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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. 13.01.201610

W niedzielę 27 grudnia w „Baszcie” 
odbył się koncert Full-X w składzie: Adam 
Fulara (gitara), Tomasz Fulara (bas), 
Michał Bednarz (perkusja). 

W czasie koncertu usłyszeliśmy 
utwory z dwóch poprzednich płyt, jak 
i kompozycje z nowej płyty „Triple Timig”, 
która, jak opowiadał leader zespołu Adam 
Fulara, będzie bardziej dojrzała, kon-
cepcyjna, zupełnie inna od wydanych 
dotychczas „Doubleshred” oraz „An 
introduction to counterpoint”. Nowy krą-
żek ma pojawić się niebawem.

Na koncercie gościnnie wystąpiła rów-
nież młoda, utalentowana ostrzeszowska 
wokalistka - Aleksandra Danielska, która 
wraz z Adamem Fularą wykonała dwa 
utwory: „Krwawa sobota” oraz polifo-
niczną improwizowaną, trzygłosową wer-
sję standardu Gershwina „Summertime”. 

Koncerty Full-X są z wielu względów 
wyjątkowe: prócz bardzo oryginalnego 
charakteru muzyki, która nie jest kopią 
żadnego zespołu na świecie, charakte-
rystyczne jest to, że tworzą go trzy indy-
widualności, a każda z nich ma inną oso-
bowość. Żywiołowe, szybkie, pełne eks-
presji improwizacje basowe wykonywane 
były na przemian z polifonicznymi impro-
wizacjami gitarowymi na bachowską 
nutę i rytmami perkusyjnymi, kojarzą-
cymi się niemal ze wszystkimi gatunkami 
od drum’n’bass, r’n’b aż do heavy metalu.

Koncert przewidziany był na nieco 
ponad godzinę, ale fantastyczna muzyka, 
atmosfera oraz reakcja ostrzeszowskiej 
publiczności sprawiły, że trwał niemal 
120 minut. Słuchacze nie dali zespołowi 
szybko zejść ze sceny, gromkimi bra-
wami i okrzykami udało się namówić 
Ful-X nie na jeden, a na dwa „bisy”. 

Wszystko to świadczy o tym, że miesz-
kańcy Ostrzeszowa nie tylko znają się na 
dobrej, ambitnej muzyce, ale również 
potrzebują nowych muzycznych doznań, 
a spora dawka improwizacji w wykonaniu 
zespołu Full-X zapewne w znacznej czę-
ści zaspokoiła ich muzyczne pragnienia. 
Co więcej, dzięki temu, że w przerwach 
między utworami Adam Fulara opowia-
dał o tym, czym jest kontrapunkt, na 
czym polega improwizacja oraz co łączy 
niektóre utwory Full-X z muzyką Armina 
van Buurena (holenderskiego DJ i produ-
centa muzyki trance), można było poczuć 
się jak na wyjątkowej lekcji muzyki. Nie-
stety nie wszyscy mogli wziąć w niej 
udział, ponieważ bilety na koncert zostały 
wyprzedane przed świętami Bożego 
Narodzenia. 

Koncerty tego zespołu od lat są jedyną 
okazją, aby posłuchać na żywo muzyki 
improwizowanej w Ostrzeszowie. Można 
mieć nadzieję, że występy Full-X będą 
stałym punktem muzycznych wydarzeń 
w naszym mieście.

W święto Trzech Króli - 6 stycznia, sala 
OSP w Godziętowach wypełniona była po 
brzegi - to właśnie tego dnia odbywało się 
tam noworoczne spotkanie z Mikołajem. 

Jak zwykle, a to już po raz siódmy, 
Mikołaj przywiózł dzieciom paczki ze sło-
dyczami. Miał co dźwigać, bowiem obda-
rował aż 67 dzieci. 

W spotkaniu wzięły udział całe rodziny, 
nie tylko z Godziętów, ale również z sąsia-
dujących miejscowości. Organizatorem 
wspaniałej zabawy był sołtys wsi - p. 
Eugeniusz Janicki. 

Mijają chwile oczekiwania i nagle poja-
wia się - radosny, uśmiechnięty, ale i z 
rózgą - Święty Mikołaj. Siada na honoro-
wym miejscu i zaczyna się wielkie obda-
rowywanie. Większość dzieci odważnie 
podchodzi do Mikołaja, który nie szczę-
dzi im serdeczności, ale są i takie, które 

się trochę boją, przecież to niecodzienny 
gość, w dodatku z tak daleka. Gwiaz-
dor czasami tylko pogroził trochę rózgą, 
widocznie dzieci były grzeczne. Kto chciał, 
mógł sobie zrobić z nim zdjęcie, przytulić 
się, powiedzieć wierszyk. W rolę przyby-
sza z dalekiego kraju wcielił się p. Sławo-

mir Pustkowski. 
Dodatkową atrakcję tego popołu-

dnia stanowił występ zespołu teatral-
nego „Chaos”, działającego przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Doruchowie. 
Młodzi artyści wykonali przedstawie-
nie pt. „Zaklęci w kominku” - dzięki temu 

mieszkańcy Godzię-
tów mogli jeszcze raz 
poczuć przez chwilę 
magię świąt Bożego 
Narodzenia. 

Spotkanie upły-
nęło w miłej i ser-
decznej atmosferze 
- nie zabrakło na nim 
kawy, herbaty i pysz-
nego, domowego 
ciasta, które ser-
wowały mieszkanki 
Godziętów. 

Do zobaczenia za 
rok!

A. Ławicka

Ochotnicze straże pożarne 
są służbami cieszącymi się naj-
większym zaufaniem wśród 
społeczeństwa i są najliczniej-
szymi organizacjami - stowarzy-
szeniami działającymi na tere-
nach wiejskich. 

Naczelnym celem ich dzia-
łalności jest dobro człowieka, 
ratowanie życia i zdrowia, mie-
nia ludzkiego, niesienie pomocy 
tym, którzy jej najbardziej 
potrzebują i to jest wpisane 
w codzienną, strażacką służbę. Dziś stra-
żacy to ochotnicy spieszący z pomocą, 
często z narażeniem zdrowia i życia ofia-
rom pożarów, ale też coraz częściej ofia-
rom powodzi, wichur, wypadków drogo-
wych, katastrof (...)

Tymi słowami dh Mieczysław 
Mądry, prezes Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego Związku OSP RP, roz-
począł spotkanie opłatkowo - nowo-
roczne, które odbyło się w czwartek - 7 
stycznia, w lokalu „Strażak”. W imprezie 
wzięli udział przedstawiciele Ochotni-
czych Straży Pożarnych z miasta i gminy 
Ostrzeszów oraz zaproszeni goście. 

Zebranie było okazją do podsumowań. 
Mieczysław Mądry omówił najważniejsze 
wydarzenia, jakie miały miejsce w minio-
nych dwunastu miesiącach. 

Jak wynika ze statystyk, w ubiegłym 
roku na terenie gminy działało 12 jedno-
stek OSP, w tym 4 typu „S” i 8 typu „M”. 

Liczyły one 532 członków, którzy zma-
gali się ze skutkami 422 zdarzeń - 86 
razy wyjeżdżali do pożarów, 336 razy do 
wypadków lub na inne interwencje. 

Istotne było także uczestnictwo 
w zawodach sportowo - pożarniczych. 
W zawodach powiatowych w Marydołach 
bezkonkurencyjne okazały się drużyny ze 

Szklarki Myślniewskiej i z Zajączek. 
W ubiegłym roku jubileusz 70-lecia 

obchodziła OSP w Korpysach - była to 
jedna z ważniejszych uroczystości stra-
żackich, jaką zorganizowali strażacy 
ochotnicy.

M. Mądry skierował wyrazy podzięko-
wania do władz samorządowych, które 
wspierają strażaków środkami finanso-
wymi, umożliwiającymi rozwój i właściwe 
funkcjonowanie.

Podczas spotkania nie zabrakło też 
noworocznych życzeń - od zaproszonych 
gości, ale i tych, które strażacy składali 
sobie nawzajem. 

Warto podkreślić, że w tym roku OSP 
w Ostrzeszowie obchodzić będzie 140 lat 
swojego istnienia. 

Wszystkim strażakom w nowym roku 
życzymy bezpiecznych wyjazdów do akcji 
oraz szczęśliwych powrotów. 

A. Ł. 
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