
ĞWIąTECZNE
WSPOMNIENIA
A

01Ä&]DV2VWU]HV]RZVNL´MHVWSU\ZDWQ\PSLVPHPQDáDPDFKNWyUHJRPRĪHV]]DSUH]HQWRZDüVZRMHSRJOąG\LSRG]LHOLüVLĊ]DLQWHUHVRZDQLDPL]PLHV]NDĔFDPLFDáHM=LHPL2VWU]HV]RZVNLHM

23.12.2015

Maksymilian Ptak
- radny Rady Powiatu

Święta Bożego Narodzenia to najwspanialszy
okres w całym roku. Wszyscy starają się być dla
siebie życzliwi. W naszych sercach gości wiara,
nadzieja i miłość. Co roku z utęsknieniem czekam
na pierwszą gwiazdkę. Wtedy całą rodziną siadamy do stołu, na którym znajduje się tradycyjnie 12 potraw. Wieczerzę rozpoczynamy odczytaniem fragmentu Pisma św. o narodzeniu Pańskim.
Ta zaszczytna rola jest przypisana właśnie mnie
od pamiętnej Wigilii w 1995 roku, kiedy to, mając
8 lat, przeczytałem go po raz pierwszy.
Ten fragment Ewangelii św. Łukasza znam dziś
prawie na pamięć: W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby przeprowadzić spis
ludności w całym państwie…
Co roku razem z bratem i tatą ubieraliśmy żywą,

pachnącą choinkę, a mama zajmowała się kuchnią. Miałem także ciekawą rolę św. Mikołaja, który
przynosił prezenty dla dzieci kuzynostwa.
Od ubiegłego roku tradycja wigilijna w naszym
domu nieco się zmieniła. To była pierwsza Wigilia
z moją żoną Justyną, teściową, szwagrem i dziadkiem. Te niezapomniane chwile na długo pozostaną w naszej pamięci. Jak podkreślała moja
żona, były to pierwsze tak radosne święta Bożego
Narodzenia od śmierci jej taty. Wspólnie ubieraliśmy choinkę, przygotowywaliśmy jedzenie i śpiewaliśmy kolędy. Czuliśmy się naprawdę dobrze.
Nie mogło zabraknąć także pasterki, która nadaje
magicznego dopełnienia świętom Bożego Narodzenia. Pierwsze i drugie święto to odwiedziny
wujostwa i znajomych.

Wszystkim czytelnikom „Czasu Ostrzeszowskiego” składam najlepsze życzenia: Niech czas
świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery

radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego
pędu. Kolejny zaś rok niech będzie dla Państwa czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

DAĆ DZIECIOM RADOŚĆ…

Na wspaniały pomysł, by zorganizować spotkanie wigilijne dla najuboższych dzieci z naszego powiatu, wpadła pani Małgorzata Bilska z Ostrzeszowa i właściciele gościńca „Misoni”
z Rzetni. W akcję włączyli się również przedstawiciele Kręgu Starszyzny
BONA FIDE Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej oraz 1. Drużyna Harcerzy
ZHP z Ostrzeszowa.
W spotkaniu, które odbyło się
w sobotę (12 grudnia), udział wzięło ok.
30 dzieci i ich opiekunowie. To pierwsza
tego typu impreza, ale, jak zapewniają
jej organizatorzy, na pewno nie ostatnia.
Na wielkie słowa uznania z pewnością
zasługuje pani Małgosia - to dzięki niej
tego popołudnia dzieci były tak radosne
i uśmiechnięte. Chodziła od szkoły do
szkoły, prosząc pedagogów, aby pomogli jej wybrać rodziny, dla których chce
przygotować świąteczne spotkanie. Nie
było to łatwe zadanie - kiedy zdobyła

już „listę dzieci”, potrzebowała sponsorów... Jej siła i determinacja sprawiły, że
wszystko się udało.
Tańce, konkursy, zabawy - to tylko
nieliczne z atrakcji, które czekały na
dzieci. Kiedy wydawać by się mogło,
że impreza dobiega końca, przybył św.
Mikołaj z worem prezentów...
Tak oto w miłej, świątecznej atmosferze, przy suto zastawionym stole, upłynął czas tego spotkania.
A. Ł.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim sponsorom za okazaną
pomoc.
A są to: Nadleśnictwo Przedborów,
Drewniak Usługi Mariusz Stanicki, Elmas
Mehmet Ali Sahin, Arkadiusz Witwicki,
Handel Detaliczno-Obwoźny Dorota
Hołoś, Fryzjerstwo damskie Jolanta
Górecka, BONA FIDE ZHP Kasia Berka,

Monika Maciejewska, sklep spożywczy
„U Bożenki” Kochłowy, Przewozy autokarowe „Wójcik”, sołtys wsi Rogaszyce,

Rafał Mąka, Waldemar Koszmider, Med
Aid Tomasz Liber, Marcello M. Noczyńska, Rodzinny Optyk Wiktoria Kurek

Ostrów Wlkp., SN Spedition Marcin
Żurek, forum „Mamy z Ostrowa” i okolic - Razem Raźniej.

WIGILIA STOWARZYSZENIA „RAZEM”

12 grudnia w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyły osoby
zrzeszone w Stowarzyszeniu Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Razem”
w Mikstacie oraz zaproszeni goście:
burmistrz Mikstatu Henryk Zieliński,
przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz
Dybul, proboszcz mikstackiej parafii ks.
Krzysztof Ordziniak, radna i zarazem
przedstawicielka PCPR - Urszula Mikołajczyk-Machoł.
Rozpoczął pan Romuald Monieta
- przewodniczący stowarzyszenia,
następnie głos zabrali goście.
Po oficjalnym powitaniu uczestnicy spotkania mogli obejrzeć zabawne
przedstawienie teatralne w wykonaniu kabaretu BZIK SHOW, które wprowadziło w dobry, ciepły i serdeczny
nastrój. Po nim odmówiona została
krótka modlitwa, zainicjowana przez
ks. Ordziniaka, a następnie uczestnicy
spotkania, dzieląc się opłatkiem, złożyli
sobie świąteczne życzenia. Nie zabrakło
też tradycyjnych wigilijnych potraw. Na
zakończenie uroczystości przybył św.
Mikołaj i wręczył prezenty.
Warto dodać, że stowarzysze-

nie działa w oparciu o własne składki
i środki finansowe pochodzące z darowizn. Jego członkowie pragną podziękować Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Ostrzeszowie za coroczne
wsparcie ich działań.

Dzięki ludziom dobrej woli grudniowa zwyczajna sobota stała się
ciepłym, świątecznym dniem, pozwalającym poczuć magię nadchodzących świąt.
W. Ś.

