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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.

RZEKA KLĘSKI
Rzeka Czeremosz, dopływ Prutu, była
rzeką graniczną między II Rzeczpospolitą
a Rumunią. Są to okolice Kołomyi (dawne
województwo stanisławowskie), a więc
południowo-wschodnie kresy ówczesnej
Polski. Po klęsce wrześniowej do Rumunii uciekał tędy rząd i żołnierze z rozwiązanych jednostek, aby nie dostać się do
niewoli niemieckiej. Klęsce wrześniowej,
przeprawie przez tę rzekę poświęcił Czernik jedną ze swych książek. Ale Czeremosz wspomina też w wierszu ,,W osiemnastym dniu wojny’’.
Droga - pełzanie wozów.
Myśl - żółw w obrocie kół.
Ulewa - w serca.
W wozy - mokrych jabłek trzask,
Zielonych pocisków śmiech.
W żołnierskie zabłocone serce Deszcz.
Wszystkie wozy uciekły z ojczyzny.

Wozy żywe.
Martwi żołnierze czepiają się życia.
Uciekających wozów.
(…)
Idziemy ku ostatniej z wód,
Tępo ucieczki wlokąc łaskę,
By rzece rzucić znak swych złud:
Gazową maskę.(…)
O ciężkim losie żołnierza tułacza, uciekiniera, czytamy też w innym utworze
ostrzeszowskiego pisarza i poety - „Z
ksiąg pielgrzymstwa”:

Pierwsza natury rzecz: przetrwanie.
I osobista i niewyniosła Przetrwanie zbiega na obczyźnie.
Pewnie: zgubione były wiosła.
Prawda: i serce jak w kurhanieI to: pozostał dom w ojczyźnie.
Pewnie: upiorna ciągle przyszłość
Pewnie: nie wyschnie łza nad klęską.
Lecz łatwo ująć tę zawiłość
Niegodnym słowem:
- ciężko!
Ryszard Pala

Kolczasty gość

kiem kolportera

Oświecone Zajączki

Nowe przystanki

Jak informują nas mieszkańcy tej miejscowości niektóre z lamp
przy drodze świecą się dniem i nocą. Kto ugasi ten palący problem?
No i nasze miasto doczekało się nowych przystanków PKS –
takich, jak ten na ul. Przemysłowej. Szkoda, że nie chronią czekających na autobus ani przed wiatrem, ani przed deszczem, ani przed
słońcem... Stare przystanki były co prawda brzydkie, ale chociaż
daszek miały większy...

17 WRZEŚNIA
17 WRZEŚNIA… data, którą od 20 lat
uroczyście wspominamy. Dopiero bowiem
po uzyskaniu przez Polskę suwerenności
wolno oficjalnie mówić o zdradzieckim ciosie w plecy, zadanym Polakom przez Związek Radziecki, obchodzić tę smutną rocznicę na równi z 1-wrześniową napaścią na
nasz kraj hitlerowskich Niemiec.
Doroczne uroczystości odbyły się przy
ostrzeszowskiej farze, przed obeliskiem
Golgota
Wschodu.
Poprzedziła je msza
św. w intencji poległych i pomordowanych rodaków.
„Mówimy, że 17
września 1939r. to
czwarty rozbiór Polski. Warto to pamiętać, aby uświadomić sobie historię
i spojrzeć przez nią
na obecną rzeczywistość i przyszłość
Polski” – mówił w kazaniu ks. kanonik S.
Szkaradkiewicz.
Po
odśpiewaniu
pieśni „Boże, coś Polskę”, uczestnicy uroczystości przeszli pod obelisk. Tam historyk
Artur Suchy przybliżył okoliczności wtargnięcia wojsk sowieckich na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej.

Uwaga niebezpieczeństwo!
Takiego sympatycznego jeża można spotkać jesienią w ogrodzie.

Wszystko rozpoczęło się od paktu Ribbentrop – Mołotow, który ośmielił Stalina
do zadania Polsce ciosu w plecy. Wraz z oddziałami Armii Czerwonej szły oddziały czekistów mordujące cywilną ludność. Jak się
szacuje, około 1,5 mln rodaków zostało wysłanych w głąb Rosji „na nieludzką ziemię”
– wielu pomarło z nędzy i głodu.
O, Boże, skrusz ten miecz, co siekł nasz
kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj,
By stał się twierdzą nowej siły nasz dom,
nasz dom”.

Ale niewielu udało się wrócić „do wolnej Polski”. Może przygotowywana ustawa repatriacyjna, którą zainicjował śp. Maciej Płażyński, da, choćby po latach, szansę
powrotu do Ojczyzny potomkom
tamtych zesłańców.
„Nie ma przyszłości bez pamięci o tym, co się wydarzyło” - mówił organizator uroczystości, Andrzej Manikowski. Następnie odczytał fragment przemówienia, które w Katyniu miał
wygłosić prezydent Lech Kaczyński: „Pakt Ribbentrop – Mołotow
i agresja na Polskę w 1939r. znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. Polscy oficerowie, duchowni, urzędnicy, policjanci, funkcjonariusze

straży granicznej i służby więziennej byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw
i konwencji cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków
i ludzi…”
O poległych i pomordowanych pamiętano w modlitwie. Zaraz potem przed obeliskiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi
Ostrzeszowskiej, zabitych w Katyniu, Starobielsku, Charkowie i Miednoje, złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze. W nastrój
refleksji wprowadziła zagraNa chodniku na ul. Piastowskiej (przy PoloMarkecie) na przena na trąbce melodia „Cisza”. chodniów czyha dość głęboka dziura – o skręcenie lub nawet zła„Od momentu, kiedy po- manie nogi, w wyniku chwilowej nieuwagi, byłoby tam nietrudno.
wstało to miejsce, gromadzimy się corocznie i właściwie wszystkie
słowa już tutaj padły – o pamięci,
o datach, o tym,
co się wydarzyło”
– powiedział Mariusz Witek. Wiceburmistrz podziękował organizatorom za tę i wszystkie uroczystości,
które upamiętniają
naszą historię. Zaapelował też, aby
ta pamięć rozeszła
się z tego miejsca
i żebyśmy następnym razem spotkali się w większym
gronie.
To prawda – skromnie i w niewielkim
gronie
obchodzono
w Ostrzeszowie tę rocznicę. Zabrakło delegacji niektórych szkół,
zabrakło radnych i osób, których
zwykle w tym miejscu nie brakowało. Zabrakło wreszcie mieszkańców, którzy, ot tak, z potrzeby
serca, zechcieliby uczestniczyć
w tej ważnej rocznicy. A może
ona wcale dla nas nie jest ważna,
może pora zapomnieć? W końcu świętujemy ją już od 20 lat
i może wystarczy tych smutnych
Autoprofi Robert Parkitny
wspomnień?
www.autoprofi.com.pl
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oferta waĔna
do 30-09-2010
(ostatnie 4 sztuki)

2599,-

2099,-Możliwość zakupu na raty

K. Juszczak

al.Wojska Polskiego 21
tel. 62 732-08-60

biuro@autoprofi.com.pl

