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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.

Przez hart ducha i ciała Polska powstała

W przeddzień Święta Niepodległości
„ku pokrzepieniu serc” i przestrodze, aby
wolności uzyskanej 11 listopada 1918
roku nie utracić i ją uszanować, kieruję
do Ciebie, Czytelniku, te słowa.
Art.7 Statutu Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”,
Gniazdo
w Bukownicy.
Celem Towarzystwa jest podnoszenie
dzielności duchowej i fizycznej społeczeństwa polskiego oraz wyrabianie w nim
karności, spójności, ofiarności i odpowiedzialności za swe czyny, poczucia
obowiązku wobec państwa i wszystkich
innych cnót obywatelskich, stanowiących
podstawę istotnej miłości Ojczyzny.
Być może, nie każdy zrozumie ten
artykuł Statutu, ale z pewnością ten, co
pragnął tej wolności, rozumie go doskonale. Przypomnę tylko rozbiory Polski,
lata niewoli, kiedy naszą Ojczyznę wymazano z mapy Europy, I wojnę światową,
Powstanie Wielkopolskie, Powstanie
Śląskie, okupację hitlerowską i rządy
komunistyczne.

Dopiero w 1989 roku zostały stworzone warunki do życia w prawdziwej
wolności i niepodległości.
Pod znakiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, jako pierwszej polskiej organizacji sportowej, założonej 7
lutego 1867 roku przez polskich patriotów we Lwowie, działały dobrze zorganizowane związki sokolstwa polskiego
w Niemczech, USA, Francji oraz rożnych
skupiskach polskich na świecie.
Pod zaborami, jako organizacja patriotyczna, „Sokół” prowadził walkę o tożsamość narodową Polaków. Sokolstwo
polskie aktywnie i czynnie walczyło
o niepodległość w latach 1914-1922.
W Ostrzeszowie gniazdo „Sokola”
założono w 1887 (czyli za czasów
niemieckiej okupacji) i była to bardzo
sprawnie i prężnie działająca „jutrzenka
swobody” m.in. w dniu 07.01.1919 roku
na sztandar „Sokola” przysięgę składali
Powstańcy Wielkopolscy pod dowództwem Stanisława Thiela.
Przykład z Ostrzeszowa podziałał na
mieszkańców Bukownicy (wielu wstą-

piło do kampanii grabowskiej) i z ich
inicjatywy, a szczególnie patriotycznej
młodzieży, w maju 1922 roku założono
gniazdo „Sokoła” w Bukownicy.
Działalność wspomagali doświadczeni druhowie z ostrzeszowskiego
„Sokoła”: Antoni Wodniakowski –
naczelnik, i Czesław Zawielak - członek
zarządu.
„Sokoły” z Bukownicy aktywnie brały
udział w pokazach gimnastycznych,
zjazdach i zlotach. Organizowały życie
sportowe i kulturalne we wsi, wystawiały sztuki teatralne i pielęgnowały idee
patriotyczne, narodowe i „sokole”.
W Bukownicy istniała sekcja rowerowa, gimnastyczna i teatralna. Członkowie Towarzystwa szczególnie czcili
święta narodowe poprzez uroczyste
capstrzyki z orkiestrą i pochodniami.
Cały czas przyznawali się do polskości.
W 1937 roku ufundowali sobie
sztandar.
Art. 4. Statutu TG „Sokół” w Bukownicy: Godłem Towarzystwa jest lecący
sokół, unoszący w szponach ciężarki
gimnastyczne. Barwy Towarzystwa są
białe i karmazynowe. Sztandar ten na
czerwonym tle ma znak sokoła w locie,
dźwigającego hantle i napis „Czołem!”. Tow. Gim. „Sokół” 1922-1937
Bukownica.
Po drugiej stronie proporca, na tle
białym, wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w koronach otoczony
hasłem „Królowo korony Polskiej, módl
się za nami” (piękny symbol polskości
i kościoła katolickiego). Drzewce zwieńczone jest mosiężnym odlewem sokola
z rozwiniętymi skrzydłami, a w szponach
trzyma hantle.
Dokończenie na str. 13.

Plan obchodów Święta Niepodległości
w Ostrzeszowie 2012r.

„Wolne Miasto”
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Ostrzeszowie będą miały
zupełnie inną formę niż dotychczas. Będzie można brać w nich czynny
udział, uczestnicząc w grze miejskiej, śpiewając na Festiwalu Piosenki Patriotycznej czy wdając się w interesujące rozmowy w Dyskusyjnym Klubie Filmowym. Serdecznie zapraszamy!
Poniżej prezentujemy dokładny plan obchodów.

Piątek - 9.11.
1700 - kinoteatr: FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ /organizator – Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej/

Sobota - 10.11.
1900 - kawiarnia Baszta: Dyskusyjny Klub Filmowy – żołnierze wyklęci /organizator –ZHR/

Niedziela - 11.11.
1545 - Rynek: rozpoczęcie GRY MIEJSKIEJ /organizator –ZHR/
1630 - kinoteatr: KONCERT PATRIOTYCZNY /organizator – OCK/
Po zakończeniu koncertu przejście uczestników uroczystości na Rynek,
ustawienie się pocztów sztandarowych, orkiestry, harcerzy na Rynku – ok.
godz. 1745
Ok. godz. 1800 - Rynek: APEL I PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRY MIEJSKIEJ
/organizator – ZHR/
Ok. godz. 1830 - przemarsz kolumny z pochodniami przy akompaniamencie orkiestry ulicami: Kolbego, Sienkiewicza, Kaliską, Zamkową do kościoła
Chrystusa Króla. /koordynator przemarszu – OSP i ZHR/
Zatrzymanie się kolumny przy pomniku Harcerskim - złożenie wiązanek
kwiatów przez harcerzy, kontynuacja przemarszu.
1900 - kościół Chrystusa Króla: MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY
Przewidywane zakończenie uroczystości – ok. godz. 2000
Serdecznie zapraszamy!!!
Uwaga – w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych apel
i podsumowanie wyników gry miejskiej odbędzie się w kinoteatrze,
po czym uczestnicy uroczystości przejdą do kościoła /przemarsz nie
odbędzie się/, delegacje złożą kwiaty przed tablicami na ratuszu we
własnym zakresie, zaś poczty sztandarowe rozlokują się w nawie wejściowej kościoła (zbiórka - ok. godz. 1845).

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTĄ WIECZORNICĘ
POŚWIĘCONĄ 94. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość
i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska
o dobro wspólne, szczególnie o dobro, jakim jest Wolna Ojczyzna.
Jan Paweł II
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na uroczystą wieczornicę poświęconą 94. rocznicy odzyskania niepodległości.
Inscenizacja odbędzie się 9 listopada 2012 r. o godz. 18.00 w sali w Mąkoszycach.
Liczymy na Państwa obecność!
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Kulli w Mąkoszycach

SONDA

Małgorzata Komin
z synkiem Gabrielem
zajmuje się domem

Jestem dumna z tego, że mieszkam
w Polsce. Co prawda nie dzieje się u nas
za dobrze, może w innych krajach mają
lepiej, ale sądzę, że powody do narzekań
znajdą się wszędzie. Moja siostra wyjechała za granicę – jak mówi, ma tam
lepsze zarobki i dzięki temu łatwiejsze
życie.
Polska w porównaniu do innych krajów zostaje trochę z tyłu.
Według mnie patriotyzm zanika,
a ludzie nie kochają już ojczyzny tak jak
dawniej.

Rozm. A. Ławicka
Fot. S. Szmatuła

Jaka jest Polska?

Joanna Markiewicz
z siostrą Urszulą
i siostrzenicą Nadią
pracuje za granicą

Raczej nie mamy powodów do dumy.
Polska to kraj bardzo skomplikowany.
Rządy naszych polityków nie są takie,
jak być powinny – potrafią tylko dużo
obiecywać. Jestem zadowolona z tego,
że jestem Polką, ale chciałabym, żeby
w Polsce żyło się łatwiej – wtedy nie
musiałabym wyjeżdżać do pracy za
granicę.
Spośród innych krajów wyróżnia
nas przede wszystkim pracowitość
Polaków. Ostatnio taką sprawą, za
którą możemy się wstydzić, jest afera
z dachem na Stadionie Narodowym.
Dziś wielu ludzi nie wie już, co to jest
patriotyzm.

Wioletta Wrzesińska
prowadzi z mężem piekarnię

Cieszę się, że jestem Polką i że
mieszkam w tym kraju. Nie chciałabym
mieszkać gdzie indziej. Odpowiada mi
życie tutaj, pomimo że w Polsce wcale
nie żyje się lekko.
Dla mnie patriotyzm się nie zdewaluował, to pojęcie wciąż aktualne, choć
z tego, co zauważyłam, dla ludzi ma
chyba mniejsze znaczenie aniżeli kiedyś.
Ostatni przykład ze stadionem – to dla
nas z pewnością powód do wstydu.
Z kolei nasza polska gościnność to
znowu powód do chluby, to nas wyróżnia. Na tle innych krajów jesteśmy również bardziej rzetelni i pracowici, potrafimy walczyć o swoje. Niestety, brakuje
nam radości, często chodzimy smutni
i przygnębieni.

Dawid Król, Artur Hołoś
i Arkadiusz Domański
uczniowie ZS nr 1

Póki co chodzimy jeszcze do szkoły,
ale w przyszłości myślimy o wyjeździe za
granicę. Tam żyje się lepiej, można więcej
zarobić.
Dumni możemy być chociażby
z samego faktu, że jesteśmy Polakami.
Gdyby nie te problemy z pracą, to może
nie byłoby aż tak najgorzej; mamy też ciekawą historię.
Rożnie ludzie odbierają pojęcie patriotyzmu, wydaje nam się, że mało kto
zwraca już na to uwagę.
Nasze polskie dziewczyny, pracowitość i uczynność – to z pewnością wyróżnia nas od innych narodów.
Bez wątpienia ostatnio największy wstyd przyniósł nam nasz Stadion
Narodowy.

Mirosław Padiasek
pracuje za granicą

Mieszkam w Polsce, ale pracuję za
granicą – to znaczy, że w Polsce nie
jest łatwo i ciężko tu o dobrą pracę.
Mimo wszystko cieszę się, że jestem
Polakiem.
Wydaje mi się, że patriotyzm już
trochę przemija. Oczywiście, można
pochwalić pewne rzeczy, myślę, że
staramy się dążyć ku nowoczesności, mamy lepsze drogi, wciąż idziemy
naprzód, inne kraje chwalą nas za pracowitość i zaradność.
Według mnie wyróżnia nas,
znana i ceniona na świecie, polska
gościnność.

