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

IV Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego w Ostrzeszowie

Wieczór z klasykami metalu

DOMINIKA I MATEUSZ WYTAÑCZYLI Z£OTO
Sobota 13 paŸdziernika by³a niezwykle roztañczonym dniem,
NAJLEPSZE PARY TANECZNE
œwiêtem dla sympatyków tañca towarzyskiego w Ostrzeszo(w poszczególnych kategoriach, klasach i stylach)
wie. Tu bowiem odbywa³ siê IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
Kat. wiek. 12-13, kl. „E”, kombinacja
TAÑCA TOWARZYSKIEGO – „Jesieñ 2007”. Kilkadziesi¹t 1. Diana DRO¯D¯ – Adrian FOKSIÑSKI („Styl” Wroc³aw)
par tanecznych z 22 klubów walczy³o w 12 kategoriach
Kat. wiek. 12-13, kl. „D”, kombinacja
uwzglêdniaj¹cych klasê, wiek i styl o puchary i medale. Wœród
1. Aleksandra MA£ECKA – Filip GO£KOWSKI (PM Lubin)
fundatorów byli starosta powiatu ostrzeszowskiego i burmistrz
Kat. wiek. 14-15, kl. „E”, kombinacja
miasta i gminy. Zaœ organizatorem turnieju, odbywaj¹cego siê

W niewielkich miastach na takie koncerty czêsto czeka siê latami. Na domiar
z³ego oczekiwanie nie zawsze wynagradzane jest godnym go widowiskiem. Tym
razem wszystko siê jednak zgadza³o.
Pierwszy w historii koncert grupy TSA
w Ostrzeszowie nale¿a³ bez dwóch do
najwiêkszych wydarzeñ muzycznych
bie¿¹cego roku.
Przekrój wiekowy publicznoœci by³
najlepszym potwierdzeniem powiedzenia
„muzyka ³¹czy pokolenia”. W d³ugiej kolejce do kinoteatru „Piast” stali zarówno
starzy fani, pamiêtaj¹cy grupê z czasów
jej najwiêkszej œwietnoœci, jak i nastoletni
mi³oœnicy rocka, dla których TSA to godna wielkiego szacunku legenda. I jedni, i
drudzy bawili siê jednak równie dobrze.
Odró¿nia³ ich jedynie sposób, w jaki to
robili. Podczas gdy nastolatkowie z lat 80.

ws³uchiwali siê w ulubione riffy i teksty nie
przejawiaj¹c szczególnej aktywnoœci ruchowej, obecni nastolatkowie wiêkszoœæ
czasu spêdzali pod scen¹, szalej¹c do
upad³ego. A zespó³? Zespó³ robi³ swoje, i
to jak! Obserwuj¹c poczynania Marka Piekarczyka, Andrzeja Nowaka, Stefana Machela, Janusza Niekrasza i Marka Kap³ona
a¿ trudno uwierzyæ, ¿e na karku maj¹ ju¿
25 lat burzliwej kariery. Wszyscy byliœmy
pod wielkim wra¿eniem formy wokalnej
tego pierwszego. Tym bardziej ¿e nie tylko
œpiewa³, ale te¿ prezentowa³ publicznoœci
swój charakterystyczny „taniec”. Przypomina w nim szamana odprawiaj¹cego
jakiœ tajemniczy, nieznany rytua³. Ponadto Piekarczyk chêtnie rozmawia³ z fanami,
pokazuj¹c przy tym niepospolite poczucie
humoru. Spoœród muzyków najwiêkszym
showmanem okaza³ siê Nowak. Wie on
doskonale, co zrobiæ, by dobywanymi z
gitary dŸwiêkami czy przybieranymi pozami i minami wzbudziæ w s³uchaczach
entuzjazm. A muzyka? Tutaj komentarze
s¹ ca³kowicie zbêdne. TSA to przecie¿
bodaj jedyny polski zespó³ heavy metalowy, którego utwory sta³y siê ponadczasowymi przebojami, zajmuj¹cymi czo³owe
miejsca na wielu listach. W Ostrzeszowie
zagrali wiêkszoœæ z nich. W przewadze
by³y te najbardziej dynamiczne i energetyczne, onegdaj porywaj¹ce t³umy na
historycznych festiwalach w Jarocinie.

Fani nie wybaczyliby im jednak zapewne
braku niekwestionowanych rockowych
hymnów, ballad, podczas s³uchania
których przechodz¹ ciarki - „51” i „Trzy
zapa³ki”. Z gór¹ dwie godziny ostrej jazdy
bez ¿adnej taryfy ulgowej minê³y bardzo
szybko. Po kilku wyproszonych owacj¹
na stoj¹co bisach cz³onkowie zespo³u
zniknêli za drzwiami garderoby, a w kinoteatrze oprócz nich pozostali ju¿ tylko
najzagorzalsi fani. Gotowi byli czekaæ
kilkadziesi¹t minut, by tylko zamieniæ kilka s³ów ze swymi idolami, zrobiæ sobie z
nimi zdjêcie, dostaæ autograf na oryginalnym, kupionym æwieræ wieku temu „winylu”. Te kilka chwil spêdzonych w towarzystwie najpierw A. Nowaka, a póŸniej M.
Piekarczyka zapamiêtaj¹ na d³ugo. Trzeba
przy tym podkreœliæ, ¿e cz³onkowie Tajnego Stowarzyszenia Abstynentów poza

scen¹ niczym nie przypominaj¹ gwiazd.
Rozmawiaj¹ z fanami jak z dobrymi
kumplami, bez typowej dla takich relacji
zdawkowej i wymuszonej uprzejmoœci.
Niektórych zdziwi³o jedynie to, ¿e A.
Nowak nie pozwala³ siê fotografowaæ.
Jak t³umaczy³, uniemo¿liwiaj¹ mu to
podpisane zobowi¹zania. Za najwiêksz¹
ciekawostkê pobytu zespo³u TSA w
Ostrzeszowie nale¿y uznaæ zakup przez
J. Niekrasza... samochodu marki Syrena.
Zobaczy³ auto stoj¹ce na skraju jezdni i od
razu zapa³a³ do niego szczerym uczuciem.
Po za³atwieniu wszelkich formalnoœci z
w³aœcicielem zasiad³ za jej kierownic¹.
Wystêp grupy TSA by³ drugim z cyklu
„Legendy polskiej muzyki w Ostrzeszowie”. Miesi¹c temu zagra³o tutaj Stare Dobre Ma³¿eñstwo. Choæ z pozoru
zupe³nie ró¿ne to zespo³y, to jednak po
obu koncertach nasuwaj¹ siê podobne
odczucia. Prawdziwa, szczera, p³yn¹ca z
duszy, a nie z komputera muzyka zawsze
siê obroni. Bez wzglêdu na to, jak dawno
temu powsta³a.

£. Œmiatacz
PS
Podczas koncertu prowadzona by³a
zbiórka pieniêdzy na operacjê dla ciê¿ko
chorej 29-letniej Eli. Kwestê przeprowadzali jej przyjaciele. W akcjê w³¹czyli
siê te¿ cz³onkowie zespo³u TSA.

1. Natalia JAÑSKA – Dawid MAREK („Helkon” Kêpno)
Kat. wiek. 14-15, kl. „D”, kombinacja
1. Anna MI£AK – Maciej WALCZAK (SMS „Tango” £ódŸ}
Kat. wiek. 14-15, kl. „C”, latynoskie
1. Anna KOTALA – Dominik KOTALA („Novomex” Opole)
Kat. wiek. 14-15, kl. „C”, standardowe
1. Anna KOTALA – Dominik KOTALA („Novomex” Opole)
Kat. pow. 15 lat, kl. „E”, kombinacja
1. Bronis³awa KRÓLIKOWSKA – Kamil MICHALSKI („Finezja” Poznañ)
Kat. pow. 15 lat, kl. „D”, kombinacja
1. Dominika ŒMIEJCZAK – Mateusz MOCEK (ST „Rytm” Ostrzeszów)
Kat. pow. 15 lat, kl. „C”, latynoskie
1. Joanna BORKOWSKA – Jakub KACZMARCZYK („Iness” Wroc³aw)
Kat. pow. 15 lat, kl. „C”, standardowe
1. Justyna WITKKE – £ukasz WYRZYKIEWICZ („Finezja” Poznañ)
Kat. pow. 15 lat, kl. „B”, latynoskie
1. Joanna LASAK – Adam £UKASIK („Awangarda” K.T.)
Kat. pow. 15 lat, kl. „B”, standardowe
1. Amelia PIEŒKIEWICZ – Jakub KRASNOWSKI („Styl” Wroc³aw)

w hali sportowej Gimnazjum nr2, by³a Szko³a Tañca
RYTM Ostrzeszów. Szko³a zg³osi³a do konkursu tylko jedn¹ parê taneczn¹, za to najlepsz¹! To w³aœnie
ostrzeszowianie: Dominika ŒMIEJCZAK i Mateusz
MOCEK w kategorii „D” - par powy¿ej 15 lat nie
dali szans rywalom – tanecznym krokiem siêgnêli
po z³oty medal.
Tañce rozpoczê³y siê jeszcze przed
po³udniem, ale fina³owa gala rozegrana zosta³a ju¿ wieczorow¹ por¹.
Rozpoczê³a j¹ prezentacja wszystkic h
uczestników turnieju. Zaraz potem ruszono w tany. Na pierwszy ogieñ posz³y
„ogniste” tañce latynoamerykañskie,
tañczone przez najm³odszych tancerzy w wieku 12-13 lat. Po nich, ju¿ w
tañcach standardowych, mogliœmy
podziwiaæ nieco starsze pary. Tak na
przemian trwa³a przeplatanka stylów i
klas, walca i samby, tanga i rumby, tote¿
nikt z publicznoœci nie móg³ poczuæ siê
znu¿ony monotoni¹ pokazów. Sympatycy tañca, choæ nie stanowili zbyt licznego grona, ¿ywio³owo reagowali na popisy
tancerzy. Najwiêkszy aplauz, rzecz jasna,
towarzyszy³ wystêpom m³odych ostrzeszowian. Ci zaœ odwdziêczyli siê piêknym
tañcem, któremu nie mogli oprzeæ siê
tak¿e jurorzy konkursu.
Dominika i Mateusz s¹ uczniami klasy pierwszej II LO w ZS nr2 w Ostrzeszowie. Od oœmiu lat trenuj¹ pod okiem
Dariusza Baranowskiego, instruktora ST
„RYTM”. Mateusz przyznaje, ¿e nie zawsze by³ pilnym tancerzem, zmobilizowa³
siê wówczas, gdy ich wspólna praca
zaczê³a przynosiæ efekty. Teraz oboje
mog¹ cieszyæ siê coraz wiêkszym uznaniem i wci¹¿ nowymi osi¹gniêciami. Przed

m³odymi tancerzami ambitne zadanie zdobywania coraz
wy¿szych klas, a w przysz³oœci siêgniêcia po tytu³ Mistrza Polski, co tak¿e jest realne.
Turniej ostrzeszowski trzeba
uznaæ za udany i to nie tylko z powodu sukcesu naszych tancerzy. Jest to
impreza o coraz szerszym zasiêgu,
a udzia³ par z Wroc³awia, Poznania, a nawet ze Szczecina mo¿e
byæ tego dobitnym przyk³adem.
Urok tancerzy, zwiewnoœæ walców
i ¿ywio³owoœæ tañców latynoskich stwarza widowisko
dostarczaj¹ce wielu estetycznych doznañ. Mo¿na
mieæ nadziejê, ¿e za
rok, podczas V Turnieju,
tañcz¹ce pary przyjdzie liczniejsze grono
mi³oœników tañca.

K. Juszczak

Epokowy wystêp Ivana

Ivan Komarenko – by³y cz³onek
zespo³u Ivan i Delfin, odwiedzi³ niedawno dyskotekê EPOKA w Kobylej
Górze. Mimo ¿e od jakiegoœ czasu piosenkarz nie wystêpuje z zespo³em, w
Epoce nie by³ sam. Towarzyszy³y mu
tancerki, z którymi da³ niez³y show.
Œwietne uk³ady taneczne robi³y mi³e
wra¿enie, szczególnie ten, w którym
dziewczyny wysz³y na scenê w czarnych p³aszczach z kapturami, z pochodniami w d³oniach. Us³yszeliœmy
kilka wiêkszych przebojów artysty,
nie zabrak³o oczywiœcie znanych

wszystkim i najbardziej oczekiwanych „Czarnych oczu”; ciekawostk¹
by³o zaœpiewanie przeboju Seweryna
Krajewskiego - „Wielka mi³oœæ.”
W Kobylej Górze mia³o tak¿e miejsce pewne „epokowe wydarzenie” Ivan za konsolet¹ did¿eja. To pewnie
nieczêsto siê zdarza. W³aœnie z tego
miejsca zaœpiewa³ a capella star¹
piosenkê. Co z tego, ¿e przyczyn¹
by³y k³opoty z mikrofonem. Fani Ivana
na pewno byli zadowoleni z wystêpu,
tym bardziej ¿e po nim mogli od idola
otrzymaæ autograf.

Dyskoteka w Kobylej Górze raz
po raz goœci znanych piosenkarzy
i zespo³y. Warto siê tam wtedy (i
nie tylko wtedy) wybraæ. Zw³aszcza
¿e wejœciówki na koncerty zawsze
mo¿na wygraæ w „Czasie Ostrzeszowskim”.
aga

