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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.

ŻYCIE WASZE OJCZYZNĘ WSKRZESIŁO
Słowa zawarte w
tytule widnieją na zbiorowej mogile ostrzeszowian pomordowanych przez Niemców w
1945 roku. Do zbrodni
tej doszło 20 stycznia,
w przeddzień wyzwolenia miasta spod hitlerowskiej okupacji.
Brakowało tak niewiele, a jednak czternastu
mieszkańców miasta
nie doczekało chwili
wyzwolenia, w różnych
miejscach dopadła ich
śmierć, nie pozwalając
poczuć smaku upragnionej wolności.
21 stycznia wzorem lat ubiegłych, na
ostrzeszowskim Rynku odbyła się uroczystość poświęcona wydarzeniom sprzed

63 lat. Plac przed ratuszem wypełnili
uczestnicy krótkiej akademii – młodzież
szkolna, kombatanci, harcerze, przedstawiciele władz i poczty sztandarowe.
Przed tablicą upamiętniającą wydarzenia
Krwawej Soboty oraz na mogiłach pomordowanych złożono wieńce, zapalono
znicze. Z głośników rozległ się „Mazurek
Dąbrowskiego”. Artur Suchy – nauczyciel
historii w ZS nr1, przypomniał przebieg
tamtych zdarzeń:
„W styczniu 1945r. Niemcy wzmacniali
swoje pozycje, zmuszając ludność do budowy infrastruktury obronnej. 19-go rozpoczął się eksodus niemieckiej ludności
cywilnej w kierunku Wrocławia. Nocą z 19
na 20 stycznia silny mróz niósł odgłosy
kanonady artyleryjskiej. Od strony Łodzi
zbliżali się Rosjanie, wszyscy oczekiwali,
że zaraz wkroczą do miasta. 20 stycznia
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I już po losowaniu!

Bal karnawałowy w Marszałkach

Zabawa na chwałę Boga

UWAGA!!! Nagrody, zarówno w firmach, jak i w redakcji prosimy odbierać od piątku 1 lutego.
(dokończenie ze strony 1.)
Kartki, jak zwykle, losowała widownia.
Tym razem szczęście uśmiechnęło się do
następujących osób:

Niemcy od rana wzmagają terror. Sztab
niemiecki przed ucieczką z miasta przygotowuje eksterminację mieszkańców.
Na ulicach pojawiają się patrole żandarmerii i SS. Ludzie kryją się w mieszka-

niach, ale i tam nie jest bezpiecznie – wg
wcześniej przygotowanej listy aresztuje
się ostrzeszowian. Pod strażą przyprowadza się ich przed ratusz. Rynek staje
się więzieniem dla 80 mieszkańców. Na
dodatek Niemcy strzelają do Polaków.
W okolicach ul. Warszawskiej zabijają p.
Kubasika wraz z synem. Ten sam patrol
niemiecki w pobliżu ul. Mostowej zabija
p. Stempniewicza…”
W innych miejscach także giną mieszkańcy miasta, dopiero potem spoczną
we wspólnej mogile na ostrzeszowskim
cmentarzu. Wiele osób zostaje aresztowanych i osadzonych w gmachu gimnazjum księży salezjanów, skąd wcześniej
ewakuowano obóz jeniecki. Mają nazajutrz zostać rozstrzelani. Jednakże nocą
zbliżają się do Ostrzeszowa oddziały I
Frontu Ukraińskiego. Niemcy uciekają.

Do opustoszałego miasta wkraczają radzieccy żołnierze. Na Rynku samochód
z ostatnimi uciekinierami zostaje ostrzelany przez czołgi wjeżdżające od ul. Kolejowej. Po informacji jednego z miesz-

kańców, z gmachu gimnazjum uwolnieni
zostają więźniowie. Płoną niektóre domy,
ludzie są pozbawieni wody i elektryczności, ale wolni.

*
Dobrze się stało, że tak licznie w rocznicowych uroczystościach uczestniczyli
młodzi ludzie – uczniowie gimnazjów, a
nawet szkół podstawowych. Być może
trafią do nich słowa przypominające
tamte dramatyczne zdarzenia sprzed 63
lat. Może będąc na cmentarzu zatrzymają
się na chwilę przed mogiłą ofiar Krwawej
Soboty, przeczytają nazwiska pomordowanych i uwierzą w słowa wypisane na
poszarzałym kamieniu: ŻYCIE WASZE
OJCZYZNĘ WSKRZESIŁO.

K. Juszczak

ROZŚPIEWANE BABKI, ROZTAŃCZONE DZIADKI
Babcie i dziadkowie z Dzielnicy nr 5
spotkali się 23 stycznia w restauracji
„Strażak”, aby tuż po domowych obchodach Dnia Babci i Dziadka świętować
we wspólnej, wesołej kompanii. Wesoło
być musiało, skoro zabawiali wszystkich
śpiewacy z „5 Biesiady”. Swój występ
rozpoczęli, rzecz jasna, od „Szła babeczka do laseczka” – piosenki, która powoli
staje się prawie hymnem ludzi trzeciego
wieku. Inne utwory były równie żartobliwe. Zresztą cała impreza mijała śpiewająco, bowiem przewodniczący zarządu
dzielnicy – Jan Góra zorganizował konkurs polegający na zaśpiewaniu wylosowanego przez siebie przeboju. Wydaje
się, że konkurs zgromadził więcej pań,

1. ZPH Ogród p. Radosław Malinowski
(Talon 350zł – talon do odbioru w redakcji)
Magdalena Rubik, Szklarka Myślniewska
2. AWIKO (Talon 200zł – talon do odbioru
w redakcji)
Przemysław Wróbel, Biskupice Zabaryczne
3. MODEST (Odkurzacz domowy firmy
Kärcher – nagroda do odbioru w firmie
- Przedborów 31)
Patrycja Sieradzka, Przedborów
4. PROMUS (2 ekskluzywne długopisy z
pieczątką (na indywidualne zamówienie) – nagrody do odbioru w firmie, ul.
Sienkiewicza 5)
Piotr Ponitka, Rojów
Zofia Dominik, Pustkowie
5. AGRO HYDRO LAND (Talon 200zł – talon do odbioru w redakcji)
Dominik Smardz, Ostrzeszów
6. POPRAWA (Sprzęt AGD wartości 300zł
– nagroda do odbioru w redakcji)
Karolina Urbaniak, Ostrzeszów
7. TOL-BUD (Drzwi – nagroda do odbioru
w firmie- ul. Kościuszki 33)
Emilia Matylewicz, Mikstat Pustkowie
8. OLIMP (Dywan – nagroda do odbioru w
firmie, ul. Sportowa 8)
Krzysztof Tręda, Ostrzeszów
9. STRUKPOL (Telefon komórkowy nokia
– nagroda do odbioru w firmie, ul. Leśna 16)
Bogdan Margas, Przytocznica
10. WOMAR (Bezprzewodowa mysz
optyczna, słuchawki z mikrofonem, gra
– nagroda do odbioru w firmie, ul. Sikorskiego 12)
Dawid Ćwikła, Grabów nad Prosną
11. SZKOŁA NAUKI JAZDY p. Gonera (6
godzin nauki jazdy kat. B – nagroda do
odbioru w firmie, Doruchów, ul. Krzywa
13)
Józefa Krawczyk, Zalesie
12. KEMBUD (Poziomica laserowa stanley
– nagroda do odbioru w firmie, ul. Kościuszki 10)
Marek Kałwiński, Niedźwiedź
13. DAMAR (Elektronarzędzie firmy Skil
– nagroda do odbioru w firmie, ul Kościuszki 31)

Maria Piotrowska, Grabów nad Prosną
14. JOKER Producent mebli tapicerowanych (Fotel – nagroda do odbioru w
firmie, ul. Przemysłowa 27)
Elżbieta Wypchło, Ostrzeszów
15. Firma BIRAS (3 przeglądy rejestracyjne – talony do odbioru w redakcji)
Barbara Stępniewicz, Ostrzeszów
Łucja Kątna, Rogaszyce
Włodzimierz Karasiński, Ostrzeszów
16. SEVROLL p. Józef Wiorek (Komoda w
systemie SEVROLL – nagroda do odbioru w firmie, ul. Kowalskiego 14)
Krystyna Fabrowska, Ostrzeszów

17. MEBLE KRASZEWICE (Dwa fotele
– nagroda do odbioru w firmie, Marydół
37)
Paweł Kiereta, Ostrzeszów
18. PEGAZ (talon wartości 50zł na zakupy
w całej księgarni – do odbioru w redakcji)
Jarosław Jendryca, Mąkoszyce
Aniela Kmiecik, Ostrzeszów
Janina Krzyżanowska, Ostrzeszów
Sebastian Pisula, Palaty
19. Jerzy Susarski (Talon 200zł – do odbioru w redakcji)
Bogumiła Sidorenko, Ostrzeszów
20. SOLARIUM, ul. Piastowska (2 talony
na opalanie – do odbioru w redakcji)
Aneta Ginter, Niedźwiedź
Jadwiga Szymańska, Komorów
21. MIKADOR (Mp4 – nagroda do odbioru
w firmie – ul. Rynek 7)
Beata Nawrocka, Kobyla Góra
22. MEBLE Zakład Stol. - Tapicer. Rafał
ŁUKIANOWSKI (Biurko – nagroda do

odbioru w firmie, ul. Kościuszki 44)
Barbara Calik, Mikstat
23. REMBIT (Telefon komórkowy – nagroda do odbioru w firmie, ul. Powst.
Wlkp. 10)
Maria Minkus, Olszyna
24. UNIMEBEL (2 zestawy firmowych
produktów – nagrody do odbioru w firmie, ul. Kamienna 28)
Karolina Dudek, Szklarka Myślniewska
Urszula Niełacna, Pustkowie Ostrzeszów
25. PROFI (2 zestawy chemii gospodarczej i kosmetyków – nagrody do odbioru w redakcji)

Renata Wolna, Kobyla Góra
Maria Strzelec, Kaliszkowice
26. OKEY Sklep techniczny (Narty – nagroda do odbioru w firmie, Ostrzeszów,
ul. Strumykowa 8)
Łukasz Szczepaniak, Ostrzeszów
27. DROBUD (Bon 200zł do wykorzystania na materiały budowlane lub węgiel
– do odbioru w redakcji)
Renata Cempel, Mikstat
28. ELEKTRONIK (3-głowicowa maszynka do golenia "Philips" – nagroda do
odbioru w firmie, ul. Sienkiewicza 5)
Katarzyna Kosmala, Ostrzeszów
29. WRÓBEL Skład opału (Talon 200zł
– do odbioru w redakcji)
Stanisława Marek, Marydół
30. BIUR PAP (Ekskluzywny komplet długopisów i skórzana teczka – nagroda
do odbioru w firmie, ul. gen. Sikorskiego 14)
Anna Antczak, Doruchów
31. TULCON (Niespodzianka – do odbioru

bo one jakby śmielej brały w nim udział
(i piękniej śpiewały). Rozpoczęła p. Ania,
potem cała sala razem z p. Barbarą śpiewała „Zielony mosteczek”. Przebojem
„Pamiętasz Capri” w szranki konkursu
wdarła się „babcia Zosia”, czyli p. wicestarosta, wspomagana przez jednego
z panów. Ach, było wesoło, a i talenty
śpiewacze się objawiły. Kto zaś śpiewem
wszystkiego nie wyraził, mógł to uczynić
poprzez taniec.
Tego tanecznego kroku w codziennym
zabieganiu wokół wnuków oraz wciąż
promiennej pogody ducha, wszystkim
Babciom i Dziadkom serdecznie życzymy.

K.J.

Dzieci z klasy trzeciej koniecznie chciały sfotografować się z naszym Czassławem.

w redakcji)
Mirosław Ramotowski, Bierzów
32. TRONIX (Pakiet biurowy Office Home
Student 2007pl licencja na 3 komputery
– nagroda do odbioru w firmie, ul. Piekary 6)
Czesława Kowalek, Zmyślona Parzynowska
33. WINIARNIA Wina Konesera (Bon na
wina z oferty firmy – do odbioru w redakcji)
Lidia Matylewicz, Mikstat Pustkowie
34. KLIMAT (500kg brykietu drzewnego
za kwotę 200zł – talon do odbioru w
redakcji)
Anna Sitek, Wrzosy
35. MEBLE DOKTÓR (Komoda „Sara”
– nagroda do odbioru w firmie – Świeca 52)
Maciej Pilarczyk, Ostrzeszów
36. MEGAUS (Zestaw płyt kompaktowych
– do odbioru w redakcji)
Hubert Waszkowiak, Piotrowice
37. p. A. Suchanecki HANDEL DETALICZNO-OBWOŹNY (Kosz artykułów
spożywczych – nagroda do odbioru w
sklepie, ul. Kolejowa)
Justyna Dukiewicz, Ostrzeszów
38. Solarium IGUANA (4 karnety wartości
50zł do wykorzystania w solarium – do
odbioru w redakcji)
Ryszard Sufryd, Ostrzeszów
Agnieszka Rachuta, Przedborów
Zbigniew Sowiński, Ostrzeszów
Maria Krzyżanowska, Boborwniki
39. Czas Ostrzeszowski (Telewizor – nagroda do odbioru w redakcji)
Sebastian Pisula, Palaty

Nagrody pocieszenia – maskotki „Czasu” (do odbioru w redakcji)
Stanisław Błaszczyk, Mikstat Pustkowie
Jadwiga Sitek, Grabów nad Prosną
Renata Grygowska, Zamość
Paweł Wesoły, Ostrzeszów
Walenty Wasiela, Zalesie
Reklamę w Czasie Ostrzeszowskim
(wartości 1000zł), po raz drugi z kolei,
wylosowała firma
Okey, sklep techniczny.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy,
a wszystkich zapraszamy do podobnej
zabawy za rok.
Bardzo dziękujemy Firmom, które ufundowały nagrody, dziękujemy Czytelnikom
za niezawodny udział w tej świątecznej zabawie, trwającej już kilkanaście lat.
Dyrekcji SP nr 2 dziękujemy za udostępnienie auli, a p. Jerzemu Morkowi sklep zoologiczno-wędkarski Ostrzeszów,
ul. Sikorskiego 16, za użyczenie do losowania szklanego pojemnika.

Modlitwa na początek imprezy karnawałowej? Mogą się temu dziwić jedynie
ci, którzy nigdy nie uczestniczili w balu
organizowanym przez księdza proboszcza i Radę Parafialną w Marszałkach.
19 stycznia odbywał się on już po raz
siódmy.
„Cokolwiek czynicie, na chwałę Boga
czyńcie” - ten cytat ze św. Pawła ks. proboszcz Henryk Soboniak uczynił myślą
przewodnią tegorocznej zabawy.
-Jeżeli jest to okraszone dobrą intencją, to przez taniec można się modlić. Taniec jest modlitwą, ale oczywiście może
też być wynaturzony, może być okazją do
grzechu. Zależy, jaka jest intencja człowieka – tłumaczy duszpasterz. – Przez tę
dobrą intencje nadajemy tańcowi charakter nadprzyrodzony. Bogu można ofiarować nie tylko swoje modlitwy i cierpienia,

sięcznego pobytu na tamtejszej plebanii
ks. apb Antoniego Baraniaka – sekretarza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Związki arcybiskupa z Marszałkami są
bardzo ścisłe. Chociażby ze względu na
to, że był salezjaninem, a więc członkiem
Zgromadzenia, które wciąż wywiera duży
wpływ na życie społeczne i religijne tej
wsi. Do więzienia wtrącono go z tych
samych powodów i w tym samym terminie co Prymasa Tysiąclecia. W domu
salezjańskim w Marszałkach znalazł się
w grudniu 1955r., przeniesiony przez UB
ze względu na zły stan zdrowia. Choć formalnie zwolniony z więzienia, wciąż podlegał ścisłej inwigilacji. Dotychczas był
to fakt słabo rozpowszechniony, znany
jedynie wtajemniczonym. Teraz sytuacja
ulec ma zmianie. Planuje się postawienie
obelisku z tablicą pamiątkową. Pieniądze

ale także radość.
Nie oznacza to bynajmniej, że impreza
przebiegała w przesadnie świątobliwej
atmosferze. Należało tylko zachować
umiar pozwalający na uczestnictwo w
niedzielnym nabożeństwie.
-Nie zapomnieć o mszy świętej! Będę
zresztą dokładnie obserwował w kościele. Jeżeli ktoś będzie wypoczęty na mszy,
to znaczy, że na zabawie nie był. I z takim
porozmawiam po nabożeństwie – żartował ks. Henryk.
Przez siedem lat bal dorobił się licznej
grupy stałych bywalców. Są tacy, którzy
nie opuścili ani jednego. Co ich przyciąga?
-Miła atmosfera, jedzenie, towarzystwo, superorkiestra – wyliczają Maciej i
Monika Wawrzyniakowie z Giżyc, którzy
nie wyobrażają sobie karnawału bez wypadu do Marszałek.
Zawsze towarzyszą im znajomi, choć
skład stolika ulega zmianom, dołączają
do niego kolejne nowe pary.
Od samego początku szampańskiej zabawie towarzyszy w Marszałkach zbiórka
funduszy na realizację ważnego przedsięwzięcia. Tym razem dochód przeznaczony zostanie na upamiętnienie kilkumie-

na ten cel pochodzić będą zarówno ze
wstępów, jak i loterii fantowej z gustowną
komodą jako nagrodą główną.
Ks. H. Soboniak nie krył zaskoczenia,
kiedy na parkiet wjechał okazały tort na
jego cześć. W taki oto sposób Rada Parafialna postanowiła oznajmić wszem i
wobec, że tego właśnie dnia przypadają
imieniny proboszcza. Balowicze zareagowali natychmiast, wyśpiewując chóralnie
gromkie „Sto lat”.
-Ciekawe, czy tak samo głośno będziecie śpiewać na jutrzejszej mszy – powiedział z uśmiechem szanowny solenizant,
po czym wręczone mu kwiaty przekazał
jednej z pań, również obchodzącej wtedy
swoje święto.
Wyjątkowo krótki w tym roku karnawał
sprawił, że organizatorzy imprez zmuszeni zostali do rywalizacji o terminy, sale i
pary. W Marszałkach problem ten dotknął Radę Parafialną oraz społeczność
Szkoły Podstawowej. Oba bale odbyły
się jednak. I całe szczęście, ponieważ,
jak wynika z uzyskanych przez nas informacji, na jednym i drugim zabawa była
przednia.

Red.

Ł. Śmiatacz

