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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Gdy inni zawodzą…
Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada br. w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyły się uroczystości z
okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Wręczono dyplomy gratulacyjne tym, których działania na polu
pomocy społecznej są wzorem do
naśladowania.
W uroczystości uczestniczyli
zaproszeni pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Gminnych Ośrodków Pomocy
Społecznej, Zakładu Aktywności
Zawodowej, Domu Dziecka, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności oraz organizacje pozarządowe: Polski Związek
Niewidomych, Fundacja Inwalidów
i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, Stowarzyszenie „Tacy Sami”.
Starosta Ostrzeszowski złożył
zebranym serdeczne życzenia satysfakcji z pracy, której źródłem
jest wrażliwość i wytrwała służba
ludziom potrzebującym pomocy w
budowaniu ich własnego życia, a
także pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
Obchody święta uświetniły występy grupy wokalnej młodzieży
prowadzonej przez p. Renatę Nowicką.
Pani Danuta Głodek - dyrektor
DPS Kochłowy otrzymała od prezesa fundacji „Miłosierdzie” w

Kaliszu medal „Za Serce Sercem”.
Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada. Wprowadziła go w 1996r. nowelizacja
ustawy o pomocy społecznej. W
dniu tym promuje się pracowników
socjalnych i inne osoby oraz placówki udzielające wsparcia ludziom
znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Dzień ten jest
dla pracowników służb społecznych
formą wyróżnienia, zwrócenia uwagi
na trud ich pracy oraz znaczenia tych
służb dla społeczeństwa. Pracownik
socjalny jest zawsze najbliżej ludzi
zatroskanych, pomaga im dźwigać
brzemię, którego sami unieść nie potrafią – osamotnionym daje poczucie
wspólnoty, zagubionym wskazuje
drogę, podtrzymuje załamanych,
ośmiela zakłopotanych, bezradnym
podsuwa rozwiązanie, a upokorzonym pozwala bronić godności.
Praca socjalna to profesjonalna
praca na rzecz ludzi, którzy z różnych
względów - losowych, zdrowotnych,
wynikających z bezradności, bezrobocia, przemocy czy uzależnień - nie
radzą sobie w życiu. Jest to trudna
praca w ciągłym stresie, przy częstym braku środków finansowych i
niskich wynagrodzeniach, choć spełnia niesłychanie ważną rolę w czasach przemian społeczno-gospodarczych. Pomoc społeczna to ostatnie
ogniwo, ostatnie miejsce, w którym
można jeszcze znaleźć wsparcie,
gdy wszystko inne zawiodło.
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Jeszcze nie pora na odpoczynek
Dalsze losy wojowników z okrętu karate „Płomień”

Za oknami już zima, która jak zwykle zaskoczyła wszystkich, ale
okręt karate płynie dalej na podbój kolejnych portów. Flaga z tygrysem
na maszcie odwiedziła w tym roku bardzo wiele miejsc, młodym wojownikom jednak nigdy dość przygód i poszukiwania okazji do sportowej rywalizacji. Ostrzeszów staje się w Polskim Związku Karate coraz
bardziej znany, jesteśmy wśród najlepszych, a na treningi chętniej
przybywają liczne zastępy adeptów naszej pięknej sztuki walki. Oto, co
w swoim dzienniku napisał w ostatnim czasie sensej Jan Zieliński.
18 października 2008r. „Płomień” w Bielsku Białej

3 miejsce dla Maksyma Mielcarka

Wyjeżdżamy na II Międzynarodowe Grand Prix Bielska Białej. Na
miejscu okazuje się, że zainteresowanie imprezą jest ogromne. W zawodach wystartuje 280 zawodników z 21 klubów członkowskich PZK
i 4 zagranicznych. Nieco stremowani wchodzimy do nowoczesnej,
funkcjonalnej hali. Zaskakuje nas wspaniała oprawa widowiska. Podziwiamy pokazy grup tanecznych i akrobatycznych. Dla zawodników
organizatorzy przygotowali efektowne puchary, medale i nagrody rzeczowe, a publiczność może wziąć udział w loterii z nagrodami.
Nasz klub reprezentuje troje zawodników: Beata Zielińska , Karina
Zielińska i Maksym Mielcarek. Wszyscy startują w konkurencji kata indywidualne. Było trudno. Najlepiej spisał się Maksym Mielcarek. Wywalczył dla nas brązowy medal. Bardzo się z tego cieszymy i jesteśmy
dumni. Mniej szczęścia tym razem miała najmłodsza wojowniczka
Karina Zielińska, startująca w kategorii kata dzieci do lat 10. Walczyła jednak
dzielnie i zajęła punktowane 4. miejsce. Start nie udał się Beacie Zielińskiej.
Cóż, bywa i tak. Trzeba wrócić do mozolnego treningu, a na pewno będzie
lepiej. Ma ogromny potencjał i duże możliwości, musi tylko pokonać tremę.
21 listopada 2008r. Trening dla wojowników
Przeżywamy małe klubowe święto. Naszym honorowym gościem w Ostrzeszowie jest były reprezentant Polski, a zarazem trener Mistrzów Polski w Kumite, sensej Artur Podgórniak - 2 Dan, z Wrocławia.
Sensei Artur przeprowadził trening tylko dla wyselekcjonowanej grupy
ostrzeszowskich karateków, którzy chcieli zasmakować kumite – wolna walka
(bezpośrednia walka z przeciwnikiem wg przepisów WKF). Jak się okazuje,
chętnych i odważnych nie brakowało. Trening był bardzo ciekawy, niezwykle bogaty w elementy techniczne i taktyczne niezbędne zawodnikom kumite. Sensej Artur chwalił naszych karateków i obiecał, że przynajmniej raz w
miesiącu będzie odwiedzał Ostrzeszów. Z pewnością pomoże przygotować się
najbardziej utalentowanym i pracowitym do ważnych zawodów. Chętnie z tej
pomocy skorzystamy .
Pieczę nad konkurencją kumite w naszym klubie sprawuje sensej Michał
Bartz-3 Dan. Możemy być spokojni. Specjaliści robią swoje, a zawodnicy nie
szczędzą potu na treningach. Sukcesy powoli więc widać na horyzoncie. Z
niecierpliwością czekamy na kolejny trening z sensejem Arturem.

Ostrzeszowscy karatecy z sensejem Arturem (w środku w przysiadzie)

Już niedługo, bo na początku grudnia, nasz klub odwiedzą specjaliści kata
Shotokan/WKF – między innymi trener kadry Polski – sensej Marek Pawlaczyk
z Poznania – 5 Dan.
Dla wszystkich, którzy pokochali tę konkurencję, będzie to okazja do doskonalenia swoich umiejętności i to u najlepszych.
Okręt płynie dalej. Wiele portów jeszcze przed nami. Wiatr sportowych
ambicji wieje coraz mocniej. Czekamy na dalsze przygody wojowników spod
znaku tygrysa. Oss!!

MUZYKA WŚRÓD ANIOŁÓW
Nie brakowało pereł i korony. Najważniejsza jednak była muzyka, która w barokowym wnętrzu klasztoru sióstr nazaretanek rozbrzmiewała całym swym niebiańskim pięknem. W niedzielny wieczór 23
listopada rozpoczął się pierwszy koncert
z cyklu „Perły w koronie”. Już na samym
początku okazało się, że choroba zmogła
p. Izabelę Frankowską-Grabarczyk i jej
występ nie dojdzie do skutku. Sopranistki, co prawda, zabrakło i śpiewu nie było,
lecz zastąpiła go muzyka instrumentalna,
która też się spodobała. Na organach
zagrał Marcin Siberna, który wystąpił w
towarzystwie dwóch miłych skrzypaczek:
Małgorzaty Kaczmarek i Magdaleny Sołtysiak. Jak zawsze przy koncertach nie bez
znaczenia jest rola konferansjera. Przedstawienie w ciekawy sposób artystów
i wykonywane przez nich utwory to nie
lada sztuka, oczywiście nie dla Witolda
Pelki. Opowiedziana przez niego legenda
o obrazie Matki Bożej Anielskiej wzbudziła
wielkie zaciekawienie. Lecz to muzyczny
koncert, toteż muzyka zagrała tu pierwsze skrzypce. Utwory Bacha, Schuberta,
Hendla czy Mozarta pofrunęły aż po freski
umieszczone na ścianach klasztoru. Poprzez epoki płynęliśmy z muzyki dawnej

po współczesną, np. z filmu „Misja”, czy
polskiego kompozytora Wojciecha Kilara.
Nie zabrakło muzyki sakralnej i kameralnej, czyli takiej, która najlepiej wkomponowuje się w klasztorne wnętrze. Dlatego
podczas inauguracji usłyszeliśmy aż dwie
wersje modlitwy „Ave, Maryja” - pieśni,
która wspaniale zagrała w anielskiej scenografii wykonanej przez p. Beatę Staszewską i dziewczyny: Dominikę, Jagodę,
Patrycję i Basię. Wielobarwnie rozbłysły
też światła kierowane sprawną ręką p.

Prusinkiewicza i jego synów.
„Premiera” wypadła całkiem obiecująco. A dobroczynny koncert, choć może
nie zebrał wielkich pieniędzy na renowację obiektów klasztornych, na pewno
zgromadził wokół muzyki dobrych ludzi. A
to również był jeden z ważniejszych celów
tego przedsięwzięcia.

W. Juszczak
Kolejny koncert z tego cyklu 10 stycznia 2009r.

CHINY – PRZEZ HISTORIĘ
KU WSPÓŁCZESNOŚCI
Chiny były tematem ostatniego wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Ale zanim Sonia Powązka zaczęła snuć
interesujące opowieści o Państwie Środka, byliśmy świadkami sympatycznej
uroczystości.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów, w uznaniu zasług dla Związku, nadał UTW w Ostrzeszowie „Złotą
Odznakę Honorową”. Taką samą odznakę
otrzymała również prezes Uniwersytetu,
p. Janina Tarchalska. Odznaczenia wręczała p. Mariola Czyżak, reprezentująca
zarząd rejonowy PZERiI w Ostrzeszowie.
Obie panie podkreślały bardzo dobrą
współpracę między reprezentowanymi przez nie stowarzyszeniami. Dalej ta
współpraca powinna być równie owocna, gdyż gros uczestników spotkania to
osoby należące do związku emerytów, a
zarazem legitymujące się członkostwem
w UTW.
Potem już królowało Państwo Środka, o którego historii i dniu dzisiejszym
mówiła Sonia Powązka. Prelegentka jest
absolwentką UAM w Poznaniu. Dwa lata
temu w ramach stypendium naukowego
pojechała do Chin, wróciła stamtąd przed
rokiem z głową pełną wrażeń i umiejętnością posługiwania się językiem chińskim.
Nie sposób wymienić miejsc, o których była mowa, chociażby te najczęściej odwiedzane przez turystów, jak
plac Niebiańskiego Spokoju czy wielki
Mur Chiński. Urok Chin kryje się również
na tzw. prowincji. Tu można jeszcze zobaczyć kraj prawdziwy, bardziej tradycyjny, ukryty przed fleszami wścibskich
turystów. W jednym z takich prowincjonalnych miast – Wuhan – mieszkała S.
Powązka. Wprawdzie miasto liczy kilkaset tysięcy, ale jak na warunki chińskie
nie jest to metropolia. Zarówno tam, jak
i niemal wszędzie można napotkać w
parkach, na placach i w wielu publicz-

nych miejscach stoły do pingponga. Nic
dziwnego, że tenis stołowy to w Chinach
narodowy sport. Mając na względzie długą i bogatą historię państwa, nie dziwi, że
prawie wszędzie są tam zabytkowe pałace i świątynie (na szczęście rewolucja
kulturalna wszystkiego nie zniszczyła).
Oczywiście tą najsławniejszą – opiewaną
w legendach, pokazywaną w filmach, jest
klasztor Shaolin.
Ale Chiny to również kraj wielu społecznych problemów. Wprowadzona
przez komunistyczne rządy obowiązkowa
regulacja urodzin sprawia, że dziewczynek rodzi się znacznie mniej niż chłopców. Prelegentka mówiła też o rzeczach
bardziej banalnych, jak środki transportu,
duża wilgotność i temperatura powietrza
czy wreszcie dość specyficzna kuchnia,
obfitująca w przeróżne „smakołyki”.
Wykład wzbudził żywe zainteresowanie słuchaczy również dlatego, że
wszystkie opowieści ubarwione zostały
ciekawymi przezroczami. Pewnie niejeden ze słuchających zapragnął także wyruszyć na podbój Państwa Środka.

K. Juszczak

