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Drzewo miłości
i zdrady

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Wielki Wakacyjny Konkurs Legend

Często jednak artyści, gdy już skończą występ, nie mają ochoty ani czasu
dla publiczności czy mediów, uważając,
że swoje już zrobili.
U nas nie ma tego problemu. Po
każdym koncercie rozdajemy autografy, jeśli ktoś ma ochotę, robimy
z nim zdjęcie. W czasie występu nie
ma zakazu filmowania, fotografowania... Chodzi o wspólną zabawę, a
nie o tworzenie barier.

rzeczy, które jej podarował. Córce kazał
iść nad rzekę na cały dzień, aby nie przeszkadzała. Spalił wszystkie jej ubrania i
rzeczy. Gdy wróciła z Kazimierzem, zaatakował go nożem, lecz król osłonił się
kijem. Wtedy stała się rzecz straszna.
Bogusław niechcący nadział się na kij.
Umierając powiedział, że jego zemsta
obejmie całą osadę.
Kobieta zapłakana poszła po córkę.
Powiedziała jej, że tata wyjechał. Gdy
przyszli z powrotem, aby się spakować,
ujrzeli rzecz przerażającą. Wszyscy ludzie
uciekali ze swoimi rzeczami, bo domy ich
porastała wielka akacja. Rozrastała się
bardzo szybko. Po ziemi biegały szczury i
myszy, a pająki oplatały dom jej zmarłego
męża.
Król przyprowadził swojego konia i
posadził tam Jadwigę i jej matkę. Ruszyli do jego królestwa. Było ono położone
wśród lasów, tak jak zawsze marzyła
dziewczynka. Z królewskiego balkonu

sili gości do wspólnego ogniska.
Świetliczaki z radością smażyły
kiełbaski, wspólnie śpiewały, a
liczne gry i zabawy sportowe były
dobrą okazją do zintegrowania
dzieci i młodzieży.
Nad bezpieczeństwem czuwali
wychowawcy. W spotkaniu udział
brały dzieci świetlic z Rojowa,
Bledzianowa, Ostrzeszowa i Rogaszyc.
Spotkanie
zakończyło
się
udziałem w uroczystej mszy św.
Przesłaniem dla uczestników
spotkania niech będzie: „Rok
wzajemnego służenia sobie darem, który każdy z nas otrzymał
od Boga”.
(a)

było widać wszystkie miasteczka i osady,
które należały do królestwa. W oddali widać było bardzo dużo ludzi uciekających
do lasów.
Po upływie kilku miesięcy Kazimierz
poprosił Miromirę o rękę. Ona zgodziła
się i zapowiedziała córce, że w przyszłości ona również zasiądzie na tronie.
Parę lat później król i królowa umarli,
a Jadwiga została następczynią tronu.
Wyszła za mąż za swojego najlepszego
przyjaciela Augusta. Razem postanowili odbudować wioskę, w której kiedyś
mieszkała. Nazwała ją Giżyce, a po kilkunastu latach podzieliła na kilka nazw
np.: Giżyce-Wirginy, Giżyce-Jeziorki, a
miejsce, w którym się urodziła Giżyce-Akacyjki.
Jak mówi legenda, ta wioska zawdzięcza swoją nazwę jednemu drzewu, które
było miejscem spotkań ludzi zakochanych i zdrady kobiety, która była matką
pięknej, uczciwej władczyni Jadwigi.

Który z Was wpadł na pomysł,
żeby utworzyć taki braterski zespół?
Już od małego graliśmy razem,
byliśmy więc skazani na taki bliźniaczy projekt. A który z nas to wymyślił, trudno powiedzieć - zespół powstał w
sposób naturalny. W Milówce graliśmy w
kapelach góralskich. Również w okolicy
Koniakowa i Istebnej, gdzie mieszkamy,
odbywają się tzw. góralskie bale, orga-

piosenek i z nich wybieramy te the best,
czyli najlepsze.
Czy sami tworzycie piosenki, które
gracie?

Muzykę piszemy wspólnie, a teksty pisze Rafał Golec, czyli nasz starszy brat,
oraz jego żona Olga. Ale oni na scenie nie
występują.

To ilu jest braci Golców?
Czterech - Stanisław, Rafał i my, czyli
Łukasz i Paweł. Jesteśmy najmłodsi
– 1975 rocznik.

byliśmy z rodzinami w Watykanie. Nasze
dzieci dostąpiły tego zaszczytu, że Ojciec
Święty je pogłaskał, potrzymał za rączkę,
było to w październiku 2004 roku, czyli
kilka miesięcy przed śmiercią naszego
Papieża.

Jak radzicie sobie z popularnością, czy nie utrudnia Wam życia?
Uczyliśmy się grać. Skończyliśmy
Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
na Akademii Muzycznej w Katowicach, więc jaki inny zawód moglibyśmy wykonywać? Całe życie gramy i
śpiewamy. A że do tego doszła jakaś
popularność, to tylko należy się cieszyć.

Dzisiejszy koncert pewnie nie był tak
wiekopomnym wydarzeniem, ale ciekaw
jestem, jak go oceniacie, co powiecie o
ostrzeszowskiej publiczności?
Pierwszy raz gramy w Ostrzeszowie,
bardzo nam się podobało. Pogoda super!
Organizacja super! Ludzie super! Cały
plac słuchaczy, to było piękne.

Czy z tego grania pamiętacie jakieś sytuacje, miejsca, koncerty,
czyli coś, co głęboko przeżyliście?
Niewątpliwie były to koncerty grane dla
Ojca Świętego Jana Pawła II. To się zdarzyło kilka razy, ale mogę przypomnieć
pożegnanie Ojca Świętego na krakowskich Balicach. Na tę pielgrzymkę i 25-

Gdy Golcowie na scenie

Kiedy znani bliźniacy koncertowali na
parkingowej scenie pod Basztą, tłumy
ich wielbicieli żywo uczestniczyły w tym
wydarzeniu. Sam przez jakiś czas stałem
stosunkowo blisko głośników, ale było to
nie do zniesienia – drżała scena i całe moje
ciało, robiło mi się gorąco. Wycofałem się
więc i krążąc po obrzeżach placu, słuchałem stamtąd muzyki i śpiewu, tudzież
podglądałem publiczność. Nie musiała
ona umierać z pragnienia czy łaknienia ani
ciągle stać, bowiem gastronomia rozłożyła
się kręgiem wokół parkingu. A że pogoda
dopisała, więc było niesamowicie tłoczno,
nie brakowało dzieci, a nawet piesków. Po
prostu rodzinna atmosfera.

(rysz)

nizowane z różnych okazji, i na takich
imprezach zaczynaliśmy. To było w 1998
roku. Zawsze mieliśmy smykałkę do góralskiej muzyki, a później wprowadziliśmy
jeszcze do zespołu jazz i udało się stworzyć zespół popowo-jazzowo-rockandrollowo-góralski. Właśnie taką muzykę gramy. Jest to muzyka dla szerokiego grona
odbiorców, nie tylko dla nastolatków.
Cztery pokolenia przychodzą na koncerty
i wszyscy są zadowoleni. Muzyka góralska sama w sobie nie jest adresowana do
wybranej grupy - to muzyka ogólnie użytkowa, do zabawy na różne okazje. Wzorowanie się na niej daje szerokie spektrum
odbiorców.
Trochę wstrzeliliście się w modę na
folkową muzykę. Waszym śladem poszły
inne zespoły, one gdzieś znikły, a Wy
trwacie.
Cały czas trzeba pracować nad tą „popularnością”. Koncertować, wydawać
nowe płyty. W 1999r. wydaliśmy pierwszą płytę i dostaliśmy za nią „Fryderyka”.
Nie kwapiliśmy się z jej nagraniem, ale
po koncertach ludzie dopytywali się o
piosenki i trzeba było to dla nich zrobić.
Wydaliśmy już cztery albumy, oprócz
tego trzy okazjonalne: z muzyką do filmu
Machulskiego, płyty kolędowe, a także z
okazji przyjazdu Ojca Świętego do Polski.
Cały czas coś się robi. Kolejną płytę chcemy wydać w listopadzie, będzie to „Golec
uOrkiestra nr5”, bo swoje płyty numerujemy. Siedem utworów mamy gotowych,
wśród nich tango, które wykonaliśmy
podczas koncertu. Pracujemy nad tą płytą już trzy lata. Nazbieraliśmy może z 80

A te osoby, które pojawiają się na estradzie, to też wasi bliscy?
Część rodzina, część przyjaciele i znajomi. Edytka, która też tutaj śpiewała, jest
moją żoną (mówi Łukasz). Jeździ też z
nami nasz najstarszy brat Stanisław, który pomaga przy organizacji koncertów.
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CAŁE ŻYCIE GRAMY I ŚPIEWAMY

To ładnie, że nawet po koncercie macie czas dla swoich fanów, zarówno tych
starszych, jak i najmłodszych.
Nie mamy problemów z czasem. Uważamy, że piosenkarz to zawód użyteczny,
jesteśmy do rozbawiania ludzi i powinniśmy być do ich dyspozycji.

Rok szkolny w świetlicach rozpoczęty
„Radość przeżywa się tylko wtedy,
gdy sprawia się ją innym”
Tradycyjne rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2007/2008
dla świetlic socjoterapeutycznych funkcjonujących na terenie
gminy Ostrzeszów odbyło się
20.09 w Rogaszycach. Otwarcia
spotkania dokonał pełnomocnik
d/s Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych p. Z. Kuśnierczyk.
Zaproszeni goście - p. E. Skrzypek, H. Mackanić oraz sołtys
wsi Rogaszyce wręczyli „świetliczakom” kosz pełen słodyczy i
życzyli wszystkim uczestnikom
spotkania dobrych wyników w
nauce.
Gospodarze Świetlicy Środowiskowej w Rogaszycach zapro-
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Wciąż pamiętamy koncert zespołu GOLEC uORKIESTRA, jaki
odbył się w ramach II Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników. Ich występ przed ostrzeszowską publicznością stał się
wydarzeniem imprezy. Bracia
Golcowie porwali słuchaczy nie
tylko muzyką i scenicznym entuzjazmem, ale również bezpretensjonalnością i otwartością,
znajdując i po koncercie czas
dla wszystkich. Także dla prasy,
czego dowodem ta oto rozmowa
z Łukaszem i Pawłem Golcami.

Autor: Patian

Dawno, dawno temu, jak legenda głosi,
na terenie dzisiejszej małej wioski Giżyce
znajdowała się osada. Była bardzo malutka, otoczona lasem, w którym rosły
dęby, sosny i brzozy. Żyło tam bardzo
wiele szczęśliwych rodzin i pracowitych
ludzi. Jako najbardziej szczęśliwe małżeństwo uważano Miromirę i Bogusława,
którzy mieli dziesięcioletnią córkę o imieniu Jadwiga. Wszystkim żyło się bardzo
dobrze, aż do czasu, gdy Miromirę opętała chciwość, przez którą straciła swoją
prawdziwą miłość.
Do osady przyjechał król Kazimierz.
Dowiedziawszy się, że największy dom
ma Bogusław, poprosił o kilka dni gościny w ich domu. Mężczyzna, zaszczycony taką propozycją, od razu się zgodził.
Pierwsza myśl, która przyszła mu do głowy, to, aby królowi było ciepło w chatce.
Oświadczając, więc żonie, że wróci dopiero z rana, poszedł narąbać drzewa.
Kobieta poznawszy króla, wykonywała
wszystkie jego rozkazy. Kazimierz jednak
zakochał się w niej i nie wiedział, jak to
powiedzieć. Ona, mając nadzieję, że król
weźmie ją ze sobą do swojego królestwa i
zdobędzie tam dobrą posadę, powiedziała mu, że także go kocha i zrobi dla niego wszystko. Mówiąc to była zbyt zajęta
pieniędzmi, więc nie pomyślała wtedy,
czy będzie mogła wziąć ze sobą swojego
męża i córkę.
Następnego dnia, gdy Bogusław wrócił
do domu, zastał żonę szczęśliwszą niż
kiedykolwiek. Zapytał, co się stało, ale
nie chciała mu powiedzieć. Cieszyła ją
myśl, że wyjedzie z tej osady ze swoją rodziną albo na kilka miesięcy sama i zarobi
dużo pieniędzy.
Kazimierz spędził bardzo przyjemny
tydzień w osadzie. Zaprzyjaźnił się przez
ten czas z Jadwigą. Dziewczynka lubiła z
nim bawić się nad rzeką, a także w lesie,
który nazywała swoim drugim domem.
Bardzo kochała zwierzęta i obiecała sobie, że będzie miała kiedyś dom pośród
gór lub lasów.
Dzień przed swoim wyjazdem król spędził parę godzin z Miromirą na rozmowie
pod jedyną akacją w lesie. Było to miejsce, w którym kilka lat temu ukochany
wyznał jej miłość. Teraz spotkała się tam
z osobą, której nie kochała, ale dla której
zrobiłaby wszystko, aby zdobyć od niego
pieniądze. Pozwoliła, aby ją pocałował,
aby myślał, że odwzajemnia uczucie,
jednak zauważył to jej mąż. Wściekły, pobiegł do domu. Zaczął niszczyć wszystkie
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-lecie pontyfikatu stworzyliśmy specjalny
utwór „Leć, muzyczko”. Stał się on takim
hymnem, który wielu śpiewa. Można powiedzieć, że „Golec uOrkiestra” dorobiła
się już swojego hymnu. Zdarzało się, że
podczas uroczystości szkolnych grano
nasz hymn. Możemy się też pochwalić, że

Czy udało Wam się zwiedzić choć trochę miasto?
Niestety, nie bardzo. Przyjechaliśmy,
później była próba, wzięli nas na obiad,
potem koncert, a teraz pewnie zjemy kolację i rano będziemy wyjeżdżać do Pułtuska, czyli 450 km stąd, by tam zagrać
koncert. Jeśli się jedzie na granie, to za
bardzo nie ma czasu na zwiedzanie. Ale
jeśli będą chęci zaprosić nas ponownie,
to może uda się nam więcej zobaczyć.
Być może przyjedziemy z repertuarem
kolędowym, bo cieszy się on też dużym
powodzeniem.
Jesteście braćmi, w dodatku bliźniakami, powiedzcie, czy się kłócicie między sobą?
Czasami jest „szarpacka”, jak to w rodzinie.
Korzystając z rozmowy chcemy wspomnieć o fundacji, którą prowadzimy od
2003 roku w Milówce. Skupia się ona na
nauce gry dzieci z podstawówki i gimnazjum w Milówce. Dziś uczy się tam grać
ponad stu dzieciaków. Nauka prowadzona jest dwa razy w tygodniu, zakupiliśmy
instrumenty, opłaciliśmy nauczycieli...
Jeśli ktoś jest bardziej tym zainteresowany, zapraszamy na naszą stronę www.
fundacjabracigolec.pl. Może rozszerzymy
działalność na inne miejscowości.
Zatem życzę realizacji tych i wszystkich innych planów artystycznych.

K. Juszczak

IV Ogólnopolski Zlot Omega Klubu Polska

Samochodowy weekend w Kobylej Górze
Dla wielu osób, zwłaszcza mężczyzn,
samochód to nie tylko środek lokomocji,
ale również pasja, sposób na życie. Najwięksi zapaleńcy szukają bratnich dusz,
zrzeszając się w klubach. Kluczem doboru do wielu z nich jest posiadanie konkretnej marki, a nawet modelu auta. Przez
trzy ostatnie dni września w Kobylej Górze gościli miłośnicy „Opla Omegi”.
Na IV Ogólnopolski Zlot Omega Klubu

pia prawdziwych, gotowych pomagać
sobie w trudnych chwilach przyjaciół.
Uruchomiono nawet Omega Assistance
- system, dzięki któremu w każdej chwili
ma się dostęp do listy klubowiczów oferujących swoją pomoc w różnych sytuacjach. Członkiem OKP warto być także
z innego powodu. Są warsztaty, gdzie do
uzyskania zniżki wystarczy okazanie karty członkowskiej.

ternetowe, regularnie odwiedzane przez
ponad 3.500 osób (z tego ok. 170 to zarejestrowani członkowie OKP). Głównie
za jego pośrednictwem podsumowuje się
to, co było, i ustala szczegóły następnych
przedsięwzięć. Decyzje podejmowane są
demokratycznie, także te dotyczące lokalizacji kolejnych spotkań. Co jakiś czas
organizuje są niewielkie zloty regionalne,
a dwa razy do roku (w maju i wrześniu)

Polska przyjechało ok. 60 samochodów
wspomnianej marki. Znalazły się wśród
nich wersje kombi i sedan, A i B, egzemplarze mające za sobą grubo ponad 100
tys. km i takie, które niedawno zeszły z
taśmy produkcyjnej. Jednym słowem,
było na co popatrzeć. Kierowcy pochodzili z różnych, często bardzo odległych
zakątków naszego kraju, a nawet z zagranicy. Zlot stał się dla nich okazją do
wymiany doświadczeń i dobrej zabawy.
Największe emocje wzbudziły konkurencje przeprowadzone w sobotę 29
września. Na dobry początek parkowanie
precyzyjne, czyli swoisty test hamulców.
Każdy z zawodników miał za zadanie rozwinąć taką prędkość, aby hamując od
ściśle wyznaczonego punktu nie uderzyć
w mozolnie budowany mur z kartonów,
ale też zatrzymać się jak najbliżej niego.
Zwycięzcy nieźle ryzykowali, ponieważ
zderzaki ich „Omeg” dzieliły od przeszkody dosłownie centymetry. Precyzja
i doskonałe opanowanie kierownicy były
nieodzwonymi warunkami powodzenia w
kolejnym konkursie. Bez nich mieszczenie się pomiędzy ciasno rozstawionymi
tyczkami slalomu bywało bardzo trudne.
Każdy błąd karano dodaniem określonej
liczby sekund, co miało pierwszorzędne
znaczenie, ponieważ slalom rozgrywano
na czas. Niektórym autom tak intensywana rywalizacja nie wyszła na dobre.
Jedno z nich odmówiło posłuszeństwa i
potrzebowało natychmiastowej pomocy
technicznej.
Już nieco mniej emocji, ale równie wiele zabawy towarzyszyło ostatniej konkurencji. W tym przypadku zawodnicy na
bok odstawili swoje cztery kółka i korzystali tylko z jednego - tarczy hamulcowej.
Okazuje się, że świetnie sprawdza się ona
w roli dysku. Konkurs zawisł jednak na
włosku, kiedy po kilku upadkach na twarde podłoże tarcza uległa dezintegracji.
Na całe szczęście jeden z klubowiczów
woził zapasową. Inaczej któremuś z samochodów groziłby powrót do domu bez
hamulców. Zgodnie uznano bowiem, że
zawody trzeba kontynuować. Co godne
podkreślenia, na starcie stanęły również
panie, osiągając nierzadko wyniki, które
mogły zawstydzić niejednego z panów.
Warto wspomnieć, że oprócz konkurencji motoryzacyjnych zorganizowano też
inne: mecz piłki halowej oraz strzelanie z
wiatrówki.
Zlot poświęcono pamięci współzałożyciela Omega Klubu Polska Pawła „Gawora”, który zginął tragicznie w czerwcu
bieżącego roku. Przeprowadzono nawet
kwestę na rzecz jego dzieci. To piękny
gest i dowód na to, że pomimo krótkiej
historii (istnieje 1,5 roku), klub sku-

Dlaczego właśnie „Omega”? - oto pytanie, którego zadanie wydaje się oczywiste.
-Oprócz tego, że jest bardzo przestronna i dobrze wyposażona, ma jeden plus
doceniany przez osoby lubiące bawić się
samochodem - tylny napęd - wyjaśnia
współzałożyciel i prezes OKP Piotr „Pite-

ogólnopolskie.
Dotychczas klubowicze z całego kraju spotykali się w okolicach Sulejowa, w
Poraju oraz w Lidzbarku. Teraz przyszła
kolej na Kobylą Górę. Skąd ten pomysł?
-Padło na to miejsce, ponieważ jest
położone prawie w centrum Polski. Da
się więc tutaj dojechać w miarę szybko

rek” Kupczak z Częstochowy. - Jest u nas
na forum internetowym takie hasło - gdyby przedni napęd był dobry, to wszyscy
chodziliby na rękach. „Omega” to dość
luksusowy samochód w rozsądnej cenie.
Co prawda warunkiem wstąpienia do
Klubu jest posiadanie tego właśnie auta,
lecz później nie jest to już aż tak istotne.
-Są ludzie, którzy zmieniają samochody, a mimo to przyjeżdżają na zloty, są
cały czas na forum - dodaje P. Kupczak.
- Tworzą się więzy czysto ludzkie, motoryzacja schodzi na drugi plan. Chodzi
o to, aby spotkać się w dobrym gronie,
porozmawiać, pobawić.
Podstawową formą kontaktu klubowiczów jest wspominane wyżej forum in-

z każdego kierunku. Są tu też warunki do
przeprowadzenia zawodów sprawnościowych oraz dobry kwaterunek - tłumaczy
P. Kupczak.
Przypomina ponadto, że w przeszłości
swoje zloty organizowali w Kobylej Górze
członkowie „Vectra Unlimited” - klubu, w
którym „Piterek” i „Gawor” działali przed
kupieniem „Omeg”. Nie ma zasady, według której spotkanie takie musi odbywać
się za każdym razem gdzie indziej. Tym
samym jest szansa, że jeszcze kiedyś
zawitają w nasze okolice pasjonaci największych spośród „Opli”. Być może
wtedy tubylcy wykażą nieco większe nimi
zainteresowanie. Zapewniam, że warto.

Łukasz Śmiatacz

NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE DLA PAŃSTWA DOMU
NATYCHMIAST NOŚNE
NADAJĄ SIĘ NATYCHMIAST
DO CHODZENIA

Masywne stropy
gotowe Dennert DX
oraz róźnorodne
elementy schodowe –
perfekcyjny zespól z
maksymalną swobodą
planowania oraz
mistrzowie na kaźdej
budowie!

Strop
Schody
Skrzynie
roletowe
Pustaki + Ściana
Kominy
Nadproża
Kolumny
= wszystkie
elementy surowe
bezpośrednio od producenta

Czas dostarczenia około 2 tygodni od zamówienía!
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