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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.

TO BYŁ MÓJ OJCIEC
Przed kilkoma tygodniami pisaliśmy o odkryciu
cennych malowideł w podziemiach ostrzeszowskiego
klasztoru. Wśród napisów znajdujących się na podziemnych filarach było także nazwisko „Stanisław
Łakomy”.
-To nazwisko mojego ojca – mówi pani
Ewa Wieczorek. - Jak zobaczyłam to nazwisko
w gazecie, zrobiło mi się bardzo miło. Nawet
po charakterze pisma poznałam, że to napisał
mój ojciec. Właściwie pierwsi przeczytali ten
artykuł sąsiedzi i to oni poinformowali mnie, że
w „Czasie” jest coś o moim tacie. Tak jak tata
mieszkam w Siedlikowie. Byłam jego jedyną
córką. Tata, jako że urodził się w 1907r., niestety nie doczekał już tego odkrycia, bowiem
zmarł w 1988r. Żyje za to siostra ojca, czyli
moja ciocia, Władysława Bosak, która mieszka
w Korpysach - ma już 95 lat. Nikt z nas nie
spodziewał się, że tak mało ważne zdarzenie,
jak zakładanie instalacji centralnego ogrzewania w klasztorze, zostanie uwiecznione.

Tymczasem – jak się okazuje – w życiu pana Stanisława nie brakowało wydarzeń znaczących i chwalebnych.
- W roku 1939 mój tata poszedł na wojnę – kontynu-
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UWAGA:
U NAS PRAWKO OD 16 LAT (KAT. B1)

uje p. Ewa. - Walczył nad Bzurą, 20 września został tam ranny i w ten sposób trafił
do niemieckiej niewoli. Kilka lat spędził w
jenieckim lagrze w Brointzemer, zaś pod
koniec wojny robił u bauera. Ciekawy
jest fakt, że syn tego gospodarza walczył
wówczas w Polsce. Tak się złożyło, że przebywał w naszych stronach, a szwagierka
dała mu nawet cywilne rzeczy, by
mógł bezpiecznie wrócić w
swoje strony. Ale o tym,
że to był syn tamtego
bauera, dowiedzieliśmy
się znacznie później. 25
października 1945r. ojciec wrócił z wojennej
tułaczki – kończy wspomnienie o ojcu p. Ewa.
Tu ciekawostka –
podpis złożony w klasztorze sygnowany jest
datą 24 października,
z tym, że 1959r., czyli
zdarzyło się to niemal dokładnie 14 lat po powrocie
p. Stanisława do domu.
Widocznie te dni są jakoś
szczególnie ważne i szczęśliwe
dla p. Łakomego.
- Po wojnie ojciec pracował
jako murarz – mówi p. Wieczorek.
- Kiedy zakładali instalacje w podziemiach klasztoru, czyli w 1959r.,
musiałam mieć 10 lat. Byłam już po
pierwszej komunii świętej. Wtedy nie
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interesowałam się pracą mojego taty i w klasztorze
też nigdy z nim nie byłam. Przyznam, że nigdy nie
byłam w podziemiach naszego klasztoru, a bardzo
chciałabym zobaczyć z bliska ten podpis mojego
taty. Liczę na to, że taka okazja się nadarzy.”
Jesteśmy przekonani, że przed panią Ewą drzwi
do podziemi klasztornych w każdej chwili staną
otworem. A swoją drogą, przypadek p.
Stanisława zdaje się potwierdzać, jak to
często właśnie przypadek rządzi losami człowieka i jak wielkie może mieć
znaczenie złożony przez nas podpis.
K. Juszczak
PS
Bardzo dziękujemy p. Ewie Wieczorek za odzew i interesujące
fakty z życia jej ojca. Jednocześnie prosimy, by i inni bohaterowie artykułu „ORZEŁ OSTRZESZOWSKI SPRZED STU LAT” nie
pozostali bez swojej historii. Może
żyją krewni, znajomi, przyjaciele
wspomnianych w tamtym artykule: Józefa Rapióra, Romana Małyszki, Władysława Liebnera i Bogusława Wypchły, którzy również
zechcieliby przybliżyć historię ich
życia. Z wielką radością zamieścimy te wspomnienia na łamach
„CzO”.
A może ktoś chciałby opowiedzieć o
własnych przeżyciach, związanych z
klasztornymi podziemiami?
Czekamy na Państwa odzew.
/red./

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE

ROZPOCZČCIE KURSU NA KAT. B1 i B
4 marzec br., godz. 18.00 - salka przy pawilonie Rolnik
3 godziny jazdy i materiaãy szkoleniowe GRATIS!!!

Kursy na przewóz rzeczy i osób
(stare Ĥwiadectwo kwaliﬁkacji)

Koncert Sławka
Wierzcholskiego

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Ostrzeszowskiej
zaprasza na

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Twardogórze serdecznie zaprasza
na koncert Sławka Wierzcholskiego
i Nocnej Zmiany Bluesa, który odbędzie się 7 marca (niedziela) 2010
r., o godz. 18.00 w hali sportowo
– widowiskowej GOSiR-u w Twardogórze, ul. Wrocławska 39. Bilety
w cenie: 20 zł są do nabycia w sekretariacie GOSiR-u, ul. Wrocławska 39,
czynnym od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 15.00. Informacja
telefoniczna:71/31-59-910

WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się w 06 marca br.
(sobota), o godz. 14.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego.

Prezes TPZO
Bolesław Grobelny
W programie m.in.
- Wręczenie nagrody TPZO - tytułu honorowego Przyjaciel Ziemi Ostrzeszowskiej.
- Koncert Chóru „Rex Cantorum”

KONCERT W MIKSTACIE
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza, nie tylko melomanów, na
koncert
„CHOPIN ZNANY I NIEZNANY”,
który odbędzie się 7 marca o godz.
17.00 w sali MGOK – wstęp wolny.
Na program koncertu złożą się
utwory fortepianowe, fletowe oraz pieśni i piosenki
w wykonaniu: Maria Pawelec – śpiew i flet, Andrzej Bączyk
– akompaniament.
Koncert prowadzi Marek Łakomy.

