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MEDAL DLA DRUHA I WYCHOWAWCY
„Przyjmuję to wyróżnienie również jako wyzwanie i oświadczam, że
posterunku pracy dla mego miasta i
młodzieży, zwłaszcza tej w harcerskich
mundurach, póki zdrowia i sił starczy –
nie opuszczę”.
STANISŁAW STAWSKI - komendant
ostrzeszowskiego hufca Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, emerytowany
nauczyciel I LO w Ostrzeszowie, syn
oficera WP zamordowanego w Katyniu, a nade wszystko człowiek wielkiego serca i wielu pasji – odznaczony
został medalem „Za Zasługi dla Miasta
i Gminy Ostrzeszów”. Odbywająca się
7 października w tutejszym kinoteatrze
uroczysta sesja Rady Miejskiej zgromadziła rzeszę przyjaciół druha Stawskiego,
wśród których nie zabrakło tych w harcerskich mundurkach. Wszak powszechnie wiadomo, że dh Stanisław Stawski
jest wspaniałym wychowawcą wielu
pokoleń młodzieży harcerskiej i szkolnej.
Zawsze gotowy wskazywać młodym
ludziom najtrwalsze wartości, jakimi są
Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda i służba
dla drugiego człowieka. Realizował tę
swoją służbę ze wspaniałym skutkiem
– i jako nauczyciel - wychowawca wielu
pokoleń licealistów, i jako harcmistrz –
organizator zlotów i obozów dla dzieci
i młodzieży, na których uczył prawdzi-

wej historii Polski oraz uwrażliwiał na
piękno ojczystej ziemi. Bez wątpienia
harcerstwo to największa z pasji, które
ubogacały pracowite życie druha Stawskiego. To on był przecież twórcą słynnej „Watry” – szczepu wywodzącego
się z ostrzeszowskiego liceum, on także
11 listopada 1989 roku wraz z grupą
instruktorów ostrzeszowskich wstąpił do
harcerstwa ZHP-1918, a po zjednoczeniu
z ZHR został członkiem Rady Naczelnej
tej harcerskiej organizacji.
O panu Stanisławie można by pisać
dużo, bo też jest to człowiek niespożytej energii i wielu fascynacji, chociażby
sportem - jest honorowym kibicem Victorii, o czym nie zapomniano również w
tym szczególnym dla niego dniu.
Uroczystość rozpoczęła się od wejścia pocztów sztandarowych – liceum
i ZHR, oraz odegrania hejnału Ostrzeszowa. Przewodniczący Rady odczytał treść podjętej w czerwcu uchwały.
Obszerne uzasadnienie, przypominające
bogaty życiorys komendanta zaprezentował burmistrz, a uzupełnili go przyjaciele z ZHR. Wreszcie nastąpił doniosły
moment wręczenia medalu przez przedstawicieli władz miasta. Potem sceną
zawładnęli goście, wręczając kwiaty,
przekazując gratulacje…
(Dokończenie na str. 5.)

SMAKUJ I WYGRYWAJ Z PROFI… SAMOCHÓD
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numer zwyciężył w konkursie. Aż trudno
było mi w to uwierzyć.
(Dokończenie na str. 20.)

PAŹDZIERNIKOWA DZIEWCZYNA

Szczęście – zjawisko, które tylko raz
po raz się do nas uśmiecha, we wrześniu uśmiechnęło się do p. Anny KOMODZIŃSKIEJ, mieszkanki Szczecina, która
biorąc udział w konkursie „SMAKUJ I
WYGRYWAJ Z PROFI”, wygrała główną
nagrodę – samochód marki Fiat Punto.
5 października w grabowskiej siedzibie
„Profi” odbyło się uroczyste wręczenie
nagrody.
„Jesteśmy przekonani, że sukces
nasz powinien być także sukcesem
klientów, dlatego zorganizowaliśmy ten
konkurs” – mówił prezes „Profi” – Jerzy
Koszarny. Chwilę później wiceprezes
Bogdan Śliwa wręczył szczęśliwej laureatce kluczyki do samochodu.
„Pasztety PROFI kupuję od dawna
– mówi Anna Komodzińska. - Kiedy
dowiedziałam się, że jest ogłoszony
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