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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.

ŒMIERÆ NA DRODZE
Pisk hamulców, g³oœny trzask, przerwane nagle s³owa. Potem ju¿ tylko
przeraŸliwie g³ucha cisza. Zginê³a, choæ
mog³a jeszcze ¿yæ – niepotrzebnie, za
wczeœnie. Pozostaje ból, wspomnienie
i ten krzy¿…
Takich tragicznych wydarzeñ nie
brakuje. Trudno o nich mówiæ, choæ
czas nieco goi rany. Niech wiêc opis
zdarzeñ stanie siê wspomnieniem o
osobach, które by³y, odesz³y, lecz zawsze pozostan¹ w pamiêci.

Wspomnienie 17
Maria Sroczyñska
zginê³a 16.02.2004 r.
Zgrzyt hamulców lokomotywy, lecz ju¿
jest za póŸno. Maszynista wie, ¿e w coœ
uderzy³. Poci¹g relacji Kluczbork-Poznañ
zatrzymuje siê. Jest wczesny poranek
16 lutego 2003r. Robi siê zamieszanie

w wagonach. Co niektórzy wychodz¹
na zewn¹trz, by zobaczyæ, co siê sta³o.
Wœród tych osób jest równie¿ p. Ireneusz, jad¹cy do pracy w Ostrowie. Wie, ¿e
jego ¿ona Maria, bêd¹ca dró¿niczk¹ na
przejeŸdzie w Dêbniczu powinna o tym
czasie skoñczyæ s³u¿bê i iœæ na dworzec
w Przygodzicach. Jednak przez myœl mu
nie przechodzi, ¿e za chwilê jego ¿ycie
runie w gruzach.
Uszed³ kilka metrów, gdy zauwa¿y³
le¿¹c¹ przy torach torebkê ¿ony. Wówczas ju¿ wiedzia³... Cia³o ¿ony le¿a³o
miêdzy torami. Kierownik poci¹gu natychmiast zadzwoni³ po pogotowie
do Ostrowa. Przyjecha³o po oko³o 30
minutach. By³a nieprzytomna, ale jesz-

cze ¿y³a. Po przywiezieniu do szpitala,
jeszcze przed operacj¹, zmar³a. Nie by³o
mo¿liwoœci jej uratowaæ, gdy¿ narz¹dy
wewnêtrzne zosta³y mocno uszkodzone.
Jak to siê dok³adnie sta³o, nikt nie
wie, mo¿na tylko - jak mówi p. Ireneusz
- przypuszczaæ. Przechodzi³a jak zawsze
przez tory, by od budki dró¿nika dojœæ
na stacjê w Przygodzicach. Zapewne
s³ysza³a nadje¿d¿aj¹cy poci¹g. Mo¿e siê
poœliznê³a, mo¿e myœla³a, ¿e pojedzie
innym torem. Maszynista na pewno jej
nie widzia³. By³o jeszcze ciemno, oko³o 6
rano. Poci¹g sun¹³ z prêdkoœci¹ 94 km/h,
dozwolon¹ na tym odcinku jazdy. Ludzka postaæ by³a zapewne niewidoczna.
Czy zosta³a zahaczona przez wystaj¹c¹
czêœæ lokomotywy, np. schody? Na pewno nie zosta³a uderzona przedni¹ czêœci¹
maszyny, gdy¿ wówczas zosta³aby wessana pod ni¹.
Œmieræ p. Marii sta³a siê tragedi¹ dla

najbli¿szych. Strata mamy dla dwóch
córek i dwóch synów oraz ¿ony po 26
latach ma³¿eñstwa, to dramat nie do opisania. Trudno by³o siê z tym pogodziæ i
wyt³umaczyæ dzieciom, ¿e mama wysz³a
wieczorem do pracy, a rano ju¿ nie
powróci³a.
„Byliœmy szczêœliwym, bardzo udanym ma³¿eñstwem” wspomina p. Ireneusz. Nigdy siê nie k³óciliœmy. Pamiêtam
wszystkie domowe uroczystoœci pe³ne
radoœci i ciep³a rodzinnego. Taka by³a
i tak¹ pozostanie w moim sercu na zawsze.”

W.J.

Na zdjêciu sprzed lat p. Maria z synami
- Arkadiuszem i Mieczys³awem.
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Wywiad z Markiem Piekarczykiem (TSA)

Po pierwsze gratulujê koncertu i kondycji. Co robiæ, ¿eby przez æwieræ wieku
œpiewaæ na tak wysokim poziomie?
Nie œpiewaæ piosenek, których siê
nie lubi. Nie œpiewaæ tylko po to, ¿eby
zarabiaæ pieni¹dze, ¿eby mieæ poklask.
Mo¿e w ustach starego wygi
zabrzmi to dziwnie, ale to jest
rodzaj pos³annictwa. Nie muszê
udawaæ nikogo innego, to jestem ja. Je¿eli Bóg nie zabra³ mi
g³osu, to znaczy, ¿e jestem jeszcze potrzebny, ¿e muszê jeszcze
coœ zrobiæ. Dlatego wychodzê
na scenê.
A mo¿e to zbawienne
dzia³anie rock’n’rolla?
Rock’n’roll jest wspania³y,
energetyczny, podniecaj¹cy, ale
taki sam mo¿e byæ jazz, blues,
dixyland... Jest mnóstwo energetycznej muzyki. Tu chodzi
o to, czy masz energiê i czy to
ma jakiœ wewnêtrzny sens dla
ciebie samego. Wtedy nie musisz nikogo ok³amywaæ. K³amstwo jest strasznie
trudne.
I w sztuce chyba nie do przyjêcia.
Nie tylko w sztuce, ale we wszystkim.
Kiedy raz sk³amiesz, musisz pamiêtaæ, co
powiedzia³eœ i ci¹gn¹æ to dalej. Robi siê lawina. Pierwsze k³amstwo rodzi nastêpne.
Na scenie to strasznie kosztuje. Ca³y czas
musisz siê pilnowaæ.
Ale Wam przez ostatnie 25 lat uda³o siê
unikn¹æ k³amstwa. Ca³y czas jesteœcie
wierni obranej na pocz¹tku drodze. Czy
³atwo jest byæ tak konsekwentnym?
Bardzo ³atwo. Wolno albo szybko,
wybór nale¿y do ciebie. Szybko oznacza
wejœcie w jakieœ uk³ady, durne systemy,
mody. Moda zawsze prowadzi do jednego
– do second handu, do przeceny. Sezon
siê koñczy i jesteœ na przecenie. Jeœli coœ
kochasz, to musisz to zrobiæ dobrze. My
mieliœmy tyle czasu, tyle lat gramy, ¿e
musieliœmy siê nauczyæ tego rock’n’rolla.
Chocia¿ nie twierdzê, ¿e umiemy. Ca³y
czas siê uczymy. Cz³owiek musi siê uczyæ
ca³e ¿ycie. To nie jest tak, ¿e „kujemy”,
tylko na ka¿dym koncercie odkrywa siê
coœ nowego, ka¿da p³yta jest nowym
spojrzeniem, now¹ nauczk¹. Cz³owiek ma
otwarty mózg.
Czego w takim razie nauczyliœcie siê
na dzisiejszym koncercie?
Wielu rzeczy. Bêdê wiedzia³ jutro, gdy

obudzê siê rano. Kiedy cz³owiek siê budzi,
wszystko widzi.

je, kiedy jeszcze mieszka³em w Nowym
Jorku.

W Waszej 25-letniej karierze nie
brakowa³o zawirowañ, rozstañ, powrotów, zmian sk³adu. Jak to wszystko na
Was wp³ywa³o?
Debiutowa³em jako 30-latek, a wiêc
cz³owiek, który ju¿ kuma, o co chodzi na
œwiecie. Nikt nie móg³ mnie ju¿ nabraæ.
To, ¿e zawodowo zacz¹³em œpiewaæ dopiero w TSA, nie znaczy, ¿e nie mia³em
innych propozycji. Mia³em je i to od
bardzo znanych zespo³ów. Byæ mo¿e
spowodowa³bym, ¿e gra³yby one do dzisiaj, nie wiadomo, nie gdybajmy. A moi
koledzy byli m³odymi ch³opakami, dopiero
co skoñczyli ogólniak. Oni jeszcze nic nie
zrobili, a ja ju¿ swoje prze¿y³em - tu³aczki
po œwiecie, ciê¿kie prace, mi³oœci. Mia³em
ju¿ za³o¿on¹ rodzinê, by³em trochê innym
cz³owiekiem, chocia¿ nie do koñca usta-

Zagra³eœ Chrystusa w musicalu „Jesus Christ Superstar”. Jakie znaczenie
mia³a dla Ciebie ta rola?
To by³o tak samo wa¿ne jak debiut w
TSA, ale myœlê, ¿e bardziej intensywne.
Spe³ni³o siê moje marzenie. Czeka³em
na to 17 lat. Œmiali siê ze mnie, kiedy
mówi³em, ¿e kiedyœ zagram Jezusa na
Broadwayu. No i graliœmy, na Broadwayu.

Wyró¿nialiœmy siê we wszystkim
Kiedy w 1964r. dobieg³a koñca budowa
nowego budynku Szko³y Podstawowej nr 1
to oni jako pierwsi rozpoczêli w nim naukê.
W 35 lat po ukoñczeniu podstawówki postanowili siê spotkaæ. 27 paŸdziernika odby³ siê
w Ostrzeszowie zjazd rocznika 1972.
Uczestnicy spotkania mieli co wspominaæ.
Ju¿ sam pocz¹tek edukacji by³ dla nich nietypowy. Budowniczowie nowej siedziby SP
nr 1, tzw. „Tysi¹clatki”, nie dotrzymali terminów i pierwszy dzwonek rozbrzmia³ nie
1 wrzeœnia, ale dopiero 25 paŸdziernika.
Do tego momentu uczniowie rozlokowani byli po innych placówkach – po czêœci
w Szkole Podstawowej nr 2 i I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym. Wiele póŸniejszych
wspomnieñ wi¹¿e siê z osob¹ wychowawcy
– Janusza Paprzyckiego. Byli uczniowie ze
szczególnym rozrzewnieniem mówi¹ o zdarzeniu, które bardzo dobrze obrazuje metody wychowawcze, jakimi siê pos³ugiwa³.
Znalaz³ mianowicie sposób na ograniczenie
zaœmiecania sal lekcyjnych i korytarzy.
Podczas zajêæ SKS rozda³ nieco zaskoczonym podopiecznym cukierki, które zosta³y
niezw³ocznie skonsumowane, a papierki
tradycyjnie wyl¹dowa³y na pod³odze. Fina³
sprawy by³ jednak inny ni¿ zwykle. Pan profesor wyzbiera³ papierki i ze s³owami „oddajê
wam wasz¹ w³asnoœæ” wszed³ do klasy,
gdzie przebywali wówczas jego wychowankowie. W ten sposób uda³o siê ca³kowicie
wyeliminowaæ problem œmiecenia.
-Nigdy nas nie strofowa³ w sensie straszenia, nagan, tylko w³aœnie wychowywa³
– mówi o swoim wychowawcy Maria Libera
(z domu Szymañska).
Oceniaj¹c siebie i pozosta³ych kolegów
stwierdzi³a.
-Wyró¿nialiœmy siê we wszystkim.

Potrafiliœmy zrekompensowaæ nasze uchybienia tym, ¿e np. mieliœmy dobre wyniki
w sporcie (...) Mówi¹c najkrócej, byliœmy i
najlepsi i najgorsi. Psociliœmy, byliœmy niesforni...
Z drugiej strony nale¿eli do najaktywniejszych, jeœli chodzi o inne przejawy
¿ycia szkolnego, chocia¿by organizowanie okolicznoœciowych imprez. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e 42 uczniów klasy Ia starannie
wyselekcjonowano. Trafili do niej w du¿ej
czêœci ci, którzy przejawiali w³aœnie predyspozycje do uprawiania sportu.
Frekwencj¹ na zjeŸdzie zaskoczeni byli nawet jego uczestnicy. Z przeró¿nych zak¹tków
Polski, a w kilku przypadkach tak¿e z zagranicy przyby³o bowiem a¿ 31 osób. Najpierw
zebrali siê w szkole, wybieraj¹c oczywiœcie
klasê, w której przed laty odbywali wiêkszoœæ
zajêæ. Jak na prawdziw¹ lekcjê przysta³o, J.
Paprzycki sprawdzi³ obecnoœæ, a nastêpnie
dok³adnie przepyta³ podopiecznych. Tym razem wszyscy byli przygotowani wrêcz perfekcyjnie. Nic dziwnego, mieli na to ca³e 35

lat. Jak z nut opowiadali wiêc o swoim ¿yciu
prywatnym i zawodowym, o tym, co uda³o
im siê osi¹gn¹æ. Z wys³uchanych wypowiedzi wynika, ¿e wszystkim siê powiod³o.
-Cieszymy siê, ¿e wszystkim z nas uda³o
siê na tyle, ¿e nie mamy podstaw do narzekania, do mówienia, ¿e jest Ÿle – twierdzi M.
Libera.
Niestety nie wszystkim dane by³o
doczekaæ tych radosnych i wzruszaj¹cych
zarazem chwil (wielu widzia³o siê po raz
pierwszy od ukoñczenia szko³y). Minut¹
ciszy uczczono pamiêæ jednego ze szkolnych kolegów, zmar³ego przed 5 laty Marka Chachu³y. Zapalono te¿ znicz i z³o¿ono
wi¹zankê kwiatów na jego grobie.
Organizatorami zjazdu byli Teresa Czwordon (z domu So³yga) oraz Jerzy Sobczak.
Zwa¿ywszy na ich zaanga¿owanie nale¿y
przypuszczaæ, ¿e jeszcze nie raz wezm¹
siê za takie przedsiêwziêcie. Chêtnych do
udzia³u te¿ z ca³¹ pewnoœci¹ nie zabraknie.

£. Œmiatacz

Mo¿na byæ rock’n’rollowcem do koñca
¿ycia?
A czemu nie. To nie jest jakaœ dewiza
¿yciowa, ale mo¿na graæ rock’n’rolla do
koñca ¿ycia. Czy muzyk musi byæ ³adny,
m³ody i skakaæ po scenie?
Niektórzy tak w³aœnie myœl¹.
I to jest g³upota, bo myœl¹ o cyrku, o
rzeczach modnych, które s¹ na
chwilê, na listy przebojów. Nie
myœl¹ o tym, ¿e ktoœ robi dla
ludzi coœ, czego oni pragn¹. Pewien rodzaj ekspresji, prze¿yæ,
uczuæ. Kiedy przestaniemy ludzi
cieszyæ, wkurzaæ, wzruszaæ,
denerwowaæ i podniecaæ to trzeba bêdzie spadaæ. Najgorsza jest
obojêtnoœæ.
Jestem pewien, ¿e Wam to
nie grozi.
Rozmawia³ £. Œmiatacz

bilizowanym. Ci¹gle szuka³em swojego
miejsca i znalaz³em je w TSA. Wtedy
dopiero poczu³em, ¿e jestem u siebie.
Do dziœ jestem pewien, ¿e to w³aœnie ten
zespó³ jest najlepszy, w jakim móg³bym
graæ.
Pewnie st¹d to d¹¿enie do utrzymania
go na estradzie i powrotu do oryginalnego, najlepszego sk³adu.
To siê samo sta³o. Gdy jesteœ ¿onaty,
to myœlisz, ¿e zatrzasnê³a siê za tob¹ furtka, ¿e wszystkie kobiety s¹ fajniejsze od
¿ony. Ale jak siê jej dobrze przyjrzysz, to
stwierdzasz, ¿e nie jest taka z³a, wszystko
jest jak trzeba. Tak samo jest z nami.
Czy w przypadku zespo³u TSA rock’n’roll to tylko muzyka, czy coœ wiêcej,
np. styl ¿ycia?
My po prostu gramy. Rock’n’rolla albo
siê s³ucha, albo nie, lubi siê albo nie.
Nie jest to jedyna muzyka na œwiecie.
Rock’n’roll ma wiêcej lat ni¿ my, ale jest
m³ody. W Polsce jest przes¹d, ¿e to muzyka dla m³odych, a przecie¿ w Stanach
widzia³em, jak tañczy³y przy niej starsze
kobiety.
Na Twojej stronie internetowej
wyczyta³em, ¿e wykonywa³eœ w ¿yciu a¿
45 zawodów. Czy jest wœród nich taki, na
który móg³byœ zamieniæ œpiewanie?
Nie, ale móg³bym go wykonywaæ
oprócz œpiewania. Robi³em np. projekty
opraw brylantów, piêkne rzeczy. Mam
jeszcze kilka do dokoñczenia. Zacz¹³em

M³odzi grabowianie chc¹ skateparku
Poœród wielu pism, jakie ka¿dego dnia sp³ywaj¹ na
biurko burmistrza Grabowa, niedawno znalaz³o siê jedno
pod ka¿dym wzglêdem nietypowe. Wyj¹tkowi byli zarówno autorzy, jak i temat. 110 uczniów Szko³y Podstawowej
w Grabowie podpisa³o siê pod petycj¹ o wybudowanie w
miasteczku skateparku.
Pismo trafi³o do Urzêdu Miasta i Gminy 5 paŸdziernika.
Opatrzone by³o za³¹cznikiem w postaci odrêcznie narysowanego projektu skateparku (za wzór s³u¿y³y propozycje
dostêpne w Internecie). Jego autorem i równoczeœnie inicjatorem ca³ej akcji jest uczeñ klasy Vc Szymon Pucha³a. On i
kilku innych fanów deskorolki uznali, ¿e czas dzia³aæ. Doœæ
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K³amstwo jest strasznie trudne

11 paŸdziernika po raz pierwszy
odwiedzi³a Ostrzeszów legendarna grupa heavymetalowa TSA. Marek Piekarczyk, Andrzej Nowak, Stefan Machel,
Janusz Niekrasz i Marek Kap³on dali
koncert, który nale¿y uznaæ za jedno z
najwa¿niejszych wydarzeñ kulturalnych
bie¿¹cego roku. Aby porozmawiaæ z
wokalist¹ i frontmanem zespo³u trzeba
by³o swoje odczekaæ w d³ugiej kolejce,
¿¹dnych autografów, fanów. To ma³e
poœwiêcenie okaza³o siê jednak nad wyraz op³acalne. Oto, co powiedzia³ nam M.
Piekarczyk.

14.11.2007

mieli korzystania ze skateparku w Ostrzeszowie. Nie doœæ,
¿e po³o¿ony z dala od Grabowa, to jeszcze jego obecny stan
pozostawia wiele do ¿yczenia. Ch³opcy wpadli na genialny
w swej prostocie pomys³. Napisali proœbê do burmistrza i
zaczêli zbieraæ pod ni¹ podpisy. W ci¹gu zaledwie czterech
przerw miêdzylekcyjnych pismo sygnowa³o 20% uczniów
podstawówki.
-Ustawiliœmy siê przy parapecie i nieraz by³y bardzo
d³ugie kolejki, ¿eby siê podpisaæ - mówi S. Pucha³a.
To argument lepszy od s³ów. Szymon i jego koledzy liczyli
wiêc, ¿e przemówi do burmistrza i jego wspó³pracowników.
Niestety, odpowiedŸ by³a negatywna. Jak wyjaœnia Marzena Nawrocka z UMiG, mo¿liwoœci finansowe gminy nie
pozwol¹ na realizacjê tak powa¿nej inwestycji w ci¹gu Tak mniej wiêcej mia³by wygl¹daæ skatepark w Grabowie.
najbli¿szych dwóch lat. Ze wstêpnych szacunków wynika,
nauczycieli. „NieŸle kombinujecie” - mówili ponoæ niektó¿e wybudowanie skateparku poch³onê³oby ok. 100 tys.
rzy. Nie bez znaczenia jest te¿ aspekt bezpieczeñstwa.
z³. Tymczasem g³ównym priorytetem w³adz jest aktualnie
Bywa³o bowiem, ¿e grabowscy skaterzy w³asnym sumptem
budowa hali sportowej. Nie ma wiêc mowy o tym, aby w
konstruowali prowizoryczne pochylnie i inne urz¹dzenia
bie¿¹cym i przysz³ym roku skatepark zosta³ wci¹gniêty na
s³u¿¹ce wykonywaniu ryzykownych ewolucji. Wed³ug Szylistê inwestycji. M. Nawrocka podkreœla jednak, ¿e petycja
nie zosta³a definitywnie odrzucona. Deklaruje, ¿e samorz¹d mona skatepark s³u¿y³by swoim u¿ytkownikom przez ca³y
rok. Od wiosny do jesieni do jazdy na deskorolkach, a zim¹,
wróci do niej, kiedy tylko wygospodaruje pieni¹dze.
-Nie wiemy, czy siê poddaæ, czy dalej przekonywaæ przy odpowiednich gabarytach ramp, do szusowania na
nartach.
pana burmistrza - zastanawia siê nieco rozczarowany S.
Przedsiêbiorczoœæ m³odych grabowiaków robi naprawdê
Pucha³a.
spore wra¿enie. Potrafili znakomicie sprecyzowaæ swe
W innych jego wypowiedziach da siê jednak wyczuæ
oczekiwania i nie wahali siê przed³o¿yæ ich decydentom.
du¿¹ determinacjê, chêæ doprowadzenia do koñca tego,
Tylko pogratulowaæ takiej postawy i ¿yczyæ powodzenia.
co rozpocz¹³. Jego zdaniem lista argumentów za budow¹
Miejmy nadziejê, ¿e w³adze nie zapomn¹ zbyt szybko o
skateparku jest d³uga. Zapewnia, ¿e chêtnych do korzyswych deklaracjach, a petycja nie trafi na dno najg³êbszej
stania jest wielu.
szuflady.
-Mam kolegów, którzy przychodziliby codziennie.
£. Œmiatacz
Szymon Pucha³a (pierwszy z lewej) w towarzystwie
Ch³opak widzi te¿ poparcie ze strony doros³ych, nawet
wspieraj¹cych go kolegów.

GO£ÊBIE POWRÓCI£Y DO GO£ÊBNIKÓW

Ju¿ jesieñ. Go³êbie dawno powróci³y
do go³êbników, czas podsumowaæ
kolejny sezon. Spoœród trzech sekcji
lotuj¹cych w naszym powiecie, pierwsi
puchary i dyplomy rozdali hodowcy sekcji Ostrzeszów II. 3 listopada spotkali siê
w sali Cechu Rzemios³, by raz jeszcze
powspominaæ i podzieliæ siê wra¿eniami
z nie³atwego sezonu. Sk³ada³o siê na niego 14 lotów „go³êbi starych” i 7 „go³êbi
m³odych”. W liczbie tej by³y dwa loty
a¿ z Holandii, kiedy to go³êbie musia³y
pokonaæ kilka tys. km, by wyl¹dowaæ w
rodzinnym go³êbniku. Ale to nie te maratony, lecz ca³kiem niepozorny lot z Przybiernowa sta³ siê najwiêkszym wyzwaniem
dla go³êbi i ich w³aœcicieli. Du¿a czêœæ
go³êbi nie powróci³a do go³êbnika. Do
dziœ hodowcy licz¹ straty, wielu utraci³o
wtedy najlepsze okazy. W³aœciwie trudno
zrozumieæ, co takiego musia³o siê staæ,
bo pogoda by³a dobra tego dnia. Mówi
siê, ¿e to wzmo¿ona aktywnoœæ radarowa nad granic¹ i zak³ócenia w polu magnetycznym by³y przyczyn¹ utraty orientacji przez czêœæ ptaków, ale ca³¹ prawdê
o tym feralnym dla wielu locie trudno
bêdzie ustaliæ. Na szczêœcie zakoñczony
sezon go³êbich lotów obfitowa³ g³ównie
w radosne chwile. Bo tak naprawdê tylko
go³êbiowi pasjonaci wiedz¹, ile¿ radoœci
i emocji wi¹¿e siê z momentem, kiedy
go³¹b po dalekim locie staje w progu
rodzinnego go³êbnika. Najwiêcej tych
szczêœliwych momentów prze¿ywali
Eugeniusz i Jaros³aw Dzia³akowie – mistrzowie w kategorii „go³êbi starych”.
Udany sezon mia³ tak¿e Grzegorz Hyrza
– wicemistrz wœród „go³êbi starych” i
mistrz w kategorii „go³êbi m³odych”. Zadowoleni z zakoñczonego sezonu powinni te¿ byæ prezes sekcji Jaros³aw Zagórski i jego 12-letni syn Adam, najm³odszy
z zarejestrowanych go³êbiarzy. Razem
tworzyli dzielnie wspieraj¹cy siê duet, ale
te¿ – co podkreœla tata – mocno ze sob¹
rywalizuj¹cy. Z tej rywalizacji przysz³y
wyniki plasuj¹ce przebojowy duet w
czo³ówce klasyfikacji. Niestety, równie¿
im zaginê³o kilka czo³owych go³êbi we
wspomnianym ju¿, feralnym locie.
Prezes sekcji Ostrzeszów II – Jaros³aw
Zagórski w krótkim wyst¹pieniu nawi¹za³
do historii ostrzeszowskich go³êbi pocztowych. Sekcja taka powsta³a w 1934r.
Za³o¿ycielem pierwszej grupy lotnej
by³ Wac³aw Biegalski. Przyjêli nazwê
„25 Grupa Lotna STRZA£A”. Mówca
wspomnia³ o kolejnych pokoleniach
hodowców tworz¹cych miejscow¹

historiê. Pada³y nazwiska: I. Nowaka,
W. Adamskiego, J. Maciejewskiego, F.
Nowaka… W 2001r. powsta³ oddzia³ sycowsko-ostrzeszowski. Wkrótce potem
nast¹pi³ podzia³ Ostrzeszowa na dwie
grupy miejskie i doruchowsk¹. Wszystko
jednak wskazuje na to, ¿e nasi hodowcy
powróc¹ do Ÿróde³. S¹ daleko zaawansowane plany, aby od stycznia utworzyæ
jedn¹ wielk¹ grupê, która w ci¹gu kilku
lat sta³aby siê samodzielnym oddzia³em.
O tym, ¿e atmosfera wœród ostrzeszowskich hodowców jest dobra i po³¹czenie
nie
grozi
animozjami,
œwiadczy
obecnoœæ na spotkaniu kolegów z sekcji I
– Franciszka Nowaka i Marka Kasprzaka.
Ostrzeszowianie zajmuj¹ obecnie wiele
czo³owych miejsc na listach klasyfikacyjnych oddzia³u, st¹d - zdaniem prezesa
Zagórskiego - przysz³a wspólna sekcja
bêdzie oparta na zdrowej rywalizacji,
ale i zgodzie, bo zgoda buduje, niezgoda
rujnuje.
Nie zabrak³o w trakcie spotkania
¿yczeñ dobrych lotów dla kolegów
go³êbiarzy. Gratulacje za tegoroczne
osi¹gniêcia przekaza³ te¿ goszcz¹cy na
spotkaniu starosta Lech Janicki. ¯yczy³
hodowcom rozwijania ich piêknej pasji i
czerpania z niej wielu satysfakcji.
K. Juszczak

WYNIKI PODSUMOWANIA SEZONU
– sekcja Ostrzeszów II
Kategoria „go³êbie stare”
Mistrz
I wicemistrz
II wicemistrz
I przewodnik
II przewodnik
III przewodnik
IV przewodnik
V przewodnik
VI przewodnik
VII przewodnik

Eugeniusz i Jaros³aw
DZIA£AK
Grzegorz HYRZA
Adam i Jaros³aw
ZAGÓRSCY
Mariusz WDOWIAK
Józef i Micha³ KA£U¯NY
Rafa³ KRYSIAK
Zygmunt i Tomasz £OPATA
Tadeusz POLCZYK
Dariusz £OPATA
Miros³aw PASTOK

Kategoria „go³êbie m³ode”
Mistrz
I wicemistrz
II wicemistrz
I przewodnik
II przewodnik
III przewodnik
IV przewodnik
V przewodnik
VI przewodnik
VII przewodnik

Grzegorz HYRZA
Adam i Jaros³aw
ZAGÓRSCY
Eugeniusz i Jaros³aw
DZIA£AK
Hieronim ROZWORA
Pawe³ £OPATA
Jan CHMIELIÑSKI
Zygmunt i Tomasz £OPATA
Rafa³ £UKIANOWSKI
Józef i Micha³ KA£U¯NY
£OPATA - STRYCZEWSKI

