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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.

REKORDOWE MISTRZOSTWA!
Chyba nie ma takiej drugiej dyscypliny sportowej,
w której w jednym turnieju,
a nawet przy jednym stoliku spotykają się medaliści
imprez europejskich i światowych, zawodnicy ekstraligi z autentycznymi debiutantami. A tak jest przy zielonym stoliku - w brydżu sportowym.
I
tak
właśnie
było
w sobotę, 13 czerwca, podczas XXIV Mistrzostw Ostrzeszowa w Brydżu Sportowym
Par, będących zarazem VI Memoriałem Marka Więcka
i GRAND PRIX WIELKOPOLSKI.
Dlaczego rekordowe? Bo wzięło w nich udział 70 par najwięcej w całej historii naszych mistrzostw, a także najwięcej w cyklu Grand Prix Wielkopolski. Były to pary z Wielkopolski oraz wszystkich ościennych województw.

Zwycięzcami mistrzostw zostali:
I miejsce - Dariusz Lisiecki i Wiesław Muzykiewicz (Konin)
II miejsce - Jolanta Sendacka i Marek Tyran (Łódź,
Pabianice)
III miejsce - Mariusz Ilnicki i Maciej Rochowicz (Dolny Śląsk)

SONDA

Kamila Bućko
wychowuje dziecko

Uważam, że jeśli rola ojca nie ogranicza się tylko i wyłącznie do zarabiania pieniędzy, a ojciec zajmuje się
także wychowaniem dziecka, to ma to
ogromne znaczenie. Dziś w większości
rodzin małżonkowie starają się dzielić
obowiązkami, nie jest już tak, że ojciec
nic nie umie „zrobić” przy dziecku. O ile
to możliwe i nie jest tak, że tatuś wyjechał za granicę, to wszelkie decyzje starają się podejmować wspólnie, zwłaszcza te dotyczące wychowania dzieci
- my staramy się, żeby tak było. Dobry
ojciec jest cierpliwy, daje właściwy
przykład - warto, by postępował tak, jak
chciałby, by jego dziecko postępowało
w przyszłości. Musi znaleźć właściwe
proporcje między dyscypliną i zabawą dziecku jest potrzebne i to, i to. Powinien mieć dużo czasu dla dzieci, być dla
nich autorytetem i podporą.
Ja z moim ojcem zawsze miałam
dobry kontakt, mogę porozmawiać
z nim na każdy temat i poradzić się
w wielu kwestiach.

„Ten nasz tata to okropnie fajny facet…”

Najlepsze pary ostrzeszowskie:
I - Remigiusz Kaźmierczak i Maciej Pilecki
II - Mirosław Drabczyński i Andrzej Wojtowicz
III - Mirosław Powązka i Grzegorz Więcek
Wszystkie te pary otrzymały puchary, dyplomy i nagrody
pieniężne, które wręczał sekretarz UMiG p. W. Piekarczyk.
Jeszcze szesnaście par otrzymało nagrody rzeczowe.
Organizatorzy dziękują osobom i firmom, które przyczyniły się do sprawnego zorganizowania turnieju i uhonorowania uczestników nagrodami: pani Wandzie Więcek, panu
Jerzemu Kurzawie, państwu A. P. Dębskim, firmom: Profi,
Progress, Pollena, GFM Rusztowania, TPi, Trasko.
Do spotkania za rok - na jubileuszowych XXV mistrzostwach.
Jerzy Ofierski

Pana Rafała z córeczkami - Julią
i Olgą, spotkałem w niedzielne popołudnie w ostrzeszowskiej pizzerii. Na
pierwszy rzut oka było widać, że to
fajny tata…
- Zazwyczaj wychodzimy całą
rodziną - żona, dziewczynki i ja, ale dzisiaj, wyjątkowo, mama „ma wolne” na
zakupy. Ja natomiast staram się zorganizować niedzielny czas - byliśmy na
basenie, córki bardzo lubią nurkować,
a teraz jemy obiad.
Jeśli tylko czas pozwala, po pracy czy
w dni wolne, wybieramy się całą rodziną

Rola ojca w rodzinie (23 czerwca - Dzień Ojca)

Katarzyna Górecka
z córkami Angeliką
i Gabrysią
opiekuje się dziećmi

Nasz tatuś wraca teraz w weekend,
dziewczyny czekają już na niego z utęsknieniem. Wzorowy tatuś powinien
spędzać dużo czasu z dziećmi, dawać
im dobry przykład, trochę je rozpieszczać. Zwłaszcza w przypadku, gdy nie
widzi się z nimi na co dzień, teraz, niestety, tak jest, że wielu ojców pojechało
za granicę, za chlebem. Jestem za tym,
aby, gdy to tylko możliwe, oboje rodzice
pracowali, sama rozglądam się właśnie
za pracą. Rodzice razem powinni zajmować się dziećmi, decydować o sprawach ich dotyczących, także sprawiedliwie dzielić obowiązki domowe. Tatuś
musi być też stanowczy, dzieci czasami
potrafią wejść na głowę, są też np.
momenty, kiedy musi załagodzić jakieś
spory między rodzeństwem.
Ja miałam dobry kontakt z ojcem,
mimo że pracował, zawsze znalazł
czas, by się nami zająć.

na rowerach do miasta na lody, na
wycieczki, na basen - mówi pan Rafał.
A czy dziewczynki lubią wyprawy
z tatą? To przecież widać na fotografii.
sm
Wszystkim
Tatusiom
z okazji Dnia Ojca życzymy
fajnych, kochanych i kochających córeczek i synków,
niesprawiających
większych kłopotów, dających
radość i powody do ojcowskiej dumy!

rozm. A. Pisula
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prowadzi własną działalność
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Na pewno każdy ojciec powinien być
opiekuńczy, powinien troszczyć się
o swoje dzieci, o córki chyba trzeba się
troszczyć nawet bardziej niż o synów.
Powinien umieć doradzić, wysłuchać.
Ja mam bardzo dobry kontakt ze swoim
tatą, umiemy się dogadać na każdej
płaszczyźnie, mogę mu zaufać. Mój
tata podchodzi do wszystkiego na luzie,
jest bezproblemową osobą, na pewno
nie jest surowy. Swojego tatę na pewno
postawiłabym za wzór kiedyś, gdy będę
wychowywać dzieci w mojej własnej
rodzinie. Jestem też za równym rozdzieleniem obowiązków w rodzinie, tak
żeby mężczyzna umiał dziecko przewinąć, nakarmić, żeby dziecko w ogóle
znało ojca, miało z nim dobry kontakt. Niestety, ojcowie w naszych czasach są bardzo zagonieni, gonią za pieniędzmi, muszą w końcu utrzymać
rodzinę, czasami wtedy zapomina się
o innych wartościach.

Dzieci trzeba wychować, dom,
rodzinę trzeba utrzymać - każdy ojciec
musi więc wypełnić obowiązek i zarobić na to wszystko. Jeśli czas pozwoli,
a musi pozwolić, to powinien też znaleźć czas na pobycie z dziećmi. Wzorowy ojciec na pewno musi być zaradny
i opiekuńczy. Ja nie bronię się przed
niczym, chętnie chodzę z wózkiem na
spacery, trzeba, to przewijam. Mam
czwórkę dzieci - najstarsze ma 12 lat,
potem 10 i 6 lat, najmłodsze 2 miesiące. Dużo zależy od charakteru dzieci,
ale uważam, że ojciec musi znaleźć
równowagę, czasami musi być surowy,
czasami może trochę rozpieszczać.
Jeżeli dzieci wychowuje się w ten sposób, że dużo się im daje, to one też dużo
dają, są grzeczne, pomagają rodzicom. Liczy się wzajemne zrozumienie,
akceptacja. Ja mogę liczyć na dzieci,
dzieci mogą liczyć na mnie. Owszem,
biorę przykład, z tego, jaki kontakt miałem ze swoim ojcem. Niektóre z jego
rad pamiętam do dziś. Mój ojciec był
bardzo cierpliwy, spokojny, nie musiał
podnosić na nas głosu. Ja staram się,
by w mojej rodzinie też tak było.

Taki przykładny ojciec powinien
poświęcać czas dzieciom, nawet jeśli
pracuje, powinien znaleźć codziennie chociaż chwilę, aby porozmawiać, doradzić, z młodszym dzieckiem
pobawić się. Powinien się też troszczyć i dbać o żonę, mimo że ojciec
to „głowa rodziny”, dobrze by było,
aby dzielił obowiązki domowe z drugą
połową. Swoje dzieci, czy to syna, czy
córkę, powinien przygotować do dorosłego życia, swoim działaniem dać im
dobry przykład i wzór do naśladowania.
Mądry ojciec powinien znaleźć równowagę między surowością a pobłażaniem w wychowaniu, kompromisy są
na pewno często potrzebne. Ja zawsze
miałem bardzo dobry kontakt z moim
tatą, teraz, ponieważ tata jest po ciężkiej chorobie, ten kontakt może się
nawet polepszył. Poświęcam mu dużo
czasu, ale wiem, że on, gdyby mógł, też
by mi ten czas poświęcał.

