10

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

55 lat Koła PZF im. Antoniego Serbeńskiego w Ostrzeszowie

Motywy ostrzeszowskie na stemplach okolicznościowych, stosowanych przez pocztę w Ostrzeszowie

BASZTA KAZIMIERZOWSKA JAKO MOTYW
STEMPLI OKOLICZNOŚCIOWYCH
W okresie 55 lat istnienia koła PZF im.
Antoniego Serbeńskiego w Ostrzeszowie
motywy związane z miastem i jego historią pojawiają się na stemplach okolicznościowych przy różnych okazjach. Poczta
Polska, współpracując z Polskim Związkiem Filatelistów, Związkiem Harcerstwa
Polskiego, pszczelarzami ostrzeszowskimi
i organizatorami crossów ostrzeszowskich
stosowała stemple okolicznościowe rocznicowe i związane z organizacją ważnych dla
miasta imprez i jubileuszów.
Najczęściej stosowanym motywem jest
obraz Baszty Kazimierzowskiej, będącej
swoistym symbolem miasta Ostrzeszowa.
1.Najstarsze użycie motywu Baszty
pojawia się na stemplu okolicznościowym,
stosowanym z okazji I pokazu znaczków,
organizowanym przez Koło w Ostrzeszowie
w ramach obchodów 700-lecia miasta i Dni
Ostrzeszowa w okresie 19 – 26 czerwca
1960 roku.

Stempel odbijany w kolorze fioletowym
i czerwonym, w którym wykorzystano
motyw Baszty i herb miasta z drzeworytu

Antoniego Serbeńskiego (oryginał stempla
w zbiorach Muzeum Regionalnego).
2. Stempel okolicznościowy, stosowany
z okazji obchodów 110 lat pszczelarstwa na
Ziemi Ostrzeszowskiej - w 1992 roku.

W
centralnej
części
stempla
wykorzystano
motyw
Baszty
i herb miasta znany z drzeworytu Antoniego
Serbeńskiego. Dodatkowo wpisano w treści stempla Baszta XIV w. Stempel odbijany
w okresie od 13 września 1992 roku w kolorze czarnym.
3. Stempel okolicznościowy, stosowany
z okazji Okręgowej Wystawy Filatelistycznej
OSTRZESZÓW’98 w kwietniu i maju 1998
roku.

ści panoramy. Stempel odbijany w kolorze
czerwonym i czarnym, począwszy od dnia
otwarcia wystawy - 24 kwietnia 1998 roku
4. Stempel okolicznościowy, stosowany
z okazji organizowanej przez Koło PZF Okręgowej Wystawy Filatelistycznej „ZNAKI
POLECENIA -2000”.

W stemplu wykorzystano fragment
panoramy miasta Andrzeja Majchrzaka
z motywem Baszty i Ratusza. Stempel
odbijany w kolorze czarnym, począwszy
od 17 września 2000 roku – dnia otwarcia
wystawy.
5. Stempel okolicznościowy, stosowany
z okazji obchodów 90 lat Harcerstwa na
Ziemi Ostrzeszowskiej

Stempel stosowany w czasie trwania XXXVIII Crossu Ostrzeszowskiego,
w ramach którego odbyły się mistrzostwa
świata. Motyw biegaczy na tle panoramy
Ostrzeszowa z zarysem Baszty Kazimierzowskiej. Odbijany w kolorze czarnym od
dnia 6 kwietnia 2002 roku.
Wszystkie stemple okolicznościowe
stosowane były w Urzędzie Pocztowym
OSTRZESZÓW 1 w okresie 30 dni od daty
w treści stempla.
Artykuł jest kontynuacją cyklu publikacji
w „Czasie Ostrzeszowskim”, związanych
z obchodami jubileuszu 55 lat istnienia
koła PZF im. Antoniego Serbeńskiego
w Ostrzeszowie.
Patronat prasowy nad obchodami
jubileuszu Koła PZF sprawuje „Czas
Ostrzeszowski”.
Kontakt i uwagi: marek@clik.pl
M. Banasiak

W stemplu wykorzystano panoramę
Ostrzeszowa autorstwa Andrzeja Majchrzaka z motywem Baszty w lewej czę-
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W centralnej części stempla poza motywami harcerskimi obrys Baszty Kazimierzowskiej. Stempel odbijany w kolorze
czarnym, począwszy od dnia 4 września
2004 roku.
6. Stempel okolicznościowy, stosowany
z okazji „I Mistrzostw Świata w Biegach
Przełajowych Organizacji INAS-FID”.

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
MAJÓWKA
W ROJOWIE
5 maja 2012
(sobota), godz.
19.00, plac
przy stadionie
Ajaxu Rojów (w
Brzózkach)

WSTĘP
WOLNY!
Gra zespół
COMANDOR.

Po strunach
do nieba
Mówi się, że każdy koncert z cyklu „Perły
w koronie” jest inny, niezwykły. Stwierdzenie to
rzeczywiście znalazło swe uzasadnienie w niedzielę,15 kwietnia. Bohaterem wieczoru był ks.
Jacek Tomaszewski, kapłan z 25-letnim stażem,
który przez ponad dwie godziny, przygrywając na
gitarze, śpiewająco opowiadał o Bogu i kapłaństwie. Śpiew i muzyka stały się ważnym dopełnieniem jego duszpasterskiej posługi. Utwory,
które śpiewa ks. Jacek, nawet te nienawiązujące
do tekstów Ewangelii, noszą z sobą modlitewne
przesłanie.
Koncertowanie w klasztorze rozpoczęła trochę
swawolna pioseneczka, stanowiąca jakby motto
grającego. Kolejne utwory, zwłaszcza te z modlitwą w tytule, miały poważniejszy charakter, przykładem „Modlitwa” Okudżawy, „Modlitwa dobrego
Boga” Edyty Geppert lub też „Modlitwa w podróży”.
„Życie człowieka to długa podróż” – mówił ks.
Jacek. W młodości chciał grać na gitarze i jeździć
ciężarówką. Targował się z Bogiem, gdy poczuł
kapłańskie powołanie. Jednakże – jak mówi – „Pan
Bóg nie zabiera, a daje”. Jest księdzem, gra na
gitarze, a ostatnio zrobił nawet prawo jazdy na ciężarówkę. Podczas niedzielnego wieczoru zaśpiewał aż trzy utwory L. Cohena – „Jeśli wola Twa”,
„Dzisiaj tu, jutro tam” i „Hallelujah”. Już na koniec,
tak na luzie, lecz z pełnym zaangażowaniem, zinterpretował utwór „Luz i zapał” oraz modlitwę do
swego patrona, św. Jacka. Ksiądz Jacek wierzy, że
w tej podróży przez życie z Bogiem i gitarą dotrze
do nieba, a drogą tam wiodącą będzie radość, którą
stara się obdarowywać bliźnich.
Muzyczne spotkanie z ks. J. Tomaszewskim
było ostatnim przed letnią przerwą koncertem
z tego cyklu. Kolejny, jubileuszowy, 25 koncert –
we wrześniu.
Koncerty z cyklu „Perły w koronie” mają już
swoich stałych bywalców. Warto jednak przypomnieć, że gdyby nie pomysł i determinacja sióstr
nazaretanek i gospodarza niedzielnych spotkań
Witolda Pelki, a także Beaty Stagraczyńskiej
(scenografia) oraz Artura Prusinkiewicza (dźwięk
i światło), to może nigdy we wnętrzu klasztoru nie
zabrzmiałaby tak piękna i wzruszająca muzyka.

W. Juszczak

CeZik & KlejNuty Solowy Akt Muzyczny
28 kwietnia - sobota - Ostrzeszów
Kawiarnia Baszta (ul. Zamkowa 6) godz. 20.00
Pierwsza trasa koncertowa!
CeZik to prosty chłopak. Lubi grać
na gitarze, wyć do księżyca, napić
się piwa i długo pospać. Pewnego
dnia postanowił jednak, że chce od
życia czegoś więcej. Chciał dzielić
się z innymi tym, co potrafi robić
najlepiej.
Z pomocą przyszły dobrodziejstwa
Internetu, dzięki któremu pokazał
kilka swoich muzycznych sztuczek
i ku jego zdziwieniu - spodobało się!
Klipy CeZika na jego kanale zostały
obejrzane ponad 23 miliony razy.
CeZik lubi siedzieć w internecie. Jednak od czasu do czasu, trzeba rozprostować nogi i wyjść z wirtualnego
świata. I tak oto Cezary siada z gitarą
na krześle, z boku stawia komputer,
zawiesza ekran projekcyjny i zaczyna
grać swoje dotychczasowe dokonania. Akustycznie. Kameralnie. Inaczej
niż było słychać (i widać) do tej pory.
Strona internetowa CeZika: www.
cezik.com
Kontakt: borowka.music@gazeta.
pl, www.borowkamusic.pl
Fot. Bartosz Siedlik

