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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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NARODOWA PAMIÊÆ PO OSTRZESZOWSKU

„… Wszystko splata siê w jedn¹ narodow¹ pamiêæ.
Ona przesz³oœci i przysz³oœci siêga
Przez serce ¿ywe, co w piersiach nam bije.
Bo wolnoœæ, to jest tyle, ilu nas poleg³o
I wolnoœæ, to jest tyle, ilu nas dziœ ¿yje.”
Jak co roku w Œwiêto Niepodleg³oœci mieszkañcy Ziemi Ostrzeszowskiej dali wyraz swej narodowej pamiêci. I tak jak w latach
ubieg³ych pamiêæ owa charakteryzuje siê sporymi ubytkami – có¿,
niepodleg³oœæ - ju¿ 89-letnia staruszka ma prawo do odrobiny sklerozy. Tylko jak to siê ma do ledwie 18-letniej suwerennoœci Rzeczpospolitej, dziêki której dzieñ 11 Listopada po latach zak³amania
mo¿emy œwiêtowaæ na nowo?
Ale doœæ narzekañ, wszak suwerennoœæ to równie¿ wolnoœæ
wyboru – wyboru œwiêtowania zgodnego z tym, co dyktuje serce,
z poczuciem narodowej to¿samoœci i pamiêci o historii tworzonej
przez poprzednie pokolenia. Ta narodowa pamiêæ po ostrzeszowsku by³a podobna do tych z ubieg³ych lat: msza, akademia, przemarsz, z³o¿enie wieñców… Tak mo¿na by lakonicznie skwitowaæ
to œwiêto, dodaj¹c jeszcze flagi w oknach – jak zawsze niezbyt liczne. Ale ka¿dy 11 Listopada w swe tradycyjne ramy wpisuje nowe
treœci, nowe s³owa, refleksje, wreszcie uczestników, bo przecie¿
co roku ktoœ do³¹cza do gromadki œwiêtuj¹cych i zawsze te¿, niestety, kogoœ ubywa.

POKÓJ TOBIE, POLSKO
Uroczystoœci rozpoczê³a msza œw. w intencji Ojczyzny w
koœciele Chrystusa Króla, koncelebrowana przez proboszczów
ostrzeszowskich parafii – ks. Paw³a Maliñskiego i ks. Jacka Pochanke. „W dzisiejsz¹ uroczystoœæ niejako zmartwychwsta³y
Chrystus wyci¹ga w nasz¹ stronê swoje przebite d³onie i mówi
– pokój tobie, Polsko” – g³osi³ w kazaniu ks. Maliñski. Uroczysty
charakter mszy podkreœla³a obecnoœæ pocztów sztandarowych,
zastêpów harcerskich, a tak¿e Powiatowej Orkiestry Dêtej, której granie niemal¿e rozsadza³o œwi¹tyniê, czego przyk³adem
chocia¿by s³awny „Marsz niewolników” z opery Verdiego.

POLSKIE DROGI DO NIEPODLEG£OŒCI
Zaraz po mszy krótki przemarsz do kina na okolicznoœciow¹
akademiê. „89 lat temu, po 132 latach Ojczyzna nasza odzyska³a
niepodleg³oœæ” – rozpocz¹³ burmistrz S. Wabnic. W dalszej czêœci
referatu przybli¿y³ wydarzenia historyczne toruj¹ce drogê ku
niepodleg³oœci. Wreszcie nadszed³ 11 listopada 1918r., dzieñ, w
którym Rada Regencyjna powierzy³a Pi³sudskiemu naczelne dowództwo nad rodz¹cym siê niepodleg³ym pañstwem.
„Polskie drogi do niepodleg³oœci” zaprezentowa³a te¿ m³odzie¿
z Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie. W ich widowisku by³a mowa
o pierwszych niepodleg³oœciowych zrywach, o powstaniach
okupionych krwi¹ Polaków. M³odzie¿ nie poprzesta³a na 11 listopada, bo drogi do niepodleg³oœci wiod³y te¿ przez pola bitewne
II wojny œwiatowej, przez po¿ogê powstañczej Warszawy, przez
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Jedno z najwa¿niejszych
polskich œwi¹t gmina Mikstat
po³¹czy³a w tym roku z wydarzeniem o charakterze lokalnym. W czasie obchodów Dnia
Niepodleg³oœci dokonano oficjalnego oddania do u¿ytku
chodnika przy drodze powiatowej w Kaliszkowicach Kaliskich.
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wzgórze Monte Cassino i katyñski las. Ale i po wojnie nasze drogi ku prawdziwej wolnoœci wci¹¿ by³y pogmatwane. Prowadzi³y
przez krwawo st³umione zrywy robotnicze w Poznaniu (1956) i na
wybrze¿u (1970). A¿ wreszcie nasta³ sierpieñ 1980r. i zrodzi³a siê
w Polakach „Solidarnoœæ”, szybko st³umiona stanem wojennym.
Lata pustych pó³ek, karetek i beznadziei zakoñczone „okr¹g³ym
sto³em” i ¿mudnym odzyskiwaniem suwerennoœci. To wszystko
wsparte wierszem, piosenk¹ i archiwalnymi urywkami filmowych
dokumentów, dawa³o intensywny przekaz o drogach wiod¹cych
ku niepodleg³oœci. Ciep³o przyjêto przygotowany przez gimnazjalistów program, szczególne zaœ brawa otrzyma³a piosenka „¯eby
Polska by³a Polsk¹”.

CO TAM ŒNIEG
Wychodz¹cych z kina nieco zatrwo¿y³ œnieg, chwilami sypi¹cy
doœæ intensywnie. W takiej to, na po³y zimowej scenerii, ruszy³a
marszowa kolumna. Prowadzi³ j¹ poczet sztandarowy Zwi¹zku
Kombatantów, a za nim kolejne barwne sztandary niesione przez
organizacje spo³eczne, rzemieœlników, zwi¹zkowców, harcerzy i m³odzie¿ szkoln¹. Za sztandarami orkiestra przygrywaj¹ca
wszystkim do marszu. Harcerze i bez muzyki dobrze maszeruj¹,
a to oni stanowili najliczniejsz¹ grupê pochodu. Harcerki w niebieskich bluzach to znów w zielonych druhowie, starsi, m³odsi i
te najm³odsze wilczki z „1. Gromady Zuchowskiej Rycerzy Króla
Kazimierza” – z kolorowymi proporcami w d³oniach i z uœmiechem
na twarzy. Co tam dla nich sypi¹cy w oczy œnieg… Za harcerzami samorz¹dowcy, przedstawiciele w³adz i nieliczna, ale jednak
obecna, grupka mieszkañców Ostrzeszowa, którzy tak ca³kiem z
potrzeby serca zechcieli marszem uczciæ niepodleg³oœæ. Id¹cy zatrzymali siê na Rynku, gdzie przy dŸwiêkach „Pierwszej Brygady”
delegacje z³o¿y³y wieñce pod tablicami upamiêtniaj¹cymi ¿o³nierzy
AK oraz gen. J. Hallera. Bia³o-czerwon¹ wi¹zankê po³o¿ono tak¿e
przed obeliskiem poœwiêconym ofiarom „Golgoty Wschodu”.

NIE RZUCIM ZIEMI…
Najwa¿niejsza czêœæ uroczystoœci to oddanie ho³du tym, którzy przynieœli niepodleg³oœæ ostrzeszowskiej ziemi – Powstañcom
Wielkopolskim. To przy ich kwaterach otaczaj¹cych pó³kolem
powstañczy pomnik na cmentarzu zatrzyma³ siê maszeruj¹cy pochód. Przy dŸwiêkach werbli kolejne delegacje z³o¿y³y przed Grobem Nieznanego Powstañca wieñce i kwiaty. Wœród nich przedstawiciele powiatu ze starost¹ L. Janickim, delegacja w³adz miasta
z burmistrzem S. Wabnicem, kombatanci, m³odzie¿, organizacje
spo³eczne… Kwiaty z³o¿y³ tak¿e pose³ A. Grzyb. Uroczystoœæ
dobieg³a koñca. S³owa podziêkowania za udzia³ w tej patriotycznej
manifestacji skierowa³ do obecnych przewodnicz¹cy Rady Miejskiej E. Skrzypek. „Nie rzucim ziemi, sk¹d nasz ród” po raz ostatni
zagra³a orkiestra.
I jak co roku, ws³uchuj¹c siê w tê patriotyczn¹ pieœñ i patrz¹c
na pochylone przed Pomnikiem Powstañców sztandary, chcê
wierzyæ, ¿e i kolejne pokolenia rodaków wezm¹ sobie za motto te
proste s³owa „Roty”.
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