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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Moja Wigilia

PIERWSZE ŚWIĘTA W NOWEJ PARAFII

To będą pierwsze święta, jakie ks. Piotr
Kowalek spędzi w parafii św. Jadwigi
Królowej.
Ale nie pierwsze, które spędzi
w Ostrzeszowie. Bo proboszcz pochodzi
z naszego miasta.
Do tej pory sprawował posługę kapłańską w Rozdrażewie, Kościelcu Kaliskim,

Kaliszu - to tam przeżywał
święta, będąc wikariuszem.
Jak wyglądały te święta i jak
będą wyglądać teraz, opowiada
w naszej rozmowie.
„Dotychczas udawało mi
się łączyć Wigilię kapłańską
z księżmi i Wigilię z rodziną.
Najpierw
uczestniczyłem
w kapłańskiej, później jechałem
do domu, albo odwrotnie.
Teraz z księdzem Pawłem
znajdujemy się w nowej sytuacji, nasze rodziny mieszkają
bardzo blisko.
Na wieczerzę z pewnością udamy
się do swoich domów. Mamy za mało
miejsca, żeby zaprosić do siebie nasze
rodziny. Co prawda, zawsze obiecywałem sobie, że jak obejmę kiedyś probostwo, to na Wigilię zaproszę wszystkich

Firmy czytelnikom „Czasu Ostrzeszowskiego”
- kolejna edycja świątecznego konkursu
Zbliża się Boże Narodzenie, a więc
u nas kolejna edycja świątecznej
zabawy z nagrodami. Aby wziąć udział
w losowaniu, należy przede wszystkim
rozwiązać trzy krzyżówki, które będą
się ukazywać w trzech kolejnych wydaniach „Czasu”, dziś krzyżówka nr 2 na str. 16.-17. W poprzednim numerze
zamieściliśmy krzyżówkę nr 1.
Trzecia - ostatnia krzyżówka ukaże
się w następnym numerze - 1./2014 r.,
już po świętach. Każdą z nich należy
rozwiązać i hasło wpisać na jedną (tę
samą) kartkę.
- Przy każdej krzyżówce są rysunki
gwiazdek - przy krzyżówce zamieszczonej w poprzednim numerze była
gwiazdka czerwona z nr.1; dziś, przy
krzyżówce nr 2, jest gwiazdka zielona
z nr. 2, a już po świętach - żółta z nr.3.
- Każdą gwiazdkę należy wyciąć
i nakleić na kartkę z rozwiązaniami hasłami trzech kolejnych krzyżówek.
UWAGA: wszystkie trzy hasła
należy wpisać - nie naklejać!, na jedną
kartkę pocztową, na tę samą kartkę
prosimy nakleić trzy kolejne gwiazdki.
- Kartki można przynosić lub przysyłać do redakcji „Czasu” od 31 grudnia
2013 r. do 17 stycznia 2014 r.
Kartki, podobnie jak w latach ubiegłych, muszą być standardowe,

Wyróżnienia
dla plastyczek
Do nagród i wyróżnień, osiąganych przez młodych plastyków
w krajowych i międzynarodowych konkursach, już zdążyliśmy
się przyzwyczaić. A tu pod koniec
roku, jak gdyby pod choinkę, kolejne
wyróżnienia.
W Warszawie - w ogólnopolskim
konkursie plastycznym „Kartka do
Świętego Mikołaja", wyróżnienie przypadło Klaudii Niemiec (lat 9).
Kilka dni później w zorganizowanym
w Rybniku ogólnopolskim konkursie
plastycznym, zatytułowanym „Moje
Spotkanie z Folklorem", wyróżnienia
zdobyły: Kinga Mielcarek (lat 15) z KOK
w Kobylej Górze oraz Aleksandra Morta
(lat 17) z OCK Ostrzeszów. Kwalifikacje
do wystawy uzyskały ponadto Agata
Iwańska z KOK i Żaneta Kania z OCK.
Rys. Aleksandra Morta.

o gładkich brzegach, a obrazki gwiazdek naklejone, a nie zamocowane za
pomocą zszywacza (kartki nieregulaminowe zostaną odrzucone). - Wszystkie „poprawne” kartki wezmą udział
w losowaniu nagród kolejnych firm
(kartka raz wylosowana nie wraca już
do koszyka).
- Kupony informujące o nagrodzie
oraz firmie, która ją ufundowała, znajdują się obok krzyżówki.
- Aby wziąć udział w losowaniu
tych nagród, należy kartki właściwie
wypełnione podpisać swoim imieniem
i nazwiskiem oraz podać adres.
- Przesłanie kartek jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych.
- W zabawie nie mogą brać udziału
pracownicy „Czasu Ostrzeszowskiego”
oraz ich najbliższe rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo).
Serdecznie dziękujemy firmom za
ufundowanie nagród. Przypominamy,
że każda z firm weźmie udział w losowaniu powierzchni reklamowej w CzO
- dla dwóch firm, wartości 500zł dla
każdej (do wykorzystania do końca
2014 roku).
O dacie i szczegółach losowania
powiadomimy w stosownym terminie.
Zapraszamy!

Młodym
adeptkom malarstwa oraz
ich instruktorce Elżbiecie
Lubińskiej
gratulujemy.
K.J.
Klaudia Niemiec - wyróżnienie.

Rys. Kinga Mielcarek.

do siebie, ale, jak widać, jest to niemożliwe - 24 grudnia w moim rodzinnym
domu zbiera się zawsze około piętnastu
osób, na plebanii nie sposób ich wszystkich pomieścić. Z kolei w święta tak się
podzielimy, by ksiądz Paweł mógł jedno
popołudnie spędzić ze swoimi bliskimi,

a ja ze swoją rodziną. Oczywiście wraz
księdzem wikarym podzielimy się opłatkiem, mam nadzieję, że zorganizujemy
sobie jakąś niedzielę, która będzie dla
nas, a na wieczerzę każdy pojedzie do
siebie.
Moją ulubioną potrawą, która obowiązkowo musi znaleźć się na wigilijnym
stole, jest karp. Sam raczej nie przygotowuję żadnych dań, nie potrafię tak dobrze
gotować jak mój brat, dlatego pozostawiam to jemu. Na stole znajdują się trady-
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cyjne potrawy, ale niekoniecznie dwanaście, bo to akurat nie jest najważniejsze.
Ten wyjątkowy wieczór ożywiają
dzieci mojego kuzynostwa, przychodzi
Mikołaj, śpiewamy kolędy. Panuje prawdziwie świąteczna, rodzinna atmosfera.
Każde święta są inne, najlepiej pamięta
się te z dzieciństwa. Najważniejsze, aby
przeżyć je jak najpiękniej, w gronie najbliższych, wspólnie radując się z Pańskiego Narodzenia”.
Wysłuchała A. Ławicka

Spotkanie
z Mikołajem w Ligocie
7 grudnia sołtys wspólne z radą
sołecką zorganizowali w świetlicy wiejskiej w Ligocie spotkanie z Mikołajem.
Pięknie udekorowana sala, tradycyjna
choinka i obok choinka ułożona z prezentów dla dzieci, wprowadzały w świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój. Na
początku miejscowy kabaret „Ławka
rezerwowych” zaśpiewał wiele kolęd
i pastorałek, a po nim młodsi z Ligoty
również pięknie wykonali świąteczne
utwory. Następnie dzieci uczestniczyły
w różnych konkursach np. malowanie

twarzy Mikołaja, rozbieranie i ubieranie
butów na czas, pakowanie prezentów
świątecznych, dmuchanie balonów.
Każdy, kto brał udział w zabawie, otrzymał nagrodę.
Spotkanie z Mikołajem dostarczyło
najmłodszym wielu emocji. Mikołaj
rozdał 69 paczek, które zorganizowali:
sołtys p. S. Adamska, rada sołecka wsi
Ligota, radny A. Adamski i p. Z. Poprawa,
który zasponsorował kolorowe świąteczne opakowania do paczek.

Spotkanie świąteczne nie mogło się
odbyć bez wspólnego odśpiewania,
przy rozpalonych fajerwerkach (zimnych
ogniach), kolędy „Wśród nocnej ciszy”.
Po rozdaniu prezentów nastąpiła dalsza
część konkursów, a po nich wspólna
kolacja i zabawa choinkowa. Dzieci i ich
rodzice wesoło, radośnie i świątecznie
spędzili czas.
Konferansjerem zabawy mikołajowej
był pan Andrzej Adamski z Ligoty.
Gminny Portal Internetowy - Kobyla Góra

