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HARCERZE Z MIKSTATU W POZNANIU

PRZEKAŻMY SOBIE
ZNAK POKOJU
Renata i Maciej Zadka oraz zespół „Magnificat” to wykonawcy koncertu kolęd, który odbył się w drugie święto Bożego Narodzenia w
ostrzeszowskim kościele Chrystusa Króla. Śpiewanie kolęd i koncertowanie przy (prawdopodobnie) największym żłóbku w diecezji kaliskiej,
to już wieloletni zwyczaj, kochany szczególnie przez dzieci, które przychodzą do „ostrzeszowskiego Betlejem”, by zobaczyć z bliska wielkie
postacie Świętej Rodziny, królów, pasterzy, a potem pogłaskać żywe
owieczki, pobekujące z boku stajenki. Również dorośli mają co podziwiać, a żłóbek pozwala im choć na parę chwil powrócić w świat dzieciństwa.
Śpiewanie rozpoczął „Magnificat”, który obecnie tworzą Ryszard
Pinkosz i ks. Paweł Maliński. Wykonali kilka popularnych pastorałek
, jak np. utwór „Maleńki”. Z kolei Renata i Maciej Zadka zachęcali do
wspólnego śpiewania kolęd, choć niektóre z nich, np. „Przybieżeli do
Betlejem” zabrzmiały całkiem nowatorsko.
Niespodzianką dla wszystkich było zaśpiewanie po łacinie utworu „Adeste Fideles”
(Przybądźcie, wierni), który
uchodzi za średniowieczny
hymn katolicki, śpiewany w

poszukuje kandydatów do pracy na
stanowiska

pakowacz-monter
operator robotów
spawalniczych
Miejsce pracy:
Krążkowy 167, 63-600 Kępno

Wymagania:
- Zaangażowanie i dobra
dyscyplina pracy
- Komunikatywność i umiejętność
pracy w zespole
- Mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku pracy.

Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt telefoniczny pod
numerem

62 79 11 441

lub osobisty w siedzibie firmy.
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okresie Bożego Narodzenia.
- Tyle na świecie, w naszym życiu, w naszych sercach niepokoju mówił ks. Paweł - zatem będąc jedną rodziną, która obdarza się miłością, przekażmy sobie znak pokoju.

Po tych słowach wszyscy obecni w kościele podali sobie dłonie i
razem zaśpiewali słowa popularnej pastorałki: „…Choć tyle żalu w nas
i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju”.
W świątecznym nastroju, trzymając się za ręce, łatwo jest śpiewać

wzniosłe treści, trudniej ten pokój zatrzymać w sercu, gdy „najjaśniejsza gwiazda zblednie”.
K. Juszczak

JACEK BORKOWSKI - ŚWIĄTECZNIE I TANECZNIE
Tradycją trwającą przynajmniej dekadę są koncerty noworoczne, organizowane przez Kobylogórski Ośrodek Kultury. Tym
razem taki koncert odbył się trochę wcześniej, bo 28 grudnia - w
ostatnią niedzielę minionego roku. Aulę gimnazjum wypełnili „po
brzegi” mieszkańcy Kobylej Góry i okolicznych miejscowości,
którzy w ten zimowy wieczór przybyli słuchać, podziwiać i oklaskiwać Jacka Borkowskiego.
- Bardzo cieszę się, że zechcieliście państwo wstąpić do
nas na ten świąteczny koncert - witała publiczność dyrektor KOK - Izabela Frankowska-Grabarczyk. Podziękowała
też gospodyni tego miejsca, dyr. E. Kubiak i życzyła wszystkim, aby w 2015 roku mogli uczestniczyć w wielu wydarzeniach kulturalnych.
Na pewno występ lubianego artysty estradowego i popularnego aktora, jakim jest Jacek Borkowski, też będzie
można zaliczyć do tych wydarzeń. Swój recital rozpoczął od
„Moon River” H. Manciniego, utworu znanego z wielu wykonań, m.in. Franka Sinatry. W wykonaniu p. Jacka zabrzmiał
on równie pięknie. To też nie powinno dziwić, gdyż aktor od
jakiegoś czasu wciela się w postać tego amerykańskiego
piosenkarza w widowisku muzycznym, opowiadającym o
jego burzliwym życiu. W noworocznym koncercie mogliśmy usłyszeć wiele przebojów Sinatry. Może nie zawsze
były to hity powszechnie znane lub też niekoniecznie rozpoznawane w polskiej wersji, lecz nie zabrakło bodaj największego przeboju Sinatry „Strangers in the Night”.

Publiczność tak samo gorąco oklaskiwała każdą piosenkę - i
te mniej popularne, i największe przeboje. Trudniej było z namówieniem słuchaczy do tańca, ale w końcu kilka par zdecydowało
się na… taneczny krok.
Prócz musicalowych przebojów w koncercie nie zabrakło
też świątecznych piosenek, raczej rzadziej granych, choć bez
utworu „Dzwonią dzwonki” się nie obyło. Zwieńczeniem recitalu

W sobotę - 27 grudnia 2014r., 3. Drużyna im. Powstańców Wlkp. przy Gimnazjum w Mikstacie pojechała do Poznania
na oficjalne obchody 96. rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego; reprezentowała Hufiec Ziemi
Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów
oraz nasze miasto. Wyjazd był możliwy
dzięki uprzejmości burmistrza Mikstatu,
który zapewnił nam transport.

W Poznaniu zostaliśmy oficjalnie powitani na uroczystościach. Po złożeniu
kwiatów i zakończeniu oficjalnych obchodów przemaszerowaliśmy całą kolumną
do poznańskiej fary na mszę świętą.
Udaliśmy się też do Muzeum Powstania Wielkopolskiego na poznańskim Starym Rynku, a stamtąd pojechaliśmy pod
pomnik harcerzy na Malcie, gdzie Chorągiew Wielkopolska ZHP zorganizowała

uroczystość upamiętniającą harcerzy
walczących i tych, którzy polegli w walkach powstańczych; odbył się uroczysty
apel, zapalono znicze i złożono kwiaty.
Razem z nami do Poznania pojechały
patrole z 15. DH im Zjednoczonej Europy
w Grabowie, DW Wataha z Wielowsi i 11.
DW Inka z Ostrzeszowa oraz delegacja
z Hufca Kępno.
(c)

była sympatyczna ballada w stylu country, którą artysta lekko i
optymistycznie pożegnał się z publicznością.
Niechaj wspomnienie pogodnych piosenek śpiewanych przez
Jacka Borkowskiego pozwoli nam wszystkim z optymizmem
wkroczyć w nowy rok.
K. Juszczak

CHOCO-STORY

Spotkali się przy wigilijnym stole
Jest taki dzień, bardzo ciepły choć
grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Słowami tej piosenki rozpoczęło się spotkanie wigilijne, jakie dla swych uczniów zorganizował Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Ostrzeszowie. W tym roku impreza odbyła
się w „Zajeździe” u pp. Andrzejewskich.
Trzeba przyznać, że wychowawcy ośrodka posiadają duży talent wokalny
- świąteczna melodia, jaką

zaśpiewali, została nagrodzona gromkimi brawami. Nie mniejszym talentem wykazali się
uczniowie szkoły - scenka o tym, czy Jezus
narodził się w markecie, wywołała wiele
śmiechu i radości.
Kiedy już nadszedł czas, by zasiąść przy
stole, ksiądz Piotr Kowalek, proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej, przeczytał fragment
Pisma Świętego i odmówił modlitwę. Wokół
rozbrzmiewała kolęda, wszyscy składali sobie
życzenia i dzielili się opłatkiem. Jak na prawdziwej wieczerzy - nie zabrakło ani rybki, ani
zupy grzybowej.

Najbardziej wyczekiwanym momentem
było oczywiście przybycie św. Mikołaja.
Gość z dalekiego kraju nie zapomniał o nikim,
każdego obdarował prezentem. Zanim jednak uczniowie otrzymali upominek, musieli
zaśpiewać kolędę.
Zwieńczeniem spotkania był wspólny
taniec z gwiazdorem i przedstawienie - tym
razem wychowankowie ośrodka wcielili się w
postacie śnieżynek i aniołków.
A. Ł.

Czy jest osoba, która nie lubi czekolady?
Z myślą o wielbicielach tego produktu
Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną zaprosiło młodzież i dorosłych do
udziału w trzech spotkaniach pt. „CZEKOLADOWA HISTORIA”.
Prowadzący spotkania Paul Mitchell
w wyjątkowo ciekawy sposób przedstawił historię czekolady, sposoby jej wyrabiania. Uczył, jak właściwie degustować
czekoladę, aby w pełni poczuć jej smak i
aromat oraz rozpoznawać różnice pomiędzy czekoladowymi wyrobami.
Próbując czekoladowych przysmaków,
uczestnicy spotkań dowiedzieli się, jaką
drogę musi przejść ziarno kakaowe, aby
mogło stać się tabliczką czekolady, skąd
pochodzi kakao, jaka jest jego charakte-

rystyka i rola w procesie produkcji czekolady, a także jak wyglądają i gdzie rosną
drzewa kakaowca. Całości towarzyszyła
prezentacja multimedialna.

Tekst i zdjęcia: Centrum Kultury
w Grabowie nad Prosną
www.grabownadprosna.com.pl

