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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.

HISTORIA MAJKIEGO

Tak Majki wyglądał zaraz po
przyjeździe ze schroniska.

(Dokończenie ze str. 5.)
Płoszy się, gdy ktoś wykonuje gwałtowne ruchy,
krzyczy czy hałasuje. Na początku obawiał się też
rowerów, ale zdążył się do nich przyzwyczaić.
Myślę, że wszystkie te lęki mają swoje źródło w
przeszłości: może ktoś go bił, straszył, przepędzał? To już jego psia tajemnica.
Czy nie żałujesz, że przygarnęłaś Majkiego
i dałaś mu dom? Jak godzisz opiekę nad nim z
obowiązkami szkolnymi?

Wcale nie żałuję. Fakt – pies to rzeczywiście wiele obowiązków i wyrzeczeń, ale to,
co otrzymujemy w zamian, jest bezcenne.
Nikt się tak nie odwdzięczy człowiekowi za
miskę jedzenia i ciepły kąt jak przygarnięty
pies.
A szkoła? Jesteśmy zorganizowani. Rano
wstajemy wcześniej, by zdążyć przejść się
na krótki spacer, po lekcjach idziemy pohasać na łąki. W przerwach między nauką
często się bawimy. Czasem, kiedy obowiązków jest bardzo dużo, mama pomaga mi się
zająć Majkim.
Właśnie, powiedz, jak reaguje na niego
Twoja mama i brat?
Mój brat Wojtek, który studiuje w Poznaniu, od początku nastawiony był sceptycznie do pomysłu zaadoptowania psa. Do tego
wręcz stopnia, iż zdeklarował, że gdy pies
zamieszka u nas, jego stopa już w domu
nie postanie. Cóż, nie wyszło, serce mu
zmiękło, kiedy zobaczył Majkiego. Próbuje
jednak trzymać rygor, szkoli go, wygania z
dywanów.
Mama natomiast całkowicie ulega
zachciankom naszego pupila, co rusz
wynajduje mu nowe smakołyki, rozpieszcza
go, chce traktować go jak człowieka.
Życzymy powodzenia w opiece nad Majkim i żeby dawał Tobie oraz całej rodzinie,
również babci Irence, wiele radości!
red.
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A tak wygląda teraz - szczęśliwy
psiak ze swoją opiekunką.

ŚLADAMI ZNAKÓW WIARY
Rozpoczął się czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. To dobra okazja, by przypomnieć
historię kilku krzyży, ustawionych na ostrzeszowskiej ziemi.

Krzyż w Bukownicy
u państwa Kędziów
Niewiele jest takich miejsc, gdzie na prywatnej
posesji od kilku pokoleń stoi drewniany krzyż.
Państwo Aleksandra (z domu Wronka) i Edward
Kędzia są kontynuatorami dzieła, rozpoczętego
jeszcze w XIX w.
Prawdopodobnie po ostatniej epidemii cholery, jaka w
1871r. nawiedziła Wielkopolskę, przed domem pp. Wronków stanął pierwszy drewniany krzyż. Stanowił on votum
wdzięczności za ocalenie z
pożogi wszystkich domowników. Około 1930r. dziadek p.
Aleksandry, Jan Wronka, w
tym samym miejscu ustawił
drugi krzyż, będący kontynuacją rozpoczętego dzieła.
W czasie II wojny, w 1940r.,
na rozkaz okupanta krzyż
musiał zostać zdemontowany.
Ukryty w stodole powrócił na
poprzednie miejsce w marcu
1945r. i przetrwał blisko 20

lat, aż do 1964r. Wtedy to Franciszek Wronka (syn Jana Wronki)
ufundował kolejny krzyż, który tego samego roku
poświęcony został przez biskupa Andrzeja Wronkę
(kuzyn Franciszka) podczas dożynek, odbywających się w Bukownicy. Jednocześnie Andrzej
Wronka, będący biskupem pomocniczym diecezji
wrocławskiej, ufundował pasyjkę, która, odnowiona, do dziś wisi na krzyżu. Trzeba dodać, że
stary krzyż, ten, który z wojenną przerwą stał tu
od 1930r. do roku 1964, po przycięciu zmurszałej
części, przeniesiony został na granicę pola Wronków i Domagałów.
Tymczasem poświęcony przez biskupa Wronkę
krzyż stał na posesji pp.
Kędziów 21 lat. W 1985r.
w jego miejsce Franciszek
Wronka i Edward Kędzia
postawili krzyż z drewna
modrzewiowego, wykonany
przez Jana Biela z Książenic.
Poświęcił go podczas procesji
Bożego Ciała w tym samym
roku proboszcz z Bukownicy,
ks. Czesław Marszałek. Krzyż
ten stoi do dziś.
Tak w największym skrócie
wygląda historia krzyży, które
przez blisko 150 lat były symbolem chrześcijańskiej wiary
kilku pokoleń rodziny Wronków i Kędziów.

W. Juszczak

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną
zaprasza na koncert na powitanie wiosny

Wielebny Blues Band
19 marca 2011, sobota godz. 20.00
Restauracja "Dworek"
w Grabowie nad Prosną (ul. Klasztorna)

„EMERYCI W AKCJI”
Wystawa tematyczna środowiska
emerytów

16 marca 2011 r., godz. 12.00
Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie
Zapraszamy!
Możliwość zwiedzania przez mieszkańców do końca marca 2011 r.
ORGANIZATORZY: Pan Wiktor Łopata – emeryt, tel. 887882582, Forum Rozwoju Ziemi
Ostrzeszowskiej, tel. 609326352

Program:
1. Godz. 12.00 – parter Biblioteki otwarcie, przedstawienie programu
2. Godz. 12.15 – I piętro Biblioteki - kilka
słów autora p. Wiktora Łopaty , pytania do autora
3. Godz. 12.40 – pracownia plastyczna
na parterze Biblioteki

- recytacja wiersza, prezentacja multimedialna z „życia emeryta”, autorstwa p. Mieczysława, dyskusja przy
kawie, wpisy do księgi pamiątkowej,
rozdanie folderu wystawy
4. Godz. 13.30 – zakończenie wystawy,
wspólny hymn nauczyciela - emeryta.

Wstęp wolny !!!
ZDOBIENIE SZKŁA
Pracownia artystyczna - Agnieszka Sokaluk oraz OCK
zapraszają na warsztaty artystycznego zdobienia szkła
metodą fusingu.
Wszelkie informacje pod nr. tel. 791 111 066.
Uprzejmie proszę osoby zainteresowane o telefoniczne
potwierdzenie udziału w zajęciach. szczegóły na stronie
internetowej OCK www.ock.clik. pl

