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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.

WAK ACJE!

ECHO OBOZOWEJ PRZYGODY
Deszczem zlani, wiatrem owiani, Słońcem dopieszczeni, ale zawsze uśmiechnięci przeżywaliśmy nasz
tegoroczny obóz. Harcerskie namioty ostrzeszowska
brać ZHR rozbiła w tym roku (2012) w gościnnym
nadleśnictwie Jawor, opodal wsi Muchów na Dolnym
Śląsku..
Zauroczeni pięknem Gór Kaczawskich, szumem
wiekowych świerków i dzięcioła „stukaniem” przeżyliśmy niezapomniane chwile radości, refleksji
i zadumy. Bywało „raźno i wesoło”!
Przemierzyliśmy (na własnych nogach) dziesiątki
kilometrów, poznaliśmy historię i zabytki regionu
oraz bardzo nam życzliwych mieszkańców Muchowa
- starej osady założonej przez zakon o.o. Cystersów
ok.1262r.
Z gitarami i z ponad 100 letnią pieśnią:” Płonie
ognisko i szumią knieje”… w kręgu wieczornego
ogniska kończyliśmy pracowity dzień. Spaliśmy na
własnoręcznie zbudowanych pryczach, myliśmy się
w wodzie z górskiego potoku- na codzienne oczyszczanie butów z górskiej gliny nie było czasu i… chęci
(„przecież jutro znów się pobrudzą”). Oboźni załamywali ręce !

Oboźny(ten główny) to człowiek „specjalny”, bywał groźny
i… pobłażliwy. Co innego
komendant, ten nie tolerował
nieporządku i … uśmiechał
się z politowaniem. Obozowa
„piguła” zawsze była „na posterunku”. Zaopatrzeniowiec - „na
medal”- złoty! Kwatermistrzna „102”! Kucharki - „do rany
przyłóż”! Fotoreporter z Oslo(!)zawsze „na posterunku” !
W stylowej, puszczańskiej
stołówce, zbudowanej przez druhów z 4 D.W-ków, posiłki smakowały wyśmienicie. Ekipa druhów
z Norwegii była zachwycona.
Założenia programowe, mimo
zmiennej pogody, udało się nam
zrealizować prawie w 100%. W sercach i umysłach
mocno zapisaliśmy obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Noc z 31 lipca na 1
sierpnia spędziliśmy na biwaku (pod namiotami) tuż
przy drutach kolczastych, okalających hitlerowski

obóz koncentracyjny w GROSS- ROSEN. Ognisko,
nocny alarm i gra historyczna na terenie obozu
wypełniły większość tej nocy. Nazajutrz – 1 sierpniazwiedziliśmy (z przewodnikiem) obóz i obejrzeliśmy
wzruszający film. O godzinie „W”- kolejny alarm na
miejscu straceń. Tam, podczas uroczystego apelu,

Wakacje z Centrum Kultury w Grabowie
Choć wakacje powoli dobiegają końca,
ciągle jeszcze można korzystać z oferty na
atrakcyjne zajęcia, organizowane przez domy
kultury czy ośrodki sportowe. Dużo takich
zajęć zorganizowało w lipcu Centrum Kultury
w Grabowie. Oferta na końcówkę sierpnia też
brzmi zachęcająco (str. 23.).
Popatrzmy, jak dzieciaki z Grabowa i okolic spędzały lipiec.

oddaliśmy hołd wszystkim
bestialsko zamordowanym,
a w miejscu, gdzie zginął
naczelnik Szarych Szeregów
- hm. Florian Marciniak – złożyliśmy wiązankę polnych
kwiatów. Krótka modlitwa
i wspólny krąg stanowiły
finał tej, podniosłej dla nas
uroczystości.
Jeszcze krótkie wspomnienie naszego komendanta

o złocie drużyn im. Szarych Szeregów z 1981r., podczas którego
na terenie tego obozu w GrossRosen zostały poświęcone sztandary szczepów „Watra” i „Wigry”
i … powrót do „Warowni”, czyli
do obozu naszego zgrupowania
w Muchowie, odległego o 33km.
Tym razem „zapakowaliśmy
się” do autokarów. A w obozie
? Kolacja, krótki wypoczynek
i o godz.24.00 polowa msza św.
w intencji żołnierzy Szarych Szeregów i z podziękowaniem za
szczęśliwy czas obozu (za dwa
dni wyjeżdżamy).Tę mszę św.
zapamiętamy szczególnie. Była
to już trzecia z kolei msza św. na
terenie naszego obozu, odprawiona przez ks. Marka Lacha
miejscowego duszpasterza, proboszcza pobliskiej wsi Pomocne
(8km) Bóg, Honor, Ojczyzna to
główne posłanie rocznicowej, nocnej homilii. Dziękujemy Ci – Księże Marku ! Bóg zapłać!
Finałowymi wydarzeniami obozu - zgodnie
z ostrzeszowską tradycją - były: festiwal teatralny,
„nocne Polaków rozmowy” przy płonącej watrze i…
ta, najważniejsza dla każdego harcerza noc – chwila
wypowiadania mocnym, drgającym ze wzruszenia głosem słów: „MAM SZCZERĄ WOLĘ, CAŁYM
ŻYCIEM PEŁNIĆ SŁUŻBĘ”… i powrót do namiotu już
z harcerskim krzyżem na mundurze! Takich chwil nie
zapomina się! Mikołaj Grabarczyk i Mikołaj Puchała
otrzymali „historyczne” krzyże, te które przed laty
nosili ich ojcowie, dziś dumni ze swych synów!
Piękna i wzruszająca była ta noc! Mrówczą pracę
organizacyjno-finansową obozu wykonywała niezawodna druhna phm. Krystyna Sikora, a komendanci
podobozów: Ola Chwalisz, Madzia Kempa, Marcin
Pluta i Michał Rokita realizowali swoje zadania
z dużym zaangażowaniem.
Wszystkim przyjaciołom, sympatykom, a zwłaszcza rodzicom harcerskim sercem za pomoc przy
organizacji tegorocznego obozu DZIĘKUJEMY!!
Gorące podziękowania kierujemy m.in. do braci
Sikorów: Tomka, Władka, Andrzeja, do braci Świtońskich: Jakuba, Tomka i Jacka, Przemka Janulka,
Marcina Sikory, Józefa Sołygi, Andrzeja Kaczmarka,
Roberta Grzesiaka, Krzysia Szymoniaka jak również do tych tatusiów, którzy pomagali przy załadunku i rozładunku sprzętu obozowego. Szczególnie
gorąco, po harcersku DZIĘKUJEMY: Radzie Miejskiej
i Panu Burmistrzowi, W.W.Ż. „PROFI” - za smaczne
pasztety, Firmie „A.IWAŃSKI” - za transport sprzętu,
„AQUATOROWI”- za hektolitry świetnej wody, oraz
przedsiębiorstwom i firmom: „MIKROB S.A.”,IZOEKO CENTRUM” „TULCON S.A.”, „AKME SP. z o.o.”
„TRASKO” i wszystkim wspierającym nas duchowo
i fizycznie. Redakcji „CZASU OSTRZESZOWSKIEGO”
- szczególnie!!! Czuwaj!
Do spotkania na szlaku harcerskiej przygody!
Bardzo atrakcyjny własny obóz zorganizowała
również 3. Ostrzeszowska Drużyna Harcerzy im. W.
Andersa. Obozowali w Beskidzie Żywieckim. Gromady Zuchowe: „Rycerze Króla Kazimierza” i „Pracowite Pszczółki” spędziły kilkanaście dni na koloni
zuchowej w pobliżu naszego obozu, w miejscowości Strzegom. Łącznie w tegorocznej Akcji Letniej
naszego środowiska uczestniczyło ok.125 zuchów,
harcerek, harcerzy i instruktorów.
Harcerska Służba Prasowa
ZHR - Ostrzeszów

Rejs po Prośnie.
Piknik w Parku Miejskim.

Zaraz zaczniemy tańczyć.

CENTRUM NAUCZANIA
JĘZYKÓW OBCYCH
ul. Krakowska 11, 63 – 510 Mikstat
tel: 888 756 673
Zapisy na rok szkolny 2012/2013
NOWOŚĆ JĘZYK ROSYJSKI

- kursy języka angielskiego oraz niemieckiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w grupach lub indywidualnie na wszystkich poziomach nauczania,
- kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i egzaminów
państwowych,
- tłumaczenia,
Zajęcia kulinarne.

W rezerwacie archeologicznym,
Kaliski Gród Piastów - Zawodzie.

Zaprasza
Izabela Giwerska

