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VOX – 30 LAT NA ESTRADZIE

Odbywające się przed tygodniem
Dni Ziemi Ostrzeszowskiej były okazją
do uczestnictwa w licznych imprezach
i koncertach. Jednym z nich był występ
zespołu VOX, koncertującego od 30 lat w
kraju i za granicą. Witold Paszt, Andrzej
Kozioł i Jerzy Słota zaśpiewali w Ostrzeszowie swoje największe przeboje: „Bananowy song”, „Zabiorę cię, Magdaleno”,
„Szczęśliwej drogi”. Wykonali też utwory
wylansowane przez innych mistrzów piosenki, jak Klenczon czy Grechuta, a z zagranicznych Rod Steward i zespół „Smokie”. Długo trwały oklaski zachęcające do
kolejnych bisów. Kiedy wreszcie publiczność pozwoliła artystom opuścić scenę,
nadarzyła się okazja do krótkiej rozmowy
z członkami zespołu.

ISKRA TALENTU ADEPTÓW SZTUKI
„Dwa lata chodzę do pracowni plastycznej, najchętniej maluję zwierzęta
– namalowałam swojego pieska. Na
zajęciach jest bardzo fajnie, przeważnie
rysujemy, ale chodzimy też na Basztę…
Umiem dużo więcej niż dwa lata temu.”
Ta opinia Magdy Wieczorek nie jest
odosobnioną w grupie 32 młodych artystów, którzy w ostrzeszowskim kinoteatrze prezentują dorobek ostatniego
roku. Mają się czym pochwalić, bo sto
kilka prac zdobiących kinowy korytarz
to tylko zarys ich artystycznych umiejętności. Tego typu wystawy stanowią
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swego rodzaju podsumowanie całorocznych zajęć plastycznych prowadzonych
w pracowni OCK. Są także okazją, aby
świat namalowany przez uwrażliwioną na
sztukę młodzież mogli zobaczyć również
ich rodzice, znajomi i koledzy z klasy.
Na otwierającym wystawę wernisażu
to zainteresowanie było nadspodziewanie duże. W gronie zwiedzających był
również starosta ostrzeszowski Lech
Janicki. Pogratulował inwencji i talentu,
przyznając, że nigdy nie posiadł umiejętności pięknego malowania. Ale być może
i starosta nie miałby z malowaniem pro-

Zaczęliście dzisiejszy występ piosenkami z nowej płyty „Cudowna podróż”…
Ona już nie jest taka nowa, za to piosenki są nieznane i mogą uchodzić za

nowy repertuar.

Czy któraś może stać się przebojem
na miarę „Bananowego songu”?
Nawet się o to nie staramy. Popełniliśmy kardynalny błąd – wrzuciliśmy na tę
płytę 12 świetnych piosenek, a powinno
się dać jedną albo dwie. Ale cieszymy się
z dobrego odbioru tej płyty.
Byliście chyba pierwszym polskim
boys-bandem…
Określano nas jeszcze jako polski „Bee
Gees”, bo śpiewaliśmy kilka piosenek,
operując, jak oni, głosem falsetowym.
Przykładem może być piękna piosenka
„Masz w oczach dwa nieba”.
Jak tworzył się zespół?
Pieczołowicie dobieraliśmy takich ludzi, którzy oprócz swojego głosu potrafią
słyszeć głos kolegów, a nie wszystkim to
się udaje. Ponadto nasza grupa umiała

blemów, gdyby tak jak twórcy wystawy
uczestniczył w zajęciach prowadzonych
przez Elżbietę Lamentowicz. Za owocną
naukę sztuki malowania wszyscy autorzy
prac, a także opiekunka grupy, otrzymali
z rąk dyrektora OCK – Artura Derewieckiego, okolicznościowe dyplomy, zaś na
pamiątkę - ostrzeszowskiego denara.
Tematyka wystawy nie została z góry
określona, malowała ją wyobraźnia i zainteresowania młodzieży. Wynikała też z
rozpiętości wieku twórców – od 9 do 18
lat. Dominują ulubieni przyjaciele – misie,
pieski, a także kwiaty i twarze. Sporo
mamy pejzaży, w tym wakacyjnych, nadmorskich akcentów. Oczywiście są też
krajobrazy nam bliskie – z Basztą, wieżą
czy ratuszem. Zaś technika wykonania
– jak przyznaje p. Elżbieta – jest wynikiem ćwiczeń na zajęciach: począwszy
od ołówka, poprzez węgiel, pastele, po
akwarele i obrazy olejne. Trzeba jednak
przyznać, że w każdym ze wspomnianych rodzajów prac można znaleźć obrazy pełne uroku, znamionujące spore
już umiejętności i iskrę talentu małych
adeptów sztuki.

Sukces MDP
z Głuszyny
21 czerwca 2008 r. na stadionie sportowym w Kleczewie (powiat koniński) odbyły się Młodzieżowe Zawody Sportowo
– Pożarnicze na szczeblu wojewódzkim.
Powiat ostrzeszowski reprezentowały: w
grupie dziewcząt – OSP Godziętowy; w
grupie chłopców – OSP Głuszyna. Chłopcy zajęli w zawodach II miejsce, ustępując jedynie aktualnemu Mistrzowi Polski
– OSP Lądek. Jest to ogromny sukces
OSP Głuszyna, która dzięki zaangażowaniu miejscowych działaczy została bardzo
dobrze przygotowana do zawodów. Była
radość, szampan (bezalkoholowy!) i trochę niedosytu, bo gdyby nie punkty karne,
OSP Głuszyna byłaby na zawodach bezkonkurencyjna. Dziewczęta z Godziętów
zajęły 11. miejsce.
Wszystko zaczęło się od przygotowań
do powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbyły się w dniu
18.05.2008 r. w miejscowości Chlewo,
gdzie drużyna z Głuszyny zajęła I miejsce.
Wizja występu na zawodach wojewódzkich uskrzydliła działaczy z Głuszyny; pan
Roman Dzięcielski sam wykonał przeszkody, aby zawodnicy mogli trenować
codziennie. Prezes OSP Stanisław Grzesiek i naczelnik Sylwester Kolenda nie
szczędzili wolnego czasu, by jak najlepiej
przygotować zawodników. Chłopców nie
trzeba było mobilizować, sami angażowali się w treningi, co przyniosło wymierny
wynik na zawodach wojewódzkich. Życzymy drużynie z Głuszyny jak najwięcej
sukcesów.

(a)

Witold Paszt otoczony przez fanki

Udany jubileusz
Udała się impreza, jaką były obchody
60–tej rocznicy powstania LZS-u w Bobrownikach. Choć zazwyczaj LZS kojarzy
się nam z piłką nożną, to Bobrowniki wolą
grać w siatkówkę. Historia pasjonatów tą
dyscypliną sportu sięga 1948r., kiedy to
powstawała drużyna, której opiekunem
i współzałożycielem był ówczesny kierownik szkoły w Kuźnicy Bobrowskiej, p.
Andrzej Powolny.
Jak to na jubileuszach bywa, wręczano
odznaczenia, statuetki i dyplomy. Nie sposób wszystkich nagrodzonych wymienić,
ale o najważniejszych trzeba wspomnieć
i choć nie mogli wszyscy na to jubileuszowe spotkanie przybyć, to najważniejsi,
założyciele tego siatkarskiego zespołu
byli. O nich chcę wspomnieć, jednocześnie przepraszając, że nie będę wymieniał każdego, kogo uhonorowano. Piękne podziękowania za krzewienie sportu
wiejskiego z okazji Jubileuszu 60-lecia
LZS Bobrowniki Kuźnia Bobrek otrzymali:
główny pionier p. Jerzy Śmigielski oraz
panowie Zenon Janicki i Seweryn Kubiaczyk, trzej przyjaciele spod siatki, którzy
tworzyli drużynę. To właśnie p. Jerzy

agresji. Staramy się też nie mieć banalnych tekstów.

Ważną też rolę na scenie odgrywa u
Was choreografia.
Gdy śpiewa się na żywo, to jest to
naprawdę mordercze. Najczęściej „tańczyliśmy” przy swingach, przy utworach
Glena Millera - aż się to prosiło.

A kto pisze te teksty?
Różni ludzie – na „Cudowną podróż”
teksty napisał Marek Bukowski. Wcześniej pisali: Marek Skolarski, Magda Wojtaszewska, Maria Czubaszek…

To już mija 30 lat, gdy w Sopocie śpiewaliście „Bananowy song”.
Kto wie, czy z tej okazji znów nie wrócimy do białych garniturów. Publiczność
chyba zwariuje. Wśród nowych utworów
mamy takie, które mogłyby stać się takimi przebojami jak „Szczęśliwej drogi”
czy „Bananowy song”, wszystko rozbija
się o lansowanie. Stacje radiowe rządzą
się innymi prawami. Kiedyś dawało się
piosenkę do rozgłośni, ktoś to ocenił i
lansował. Teraz nawet nie można dojść do
stacji radiowej, komercyjnej – one rządzą
rynkiem. Bardzo brakuje wykwalifikowanych dziennikarzy muzycznych. Ci, którzy
są, mają za małą wiedzę, aby realizować
naszą, rodzimą muzykę.
Nawiązując do 30 lat na estradzie,
można powiedzieć, że nasza muzyka łączy pokolenia, jest łagodna, pozbawiona

K. Juszczak
Wystawę prac plastycznych młodzieży
można przez całe wakacje oglądać w holu
kinoteatru „Piast”. Zapraszamy.

znaleźć się w każdym repertuarze: swing,
gospel, country, muzyka pop.

Śmigielski, grający w Kuźnicy, wypatrzył
zawodników - Kubiaczyka i Janickiego najlepszych siatkarzy drużyny z Bobrownik i tak z połączenia obu drużyn powstała
„Kuźnia Bobrek”. Krotką historię tej drużyny przedstawił p. Seweryn Kubiaczyk,
zżyty z drużyną od początku jej istnienia.
Na szczególną uwagę zasługują słowa,
które rozbawiły słuchaczy, a ówczesnym
zawodnikom zasiadającym w pierwszym
rzędzie loży honorowej, wyraźnie przypomniały tamten okres. Oto fragment tej
wypowiedzi: „Zima i mróz, wychodzimy
na halę w Turku, w kożuchach, w butach
filcowych. Jak robiliśmy rozgrzewkę,
to oni mówili – o, gnojarze przyjechali z
Kuźni Bobrek. A jednak zapał, zawziętość,
ukochanie tej rodzinnej bobrowskiej ziemi
doprowadziło, że mecz trwał 40 minut i
zakończył się 3 : 0 dla nas. Była bieda,
ale była ambicja, zapał i patriotyzm, czyli
najwyższe cechy, jakie powinny rodzić
się w człowieku” - zakończył swoje wystąpienie pan Kubiaczyk.
Minutą ciszy uczczono pamięć tych,
którzy z tym sportem byli związani, ale
nie mogli przybyć na jubileusz, bo swój

ostatni ziemski mecz już rozegrali, a teraz
grają tylko w rajskiej drużynie.
Festyn charakteryzuje się tym, że musi
być muzyka, gry, konkursy, loteria fantowa i dzięki temu świetna zabawa. Dzieci
zmagały się w różnych konkurencjach, a
ciekawsze z nich to chociażby turlanie piłki głową, biegi w workach, a dla chłopców
reprezentujących swoje drużyny zadanie
nie lada - w jak najkrótszym czasie ubrać
lalkę, począwszy od założenia pampersa,
a skończywszy na zawiązaniu chustki na
głowie. W loterii fantowej główną nagrodą był pomysłowo zrobiony grill, którego
wykonawcami i jednocześnie fundatorami byli panowie Jarosław Wyryma i Kazimierz Sokołowski. Grill powędrował do
Mikstatu. Największą uwagę biesiadujących przyciągnęły występy ostrzeszowskiej sekcji karate pod czujnym okiem
instruktora Jana Zielińskiego.
Na uroczystości poświęconej piłce
siatkowej nie mogło zabraknąć rozgrywek w tej dyscyplinie. W zorganizowanym
turnieju udział brało 7 drużyn, rozegrano
14 meczów. Bój toczył się aż na trzech
boiskach. Obserwując zabawy dzieci,
siatkówkę, jednocześnie uczestnicząc w
rozmowach pociągając z kufelka, można
było się pogubić w tym, kto z kim gra i kto
kogo ogrywa. Kibice zależnie, od tego,

kto czym zachwycił, wołali: brawo pan
w czerwonym, żółtym lub niebieskim.
Koniec końców i tu wreszcie doszło do
meczu finałowego, w którym zmierzyły się drużyny z Bobrownik i Jankowa
Przygodzkiego. Ostatecznym zwycięzcą
okazała się drużyna z Jankowa, pierwszy raz goszcząca w Bobrownikach. Dwa

Czy jest możliwy wspólny koncert z
Ryszardem Rynkowskim?
Były już takie plany, ale Rysiowi coś
wypadło. Myślę, że po ostatnim spotkaniu
w Legionowie, gdzie rozmawialiśmy z Rysiem, jesteśmy blisko decyzji o wspólnym
występie. To byłaby muzyczna „sensa”!
Jakie wrażenia z pobytu w Ostrzeszowie?
Wspaniała publiczność - bawili się
wszyscy: młodzi, średni i dorośli. Poza
tym ktoś nie bał się wydać trochę więcej
pieniędzy i zaprosił zawodowego dźwiękowca – Wojtka Olejnika. Jest to fachowiec i taki dźwięk, takie światła i scena
to 70 procent sukcesu koncertu. A dobry
artysta dopełnia te 30 procent.

Spotkanie rodzin i przyjaciół”
w DPS w Kobylej Górze

Dziękuję za rozmowę.

K. Juszczak

równorzędne nagradzane pucharami 3.
miejsca zajęła Kuźnica Bobrowska i LZS
Morawin. Reszta drużyn biorących udział
w turnieju otrzymała dyplomy i piłki. Wybrano też najlepszego zawodnika turnieju,
którym okazał się Łukasz Michalak z Jankowa Przyg. Dla 60-latka, jakim jest LZS
z Bobrownik, 2. miejsce to żaden dyshonor, bo jako wiekowy już jubilat nie może
tak sprężyście podskakiwać jak młokos.
Jak mówi trener tej drużyny, Krzysztof
Rybczak, drużyna, choć liczna, to trudno jej spotkać się w tym samym miejscu i o tej samej porze. Chłopacy ciągle
w rozjazdach, bo i na studiach, i praca,
również za granicą, a to stwarza kłopoty
treningowe. Liczy on jednak na młodzież,
której talentu i sprytu nie brakuje i w nich
widzi przyszłość. Warto też zaznaczyć, że
Bobrowniki mają też siatkarską drużynę
dziewcząt.
Po zakończeniu turniejowych rozgrywek, ze sceny nowo wybudowanego
amfiteatru śpiewnie pokrzykiwał na biesiadujących „Wielebny Blues”, i zabawa
trwała do nocy...

Jan Jangas

21 czerwca w DPS w Kobylej Górze odbyło się „V Spotkanie Rodzin i Przyjaciół”.
Współorganizatorem było Stowarzyszenie
„Tacy Sami”. Celem spotkania było umożliwienie mieszkańcom Domu kontaktu z
ich rodzinami, zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa uczuciowego, miłości i uznania. Już na długo przed przyjazdem rodzin
i przyjaciół panowała atmosfera podniecenia i oczekiwania. Mieszkańcy, wspólnie z pracownikami Domu, aktywnie włączyli się do przygotowań. Kiedy wszystko
lśniło czystością, a stoły zostały nakryte, do Domu przybyli goście. Ponad 280
osób! Uściskom, całusom, przytulaniom,
serdecznym powitaniom nie było końca.
Pierwszym punktem programu była msza
św., sprawowana przez trzech kapłanów:
ks. Jana Matysiaka, ks. Mirosława Łacińskiego i ks. Michała Będzieszaka. Oprawę muzyczną do mszy
przygotowali mieszkańcy Domu wspólnie z p.
Anną Parciak. Następnie
nadszedł czas zabawy.
Atrakcją były występy
„Ich Troje”, „Stachurskiego” – w wykonaniu
mieszkańców. Dużym
wydarzeniem był mecz
piłki nożnej Mieszkańcy – Goście. Wynik był
sprawiedliwy 4:4. Powodzeniem cieszyła się
loteria fantowa. Wspólna
zabawa, taniec i śpiew,
rozmowy trwały prawie
do wieczora. Zadbano
również o tych, których
nikt nie odwiedził. Zajmowali się nimi opiekunowie oraz harcerze z
4DW im. K. Pułaskiego
ZHR.
Tegoroczne spotkanie
rodzin i przyjaciół było
bardzo ważnym wydarzeniem w życiu miesz-

kańców, było to ich prawdziwe święto.
W imieniu mieszkańców Dom Pomocy
Społecznej i Stowarzyszenie „Tacy Sami”
za pomoc w organizacji serdecznie dziękują sponsorom, którymi byli: PFRON, p.
R. Kaszubiak, p. E. Nóżka, Spółdzielnia
Inwalidów „Pomoc”, p. A. Jędrzejowski,
p. J. Poszwa, Piekarnia H. Kołacz Międzybórz, Hurtownia „Zielona” Ostrzeszów,
Hurtownia „Krzyżak” Kobyla Góra, Apteka
„Rodzinna” Kobyla Góra, p. M. Balawajder,
p. U. Lis Apteka Ostrzeszów, p. J. Kocińska Apteka Syców, BIS Bralin, p. N. Adamska, p. A. Dziembowski, p. H. Kucharczyk,
p. B. Adamska p. M. Wesołowska, p. L.
Adamska, p. E. Burziwoda, p. Z. Kowalski,
księgarnia „Pegaz” Ostrzeszów, „Darmet”
Mąkoszyce, p. Pawlak Ostrzeszów, p. E.
Kozłowska Sklep Sportowy, Ostrzeszów.

