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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.

ZADZWOē !
Wybierz najlepszy dla siebie
OTWARTY FUNDUSZ
EMERYTALNY
tel. 0606 433 994

Z okazji ĝwiąt BoĪego Narodzenia oraz
Nowego Roku 2008
najserdeczniejsze Īyczenia Wszystkim
MieszkaĔcom soáectwa Doruchów 1

Zdrowych, pogodnych i
wesoáych ĝwiąt BoĪego
Narodzenia oraz szczĊĞliwego nowego roku Īyczy
Twój doradca ﬁnansowy

skáada
soátys wsi Doruchów
inĪ. Adam Wypcháo

Wigilie
UwaĪa siĊ powszechnie, Īe wigilia
BoĪego Narodzenia to jeden z najpiĊkniejszych dni w roku. Do uroczystej
wieczerzy, przy suto zastawionym stole
siada wielopokoleniowa rodzina. Opáa-

tek, Īyczenia, uĞmiechy, duĪo Ğwiatáa,
równieĪ tego kolorowego z choinki, prezenty, pasterka – po prostu radoĞü. O tym
szczĊĞciu Ğpiewamy w kolĊdach: „Tego
dnia wesoáego, narodzenia BoĪego, weselmy siĊ, radujmy siĊ...!, „Ciemna noc w
jasnoĞci promienistej brodzi. Anioáowie
siĊ radują, pod niebiosa wyĞpiewują...”
W literaturze, np. u Reymonta w
„Cháopach”, teĪ spotykamy siĊ z taką atmosferą: „Najpierw byá buraczany kwas,
ugotowany na grzybach z ziemniakami
caáymi, a potem przyszáy Ğledzie w mące
obtaczane i smaĪone w oleju konopnym,
póĨniej zaĞ pszenne kluski z makiem, a
potem száa kapusta z grzybami, olejem
równieĪ omaszczona, a na ostatek podaáa
Jagusia przysmak prawdziwy, bo racuszki z gryczanej mąki z miodem zatarte i w
makowym oleju upruĪone...” Nic, tylko
palce lizaü!
J. Bockenheim w ksiąĪce „Przy
polskim stole” snuje takie reﬂeksje: „WyjątkowoĞü tej
szczególnej
w i e c z e r z y,
n a s t r ó j
ĪyczliwoĞci
i przebaczenia, odnajdywane z
radoĞcią na
stole wciąĪ te
same ulubione potrawy,
skáadają siĊ
na malowniczą tradycjĊ,
która podczas ciĊĪkich
o p r e s j i
narodowych,
jak okres rozbiorowy czy
lata okupacji,
pomagaáa
zachowaü toĪsamoĞü narodową. Zwáaszcza dla ludzi wiĊzionych, zesáanych,
emigrantów czy Īoánierzy walczących
o PolskĊ w obcych krajach, stanowiáa
ona symbol, moĪliwoĞü spotkania siĊ z
bliskimi przynajmniej myĞlą o tej samej
godzinie.” No wáaĞnie, nie zawsze i nie
wszĊdzie Wigilia, BoĪe Narodzenie
bywaáo i bywa tak radosne, szczĊĞliwe,
ciepáe. Prócz wymienionych wyĪej wiĊĨniów, Īoánierzy, emigrantów, dotyczy to
chorych, samotnych, biednych, bezdomnych. Oni mogą zapytaü sáowami innej
kolĊdy: „Dlaczego dzisiaj, BoĪy Aniele,
ogáaszasz ludziom wielkie wesele?” ZaĞ
zwracając siĊ ku wydarzeniom z naszej
historii, moĪna posáuĪyü siĊ fragmentami
innych pieĞni boĪonarodzeniowych: „Wi-

taj, dzieciąteczko w Īáobie, wyznajemy
Boga w Tobie. CoĞ siĊ narodziá tej nocy,
byĞ nas wyrwaá z czarta mocy”, „GoĞü z
nieba przychodzi, co Boga z ludem, lud
z Bogiem pogodzi, synów Adama z czartowskiej niewoli wyrwie,
wyzwoli”. A
wiĊc skarga
na záy los i
nadzieja na
lepsze jutro.
I tu za ilustracjĊ niech
posáuĪą dwa
przykáady
z dziedziny
sztuki: obraz
J. Malczewskiego „Wigilia na Syberii”
( „W i g i l i a
zesáaĔców”) i J. Dudy-Gracza „Wigilia
81”. Obydwa są niezwykle wymowne.
Pierwszy jest związany z tematyką patriotyczno – martyrologiczną, powstaá
w 1892r., dotyczy represji Polaków po
powstaniu styczniowym 1863r. Oglądamy grupĊ mĊĪczyzn, którzy zasiedli do
wigilii gdzieĞ na „nieludzkiej ziemi”. Na
stole talerze, ale puste, trochĊ czarnego
chleba i kilka grudek cukru. Jeden z mĊĪczyzn rozdziela go, zsypując ze záoĪonej
kartki, drugi podstawia talerz, aby nie
uroniü Īadnego okruszka. Inny uczestnik spotkania zasáoniá pochyloną twarz
talerzem i pewnie zadumaá siĊ, a moĪe
nie chce, aby widaü byáo ázy. Sąsiad opará
gáowĊ na splecionych dáoniach – moĪe sie
modli. KtoĞ wyciera nos w chusteczkĊ
– ze wzruszenia? Na Ğcianie mroĨny osad
wilgoci. TrochĊ ciepáa daje dopalająca
siĊ Ğwieca i, chyba gáówny rarytas tej
wieczerzy, gorąca herbata nalewana z

samowaru. Milczenie, skupienie, powaga, dramat.
Drugi obraz jest w treĞci skromniejszy, ale równie wymowny. Nawiązuje
do czasów nam wspóáczesnych. Oto
prawdopodobnie matka staruszka zostaáa na wigiliĊ sama. Syna internowano
pewnie w związku z wprowadzeniem
stanu wojennego 13 grudnia 1981r. Na
biaáo nakrytym stole jeden pusty talerz
i nierozpakowane opáatki. MoĪe syn siĊ
pojawi?
ĩyczmy sobie, aby takie sytuacje, jak
przedstawione na tych obrazach, nigdy
juĪ nas nie dotyczyáy. Niech zawsze w
polskich domach panuje dobrobyt, szczĊĞcie, ĪyczliwoĞü.
Ryszard Pala

Uwaga
krwiodawcy!
W dniach 22.12.2007 do
01.01.2008r. Oddziaá
Terenowy
Krwiodawstwa w
Ostrzeszowie i w KĊpnie
bĊdzie nieczynny.
Krwiodawców
zapraszamy w innym
terminie.

Przepraszamy.
Kierownik TOKiK w
Ostrzeszowie lek. med.
Stanisáaw Walkiewicz

19.12.2007

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2008 Roku
życzy
„ROMI”
Usługi Introligatorskie
Mirosława Dolata

Nowo otwarty 1 grudnia 2007r.
zakład tradycyjnych usług introligatorskich zaprasza do korzystania z jego usług
wszystkie FIRMY, URZĘDY, SZKOŁY oraz ludzi
prywatnych potrzebujących tych usług
Z poważaniem
Mirosława i Roman Dolata
os. Zamkowe 19A (pawilon obok kotłowni), Ostrzeszów,
tel. 586-13-33; 511 944 542
Z okazji ĝwiąt BoĪego Narodzenia i Nowego Roku
wszystkim honorowym dawcom krwi oraz osobom
promującym i wspierającym honorowe krwiodawstwo
skáadam najserdeczniejsze Īyczenia zdrowia, pomyĞlnoĞci i radoĞci w Īyciu osobistym i zawodowym.
Kierownik TOKiK w Ostrzeszowie Stanisáaw Walkiewicz z personelem.

GRUDNIOWE MEMENTO
To juĪ 26. rok, jubileusze przeminĊáy, ale pamiĊü pozostaáa. PamiĊü o
tamtym krwawym stáumieniu solidarnoĞciowych zrywów, o oﬁarach
ciągle czekających na sprawiedliwoĞü i wciąĪ „niewinnych” katach.
13 grudnia - pamiĊtamy ten mroĨny
dzieĔ, kiedy na ulice polskich miast
wyjechaáy czoági, kneblując na parĊ
lat rodzącą siĊ wolnoĞü. Ale czy to
jest powód do ĞwiĊtowania? Nie!
Na pewno nie. Jest to jednak powód
do przypominania o tej zbrodni, a
moĪe nawet obowiązek wobec ludzi,
którzy za suwerennoĞü i namiastkĊ
demokracji nie zawahali siĊ oddaü
Īycia.
W Ostrzeszowie pamiĊü tamtych
oﬁar jest czczona zawsze na cmentarzu paraﬁalnym. W jego centrum,
wokóá obelisku, tak jak w minionych
latach zebrali siĊ ci, co chcą pamiĊtaü
i ci, co wiedzĊ o 13 grudnia czerpią z
opowiadaĔ Ğwiadków historii. StanĊli przed kamieniem, na którym kaĪda
z wypisanych dat to krwawiąca rana
narodu.
W imieniu organizatorów
spotkania – Klubu Prawicy Ziemi
Ostrzeszowskiej - przywitaá przybyáych przew. Ryszard SzymaĔski.
WĞród zebranych ludzie dawnej SolidarnoĞci: pp. Kazimiera Jurkiewicz,
Stanisáaw Bojszczak, Kazimierz
Obsadny. DoĞü licznie zjawiáa siĊ

máodzieĪ szkolna.
„DzieĔ 13 grudnia stanowi memento dla narodu, Īeby juĪ nigdy brat
nie podnosiá rĊki na brata” – rozpocząá wspomnienia jeden dwóch
internowanych ostrzeszowian – K.
Obsadny. Po kolei rozwaĪaá kaĪdą z
umieszczonych na tablicy dat – 1956,
1970, 1976, 1981, 1982, 1984. Znamy
ich wymowĊ, wiemy, co w tych latach
zafundowano Polakom. Obsadny komentowaá kaĪdą z tych dat, dopisując
i nowe, jak 1968 – zdjĊcie „Dziadów”

i rozprawa z osobami pochodzenia
Īydowskiego, a takĪe najazd za
CzechosáowacjĊ wojsk Ukáadu Warszawskiego. Mówiá teĪ o 1980 roku i
jakĪe radosnym wydarzeniu – narodzinach NSZZ SolidarnoĞü. Strajki
wolnoĞciowe wybuchaáy równieĪ w
FUM-ie, a po nim w innych ostrzeszowskich zakáadach. To byá „polski
sierpieĔ” – krótki. Po nim nastaá za
to dáugi grudzieĔ stanu wojennego.
Oﬁcjalnie trwaá 588 dni, a pocháonąá
ok. 90 oﬁar, zamordowanych jawnie
i skrytobójczo. ZaĞ ponad 5 tys.
rodaków zostaáo bezprawnie internowanych. W tej liczbie ostrzeszowianie: S. Bojszczak i K. Obsadny.
„Przyszli po mnie o trzeciej. Przez
„judasza” zobaczyáem porucznika
i dwóch cywilów” – rozpocząá swe
wspomnienia z internowania K. Obsadny. Mówiá o smutnej Wigilii ’81,
kolejnych demonstracjach, strajkach
i oﬁarach, które w 1989r. doprowadziáy do wytĊsknionej wolnoĞci.
Jeszcze krótka modlitwa w intencji tych spoĞród walczących, których
nie ma juĪ wĞród nas i kwiaty, które
w ten grudniowy dzieĔ juĪ od wielu
lat przyozdabiają obelisk. Skáadali je
zarówno solidarnoĞciowi weterani,
jak i máodzieĪ szkolna oraz ta w
harcerskich mundurkach. Niedáugo
to oni poniosą sztandar tej miĊdzyludzkiej solidarnoĞci.
K. Juszczak

