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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.

A TO POLSKA WŁAŚNIE
11 listopada przypada 90. rocznica odzyskania niepodległości
przez nasz kraj. Po zakończeniu w 1918r. I wojny światowej Polska
pojawiła się znów na mapie po przymusowej nieobecności trwającej
123 lata. 28 czerwca 1919r. podpisany został traktat wersalski, który
między innymi ustalał przebieg granicy polsko – niemieckiej, zarysowanej w znacznym stopniu pod wpływem zbrojnego czynu Wielkopolan, rozpoczętego 27 grudnia 1918r. Nie był to pierwszy zryw narodowowyzwoleńczy mieszkańców naszego regionu. Jeśli spojrzymy
do encyklopedii, to zauważymy, że hasło „powstanie wielkopolskie”
powtarza się aż 5 razy: 1794, 1806-07, 1846, 1848 i 1918. Było ich
więcej niż powstań śląskich. Poznań jako stolica Wielkopolski ma
swoje pamiątki odnoszące się do ostatniego powstania, m. in. pomnik i ulicę Powstańców Wielkopolskich, ul. 27 Grudnia. Również w
Ostrzeszowie mamy taki pomnik, ulicę i szkołę, których nazwy wiążą
się z powstańczą historią.
Stanisław Wyspiański, żyjący
i tworzący na przełomie w XVIII i
XIX, więc w okresie rozbiorów, tak
pięknie wypowiada się w „Weselu” o patriotyzmie Polaków:
POETA
Po całym świecie
możesz szukać Polski, panno młoda,
i nigdzie jej nie najdziecie.
PANNA MŁODA
To może i szukać szkoda.
POETA
A jest jedna mała klatka –
o, niech tak Jagusia przymknie
rękę pod pierś.
PANNA MŁODA
To zakładka
gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie.
POETA
– A tam puka?

BIURO PORAD PRAWNYCH

PANNA MŁODA
I cóz za tako nauka?
Serce – !–?

- obsługa klientów indywidualnych
- obsługa przedsiębiorców
- możliwość dojazdu do klienta

POETA
A to Polska właśnie.

Ryszard Pala

tel. 666-087-331

SONDA

Krystyna Monieta
wychowuje córkę

Teraz w Polsce nie jest zbyt ciekawie, dużo osób za kawałkiem chleba
musi jechać za granicę. Są też pozytywne strony życia w Polsce, mamy
wolność słowa, żyjemy u siebie – to
jest najważniejsze. Z Polską kojarzą się
niektóre zabytki, miasta. Ale tym, co
najbardziej kojarzy się naszym krajem,
jest papież Polak – on rozsławił Polskę
na cały świat. Do wielkich Polaków należy też Wałęsa. Na pewno mamy swoje typowo polskie tradycje, np. Wigilia
– wydaje mi się, iż mimo że wszędzie
się ją obchodzi, tylko u nas wygląda
ona tak uroczyście. Boże Narodzenie
ma też swoje uroki, choć pogodowo
zbliżamy się do innych krajów. Polak na
pewno jest pracowity, ale oczywiście,
ma też swoje wady. Polacy są rzetelni,
na pewno zagraniczni pracodawcy są z
nich zadowoleni. Niestety, więcej jest
spraw, którymi nie możemy się pochwalić: nasi politycy, nasz rząd. Oni
też kojarzą się z Polską, jednak stawiają
ją w złym świetle.

Rozmawiała A. Skolarska
Fot. K. Juszczak

A to Polska właśnie...

Karolina Śpigiel
pracownica restauracji

Z Polską kojarzy mi się, niestety,
niepoprawna polityka, złe rządy, aczkolwiek dobre obyczaje ludzi. Mamy
bogatą kulturę i historię. Z Polską kojarzą się też pewne postacie: Jan Paweł
II, Wisława Szymborska, Reymont,
Sienkiewicz. Polska to także miejsca:
stolica – Warszawa, Zakopane, Trójmiasto, Wrocław. W Polsce jest wiele
pięknych miejsc do zwiedzania, wiele
malowniczych krajobrazów. Także moja
rodzinna miejscowość Komorów – to
też Polska. To właśnie za Komorowem
najbardziej bym tęskniła, będąc za granicą. Nie zamieniłabym go na żadne
inne miejsce. Jeśli już jesteśmy blisko
Mikstatu, to wspomnę także o odpuście
św. Rocha, który jest ciekawą atrakcją,
na pewno kojarzy się on z naszym regionem szczególnie. Dla mnie serce
Polski to właśnie moje okolice. Polskę
bardziej widać w małych miejscowościach, gdzie ludzie często są dość
staroświeccy – takie przywiązanie do
tradycji jest też typowo polskie.

Janusz Ilnicki
grafik komputerowy

Polska to kraj, w którym
mieszkam, to bogata historia.
Gdy mówię o Polsce, przychodzą mi na myśl obrazy ze starych, historycznych filmów, np.
„Krzyżaków”. Chodzi tu o filmy
oparte na książkach znanych
polskich pisarzy, opisujących
ważne historyczne wydarzenia.
Współczesna Polska mniej mi
się kojarzy z czymś konkretnym.
Polska to dla mnie także niektórzy ludzie, np. ludzie nauki – Kopernik, Maria Skłodowska-Curie,
sławni poeci i pisarze – Sienkiewicz czy Mickiewicz. Takich postaci w dawniejszej Polsce było
sporo, we współczesnej mniej
ich odnajduję. Polska to także
Kraków, Wrocław – miasto, w
którym studiowałem, Warszawa
, także Lubiąż – miasto, z którego pochodzi moja żona – jest
tam piękny zamek, klasztor –
miejsca te przywodzą mi na myśl
miłe wspomnienia.

Józef Sikora
sołtys Marszałek

Jestem Polakiem, w Polsce jestem
urodzony i w Polsce mieszkam. Jest
to moja ojczyzna, o którą trzeba dbać,
którą trzeba szanować, poświęcać się
dla niej. Jestem dumny z tego, że jestem
Polakiem. Jesteśmy słynni dzięki Janowi
Pawłowi II – wybitny Polak, który pokazał
światu, jaki Polak może być. Jest wiele
zasłużonych Polaków... począwszy od
Kopernika, Mickiewicza, Chopina… Mówiąc „Polska”, nie można ich pominąć,
rozsławili ją na cały świat. Początki państwa polskiego to Gniezno, potem historyczna bitwa pod Grunwaldem. Polska to
właśnie historia. Powstanie „Solidarności”, obalenie komunizmu – to wszystko
to nasze, Polaków osiągnięcia, zasłużony
tu jest Lech Wałęsa. Polska to Kraków,
nasza stolica Warszawa. Ja urodziłem
się w Marszałkach, tam mieszkam, to jest
moja miejscowość. Nasza mała ojczyzna,
powiat ostrzeszowski, gmina Grabów to
też Polska. Polska to także tradycje: śmigus – dyngus, kolędowanie – stare polskie tradycje, których nigdzie indziej nie
znajdziemy. Choć zwiedziałem całą Europę, Polska jest dla mnie najpiękniejsza i
na pewno jej nie opuszczę.

Krystyna Drzewiecka
rencistka

Polska to moja ojczyzna – najpiękniejszy kraj na świecie. Ostrzeszów jest
szczególnie piękny, okolice są przepiękne, trasa na Bałczynę, na Królewskie,
okolice Mikstatu, Wzgórza Ostrzeszowsko - Trzebnickie. Chwalę Ostrzeszów,
bo jest przepiękny, tu się urodziłam,
jestem przywiązana do tego miejsca,
a ludziom, którzy są zadowoleni, lepiej
się żyje na świecie. Podoba mi się Wrocław, Poznań, góry, Karpacz, Sosnówka
– cała Polska jest piękna. Niestety, w
niektórych miejscach widać biedę, ale
ja staram się na to nie patrzeć. Polska
to także ludzie, papież, Wałęsa. Polskim
muzykiem stulecia był Niemen, jestem
jego ogromną fanką, byłam na jego pogrzebie. Polska to także tradycja, my, Polacy, jesteśmy ogromnie przywiązani do
tradycji, wszystkie święta celebrujemy w
szczególny sposób, przygotowujemy się
do nich dużo wcześniej. Myślimy także o
zmarłych – mamy uroczystość Wszystkich Świętych. W innych krajach nie ma
takich tradycji, nie przywiązuje się takiej
wagi do świąt. Ludzie są nastawieni tylko
na konsumpcję, niestety, u nas też powoli
zaczyna się tak dziać.

