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PIŁKARZE „LECHA” Z POMOCĄ DLA JANKOWA

Muzyczna
przygoda

Julii
After Party to zespół, który na rynku muzycznym istnieje od 2 lat. Jego
największy hit to prawdopodobnie
piosenka pt. „Bujaj się”. Nie mniejszym przebojem ma szansę stać się
utwór pt. „Wakacyjna Love (wpadka)”.
Tym bardziej że w teledysku do tej
piosenki pierwszoplanową rolę zagrała nasza krajanka, czyli Julia Zaręba
z Rogaszyc.
„Wszystko zaczęło się zupełnym
przypadkiem, koleżanka powiedziała
mi o konkursie na Facebooku, w którym można wygrać udział w teledysku zespołu After Party. Zgłosiłam się
ostatniego dnia, nie do końca biorąc
to wszystko na serio. Oprócz mnie
zgłosiło się ok. 400 dziewczyn, nie
spodziewałam się, że wybiorą właśnie mnie. Jeszcze tego samego dnia
napisał do mnie wokalista zespołu
- Patryk, i poinformował o wygranej.
Długo zastanawiałam się, czy w ogóle
wziąć udział w tym teledysku - nie jestem osobą, która lubi być w centrum
uwagi. Poza tym wcześniej po prostu
nie interesowałam się muzyką discopolo” - mówi Julia
Konkurs rozstrzygnięto 8 września,
teledysk był kręcony 23 września.
Wszystko działo się w uroczej scenerii centrum konferencyjno-wypoczynkowego „Olandia” w miejscowości
Prusim (ponad 200km od nas).
„Tego dnia przyjechał po mnie Patryk, który mieszka w Świbie, a więc
całkiem niedaleko. Gdy dojechaliśmy na miejsce, nieco już spóźnieni,
wskoczyłam tylko w ubranie i szybko
na plan. Ze scenariuszem zdążyłam
się zapoznać jedynie podczas jazdy.
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Sceny kręcone były nad jeziorem oraz
w ośrodku, każda z nich była powtarzana około 5 razy. Starałam się być
jak najbardziej sobą, chciałam, by
wszystko wypadło bardzo naturalnie.
Miałam, okazję by wtrącić tam parę
swoich propozycji. Całe nagranie
trwało około 6 godzin, reżyserem teledysku był Janusz Konopla, a moim
partnerem na planie – Bartek, tancerz
zespołu” - opowiada dziewczyna.
3 października nastąpiła premiera
teledysku, dziś na popularnym serwisie Youtube ma on prawie 2 mln
odsłon. Można go także oglądać na
stacji Polo TV.
„Jestem
bardzo
zadowolona
z efektu końcowego, znajomi odebrali
wszystko bardzo pozytywnie, choć
wcześniej słyszałam głosy, że kolejna
dziewczyna wskoczy w mini i pokręci
tyłkiem.
Myślę, że każdy skorzystałby z takiej szansy, za kilka lat będzie to na
pewno fajna pamiątka” - dodaje.
Julia nie wiąże przyszłości z showbiznesem, jak na razie najważniejsza
jest dla niej nauka. A ponieważ uczy
się w technikum budowlanym, nie
wyklucza, że w przyszłości jej plany
związane będą raczej z architekturą.
„Wszystko co ma przyjść, to przyjdzie, a żeby znaleźć swoją drogę,
trzeba wszystkiego spróbować” podsumowuje.
Julii życzymy, aby spełniała swoje marzenia. Podążaj za tym, co Cię
zachwyca - wtedy zawsze będziesz
cieszyć się życiem.
A. Pisula

Już ponad dwa tygodnie minęły od
chwili, gdy spowodowany wyciekiem
gazu pożar strawił centrum Jankowa
Przygodzkiego. Bez dachu nad głową
zostało kilkanaście rodzin, wiele innych
wciąż boryka się z naprawą swych domostw. Na szczęście ludzie ci nie zostali sami - władze gminy Przygodzice
od razu zorganizowały pomoc dla jankowian. Płynie ona ze wszystkich stron
Polski, także - co bardzo cieszy - od
mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego. Poszkodowani wyrażają wdzięczność wszystkim ofiarodawcom, jednocześnie nie kryją żalu, że obiecane przez
samego premiera i jego ministra pieniądze jakoś dotąd do nikogo nie dotarły.
Są jednak ludzie, organizacje społeczne, instytucje, a nawet kluby spor-

towe, które chętnie śpieszą z pomocą.
28 listopada z darami dla pogorzelców przyjechali piłkarze „Lecha” Poznań. Dowiedzieliśmy się o tym od nich
samych, gdyż zaprosili naszą redakcję,
byśmy zrelacjonowali to wydarzenie dla
czytelników, wśród których wielu jest
kibiców i sympatyków „Lecha”.
Parę minut po 15.00 reprezentanci
„Kolejorza” przyjechali! Powitały ich
błyski fleszy i oklaski mieszkańców
wioski, wśród których dominowali najmłodsi kibice. Wszystkim zaimponowało, że piłkarze sami wyładowywali
z ciężarówki wysokiej klasy sprzęt AGD
- lodówki, kuchenki, odkurzacze, pral-

ki… i zanosili go na salę. Trzeba dodać,
że klub wcześniej zwrócił się do sołtysa
Jankowa, aby dowiedział się, komu jaki
sprzęt jest najbardziej potrzebny i dzięki temu każda z rodzin otrzymała takie
urządzenie, na jakie zgłosiła zapotrzebowanie.
Gospodarz gminy - wójt Krzysztof
Rasiak, w serdecznych słowach powitał
gości, dziękując piłkarzom za solidarność z ludźmi dotkniętymi nieszczęściem. Słowa wdzięczności skierował
też do prezesa „Lecha”, zarazem dyrektora firmy „Amica” - Henryka Szlachetki.
Od wyrazów współczucia rozpoczął
swą wypowiedź trener „Lecha” - Mariusz Rumak, potwierdzając, że wielu
piłkarzy chciało tu przyjechać.

- mówił przewodniczący Rady Gminy
w Przygodzicach. Zaprosił też „Lechitów” do ponownych odwiedzin wiosną, co mogłoby zostać połączone
z meczem towarzyskim z miejscową
drużyną. Zanim do tego dojdzie, już
teraz młodzi adepci futbolu ustawili
się w długim rzędzie po autografy od
piłkarzy. Była też okazja do rozmów,
gratulacji i wspólnych pamiątkowych
zdjęć. Specjalne upominki piłkarze „Lecha” wręczyli także dzieciom z rodzin
dotkniętych pożarem. Najmłodszym
z obdarowanych był Maciuś Marciniak,
który odbierał paczuszkę, trzymany na
matczynych rękach.
- Nasz dom jeszcze w połowie stoi,
ale dach się zawalił i piętro się spaliło
- mówi pani Żaneta Marciniak. - Teraz
czekamy na ekspertyzę, a potem będziemy myśleć, co dalej, czy wybudujemy się gdzieś indziej, czy odbudujemy
dom. Prawdę mówiąc, każdy boi się
tu mieszkać, za kilka lat znowu rura ze
starego gazociągu będzie wymieniana
i wtedy co? Nie chciałabym drugi raz
tego przeżywać. To, że żyjemy, to cud.

z pieniędzmi pochodzącymi z darowizny
firmy Gaz-System (260 tys. zł) i firmy
wykonawczej ZRUG (100 tys.), jest to
kwota około 650 tys. zł. To oznacza,
że około 300 tysięcy wpłynęło od osób
prywatnych, instytucji, samorządów,
firm… Za tę pomoc serdecznie dziękujemy - jest ona bezcenna. Zespół

W końcu dotarło do Jankowa pięciu
reprezentantów poznańskiej drużyny.
Najbardziej znany z tego grona to Rafał
Murawski - wielokrotny reprezentant
kraju, uczestnik ubiegłorocznych mistrzostw Europy. Kadrowiczem jest też
obrońca Marcin Kamiński. Popularny
bramkarz Krzysztof Kotorowski również miał swoich fanów wśród obecnych
na sali kibiców. Do Jankowa przyjechało także dwóch obcokrajowców: Barry
Douglas i Kasper Hamalainen.
- Nikt z nas nie spodziewał się, że
przedstawiciele tak znanego klubu piłkarskiego pofatygują się do nas przyjechać. Jesteśmy im bardzo wdzięczni

wie prowadzący uroczystość przedstawili sylwetkę Uhonorowanego, po czym
dokonano odsłonięcia portretu, ufundowanego przez Starostwo Powiatowe w
Ostrzeszowie. Autorem portretu jest pan
Janusz Olechnowicz.
Prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard
Pregiel przyjął gratulacje od starosty
oraz burmistrza miasta i gminy Ostrzeszów. Dziękując wszystkim, z rozrzewnieniem wspominał lata spędzone w
Ostrzeszowie, rodzinę, przyjaciół i nauczycieli.
Swą obecnością zaszczycili społeczność szkolną m. in. : delegacja z WAT
w Warszawie: mgr inż. Ryszarda Sala,
który reprezentował Rektora tej uczelni, prof. Henryk Grajka, płk Wiesław
Szczygielski; prof. Jerzy Nowak z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
(absolwent I LO); prof. dr Zbigniew Blok,
Zbigniew Taranek - zastępca dyrektora
Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu, najwyżsi rangą przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i branżowych, a także Mieczysław Ścierski -

przeze mnie powołany określił kryteria
i zasady pomocy rodzinom poszkodowanym i według tych zasad środki są
uruchamiane i przydzielane. W grupie
najbardziej poszkodowanych znalazło
się 13 rodzin. Jest jeszcze kilkadziesiąt
rodzin, które też zostały dotknięte tym
zdarzeniem, których domy zostały również, choć w mniejszym stopniu, uszkodzone i także będziemy starać się tym
rodzinom pomóc.
Ta pomoc wciąż jest potrzebna i poszkodowani w pożarze mieszkańcy
Jankowa Przygodzkiego ciągle na nią
czekają.
K. Juszczak
Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób chcieliby pomóc rodzinom
dotkniętym nieszczęściem, przypominamy telefony kontaktowe w Urzędzie
Gminy Przygodzice, a także numer
konta, na które można przekazywać
pieniądze:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Urząd Gminy Przygodzice
pl. Powstańców Wlkp. 2
63-421 Przygodzice
Nr konta: 90 1050 1201 1000 0024
0426 2343
z dopiskiem:
„Pomoc dla poszkodowanych w wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim”
Osoby do kontaktu:
skarbnik Alicja Marek - 604 507 901,
sekretarz Dariusz Kryś - 604 411 794.

ŚWIĘTO SZKOŁY W I LICEUM
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie
kształci młodzież od ponad dziewięćdziesięciu lat. Kolejne pokolenia młodych ludzi przychodzą i odchodzą, ale
wszystkie pozostawiają po sobie wkład
w tworzenie historii tego miejsca. Pamięć o nich i wspólnie wypracowane,
pielęgnowane przez lata tradycje budują
poczucie wspólnoty oraz tożsamości
społeczności szkolnej.
Rokrocznie w listopadzie, który jest
miesiącem upamiętniającym datę narodzin Marii Skłodowskiej-Curie, obchodzone jest w I Liceum Święto Szkoły.
W tym roku obchody Święta zainaugurowano 15 listopada przyrzeczeniem
uczniów klas pierwszych, którego treść
powtórzyli za dyrektorem szkoły - panem Ryszardem Kaliną.
Ogłoszono również wyniki II Konkursu Wiedzy o Patronach.
Druga część obchodów miała charakter wykładów nauczycieli akademickich,
między innymi z Wojskowej Akademii
Technicznej, z którą I Liceum w Ostrzeszowie podpisało 2 lutego 2012 roku
umowę o współpracy. Wykład: Twórcy
mechaniki kwantowej i ich dzieło wygłosił prof. Jerzy Nowak z Instytutu Fizyki
Politechniki Wrocławskiej. Prof. Henryk
Grajka z Wydziału Nowych Technologii
i Chemii WAT wygłosił wykład: Adsorbcja i adsorbenty - dzisiaj i jutro. Odbyła
się również prelekcja płk. Wiesława
Szczygielskiego z WAT na temat: Model
studiów oraz perspektywy rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej.
O godzinie 14.00 rozpoczęła się uroczystość nadania Honorowego Tytułu
Wybitnego Absolwenta.
W podniosłą atmosferę wprowadził
występ kilkudziesięcioosobowego chóru szkolnego pod batutą pana Stanisława Sztukowskiego. Profesor Zbigniew
Blok, jako przewodniczący, ogłosił
treść postanowienia Kapituły, a ucznio-

Byliśmy wtedy w domu - ja, mąż i nasz
roczny synek - Maciuś. Boso wybiegliśmy z tyłu przez taras, biegliśmy przez
pola, płoty… Mąż ma całe plecy poparzone, ale na szczęście żyje, wszyscy
żyjemy. Ludzie nam bardzo dużo pomagają, otrzymaliśmy żywność, rzeczy,
środki czystości… Dostaliśmy też obiecane 6 tysięcy i po 20 tys. z Gaz-Systemu - na tym koniec. Nie wiem, po co pan
Tusk tutaj przyjechał, chyba tylko chciał
pokazać, jak nam współczuje. Państwo
w ogóle nie interesuje się nami. Pan
starosta, wójt, sołtys oczywiście jak
najbardziej. Bardzo też pomaga nam
i wszystkim poszkodowanym szkoła
w Jankowie, tam też chodzi trójka moich starszych dzieci. Za całą tę pomoc
bardzo wszystkim dziękujemy.
Wdzięczność za już okazaną pomoc,
także przez mieszkańców ziemi ostrzeszowskiej, wyraził również wójt gminy
Przygodzice - Krzysztof Rasiak:
- Cały czas trwa akcja pomocy rzeczowej i finansowej. Na bieżąco odbywa
się dystrybucja darów, przekazujemy
także środki finansowe. Na dziś, razem

prezes Stowarzyszenia Wychowanków,
Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i
Liceum oraz goście szczególni - emerytowani nauczyciele I Liceum.
Społeczność I Liceum
PS
Z inicjatywą nadawania tytułu Zasłużonego Profesora i Wybitnego Absolwenta wyszło Stowarzyszenia Wychowanków, Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum. Trzy lata temu powołało ono Kapitułę przyznającą wyróżnienia
zasłużonym dla szkoły osobom.
Dotychczas Kapituła przyznała tytuły
Zasłużonego Profesora: Stanisławowi
Czernikowi, ks. Adamowi Cieślarowi
i dyrektorowi Józefowi Michlikowi, a
Wybitnego Absolwenta: Annie Klubównie, prof. Kazimierzowi Thielowi oraz
gen. broni Wojska Polskiego Zbigniewowi Głowience. W roku 2013 postanowiła nadać Tytuł Wybitnego Absolwenta
prof. nadzw. dr. hab. inż. Ryszardowi
Pregielowi. Podjęła również decyzję o
umieszczeniu portretu Wyróżnionego w
Galerii Zasłużonych w auli Szkoły.

PIĘKNE ŚPIEWY W PIĘKNEJ SALI
Dokończenie ze str. 1.
Koszty remontu wyniosły 302 tys. zł,
z tym że aż 195 tys. pochodzi z dotacji.
Po wystąpieniu wójta nastąpiło
symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie wyremontowanego obiektu.
Dokonał tego proboszcz kobylogórskiej
parafii, ks. kan. T. Dereziński.
Kiedy już oficjalnym uroczystościom
stało się zadość, przyszła pora na muzykę i śpiew. Zanim usłyszeliśmy pierwsze
kolędy, salę wypełniła muzyka dawna z
XV i XVI wieku, prezentowana przez zespół „Jubilo”, istniejący od kilku miesięcy
przy ostrzeszowskim klasztorku. Szefuje
mu z wielkim talentem, wspomagając
także grą na skrzypcach - Bożena Rybczyńska.
Kolędowanie rozpoczęły Wiktoria i
Justyna Janowskie z Bałdowic. Założono, że kolejno prezentować będą się
reprezentacje poszczególnych wiosek.
Nie wszystkie sołectwa wzięły udział w
przeglądzie, za to niektóre wioski miały
dwóch, a nawet trzech wykonawców.
Zróżnicowany był nie tylko wiek kolędników, ale też repertuar. Obok bardzo
popularnych kolęd, jak najczęściej tu
śpiewane „Gdy śliczna Panna” i „Lulajże,
Jezuniu” dało się słyszeć mało znane

Marta Bogdanowicz - II miejsce.
pastorałki, choć także bardzo piękne, by
wspomnieć śpiewany przez Kingę Mądrą
utwór „Pastuszek”, czy „Dzwonki sań”
w wykonaniu laureatki III miejsca Katarzyny Marek z Parzynowa. Liczną reprezentację, bo złożoną z dwóch kilkuosobowych chórków przywiozły na przegląd
Mąkoszyce. Ale największe wrażenie
wywarła na wszystkich także mieszkanka Mąkoszyc - Dominika Pieczonka,
której „Kolęda dla nieobecnych” niejedną
łzę wycisnęła. Nieco zasług można przy-

Katarzyna Marek - III miejsce.
pisać Jarkowi Jeleniowi, akompaniującemu na gitarze.
Jury, któremu przewodniczyła dyrektor KOK - Izabela Grabarczyk, zdecydowało też o przyznaniu II nagrody
Martynie Bogdanowicz z Mostek. Jak
słusznie zauważyła p. Iza - pomysłodawca i organizator imprezy, wszyscy, którzy
zdecydowali się wystąpić w przeglądzie,
już mogą czuć się zwycięzcami. Skoro
mowa o zwycięzcach, to poza konkursem wystąpili triumfatorzy sprzed roku
- kabaret „Ławka Rezerwowych”
z Ligoty. I tym razem spodobał
się ich występ, w którym, oprócz
kolęd, znalazła się szczypta zadumy nad współczesnością. Był też
czas na połamanie się opłatkiem
z uczestnikami spotkania. Krótko mówiąc, nastrój świąt Bożego
Narodzenia powolutku zaczyna
wdzierać się do naszych domów,
naszych serc. Nie płoszmy go.

Przegląd kolęd cieszył się dużym zainteresowaniem.

Jeszcze raz pozwól cieszyć się
dzieckiem w nas
I zapomnieć, że są puste miejsca
przy stole.
K. Juszczak
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