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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.

KSIĄŻKA O DAWNYM GRABOWIE
„Gdy dwa miesiące temu
pani dyrektor Centrum Kultury
przyniosła mi ksero pewnego
wydania, to gdy w domu zacząłem ją czytać, przestałem
dopiero po ostatniej stronie.
Następnego dnia zdecydowaliśmy, by znaleźć środki na
wykonanie tej niespodzianki.”
Słowa te, powiedziane przez burmistrza E. Gepperta, padły podczas
mikołajkowego spotkania z ludźmi
dla Grabowa zasłużonymi. Zaś niespodzianką, o której wspominał burmistrz jest reprint książki o Grabowie.
O samej książce mówiła na spotkaniu
dyrektor tamtejszego Centrum Kultury – Małgorzata Brodowicz.
Książka jest reprintem, czyli wiernym wznowieniem dzieła już wcześniej
wydanego. Nosi tytuł „Grabów w dawnej
Ziemi Wieluńskiej”, a jej autorem jest
Stanisław Karwowski. Została wydana
w drukarni Kuriera Poznańskiego w
1890r., a dedykowana była ks. Sewerynowi
Nawrockiemu,
dziekanowi
ostrzeszowskiemu. Grabowski reprint
ukazał się w 50-ciu ponumerowanych
egzemplarzach, oprawionych w płótno.
W sześciu rozdziałach książki można
zapoznać się z najdawniejszymi dziejami
Grabowa nad Prosną.
Rozdział I mówi o istniejącym kiedyś
w Grabowie zamku, tam też znaleźć
można wykaz starostów grabowskich.
Rozdział II ukazuje miasto Grabów, z
jego kroniką i opisem istniejącego wówczas cechu, także sądu i rzeki Prosny.

Rozdział III – gmina katolicka. Historia
nieistniejących już kościołów św. Ducha
i św. Krzyża oraz szkoły.
Rozdział IV – gminy innowiercze, czyli
gmina ewangelicka i gmina żydowska.
Rozdział V – klasztor o.o. franciszkanów. Kronika klasztoru, historia zakonników i dobrodziejów.
Rozdział VI – podatki.
Pani dyrektor przybliżyła zebranym
także postać autora, urodzonego w
Lesznie w 1848r. działacza społecznego, historyka i publicysty, badacza
dziejów Wielkopolski. S. Karwowski
zmarł w 1917r., a pochowany został
w Poznaniu. Zaciekawienie wzbudziły
przytoczone fragmenty książki: o zniszczonym przez Szwedów zamku, o pladze głodu i chorób, które dziesiątkowały
tutejszych mieszkańców, a także o pod-

ziemiach klasztoru.
Książka jest mikołajkowym prezentem dla grabowian, którzy będą mieli
okazję zapoznać się z nią za pośrednictwem bibliotek. Można przypuszczać, że
zainteresowanych dziejami Grabowa nie
zabraknie.
Ten mikołajkowy wieczór ubarwił
śpiewem i grą na harmonijce ustnej –
znany w Grabowie muzyk, kompozytor,
autor tekstów – Zdzisław Aksamski.
Pan Zdzisław wystąpił tam jako laureat
I miejsca zakończonego niedawno w
Poznaniu Festiwalu Twórczości Trzeciej
Młodości. Zaprezentował kilka piosenek o Grabowie, w tym znany również
z występu w telewizji blues wykpiwający niemoc budowniczych grabowskiej
obwodnicy względem „zabytkowej”
dworcowej ubikacji. Kto wie, może
kiedyś ta „sławna
budowla” znajdzie
miejsce nie tylko
w tekście piosenki, lecz również
na łamach kolejnej, współczesnej
książki o Grabowie.
K. Juszczak

MUZYKA NIE TYLKO KOLĘDĄ MALOWANA
Gdy zabrzmią pierwsze
dźwięki kolęd to znak, że
święta Bożego Narodzenia
są tuż, tuż. Takim zwiastunem nadchodzących świąt
są również coroczne koncerty muzyczne „Muzyka
kolędą malowana”, organizowane przez Państwową
Szkołę Muzyczną I stopnia
w
Ostrzeszowie.
Tegoroczny koncert odbył się w
niedzielne popołudnie 13
grudnia. Tego dnia na scenie kinoteatru „Piast” okazję
do zaprezentowania swoich
instrumentalno - wokalnych
umiejętności mieli uczniowie
szkoły muzycznej. Repertuar zróżnicowany, począwszy od znamienitych klasyków jak Chopin, Beethoven,

czy Schumann, do znanych i popularnych
kolęd śpiewanych w okresie świąt w niejednym domu. Zgodnie z tytułem utwory
świąteczne zdominowały koncert. „Cicha noc” zaśpiewana
i zagrana na gitarze przez
Magdalenę Piastowską stanowiła jedną z bardziej interesujących pozycji, podobnie jak
kolędy w wykonaniu zespołu
smyczkowego. Udany debiut
może zaliczyć również Marta
Mieszała z I klasy skrzypiec.
Najważniejsze jednak, że
liczne grono uczniów miało
okazję zaprezentować się na
scenie i wprowadzić w klimat nadchodzących świąt.
Szkoda tylko, że tak niewielu
chciało posłuchać tej muzyki.
Może w kwietniu, na wiosennym koncercie, widownia
będzie liczniejsza.
W. Juszczak
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OKAZAĆ WIELKIE SERCE
Trudno
policzyć,
która to już Niedziela
Wielkiego Serca, w
każdym razie niedziele
te, organizowane przez
parafię farną w Ostrzeszowie i działające tam
stowarzyszenia, mają
swoją długą tradycję. 13 grudnia po raz
kolejny ostrzeszowski
Rynek zaludniły Mikołaje, które, rozdając
łakocie,
sprzedając
stroiki, ozdoby choinkowe i ciasto, zbierały
datki na gwiazdkę dla
dzieci z uboższych,
potrzebujących wsparcia rodzin. Kto zaś
chciał całkiem bezinteresownie okazać
serce, mógł rzucić pieniążek do stojącej przed ratuszem szkatuły. Zapewne
z tego wielkiego serca i hojności licznie odwiedzających Rynek ostrzeszowian niejedno dziecko będzie miało na
święta radość. Jest w tym pewna prawidłowość, bowiem miniona niedziela,
jako trzecia niedziela adwentu, zwana
jest także niedzielą radości. Wielkie
zatem dzięki Katolickiemu Stowarzy-

szeniu Młodzieży i innym grupom działającym przy parafii farnej, kierowanym
przez ks. Łukasza, za kontynuowanie
tego przedświątecznego dzieła, wielkie dzięki również dzieciom z SP nr1 i
Szkoły Specjalnej za bezinteresowne
przygotowanie ozdób świątecznych i
stroików przeznaczonych na kiermasz.
Szacunek dla wszystkich, którzy w
jakikolwiek sposób w tym serdecznym
dziele uczestniczyli.

K. J.

