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NiefrasobliwoĞü czy bieda?

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

JakiĞ czas temu miaáem spotkanie
ze starszą kobietą, która pochodziáa
z paraﬁ i w GiĪycach, a teraz tylko
czasem siĊ tam pojawia, odwiedzając
znajomych i groby zmaráych. Bywając rzadko, wyraĨniej widzi zmiany,
jakie nastĊpują w tej miejscowoĞci.
Podoba siĊ jej to, Īe cmentarz zostaá
oczyszczony ze starych áamiących siĊ i

uszkadzających pomniki drzew. DziĊki
temu nie ma juĪ tyle liĞci, które zalegaáy
wokóá pomników, a Īe ona przyjeĪdĪa
z daleka, to nie zawsze mogáa na czas
je usunąü. Cmentarz piĊknieje teĪ
dziĊki wymianie pomników na coraz
áadniejsze i bogatsze. To, co jednak najbardziej ją zadziwia, to drzwi Ğwiątyni.
Wie ona, Īe paraﬁa zawsze byáa biedna
i stale na coĞ brakowaáo. Teraz, jak
zauwaĪyáa, status majątkowy paraﬁan
siĊ poprawiá, czego dowodem są nowe
domy i zagrody. Luksusowo wygląda
teĪ nowo wybudowany dom paraﬁalny.
Co prawda plebaniĊ obejrzaáa tylko z
zewnątrz, ale wyobraĨnia podpowiada
jej, jak jest w Ğrodku. Stojące przed
budynkiem samochody teĪ Ğwiadczą
o tym, Īe nie jest to paraﬁa, w której
ksiĊĪa Īyją w niedostatku. Obejrzawszy
to wszystko, nie mogáa pojąü, dlaczego
drzwi od koĞcioáa są w tak kiepskim
stanie. Przez wiele lat odpadaáa z nich
caáymi páatami stara farba, ukazując
poprzednie kolory. Ostatnio drzwi zo-

staáy troszkĊ pomalowane, lecz nadal
wyglądają koszmarnie. Pani ta stwierdziáa nawet, Īe gdyby zrezygnowano
z przepychu przy budowie plebani, to
starczyáoby na nowe, áadniejsze drzwi
do koĞcioáa.
Aby widzieü, jak jest naprawdĊ, pojechaáem do GiĪyc i obejrzaáem
wszystko z bliska. RzeczywiĞcie
c me nt a r z
z a d b a n y,
plebania
piĊkna lecz
drzwi do
koĞcioáa
naprawdĊ
wyglądają
n ieciek awie. Co
prawda
widaü, Īe
coĞ tam
próbuje siĊ
naprawiaü,
ale do ideaáu jeszcze
bardzo
daleko.
Pleba n ia ,
jak i drzwi wejĞciowe do niej, prezentują siĊ okazale. Gdy patrzyáem na drzwi
koĞcioáa, przyszáo mi na myĞl wejĞcie
do „ubogiej, cichej stajenki lichej”,
o której teraz Ğpiewamy w kolĊdach.

Zastanawiam siĊ, czy w caáej tej paraﬁi
nie ma ani jednego malarza, który za to
przysáowiowe „Bóg zapáaü”, potraﬁáby
przeszlifowaü i lepiej pomalowaü te
drzwi. PrzecieĪ puszka farby i trochĊ
papieru Ğciernego to nie jest wielki wydatek. Dobry uczynek to jeden szczebel
wyĪej w drabinie do nieba. JeĞli juĪ nie
ma Īadnego czáowieka, który ma chwilĊ
wolnego czasu, to przecieĪ ksiądz teĪ by
nie zgrzeszyá, gdyby, Ğpiewając sobie
bluesa, przeszlifowaá i na nowo porządnie pomalowaá te drzwi. Dobra praca
przecieĪ nie haĔbi nikogo.
Sáyszaáem kiedyĞ powiedzenie, Īe
„kaĪdy ma taki salon, na jaki zasáuĪyá”.
W opisywanym przypadku jakoĞ mi ono
nie pasuje i nie wiem, kto w tej paraﬁi jest
panem i kto komu tam sáuĪy. Na piĊkną
plebaniĊ wystarczyáo, a na drzwi do
Domu BoĪego – zabrakáo? Przyglądając
siĊ zewnĊtrznemu wyglądowi Ğwiątyni
i plebani, moĪna powiedzieü, Īe w tym
konkretnym przypadku waĪniejsze jest
to, co ludzkie, a nie to, co boskie. PrzecieĪ miáoĞü do Boga nie w sáowach, lecz
w czynach lepiej wygląda. Nawet, gdy
ktoĞ opáywa we wszystko, Īycie jego
nie jest zaleĪne od jego mienia. Zawsze
i na kaĪdego przychodzi taki czas, Īe
to, co mamy w sejfach, polisach i posiadáoĞciach, utraci swoją moc, a do osądu
zostaniemy tylko z uczynkami.
(j)
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Zabytek czy zwykãy rupieþ?
Ulica jak to ulica, kaĪda powinna
prowadziü do celu. Cel jednak jest
róĪnie widziany przez róĪnych ludzi.
Oto wáaĞciciel posesji, znajdującej siĊ
pod adresem Sportowa 2, ma maáy
problem. Do swojej posiadáoĞci nie
ma praktycznie swobodnego dojazdu,
lecz wchodzi maáą furtką prowadzącą
przez inną parcelĊ. Z drugiej strony
jego posiadáoĞci jest coĞ w rodzaju

Powiadomiono Urząd Miasta i Gminy,
przyjechali to skontrolowaü, stwierdzono, Īe brak jest zezwolenia na ustawienie tam tego rzĊcha, pozwolono na
zamkniĊcie istniejącej tam jeszcze
bramy i na tym sprawĊ zakoĔczono.
Pan Leszek mówi, Īe nie bolaáoby go
to tak bardzo, gdyby postawiono coĞ
áadnego, ale ta szkarada psuje obraz,

drogi, lecz wygląda to bardzo dziwnie. Mapa Ostrzeszowa pokazuje, Īe
ul. RóĪana zaczyna siĊ od ul. Nowej,
a koĔczy na Kwiatowej. Wedáug
wiedzy wáaĞciciela wspomnianej
posesji, ulica RóĪana ma przebiegaü
jeszcze dalej wzdáuĪ bloku nr 7 i jego
posesji, aĪ do ul. Sportowej. Na razie
nie ma tam jednak nic i samochody,
które siĊ w tym kierunku zapuĞciáy,
zawracaáy na jego podwórzu, bo dalej
drogĊ zastawia páot. Pan ten dba nie
tylko o swoje obejĞcie, ale równieĪ i
o miejsce drogi. Aby teren nie zarósá
chwastami, kosi go i wygrabia liĞcie
spadające z pobliskiego gaiku brzóz.
Ostatnio pojawiáo siĊ coĞ nowego. Oto
ni stąd ni zowąd w miejscu drogi ktoĞ
postawiá stary, zniszczony barakowóz
i zniknąá. Barak ten staá po sąsiedzku,
ale dlatego Īe budowano nowy garaĪ,
przestawiono go na najbliĪsze wolne
miejsce, czyli na miejsce, o które
dba wáaĞciciel wspomnianej posesji.

na który on musi patrzeü. Nigdy nie
skarĪyá siĊ, dbaá o ten teren, a teraz
musi oglądaü coĞ, co do niczego juĪ
nie moĪe sáuĪyü, a stanie siĊ tylko
wylĊgarnią gryzoni. Dziwi siĊ, dlaczego gmina nie kazaáa tego przybytku
natychmiast usunąü. A moĪe gmina
zamierza w tym miejscu zrobiü jakiĞ
skansen, gdzie pokazywane bĊdą eksponaty, dziĊki którym wyrastaáo nasze
miasto i dochodziáo do bogactwa. Po
co jeĨdziü do Biskupina oglądaü staroĞwieckie budowle, skoro i my mamy
jeszcze takie zabytkowe egzemplarze.
Z samych biletów wstĊpu do oglądania
zniszczonych, nikomu niepotrzebnych
rupieci zarobiü bĊdzie moĪna na dalszą
rozbudowĊ naszego grodu. JeĪeli taki
jest cel przechowywania tego „zabytku”, to moĪe warto czekaü i zarobiü,
a panu, któremu stworzyáo to káopot,
wypáacaü dywidendĊ i niech patrzy w
inną stronĊ!
(J. Jangas)

Spotkanie opáatkowe dla straĪaków Pamiątki z PRL-u (II)
z terenu miasta i gminy Mikstat
Czerwone goĨdziki w krysztaáowym wazonie

Mimo Īe czas Ğwiąt juĪ minąá, ale
odbywają siĊ jeszcze spotkania opáatkowe.
6 stycznia 2008r. w Miejsko-Gminnym OĞrodku Kultury w Mikstacie
odbyáo siĊ takie spotkanie straĪaków z
gminy Mikstat.
Przybyáo wielu zaproszonych
dostojnych goĞci m.in. Andrzej Grzyb
– poseá na Sejm RP, Wacáaw Skotowski
– z-ca prezesa Oddziaáu Wojewódzkiego
Związku OSP RP, Lech Janicki – starosta
ostrzeszowski, Janusz Bebáot – prezes
Zarządu Oddziaáu Powiatowego OSP
RP, Zenon Jakubowski – dowódca
Jednostki Ratowniczo-GaĞniczej PSP
i Bogdan Maáecki – burmistrz Miasta
i Gminy Mikstat oraz 60 straĪaków
z caáej gminy. Spotkanie rozpocząá
oraz powitaá obecnych prezes Zarządu
Oddziaáu Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP Bolesáaw Zimorski, który
záoĪyá sprawozdanie z dziaáalnoĞci za
rok 2007. Ze sprawozdania wynikaáo,
Īe straĪacy wyjeĪdĪali do akcji ogóáem
48 razy, w tym do poĪarów 14 razy.
Prezes Zimorski podkreĞliá, Īe straĪacy

z gminy Mikstat bardzo aktywnie i z
poĞwiĊceniem dziaáali we wszystkich
zdarzeniach ratowniczych, za co záoĪyá
im serdeczne podziĊkowania. Poza tym
ze sprawozdania wynikaáo, Īe mamy dobrze przygotowanych i przeszkolonych
120 straĪaków czynnych we wszystkich
specjalnoĞciach. Prezes podkreĞliá równieĪ, Īe jednostki straĪy poĪarnej z terenu gminy są w miarĊ dobrze wyposaĪone
w nowoczesny sprzĊt, m. in. posiadają na
stanie 5 samochodów poĪarniczych oraz
10 motopomp. NajwiĊksza uroczystoĞü
to DzieĔ StraĪaka. Z tej okazji najaktywniejszych straĪaków udekorowano
odznaczeniami resortowymi takimi jak
Medale za Zasáugi dla PoĪarnictwa. W
roku ubiegáym wrĊczono medali záotych
– 10, srebrnych – 11, brązowych – 12,
odznak StraĪak Wzorowy – 12.
Z okazji jubileuszu 75-lecia
Záotym Medalem za Zasáugi dla PoĪarnictwa odznaczony zostaá sztandar
Jednostki OSP – Kaliszkowice Kaliskie,
a JednostkĊ OSP w Biskupicach Zabarycznych z okazji jubileuszu 110-lecia
odznaczono Záotym Znakiem Związku.

W latach 60. przyszáa moda na
wiejskie i maáomiasteczkowe klubo
– kawiarnie. Na rynku zaczĊáy pojawiaü siĊ telewizory kolorowe – czĊsto
wáaĞnie do tych lokali najpierw docieraáy. Byáy to wielkie jak szafy aparaty
radzieckie. Bardzo popularne staáo siĊ
picie kawy naturalnej, ale w okresie
kryzysu gospodarczego trudno byáo ją
kupiü, polowano na nią jak na papier
toaletowy. Kawa byáa ziarnista, a wiĊc
wymagaáa mielenia. Robiáo siĊ to na
duĪych máynkach przy zakupie w
sklepie lub, jeĞli ktoĞ zdoáaá kupiü to
urządzenie, czynnoĞü tĊ wykonywano
w domu. Do dziĞ w moim domu mam
taki zabytkowy juĪ máynek i czasem
z niego korzystam. Dodatkowa atrakcja, bo caáy dom wspaniale pachnie
ĞwieĪą kawą.
Na prezenty czĊsto wybierano
NastĊpnie przybyli na spotkanie goĞcie skáadali Īyczenia noworoczne
obecnym na uroczystoĞci straĪakom.
SpoĞród najczĊĞciej powtarzających siĊ
ĪyczeĔ moĪna byáo usáyszeü: „Aby byáo
jak najmniej wyjazdów do poĪarów i
jak najwiĊcej bezpiecznych powrotów”.
Burmistrz – Bogdan Maáecki w swoim
wystąpieniu, poza Īyczeniami zaapelowaá do straĪaków o szczególną ochronĊ
istniejących na naszym terenie obiektów
zabytkowych.
Na spotkaniu opáatkowym
nie mogáo zabraknąü opáatka. Opáatek
to symbol pojednania, wiĊc kaĪdy z
obecnych, áamiąc siĊ nim, Īyczyá kaĪdemu zdrowia oraz speánienia marzeĔ. Po
Īyczeniach wzniesiono toast za zdrowie
straĪaków i ich najbliĪszych, nie zabrakáo teĪ Ğpiewania kolĊd.
Na koniec prezes zaprosiá wszystkich
do stoáów, na których czekaá smaczny
poczĊstunek.
B. Z.

Autor w formacie 6x9 w obiektywie „Smieny”. Z wyjazdem do krajów
socjalistycznych nie byáo wiĊkszych trudnoĞci.
krysztaáy w postaci wazonów, cukiernic, popielniczek. Do wazonów
tych wkáadano kwiaty tamtych czasów, symboliczne wrĊcz goĨdziki.
W niektórych domach ostaáy siĊ
caáe kolekcje krysztaáów na mebloĞciankach z minionej epoki. Byáa to
teĪ forma lokaty pieniĊdzy. Tylko Īe
dziĞ nie bardzo wiadomo, co z tym
zrobiü, moda przeminĊáa, a i krysztaáy nie są w cenie, z kolei wyrzuciü
Īal. MoĪe 13 grudnia kupujmy, o ile
dostaniemy, czerwone i biaáe goĨdziki i wkáadajmy je do krysztaáowego
cacka. W pewnym okresie duĪym
wziĊciem cieszyáy siĊ inne kwiaty:
nietrwaáe, ale piĊkne gerbery, alstromerie i wspaniale pachnące frezje.
A czym robiono pamiątkowe czarno
– biaáe zdjĊcia 6x9 na wycieczkach
zagranicznych z „Jurenturem” lub
krajowych wczasach FWP? Najmáodsi
uĪywali aparatów polskiej konstrukcji
pod nazwą „Druh”, zaĞ zaszpanowaü

moĪna juĪ byáo radziecką, a jakĪe,
„Smieną”. ZdjĊü takich nie brakuje w
naszych albumach.
Ryszard Pala

