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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.

ĞwiĆteczne, niezwykâe, a nawet dziwne
i nonsensowne dni stycznia
Wszystkie ğwiċta - nawet te najbardziej nietypowe - sĆ okazjĆ, by
inaczej spojrzeý na otaczajĆcych nas ludzi i doceniý zjawiska, na które
normalnie nie zwracamy uwagi.(Z Nonsensopedii)

1- Nowy Rok
1 - ĝwiatowy DzieĔ Pokoju
1 - ĝwiatowy DzieĔ Emo
1 - ĝwiatowy DzieĔ Kaca
1 - DzieĔ Domeny Publicznej
6 - Trzech Króli
6 - o¿cjalny początek karnawaáu
6 - DzieĔ Filatelisty
6 - DzieĔ Pocaáunku
6 - DzieĔ Kowalskiego
7 - DzieĔ Dziwaka
7-8 - prawosáawne BoĪe Narodzenie
8 - DzieĔ Tych, Co Najbardziej siĊ
Kochają
8 - DzieĔ Elvisa Presleya
9 - DzieĔ Ligi Ochrony Przyrody
9 - DzieĔ Kierowców CiĊĪarówek
11 - DzieĔ Wegetarian
11 - DzieĔ Lizaka
13 - DzieĔ Wzajemnej Adoracji
13 - DzieĔ Sprzątania Biurka (drugi
poniedziaáek stycznia)
14 - prawosáawny Nowy Rok
14 - DzieĔ Osób NieĞmiaáych
14 - DzieĔ Ukrytej MiáoĞci
15 - DzieĔ Wikipedii
16 - DzieĔ Pikantnych Potraw
17 - DzieĔ Dialogu z Judaizmem
17 - DzieĔ Wszystkich Fajnych
18 - początek Tygodnia Modlitw o
JednoĞü ChrzeĞcijan

18 - Ogólnopolski DzieĔ Judaizmu
18 - DzieĔ Kubusia Puchatka
19 - ĝwiĊto Wojskowych Jednostek
Organizacyjnych Prokuratury
Wojskowej
21 - DzieĔ Babci
22 - DzieĔ Dziadka
22 - DzieĔ JednoĞci Ukrainy
22 - DzieĔ DuĪego Czáonka
23 - DzieĔ Najbardziej Kochanych
23 - DzieĔ bez OpakowaĔ Foliowych
24 - ĝwiatowy DzieĔ ĝrodków
Masowego Przekazu
25 - DzieĔ Sekretarki i Asystentki
25 - ĝwiatowy DzieĔ ĝrodków
Masowego Przekazu
26 - ĝwiatowy DzieĔ Celnictwa
26 - DzieĔ Transplantologii
26 - ĝwiatowy DzieĔ TrĊdowatych
(ostatnia niedziela stycznia)
27 - DzieĔ Dialogu z Islamem - KoĞcióá katolicki w Polsce
27 - DzieĔ PamiĊci O¿ar Nazizmu
28 - DzieĔ Mobilizacji przeciwko
Wojnie Nuklearnej
31 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
Przytulania (obchodzony takĪe 24
czerwca)

„Wspomnienia”
Tadeusza Pacanowskiego
W czwartkowe popoâudnie - 12
grudnia, w Muzeum Regionalnym w
Ostrzeszowie odbyâo siċ spotkanie
z panem Tadeuszem Pacanowskim.
Mimo sċdziwego wieku, starszy
pan wciĆī cieszy siċ dobrym zdrowiem, zaskakuje wiedzĆ i wspaniaâĆ
pamiċciĆ.
Co prawda, spodziewano siċ
wiċcej goğci, niestety w powiecie w

tym czasie odbywaây siċ inne imprezy (Wigilia Àlatelistów, spotkanie z
Jarosâawem Kretem w Grabowie) i
byý moīe dlatego niektórzy znajomi
pana Tadeusza nie mogli przybyý
na spotkanie. Ci, którym siċ udaâo,
z entuzjazmem wsâuchiwali siċ w
opowiadania 95-latka.
Autor wydanych w tym roku
„Wspomnieĕ”, jak mówi, nie lubi
robiý szumu wokóâ swojej osoby
- „chwalenie siċ jest niemiâe i przychodzi z oporami”, dlatego juī na samym poczĆtku poprosiâ zebranych,
aby spotkanie miaâo charakter luĩnej
rozmowy.
Tadeusz Pacanowski, chcĆc
speâniý īyczenie córki i wnuczek,
napisaâ piċkne „Wspomnienia” ze
swojego īycia. Nie spodziewaâ siċ,
īe zbiór opowiadaĕ o II Rzeczpospolitej, wojnie, wojskowym szpitalu
ujazdowskim, mieszkaniu w Warszawie, czasach po okupacji, zaciekawi
tak wiele osób, a napisany przez
niego tomik bċdĆ czytaý nie tylko
jego najbliīsi.
Ten skromny czâowiek - rówieğnik Powstania Wielkopolskiego,

wyznaâ, īe po raz pierwszy ma
okazjċ zasiĆğý na tak zacnym fotelu
(ponoý byâ to fotel burmistrzowski),
jaki przygotowali dla niego organizatorzy spotkania - TPZO i Muzeum
Regionalne.
Bohater, bo ğmiaâo tak moīna
wâağnie o nim powiedzieý, mówiâ
m.in. o swojej īonie Franciszce,
latach szeğýdziesiĆtych, w których

wraz ze swoim przyjacielem prowadziâ w Ostrzeszowie dziaâalnoğý
gospodarczĆ, zajmujĆcĆ siċ tworzeniem karniszy, ram do obrazów,
o domu i aptece „Pod Orâem” oraz
ciċīkich czasach wojny, w których
przyszâo mu īyý.
Apteki „Pod Orâem” znajdowaây
siċ tylko w Wielkopolsce - orzeâ
mieszczĆcy siċ nad nimi symbolizowaâ to, īe Wielkopolanie nigdy nie
wyrzekli siċ swojego jċzyka, historii,
religii i swojej ziemi.
Podczas spotkania przytoczone
zostaâo wypracowanie napisane kiedyğ przez wnuczkċ 95-latka. Autorka
opowiadania opisuje w nim, jaki jest
Tadeusz Pacanowski, wspomina miâe czasy spċdzone ze swoim dziadkiem - wspólne oglĆdanie meczów,
ğniadania, przy których wiele siċ
nauczyâa.
Wspomnienia nestora ostrzeszowskiego urzekây sâuchaczy, nikt
nie īaâowaâ, īe spċdziâ to popoâudnie
wâağnie z nim.
A. áawicka

Nastrój Ğwiąteczny
w NiedĨwiedziu
8 grudnia odbyáo siĊ sprawozdawcze zebranie Koáa nr 12 PZERiI
w NiedĨwiedziu, poáączone ze Ğwiątecznym opáatkiem.
Przewodnicząca Koáa - T. Dolata
powitaáa zebranych, m.in.: skarbnika
ZR PZERiI p. B. Michalik, ks. pro-

NastĊpnie uczczono minutą ciszy
zmaráych czáonków: Ğp. J. Bogacz, M
BrzeziĔski, M. Guzenda, F. Klaga, W.
KociĔska, I. Majewska, J. Mądry, A.
Papiewski, S. SroczyĔski, W. Sokóá,
oraz zaáoĪyciela Koáa nr 12 PZERiI
w NiedĨwiedziu - W. Bagniewskiego.

boszcza K. BrdĊka, radnego powiatu,
a zarazem prezesa PSL M. Matyszkiewicza, radnego S. OdrobiĔskiego,
soátysa Bledzianowa A. BodyáĊ,
Jerzego Kosika z maáĪonką i Jana
Klimka z maáĪonką, przedstawicielkĊ
KGW H. Wietecką.

Sprawozdanie z dziaáalnoĞci
Koáa nr 12 w NiedĨwiedziu za 2013r
przedstawiáa wiceprzewodnicząca
H. KĊdzia . Na dzieĔ 8.12.2013 r.
Koáo liczy 50 osób. Skáadki za 2013
r. zebrano w 100%. Plan wykonano
zgodnie z zatwierdzonym harmono-
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gramem w 100 %. Na wyróĪnienie
zasáuguje zespóá JUBILACI, który
wszystkie uroczystoĞci i spotkania
ubogacaá swoimi wystĊpami.
Przewodnicząca T. Dolata
przedstawiáa informacjĊ o
przedsiĊwziĊciach planowanych na
2014r. Sprawozdanie i plan przyjĊto jednogáoĞnie i bez zastrzeĪeĔ.
Przedstawiono równieĪ pisma i
uchwaáy otrzymane z ZR PZERiI w
Ostrzeszowie.
Wspaniaáym akcentem spotkania byáo wrĊczenie podziĊkowaĔ za
pracĊ na rzecz Koáa, otrzymali je: Z.
Guzenda, I. Miguáa, J. Wierzbicki, W. Kaukus.
CzĊĞü opáatkową zaczĊto od Ewangelii o narodzeniu
Pana Jezusa,
fragment
odczytaá pan S. Greinert.
Natomiast ks. proboszcz
opowiedziaá o tradycji opáatka, skáadając piĊkne Īyczenia
uczestnikom spotkania; do
ĪyczeĔ doáączyá siĊ zarząd
Koáa.
Po czĊĞci oficjalnej
przystąpiono do spoĪywania
potraw wigilijnych przygotowanych przez czáonkinie
zarządu. Oprócz pysznych
ciast, pierników, rogali,
sáodyczy i owoców na stole
znalazáy siĊ ryby, ĞledĨ w
koszulkach, kapusta z fasolą
i grzybami, krokiety, makieáki
i barszcz, no i, jak tradycja nakazuje, wino czerwone na trawienie.
Za tak wspaniaáe spotkanie i
goĞcinnoĞü byáy podziĊkowania dla
zarządu od czáonków i zaproszonych
goĞci.
Z. Guzenda

250 lat poczty w Ostrzeszowie 1764 – 2014
W historii kaĪdego spoáeczeĔstwa komunikowanie siĊ
miĊdzy ludĨmi zawsze stanowiáo istotny czynnik zmian,
rozwoju i postĊpu.
Rozwój dróg, komunikacja pocztowa, telegraf, telefon,
Internet to sáupy milowe w rozwoju spoáeczeĔstw.
Jednym z istotnych elementów rozwojowych w historii
naszego miasta Ostrzeszowa byáa i pozostaje instytucja
poczty oraz trakty komunikacyjne, na których przewoĪono
pocztĊ.
Spis dróg z poáowy XIV wieku, sporządzony przez
kupców toruĔskich, wĞród piĊciu najwaĪniejszych dróg
Królestwa Polskiego wymienia:
- drogi toruĔsko – wrocáawskie, stara i nowa droga
toruĔsko – wrocáawska; uczĊszczana z nich najbardziej i
udokumentowana w Ĩródáach archeologicznych i pisanych
to nowa droga toruĔska, idąca z Torunia przez Radziejów, Konin, Kalisz, Ostrzeszów i OleĞnicĊ do Wrocáawia.
Wedáug badaĔ profesora Lecha Zimowskiego w
1764 roku na pewno istniaá szlak pocztowy oznaczony
numerem 99a – Kalisz – Grabów – Ostrzeszów – KĊpno
(poczta koáowa).
STACJE

zakres

Kalisz

(X)

Grabów

(+)

Ostrzeszów

(+)

2

KĊpno

(X)

2

Razem

mile

uwagi
Poczta odjeĪdĪa
w poniedziaáki i
czwartki wieczorem
w godzinach 6 – 7

4

Przybycie we wtorki
i piątki; poáączenie z
kursem Warszawa –
Wrocáaw

8

X – urząd pocztowy w peánym zakresie
+ – urząd pocztowy – stacja w ograniczonym zakresie.
1 mila pocztowa pruska = 7532 m.
W roku 1764 Ostrzeszów byá stacją poĞrednią, zaprzĊgową tzw. „poczthalterią”, która miaáa za zadania:
trzymaü konie, mieü miejsca noclegowe i wyĪywienie.

Próba rekonstrukcji
szyldu poczthalterii
ostrzeszowskiej na podstawie tablicy zachowanej w zbiorach Muzeum
Poczty i Telekomunikacji we Wrocáawiu.

Zachowany
pocztowy kamieĔ milowy
na trasie z
Ostrzeszowa
do
Grabowa
na wysokoĞci
przysióáka
Kamola. 1 mila
pocztowa pruska od Ostrzeszowa.

Dla uczczenia rocznicy
250 lat poczty
w Ostrzeszowie
na szlaku pocztowym, Urząd
Pocztowy
Ostrzeszów 1
przy ulicy Kolejowej stosowaü
bĊdzie przez
caáy rok 2014
datownik okolicznoĞciow y
wg
projekty
Macieja BukczyĔskiego, a w okienku pocztowym moĪna bĊdzie zakupiü ciekawe kartki i koperty.

FilateliĞci zrzeszeni w Kole Miejskim PZF im. A.
SerbeĔskiego przygotowali pokaz ¿latelistyczny, przedstawiający w 6 gablotach:
- najwaĪniejsze daty z historii poczty w Ostrzeszowie
od roku 1764,
- najciekawsze stare dokumenty pocztowe w posiadaniu miejscowych ¿latelistów,
- najstarsze obrazy miasta zachowane na widokówkach.
Wszystkich zainteresowanych historią Ostrzeszowa naszej maáej ojczyzny - zapraszamy od stycznia 2014 roku
do budynku poczty przy ulicy Kolejowej.
Artykuá w „Czasie Ostrzeszowskim” rozpoczyna cykl
publikacji przedstawiających najciekawsze wydarzenia w
historii Ostrzeszowa, związanych z historią poczty.
Marek Banasiak

