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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.

Kobiety, związki, tajemnice
Spróbuję dziś opowiedzieć, kim
jest dla mnie - przedstawiciela tej
brzydszej połowy ludzkości - kobieta
i jak widzę kobiecość. Nie jest to
łatwe, tym bardziej iż wydaje się, że
wszystko już powiedziano. Temat
prześwietlony ze wszystkich stron
i rozpracowany w szczegółach. Co
mam pisać? Że je kochamy? Że są
piękne i fascynujące? Że są tajemnicą? Tysiące poetów spłodziło setki
tysięcy strof. Cóż można dodać? Im
człowiek starszy, tym bardziej krytyczny i tym trudniej przychodzi mu
napisanie czegoś nowego, a szczególnie na ten właśnie temat.
Spróbuję,
mimo
wszystko, dorzucić tu
coś od siebie.
Każda rzecz na
tym świecie ma swój
czas i wartość. Życie
nie byłoby tak cenne,
gdyby nie przemijało.
Uroda nie zachwycałaby, gdyby była dana
na zawsze. Kobieta nie
byłaby dla nas – mężczyzn, tak fascynująca, gdyby się od nas
nie różniła, gdyby nie
niosła w sobie tajemnicy, której nie sposób do końca zgłębić.
Nic dziwnego, że wątek miłosny jest
w każdej odmianie sztuki tak żywy
i zawsze aktualny, bo miłość jest najpiękniejszą rzeczą, której człowiek
może w życiu doświadczyć, a jednocześnie nie sposób jej w pełni zrozumieć i przekazać.
Dzięki kobiecie możemy doświadczyć tego, czego nie może dać nic
innego na świecie - pełnego spotkania ciał i dusz. Spotkania, które ma
wieloraki sens i wartość. Jest jednocześnie niezwykle proste i niesamowicie trudne. Kobieta też, gdy zostaje
matką, wchodzi w świat zjawisk niedostępnych mężczyznom. Możemy

im wtedy pomagać, podziwiać je,
a może nawet trochę zazdrościć...
Cieszę się, że żyję w czasach i w
kulturze, w której kobieta jest istotą
obdarzoną pełnią praw i wolności. Jest
takim samym człowiekiem jak mężczyzna. Nie może być bezkarnie gnębiona, ma ochronę prawną. Może też
się uczyć i pracować. Dzięki temu
kobiety ujawniają swe talenty w wielu
dziedzinach, realizują się w pracy
i twórczości, wnoszą swój wkład
w dobro wspólne. Te możliwości nie
są za darmo. Więcej wolności to więcej trudnych wyborów. To, co kiedyś było udziałem nielicznych, doty-

czy dziś prawie wszystkich. Z natury
rzeczy kobiety, które stają się matkami, muszą przynajmniej na jakiś
czas zawiesić inną aktywność. Mogą
do niej powrócić, ale, jeśli nie chcą
zaniedbać domu i dzieci, jest to mocno
utrudnione. Jednak dają radę. Pomaga
im ten przedziwny rodzaj mądrości,
którą są obdarzone, no i my - mężczyźni. W świecie, w którym bardzo
ważne stały się ideały równości i wolności, umiejętność współpracy dla
wspólnego dobra nabiera ogromnego
znaczenia.
Jest i druga strona medalu. Zdarzają się ludzie - zarówno kobiety, jak
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Tomasz Gibka

emeryt wojskowy

Kobiety zazwyczaj są mądre, piękne,
niestety najczęściej nie mają w życiu
łatwo. Wiele zależy od zawodu. Sam
jestem byłym wojskowym i byłem kiedyś przełożonym wielu pań. Kobiety
często pracują od wczesnego rana,
osiem godzin, a bywa, że wiele więcej, wracają do domu, a tam czeka na
nie drugi etat - rodzina, mąż, dzieci,
domowe obowiązki. Za to trzeba je
szczególnie szanować, za tę umiejętność zorganizowania sobie życia.
No i panie trzeba szanować i podziwiać każdego dnia, a nie tylko w Dzień
Kobiet, naprawdę zasługują na to.
Wszystkim
kobietom
życzę
przede wszystkim szczęścia, może
to banalne, ale prawdziwe życzenia.
Dobrze, że panie mają swoje święto.
Mam także uwagę, a może nawet
prośbę, aby panie tego dnia nie czekały
na życzenia i kwiatki od panów, tylko
same zebrały się w kilka i poszły np. na
kawę. Żeby ten dzień spędzić miło, by
się nie nudzić - na panów, niestety, nie
zawsze mogą liczyć.

i mężczyźni, którzy nie potrafią współpracować. Dlaczego? Myślę, że dlatego, bo oprócz równości i wolności,
zapanował indywidualizm. Liczy się
moja kariera, mój sukces, moje poczucie szczęścia. Nie ma wtedy mowy
o współdziałaniu. Można za to usłyszeć, że „baba jest głupia” a „facet
to świnia”. Wszystko zaczyna działać
odwrotnie. Różnice, które powinny nas
wzbogacać, stają się osią nieporozumień. Kobiety walczą o prawa, które
od dawna mają zagwarantowane,
a mężczyźni tęsknią do modelu, który
przeminął i któremu nawet nie byliby
w stanie podołać. Jedna i druga strona
próbuje przebudować
świat nie dostrzegając, że problem, który
ich dotyka, nie pochodzi z zewnątrz, a jest
wynikiem ich własnej niekonsekwencji.
Zadziwiające jest, jak
często kobiety, które
uważają się za nowoczesne i postępowe,
wikłają się w związki,
w których nie ma równości i wolności tylko
strach przed porzuceniem. Mężczyźni natomiast, szukają kobiety
bezwolnej i podporządkowanej, a następnie są wiecznie niezadowoleni, bo jaką wspólnotę można
zbudować z niewolnicą...
Ani przed wojną, ani w średniowieczu nie było lepiej ani gorzej, tylko inaczej. Inaczej ludzie żyli, inaczej rozumieli świat. Teraz jest jak jest i nie
ma co tęsknić do dawnych czasów
ani zachłystywać się nowoczesnością. Tak jak w każdych czasach trzeba
dostrzegać i rozwijać dobro, nie dać
się nabrać na fałszywe błyskotki. Tym
bardziej że prawdziwe klejnoty są tuż
obok. To Wy, drogie Panie.
Artur Waszkielewicz
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Panowie o paniach

Kazimierz Kramarczyk
emeryt

W obecnych czasach kobiety nie
mają źle. Zwłaszcza młode panie mają
dość dobrze, jeśli się uczą i zdobędą
zawód, który gwarantowałby im pracę,
to nie ma na co narzekać. Bo wiadomo
jak jest z pracą czy to w Polsce, czy
w naszej okolicy, szczególnie jeśli chodzi o kobiety.
Dzisiejsze panie różnią się od tych
z moich czasów, w końcu to inne pokolenie. Ale każdej kobiecie, i tej młodszej,
i starszej należy się szacunek. Byle tylko
były wyrozumiałe i dało się z nimi żyć.
Jeśli między żoną i mężem, zwłaszcza
w sprawach domowych, nastąpi porozumienie, to wszystko będzie dobrze.
Wszystkim paniom życzyłbym zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia wszelkich marzeń. Najserdeczniejsze
życzenia kieruję do mojej żony. Chciałbym, abyśmy w szczęściu i radości przeżyli resztę naszych lat.
Osobne życzenia należą się naszej
pani premier, która wzięła się za coś,
co ktoś już doszczętnie zepsuł, a ona
na naprawę tego nie ma najmniejszych
szans. Cóż, życzyłbym więc jej rychłego,
szczęśliwego odejścia ze stanowiska bo rady sobie nie da.

Jerzy Szlachta
emeryt

Z racji tego, że mam już swój
wiek, miałbym wiele do powiedzenia o kobietach, ale powiem najważniejsze - z jedną żoną przeżyłem już
51 lat!
Duże szczęście, panie, że jesteście, bez was świat byłby marny,
szary i ponury. Gdy zmarła mama,
mój ojciec, po jakimś czasie, mówił:
„Wiesz co, jak tej mamy nie ma, to
się nawet nie ma z kim pokłócić” a więc, kobiety, jesteście niezastąpione. Jesteście dawczyniami życia,
co jest bardzo istotne, choć oczywiście przy naszej pomocy. Ale to
kobieta jest symbolem ciepła, miłości, koloru, nastroju, rodziny, prawie
wszystkiego. Dobrze, że jesteście.
Wszystkim paniom, szczególnie
tym, które mają jakąś pracę, czy to za
ladą, czy w biurze, życzyłbym, żeby
się częściej uśmiechały. Swojej żonie
zaś przede wszystkim życzyłbym,
aby zawsze była ze mnie zadowolona.

Robert Zajdler

przedstawiciel handlowy

O paniach można mówić tylko
w superlatywach. No chyba że mówimy
o teściowych, chociaż akurat ja nie mam
najmniejszych powodów do narzekań.
Dzień Kobiet mamy raz w roku, ale każdy
facet powinien się starać, by kobiety nie
tylko tego dnia czuły się wyjątkowe.
W obecnych czasach kobiety mają ciężej
od facetów, raz, że muszą dotrzymać im
tempa, przynajmniej jeśli chodzi o sferę
zawodową; czasami muszą nawet więcej pracy włożyć w to, by osiągnąć ten
sam status, co kolega po fachu. Dwa,
że muszą łączyć dom z pracą. Należy
je podziwiać za organizację i podzielność uwagi. Kobieta potrafi robić kilka
rzeczy naraz - rozmawia przez telefon,
ogląda telewizję, prasuje i jeszcze zerka
na dziecko, mężczyźni takiej zdolności
nie mają.
Paniom życzę, aby były bardziej doceniane, by miały wiele radości z życia na
co dzień, by ten Dzień Kobiet miały więcej niż raz w roku - ustawowo tego nie
przeskoczymy ale nieoficjalnie, czemu
nie? Szczególne życzenia dla mojej żony
Ani - więcej cierpliwości, wyrozumiałości oraz uśmiechu na każdy dzień.

Włodzimierz Piekarczyk
sekretarz UMiG Ostrzeszów

Gdy mówię o kobietach, przychodzą mi na myśl same ciepłe słowa,
kobiety osładzają nam życie. Bez pań
trudno byłoby sobie wyobrazić naszą
egzystencję. Generalnie to kobiety trzymają w ryzach rodzinę, dom. Nie jest im
lekko; kiedy przychodzą z pracy, mają
kolejne zajęcia, obowiązki, bywa, że
nie mają chwili na odpoczynek. Mężczyznom pod tym względem na pewno
jest łatwiej. Właśnie za tę ciężką pracę,
za trud, za wysiłek, za wychowanie
dzieci chciałbym wszystkim kobietom
serdecznie podziękować i życzyć im
samych szczęśliwych chwil, wszystkiego najlepszego, bo zasługują na to
jak najbardziej.
Najserdeczniejsze życzenia uśmiechu i pogody ducha kieruję do wszystkich pań z miasta i gminy Ostrzeszów.
Szczególnie ciepłe słowa należą się
mojej żonie, córce, mojej mamie, która
jest bardzo daleko, ale także paniom,
które pracują w Urzędzie, z którymi
na co dzień wspaniale mi się współpracuje.

