kierowało nami
dobrze pojęte dobro Polski i Polaków.
K. Juszczak

X BIEG NIEPODLEGŁOŚCI –
wyniki
Szkoły podstawowe
1. DORUCHÓW, 2. Mąkoszyce, 3. Mikstat, 4.
Grabów, 5. Sobiesęki, 6. Kraszewice, 7. Olszyna

Najlepsi indywidualnie
Dziewczęta: 1. Klaudia Karska - Sobiesęki (2,43min), Andżelika Obsadna - Doruchów
(2,46min), 3. Nikol Mieszała - Grabów (2,50min)
Chłopcy: 1. Szymon Bodura - Mikstat
(2,19min), 2. Szymon Maciejewski - Doruchów (2,31min), 3. Kacper Konat - Doruchów
(2,33min)

Organizatorzy debaty - Michał i Kacper.

Gimnazja
1.KOBYLA GÓRA, 2. Doruchów, 3. Kraszewice, 4. Gim. nr 1 Kępno, 5. UKS Jordanka, 6.
Kraszewice II

Na podium najmłodsi - reprezentacje szkół podstawowych.

Najlepsi indywidualnie
Dziewczęta: 1. Paulina Baranowska - Kobyla Góra (2,24min), 2. Magdalena Tomaszewska
- Doruchów (2,30min), 3. Paulina Rybczyńska
- Kobyla Góra (2,31min)
Chłopcy: 1. Patryk Palat - Kraszewice
(1,57min), 2. Kamil Kaźmierczak - Doruchów
(2,00min), 3. Sebastian Kozica - Kraszewice
(2,01min)

Szkoły ponadgimnazjalne
1.ZS NR1 OSTRZESZÓW, 2. II LO Kalisz, 3. ZS
nr1 Ostrzeszów II, 4. I LO Ostrzeszów

Najlepsi indywidualnie
Dziewczęta: 1. Małgorzata Wysota - ZS
nr1 (2,15min), 2. Marcelina Sztuder - ZS nr1
(2,18min), 3.ex aequo: Aleksandra Wojtkowska
- ZS nr1, Izabela Krot - II LO Kalisz (2,24min)
Chłopcy: 1. Norbert Piekielny - ZS nr1
(1,57min), 2.ex aequo: Sebastian Zmyślony - ZS
nr 1, Kamil Świątek - II LO Kalisz, Rafał Czemplik
- I LO Ostrzeszów (2,01min)

Najlepsze drużyny gimnazjalistów.

TURNIEJ POWIATOWY HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Czasem trzeba było nawet wejść na drzewo.
Waleczne ROBACZKI otrzymują medal za III miejsce.

Strażacy PSP Ostrzeszów - zwycięzcy turnieju seniorów.
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Z okazji Święta Niepodległości nie
tylko uczestniczy się w doniosłych apelach, nie tylko biega, ale też rozgrywa się
turnieje piłkarskie. Taki właśnie Turniej
Halowej Piłki Nożnej odbył się w sobotę
w hali Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie.
Właściwie to rozegrano dwa turnieje - w
pierwszym wystąpili zawodnicy w wieku
12-15 lat, w drugim - piłkarze mający co
najmniej 16 lat.
W turnieju piłkarzy młodszych wystąpiło 15 drużyn, tworzących pięć grup.
Zwycięzcy każdej z nich i trzy najlepsze spośród drugich zespołów trafili do
ćwierćfinałowej ósemki. Kolejne cztery
mecze wyłoniły półfinalistów. W pierwszym z półfinałów „Gang Alvaro” pokonał po dogrywce drużynę „FC Nigdzie”.
W drugim - „Alternatywa” pokonała 2:0
„FC Robaczki”. Przegrane zespoły stworzyły porywające spotkanie w meczu o

III miejsce. Drużyna „FC Nigdzie” dość
prędko objęła prowadzenie 2:0 i gdy wydawało się, że wynik jest rozstrzygnięty,
„Robaczki” zaczęły nękać rywala kolejnymi golami, zaś kilkanaście sekund
przed końcem strzeliły zwycięskiego
gola. Finał również dostarczył sporo
emocji, choć bramka padła tylko jedna pod koniec drugiej połowy po składnej,
zespołowej akcji piłkarze „Gangu Alvaro”
strzelili gola przynoszącego im sukces w
całym Turnieju Niepodległości.
Tę właśnie, odświętną, przyczynę rozgrywania meczów uwypuklił burmistrz
M. Witek, wręczając najlepszym drużynom medale, a zwycięzcom - złoty puchar. Królem strzelców został napastnik
„Gangu Alvaro” - Oskar Twardy, zdobywca aż 9 goli.
Skład zwycięskiej drużyny tworzą
uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 2:

GANG ALWARO zwycięzcy turnieju
do lat 15.
Jakub Drzazga, Oskar Twardy, Mateusz
Moś, Jakub Langner, Kamil Woźniak, Michał Kala i Miłosz Poniecki.
Gratulujemy sukcesu, podobnie jak
drużynom, które okazały się najlepsze w
rywalizacji drużyn starszych. W tym drugim turnieju swe piłkarskie umiejętności
zaprezentowali piłkarze dziesięciu zespołów. Tu również rozgrywki dostarczyły
niemałych emocji, a mecze obfitowały w
efektowne gole. W finale strażacy z PSP
Ostrzeszów pokonali drużynę „Paciaciaków” 2:0. Zaś W meczu o III miejsce drużyna z Siedlikowa „Sparta Rules” uległa
reprezentacji ZS nr 2. I to właśnie piłkarz
fumowskiej szkoły - Noculak, został kró-

lem strzelców turnieju.
Zwycięski zespół, reprezentujący PSP
Ostrzeszów, wystąpił w składzie: Grzegorz Stempniewicz, Tomasz Szmaj, Marcin Pawlak, Marcin Smug, Dawid Kolenda, Łukasz Kolasa i Radosław Puchała.
Uznanie za sprawną organizację obu
turniejów, w których wystąpiło aż 25
drużyn należy się organizatorom rozgrywek - ostrzeszowskiemu hufcowi
ZHR, który przy organizacji turniejów
piłkarskich reprezentowali: Jakub Dominik, Bartosz Walczak, Tomasz Marczyk i
Michał Szmaj.
K.J.

Bardzo duży
wybór zabawek
Atrakcyjne ceny
ul. Piekary 1 Ostrzeszów
I piętro

WADER
- sklep patronacki

to nie jest nam trudniej wyrażać swój
patriotyzm niż uczestnikom powstań i
strajków?
- Czy wypisywanie w różnych miejscach symboli Polski Walczącej jest
przejawem patriotyzmu, czy wandalizmu?
- Czy wstąpienie do Unii Europejskiej
jest zagrożeniem dla tożsamości narodowej?
- Czy „kibole” są patriotami?
Szczególnie to ostatnie pytanie wydało się prowokacyjne, ale to nie ono
wywołało najwięcej dyskusji i wątpliwości. Więcej mówiło się nt. symboli Polski
Walczącej czy zagrożeń ze strony UE.
W pierwszej kwestii chyba przeważała
opinia, że symboli wszelkich, w tym tych
mających źródło w wydarzeniach historycznych, nie powinno się nadużywać.
Zaś jeśli chodzi o zagrożenie ze strony
Unii, dyskutanci stwierdzali na ogół, że
wprawdzie one istnieją, lecz to od naszych postaw i chęci zachowania tradycji
i związanych z nią wartości będzie zależeć, czy przechowamy je dla następnych
pokoleń, czy damy się zasymilować. Nasza bierność jest większym zagrożeniem
niż unijne nakazy. Nie brakowało też głosów, że pewne wartości możemy nawet
przekazać europejskiej wspólnocie. Spór
wyniknął na tle postrzegania UE. Jeden z
dyskutantów uważał, że powinna to być
Europa Ojczyzn - suwerennych państw
narodowych. Inni przeciwnie, bliżsi byli
stwierdzeniu, że nie ma już państw narodowych, a Europa winna stanowić
wielonarodową wspólnotę. Z kolei jeden
z dyskutantów wyraził ubolewanie, że
w ogóle znalazło się pytanie dotyczące
zagrożenia ze strony Unii. Przypomniał
jednocześnie, jak to w czasach komunizmu powiewało dziesięć czerwonych
flag przy jednej biało-czerwonej.
Przedstawione pytania i próba odpowiedzi na nie miały stanowić pomoc
w ustaleniu hierarchii naszego postrzegania patriotyzmu, co podkreślił, prowadzący panel dyskusyjny, dh Kacper
Bacik. W tym celu uczestnicy spotkania
utworzyli sześć zespołów, których zadaniem było wyważyć, co z 30 hasłowo
podanych czynności związanych z umiłowaniem Ojczyzny, z pracą dla jej dobra,
jest najważniejsze, co ważne, co mniej
ważne, a co mało istotne. Takie wartości, jak poświęcenie życia za Ojczyznę
czy bycie dumnym z bycia Polakiem bezdyskusyjnie trafiały na czoło hierarchii.
Trudniej było z usytuowaniem innych
wartości, składających się na naszą
wizję patriotyzmu. To dotyczyło też modlitwy za Ojczyznę. Przyjęto tę wartość
do pierwszej grupy, z zastrzeżeniem, że
chodzi o modlitwę szczerą, żarliwą. Podobnie mówiono o udziale w wyborach
- tylko jeśli jest on świadomy, stanowi
wartość patriotyczną. Dyskutowano też
nt. znajomości symboli narodowych.
Padło stwierdzenie, że ktoś, kto wie,

