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CZAS NA LATO

Lato z "Czasem"

CZERWCOWA DZIEWCZYNA

Przednia zabawa na pikniku w Skrzynkach (relacja na str. 16.- 17.)

Angelika

CZAR ŚWIĘTOJAŃSKIEJ NOCY W CZAJKOWIE
Dawniej w noc świętojańską młode niewiasty z kwiatów i magicznych ziół plotły wianki, wpinały w nie płonące łuczywo i
w zbiorowej ceremonii ze śpiewem i tańcem powierzały wianki falom rzek i strumieni. Poniżej czekali już chłopcy, którzy
- czy to w tajemnym porozumieniu z dziewczętami, czy też licząc na łut szczęścia - próbowali wyłapywać wianki. Któremu
się to udało, wracał do świętującej gromady, by zidentyfikować właścicielkę wyłowionej zdobyczy. „Losowo” dobrani
młodzi mogli kojarzyć się w pary bez obrazy obyczaju, nie narażając się na złośliwe komentarze czy drwiny. Tej nocy
przyzwalano im nawet na wspólne oddalenie się od zbiorowiska i samotny spacer po lesie...
23 czerwca, w wigilię św. Jana, w Czajkowie takie właśnie święto zorganizowano już po raz VI, ogłaszając przy okazji
konkurs na najpiękniejszy wianek.
Dokończenie na str. 16.-17.

Z WIDŁAMI RZUCIŁ SIĘ
NA POLICJANTÓW
W piątek - 21 czerwca, krótko przed godz. 9.00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że w jednym ze sklepów spożywczo-przemysłowych na terenie gminy Grabów przebywa nietrzeźwy mężczyzna, który awanturuje się i jest agresywny. Gdy awanturnik zobaczył policjantów, rzucił się
na nich z widłami. Funkcjonariusze odebrali mu to narzędzie, jednak mężczyzna miał przy sobie
drewniany kij, którym zaczął ponownie ich atakować. Kiedy policjanci go obezwładnili, okazało
się, że w ubraniu schowane ma cztery noże oraz tłuczek do mięsa. 51-letni sprawca tego zdarzenia trafił do izby wytrzeźwień, a w niedzielę - 23 czerwca, sąd wydał postanowienie o doprowadzeniu go do aresztu śledczego w Ostrowie Wlkp.

ZMIANY PROBOSZCZÓW
Ksiądz Jacek Pochanke opuszcza Ostrzeszów

Jak co roku, latem następują
zmiany księży w poszczególnych
parafiach. Dawno jednak nie było
tak wiele zmian na stanowiskach
proboszczów. Spośród 29 nominacji proboszczowskich, nadanych przez biskupa ordynariusza
Edwarda Janiaka, kilka dotyczy
księży z dekanatu ostrzeszowskiego
i grabowskiego.
Parafię Świętej Jadwigi Królowej
w Ostrzeszowie opuści ks. Jacek
Pochanke. Ksiądz Pochanke zostanie proboszczem parafii w Wałkowie, gdzie zastąpi przechodzącego
w stan spoczynku ks. kanonika
Stanisława Wnuka. Z parafii Świętej Jadwigi Królowej odejdzie także

ks. Robert Piechocki, długoletni
wikariusz. Zostanie on proboszczem
parafii w Strzałkowie. Zaś nowym
proboszczem parafii Świętej Jadwigi
Królowej w Ostrzeszowie zostanie
ks. Piotr Kowalek, dotychczasowy
wikariusz parafii NMP Królowej
Polski w Kaliszu. Ksiądz Kowalek
pochodzi z Ziemi Ostrzeszowskiej,
więc pewnie prędko zaaklimatyzuje
się na nowej placówce.
Zmiany nastąpią też w parafii w
Giżycach. Tamtejszy proboszcz
parafii Przemienienia Pańskiego,
ks. Grzegorz Mazurkiewicz przejdzie do Grodziska n. Prosną, zaś do
Giżyc przyjdzie ks. Szymon Żuraw
- obecny proboszcz w Grabówce.

Z kolei znany nam z „Samotni”
ks. Tomasz Kaczmarek, będący
obecnie wikariuszem w Zdunach,
zostanie administratorem (nie proboszczem) parafii w Rogaszycach i
Kochłowach.
Zmiany dosięgną też księży wikariuszy. Z parafii Chrystusa Króla
w Ostrzeszowie odejdzie bardzo
lubiany przez młodzież, ks. Jakub
Stanecki, a z parafii Przemienienia
Pańskiego w Giżycach, ks. Arkadiusz Wieczorek (założyciel zespołu
„Wielebny Blues”).
O wszystkich zmianach wikariuszy w tutejszych dekanatach poinformujemy wkrótce.
K.J.

