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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Spotkanie miłośników koni w Korpysach

VI PREMIOWANIE ŹREBIĄT

Zarówno premiowanie źrebiąt, jak i
Memoriał Jana Godka w powożeniu zaprzęgami, to imprezy związane z hodowlą
koni, które już na stałe wpisały się w kalendarz naszego powiatu.
W niedzielę, 8 września, w ośrodku
hodowli koni pana Marka Kubackiego w
Korpysach odbyło się VI już Premiowanie
Źrebiąt Jedno- i Dwuletnich.
Niestety, dało się zauważyć, że w tym
roku wystawa koni nie cieszyła się tak dużym powodzeniem jak w latach ubiegłych
- przybyło mniej wystawców, a i tych,
którzy ocenie koni przyglądają się nieco z
boku, też nie było zbyt wielu. Być może
miały na to wpływ inne imprezy, które w
tym samym czasie odbywały się w powiecie i część osób postanowiła spędzić
niedzielne popołudnie np. na gminnych
dożynkach w Bierzowie.
Nie oznacza to jednak, że impreza
wypadła źle. Zawody, jak zawsze, były
bardzo dobrze przygotowane, przyjemna
atmosfera i ich sprawne przeprowadzenie
również zasługują na uznanie.
Premiowanie źrebiąt to, krótko mówiąc,
ocena ich budowy i urody. Pod uwagę bierze się również typ rasowy, pokrój, to jak
koń porusza się w stepie i kłusie i czy jest
odpowiednio przygotowany do wystawy.
Oceną prezentowanych w Korpysach
koni zajmowała się komisja w składzie:

TEKST PŁATNY

Mirosław Konarczak - przewodniczący,
Dobrochna Oleśnicka - członek i Leszek
Garstka - lekarz weterynarii.
Wszyscy z Wielkopolskiego Związku
Hodowców Koni. To właśnie ta trójka decydowała, które z koni otrzymają największe noty.
Po raz pierwszy imprezę zaszczycił
swoją obecnością prezes tego związku,
pan Leszek Hądzlik.
Po szczegółowych oględzinach i punktacji źrebiąt komisja ustawiała źrebaki w

kolejności od najlepszego do ostatniego w
stawce, przedstawiając przy tym rodowód
konia. Większość prezentowanych zwierząt specjalnie na tę okazję była odświętnie wystrojona, niektóre miały wyplecione
grzywki. Należy dodać, że prezentujący je
wyglądali równie elegancko.
Właściciele najlepszych koników otrzymali premie (nagrody pieniężne).
W klasie klaczek jednorocznych pierwsze miejsce zajęła, pięknie odchowana i
przygotowana do wystawy, ORCHIDEA G-

której właścicielem jest Tadeusz Godek z Doruchowa.
Najlepszy
jednoroczny
ogierek to VIVALDI K.
Z dwulatków najpiękniejsza była klacz ULOTKA K,
zaś CALDERON K to faworyt
wśród ogierków - wszystkie
trzy konie są własnością
pana Marka Kubackiego z
Ostrzeszowa.
Nie potrzeba być wielkim
znawcą, żeby stwierdzić, że
zwycięskie źrebięta są dobrze pielęgnowane, ułożone,
wytrenowane i to właśnie
one zasłużyły na nagrody.
Zaraz po tym rozpoczęła
się druga część imprezy VII Memoriał Jana Godka
w Powożeniu Zaprzęgami.
W zawodach wzięło udział
15 zaprzęgów, w tym parokonne, jednokonne, a wśród
nich również kucyki. Zawody
polegały na tym, aby w jak
najkrótszym czasie przebyć wyznaczoną trasę, co
chwila wjeżdżając pomiędzy, rozstawione
zaledwie o 30cm szerzej niż wymiar osi
bryczki, przeszkody, tak by ich nie przewrócić i nie strącić piłeczki. Na trasie był
też slalom, rów z wodą, piach, czasem i
błoto - tutaj zdarzały się wyłamania, bo
niektóre uparte konie, za „nic w świecie”
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W Bierzowie - na ludowo, na wesoło i na mokro
Dokończenie ze str. 1.

Takim innym, bardziej trwałym plonem
dożynek będzie dla mieszkańców Bierzowa wyremontowana sala OSP. Ukończona przed dwoma tygodniami prezentuje
się elegancko i nowocześnie. Inwestycja
kosztowała ok. 260 tys. zł, z czego 25%
stanowi wkład własny gminy, reszta
pieniędzy pochodziła z Urzędu Marszałkowskiego. Poświęcenie odnowionej sali
i symboliczne przecięcie wstęgi stanowiło dość oryginalny punkt dożynkowego świętowania. Wśród przecinających
wstęgę - pani sołtys, wójt, starosta, wykonawca robót, ale też poprzedni wójt J.
Przygoda, który był inicjatorem przedsięwzięcia. Mieszkańcy Bierzowa zapewne
skorzystają nie raz z nowo wyświęconej
sali, do czego zresztą sam proboszcz zachęcał.
„Hej dożynki, dożyneczki, barwne
wianki i wstążeczki,
Pachnie ziemią, pachnie niebem, pach-

nie dożynkowym chlebem”.
Przy śpiewach „Kobylogórzan” rozpoczęła się najważniejsza część dożynkowego święta - przekazanie chleba. W ręce
wójta przekazali go starostowie tegorocznych dożynek: Grażyna Jakubczak z Bierzowa i Andrzej Obiegło z Myślniewa, prosząc, aby ten chleb dzielił sprawiedliwie
cały rok, by go nie zabrakło dla nikogo.
E. Morta obiecał, że tak właśnie czynić
będzie. Podziękował też mieszkańcom
Bierzowa za przygotowanie zagród oraz
korowodu, pokazującego tradycję, oraz
za dobry humor.
Tego humoru, a ponadto ładnego biesiadnego śpiewu, nie zabrakło w trakcie
występu znanej i popularnej u nas „Frantowskiej Biesiady”. Wrocławska czwórka
zaprezentowała pełen wachlarz piosenki
biesiadnej, poczynając od tych mocno
„nakrapianych”, poprzez lwowskie, warszawskie, cygańskie, aż po przeboje K.
Krawczyka. Co by nie mówić - rozśpiewali

nie chciały umoczyć nóg w wodzie. Jeżeli
któryś z powożących pomylił przeszkody,
to został zdyskwalifikowany. Niestety,
były i pomyłki, i punkty karne, ale byli i
tacy, którzy te trudne zadania wykonali
niemalże bezbłędnie.
Jednym z najmłodszych uczestników zawodów był Jaś Godek, 10-letni
chłopczyk, który swymi umiejętnościami, precyzją i opanowaniem zachwycał i
przewyższał nawet niektórych dorosłych.
Świadczy o tym sam wynik.

publiczność.
Zabawowy nastrój trwał już do końca
imprezy - nie mogło być inaczej, skoro
na arenę weszli reprezentanci wiosek z
gminy Kobyla Góra, by zmierzyć swe siły
w „Turnieju wiosek”. Wystąpiło aż 10 sołectw, mimo iż kilku reprezentacji wiosek
nie udało się skompletować. Konkurencji
było pięć, wymagających precyzji, szybkości, refleksu, czy choćby sporej siły
(rąbanie drewna). Ale najwięcej radości
przyniósł wszystkim (głównie kibicom)

konkurs napełniania wodą wysokiej rury,
do tego podziurawionej. Nie obyło się bez
drabinki, zaś woda lała się strumieniami
na zawodników i publiczność. Trzeba

I miejsce w kat. kuce małe i pojedynki - TOSIA I TERCJA - a ich powożący to
właśnie 10-letni Jan Godek
I miejsce w kat. jedynki, pary i duże
jedynki - koń WICHER (powożący Jan
Piwoń)
Zaprzęgi parokonne:
I miejsce – konie ROSPUTIN i JORINO
(powożący Krzysztof Zimoch)
Dobiegła końca kolejna Powiatowa
Wystawa Koni w Korpysach. Wkrótce
podobne takie spotkanie odbędzie się w
Siekierzynie.

ku miasto było miejscem
urodzenia i początkowej
działalności Cyryla i Metodego.
Pielgrzymi jednocześnie
zwiedzali zabytki kultury,
znajdujące się w tej kolebce cywilizacji. Jednym
z takich miejsc był zespół
klasztorów w Meteorach,
który urzeka niezwykłym

OSTOJA – ELEGANCJA, SZYK

I WYBORNY STAROPOLSKI SMAK
Grupa pielgrzymów z parafii Chrystusa
Króla, pod przewodnictwem proboszcza
ks. Pawła Malińskiego, postanowiła w te
wakacje poszukać miejsc związanych
z podróżami misyjnymi św. Pawła, które
znajdują się w Grecji. Niestety, nie zachowały się pamiątki bezpośrednio pamiętające Apostoła Narodów. Są jednak do dzisiaj miejsca, w których głosił Słowo Boże

wraz z mężem prowadzi ten lokal.
Zajazd składa się z dwóch budynków - w pierwszym mieści się sala
restauracyjna i hotel (czynny 24 godziny na dobę), w którym do dyspozycji
gości znajdują się 4 pokoje (8 miejsc
noclegowych); w drugim obiekcie z kolei organizowane są wesela, komunie,
urodziny, osiemnastki i inne imprezy
okolicznościowe. Może tam się bawić
nawet 200 osób. Piękna dekoracja sali
dodaje każdej uroczystości baśniowego uroku.
Na zewnątrz budynku umieszczony
jest grill, gdzie podczas imprez „wystrojony” kucharz serwuje gościom
udźce, dziki czy pieczone prosiaki. Są
tu również organizowane imprezy promocyjne i szkoleniowe dla firm.
W tej restauracji klient sam decyduje
o wyborze menu, niezależnie od tego,
czy jest to menu weselne, czy na jakąś
mniejszą uroczystość.
Pani Lidia i pan Aleksander chętnie
służą pomocą i radą:

- Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Jeżeli nasi klienci życzą sobie
kuchni staropolskiej bądź dań z owoców morza, to my spełniamy ich oczekiwania.
Ciekawą atrakcją są zimowe ogniska
oraz kuligi z pochodniami. Taka przyjemność spotka także tych, którzy postanowią spędzić w „Ostoi” sylwestra.
Zajazd oferuje dania kuchni staropolskiej - potrawy z dziczyzny, kaczki,
gęsi, jak również smakowicie przyrządzone ryby. Oczywiście, jeśli ktoś ma
ochotę na tradycyjnego schabowego,
to też znajdzie go w karcie.
Pierwszorzędna jakość, wyborny
smak i sposób podania dań robi naprawdę wrażenie! Tutaj każdy posiłek
staje się wspaniałą ucztą, a każda okolicznościowa impreza daje poczucie
wyjątkowego klimatu. W końcu „Ostoja”, jak głosi nazwa lokalu, to ostoja
elegancji, szyku i wybornego smaku.
A. Ł.

przyznać, że te ostatnie konkursowe
zmagania wyzwoliły u wszystkich pokłady wesołości. W tej wesołej rywalizacji
od początku na lidera wysforowały się

Pisarzowice. I to one, zwycięstwem w
ostatniej konkurencji, przypieczętowały
prymat w dożynkowym turnieju, otrzymując w nagrodę 800zł. Trzeba dodać, że
rywalizowano o pieniądze, które sołectwa
otrzymały na organizację u siebie imprez.
Kolejność w „Turnieju wiosek”:
1.PISARZOWICE (48pkt.), 2. Myślniew
(35pkt.), 3. Mostki (34pkt.), 4-5. Ignaców
i Parzynów (po 32pkt.), 6. Ligota (31pkt.),
7.-8. Marcinki i Kobyla Góra (po 30pkt.),
9. Bierzów (26pkt.), 10. Zmyślona Ligocka (15pkt.).
Finał dożynek to tradycyjna zabawa
taneczna. Zatem tanecznym krokiem zakończono tegoroczne rolnicze świętowanie. Mieszkańcy Bierzowa pokazali, że nie
stroniąc od tradycji można zorganizować
swojską i wesołą imprezę. Bo przecież
„nie samym chlebem żyje człowiek”, nawet w trakcie dożynek.

K. Juszczak

Pielgrzymkowe wędrowanie śladami św. Pawła

A. Ławicka

Zajazd Ostoja, który znajduje się
przy krajowej „11” w Niedźwiedziu, już
na wejściu urzeka oryginalnym, myśliwskim wystrojem sali, tradycyjną
polską gościnnością i profesjonalną
obsługą. Miejsce to tworzą ludzie z pasją, wielbiciele sztuki i piękna. Króluje
tam wspaniała atmosfera, a smaku
dodaje znakomita kuchnia. Każdy element dekoracji, dobór menu, ale przede
wszystkim pracownicy nie są tu z przypadku.
W tym roku restauracja obchodziła
swoje drugie urodziny. Pomimo dziecięcego wieku cieszy się dużą popularnością, zdobywając uznanie coraz to
nowych klientów.
Pomysł na tego typu biznes kiełkował od wielu lat.
- Od piętnastu lat mamy smażalnię
ryb w Antoninie, zawsze chcieliśmy
mieć coś większego, gdzie moglibyśmy
organizować imprezy okolicznościowe,
no i nasze marzenie w końcu się spełniło - mówi pani Lidia Borucka, która
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i przebywał św. Paweł.
Swoją wędrówkę pielgrzymi rozpoczęli
od starego miasta w Thessalonike (Tesaloniki.) Przez to miasto biegł główny szlak
komunikacyjny między Rzymem i jego
posiadłościami na Wschodzie. W mieście powstała jedna z pierwszych gmin
chrześcijańskich, do której święty Paweł
skierował dwa ze swoich listów. W IX wie-

OSTRZESZOWSCY PIELGRZYMI W MIKORZYNIE
Jak co roku, w pierwszą niedzielę
września, tłumy pielgrzymów przybyły do
sanktuarium w Mikorzynie na uroczystości odpustowe ku czci św. Idziego. Wśród
zgromadzonych na modlitwie osób znaleźli

się także pielgrzymi z Ziemi Ostrzeszowskiej. Największą zorganizowaną grupę
stanowiła piesza pielgrzymka z parafii
farnej, „wsparta” młodymi pielgrzymami
ze Szkolnego Koła Turystyki Rowerowej.

Na rowerach przybyli też pątnicy z parafii św. Jadwigi. W tłumie dostrzec można
było także pielgrzymów z Rogaszyc. Dodatkowym, i to pięknie grającym, akcentem ostrzeszowskim był udział w sumie

położeniem i wspaniałymi widokami z zawieszonych na skałach klasztorów prawosławnych. Z poziomu 1100m wędrowcy
podziwiali szczyt Olimpu.
Swoim klimatem, typowym dla małych
greckich miasteczek, zaskoczyło pielgrzymów Panteleimonas, a dalej wyspa Skiathos z jej złotymi plażami.
Kolejnym miejscem, w którym przebywał św. Paweł, była Agora na ateńskim
Areopagu. Uczestnicy wyprawy stanęli
na skale, z której przemawiał Apostoł.
Niestety Ateńczycy nie chcieli słuchać św.
Pawła. Nie zniechęcony tym apostoł udał
się do Koryntu i tam też zawędrowali pielgrzymi. Wiele emocji przeżyli uczestnicy
wyprawy, gdy mogli usłyszeć słowa fr.
Pierwszego Listu do Koryntian, rozdziału 13., nazwanego „Hymnem o Miłości",
który jest jednym z najczęściej cytowanych fragmentów Nowego Testamentu.
I znów przeżycia duchowe splatały się
z pięknem krajobrazu greckiego, który
ukazał się zwiedzającym przy Kanale
Korynckim. Święty Paweł tu zakończył
swoją misję w Grecji, a pielgrzymi dalej
popłynęli promem do Włoch. Przybyli
do miasta Monte Sant’Angelo, w którym
znajduje się jedno z najsłynniejszych
w Kościele katolickim sanktuariów ku czci

świętego Michała Archanioła. Na szczycie
góry wznosi się jedyna w swoim rodzaju
bazylika. To niezwykłe miejsce, położone
w regionie, który stanowi „ostrogę” włoskiego buta, znajduje się na wysokości
856m n.p.m. Legenda głosi, że w grocie,
istniejącej do dzisiaj, trzykrotnie pojawił się św. Michał. Do groty objawienia
schodzi się przez wnętrze bazyliki po 87
schodach, mijając napis: „To jest na całym
świecie najsłynniejsze miejsce, gdzie [św.
Michał] 16 października raczył objawić się
śmiertelnym. Tu jest ta święta skała, gdzie
stanęły jego stopy.” Na szczycie góry bieli
się miasteczko o tej samej nazwie z ruinami zamku Normanów.
W San Giovanni Rotundo pielgrzymi
modlili się przy ciele św. ojca Pio, a w Manopello spojrzeli na całun, który przedstawia Święte Oblicze zmartwychwstałego
Chrystusa. Ostatnim nawiedzanym przez
pielgrzymów miejscem był grób św. Antoniego w Padwie.
Pełni wrażeń, południowego słońca
wędrowcy dotarli do Ostrzeszowa. Po
chwili już zaczęli marzyć o następnej wyprawie, może śladami św. Pawła w Turcji?
Zobaczymy, gdzie nogi poniosą w przyszłym roku.

odpustowej Miejskiej Orkiestry Dętej. Po
raz pierwszy w Mikorzynie, jakby na wzór
Lednicy, zbudowano „Bramę Wiary” tyle,
że znacznie mniejszą i z drewna. Za to
przechodząc pod drewnianym szyldem
bramy można było spełnić swoje marzenie
- wystarczyło zadzwonić dzwonkiem lub

pozostawić wpis na bramie.
Tegoroczną sumę odpustową odprawił
ks. bp. Teofil Wilski. Mimo obaw o pogodę deszczu nie było, jedynie chwilowe
zachmurzenia zwiastowały zbliżającą się
jesień.

K.D.

W.J.

