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Oddajemy w Państwa ręce kolejny, trzeci już numer kwartalnika
 „Ostrzeszowska Kultura-Historia-Samorząd”. Znajdą tu Państwo wiele ciekawych  
informacji, między innymi o Władysławie Golusie - patronie Muzeum Regionalnego,  

a także o Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim, któremu patronuje Stanisław Czernik.  
Przeczytać będzie można kilka wspomnień o miejscach i ludziach związanych z Ostrzeszowem,  
o wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz ostrzeszowskim Festiwalu Pasztetników  
i Potraw z Gęsi. Nie zabraknie kontynuacji artykułu Konrada Kempy o ostrzeszowskiej gwa-
rze i zwyczajach oraz zdjęć  historycznych z portalu www.dziejeostrzeszowa.pl, jak też relacji  
z niedawno zakończonego XX Jubileuszowego Pleneru Malarskiego im. Antoniego  
Serbeńskiego. To tylko niektóre z wątków, pojawiających się w czasopiśmie. Tematyka trzeciego 
wydania jest więc bardzo różnorodna: odnosi się zarówno do wydarzeń historycznych, jak i aktu-
alnych. Ten profil pisma chcielibyśmy utrzymać. 

Dotychczasowe dwa numery, wydane w nakładzie 1200 egzemplarzy każdy, to spora dawka  
informacji o rodzimym środowisku, ludziach, wydarzeniach. Z całą pewnością jest jeszcze 
wiele tematów, które warto i trzeba poruszać, dlatego też zachęcam do kontaktu i przesy-

łania swoich propozycji. Cieszę się, że pierwsze zeszyty zostały bardzo ciepło przyjęte i dziękuję za wszystkie spostrzeżenia i uwagi, którymi 
się Państwo z nami dzielą w rozmowach. Wielu Czytelników wyraża zadowolenie z faktu, że bezpłatne czasopismo „z misją” pojawiło się na 
lokalnym rynku. Choć cały nakład został wyczerpany zaledwie w kilka dni, jest sporo osób, które po kilku miesiącach wciąż poszukują braku-
jących numerów, bo chcą podzielić się  pismem z rodziną, znajomymi. Zapewne wiąże się to z wspominaniem minionych lat, które pozostają 
jeszcze w pamięci mieszkańców Ostrzeszowa. 

 Pragniemy zatem poruszać sprawy ciekawe, rozmawiać z interesującymi ludźmi, a przede wszystkim sprawić, że dawne czasy zostaną 
zachowane na łamach kwartalnika i w pamięci naszych Czytelników.

Zapraszam do lektury!

Artur Derewiecki

dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
im. Antoniego Serbeńskiego

Drodzy Czytelnicy!

Zdjęcia: Ewa i Marek Dytfeld

Lato 2017
Ostrzeszów
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PREZYDENT 

ANDRZEJ DUDA 
w Ostrzeszowie

Dnia 26 czerwca 2017 r. na zaproszenie Burmistrza Miasta 
i  Gminy  do  naszego  miasta  przybył  z  wizytą  Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.  Odwiedziny 

głowy  państwa  były  historycznym  wydarzeniem,  gdyż  Prezy-
dent RP był po raz ostatni w naszym mieście w maju 1925 r. Nic 
dziwnego,  że  wizyta  spotkała  się  z  dużym  zainteresowaniem 
mieszkańców  i mediów. Na początku Pan Prezydent  rozmawiał 
z  samorządowcami.  Oprócz  nich  w  spotkaniu  uczestniczyli:  
Paweł Mucha – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Sekre-
tarz  Stanu  Jan  Dziedziczak  i  Wojewoda Wielkopolski  Zbigniew 
Hoffmann  oraz  liczni  parlamentarzyści.  Pan  Prezydent  podzię-
kował  za  zaproszenie  do  Ostrzeszowa  i  podkreślił  jego walory. 
Wpisał do księgi pamiątkowej Miasta i Gminy następujące słowa:

 „Dziękuję społeczności Ostrzeszowa za serdeczność i gościn-
ność, jakich doświadczyłem w Państwa pięknym mieście, impo-
nującym bogatą historią i współczesnymi sukcesami jego miesz-
kańców. Życzę całej Państwa wspólnocie kolejnych znaczących 
osiągnięć, które posłużą społecznej integracji i będą nadal budo-
wały pomyślną przyszłość Państwa miejscowości.” 

Obecny na spotkaniu Komendant Ostrzeszowskiego Hufca ZHR – 
dh Stanisław Stawski zaprezentował harcerską kronikę, w której 
Pan Prezydent również dokonał pamiątkowego wpisu.

Dalszą  część uroczystości  stanowiło  spotkanie Prezydenta 
Andrzeja Dudy z mieszkańcami Ostrzeszowa. Rozpoczęło 
je wystąpienie Z-cy Burmistrza Pawła Uścinowicza, który 

powiedział m.in.:
 „Jeszcze raz serdecznie dziękuję za Pańską wizytę, która z pew-
nością na trwałe zapisze się w historii naszego miasta. To dla nas 
bardzo ważne wydarzenie. Życzymy Panu, aby tych kilka chwil spę-
dzonych w Ostrzeszowie było dla Pana pięknym przeżyciem, a dal-
sza praca, przepełniona troską o nasze wspólne dobro, Polskę, za-
pewniła wszystkim pokój i bezpieczeństwo. Bo przecież ojczyzna, 
jak pisał Cyprian Kamil Norwid, to wielki zbiorowy obowiązek.”

Prezydent RP Andrzej Duda nawiązał do przeszłości Ostrze-
szowa, mówiąc, że zawsze było to polskie miasto, niezależ-
nie od biegu historii. Podkreślił w tym wielką zasługę jego 

mieszkańców. Przypomniał m.in. ważną  rolę powstańców wiel-
kopolskich, pochwalił gospodarność mieszkańców ziemi ostrze-
szowskiej  i  ich dbałość o najbliższe otoczenie. Zapowiedział, że 
czas na nową konstytucję oraz wyraził  pragnienie,  by była ona 
konstytucją obywatelską. Chciałby przeprowadzenia referendum 
w przyszłym roku, na stulecie niepodległości Polski.
Na koniec wizyty Pan Prezydent rozmawiał z mieszkańcami, któ-
rzy  okazali  Mu  bardzo  wiele  serdeczności,  a  nawet  odśpiewali 
„sto lat”. 

To było wielkie wydarzenie w historii Ostrzeszowa.

Włodzimierz Piekarczyk
Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów

fot. W. Kaczmarek
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Kim był Henryk Lis?
Był  moim  dziad-
kiem, gdyż jestem 
jego  najstarszym  
wnukiem.  Dla  więk-
szości  ostrzeszowian  jest 
osobą  z  pewnością  nie-
znaną ,   a le   w   loka lne j 
społeczności  był  dobrze 
rozpoznawany.  Mam  tu  na 
myśli  najstarsze  pokolenie 
dzielnicy nr 5, a w szczegól-
ności  mieszkańców  ulic: 
Św.  Mikołaja,  Grabowskiej, 
Spokojnej i okolic.

Czym zatem zapisał się 
w ich pamięci?
Dziadek  po  przejściu 
na  emeryturę  odnalazł 
się  w  tworzeniu  drew-
nianych  miniatur  ist-
niejąch i nieistnejących 
już  budynków.  Jego 
ojciec,  Andrzej  Lis,  był 
nauczycielem  zawo-
du  obecnego  ZSZ  nr  2 
w  Ostrzeszowie,  gdzie  uprowadził  zajęcia 
praktyczne w warsztatach  szkolnych, ucząc 
stolarstwa. Do dziś jego zdjęcie wielokrotnie 
pojawia się w gronie nauczycielskim na wy-
wieszonych  tam  tableau.  Pierwszym  dzie-
łem  dziadka  był  jego  rozdzinny  dom  przy 
ul  Wiejskiej  10,  wraz  z  istniejącymi  wów-
czas zabudowaniami. Wykonał go w 1996  r. 
w skali 1:80, odwzorowując z całą staranno-
ścią zarówno wygląd zewnętrzny, jak i układ 
pomieszczeń z ich wyposażeniem. Dom ten 
przez lata uległ różnym przeobrażeniom, ale 
jego wygląd zewnętrzny nie odbiega znaczą-
co od swojej miniaturowej kopii.

Rzeczywiście włożono tu sporo pracy. Ro-
zumiem, że to nie jedyne jego dzieło. 
Wszystkich  obiektów  wykonał  z  pewno-
ścią  ponad  dwadzieścia.  Były  to  przede 

wszystkim  wiatraki    wykonywane 
w  różnej  skali,  nierzadko  na  kon-
kretne zamówienie. Jadąc od strony 
Kępna, można zobaczyć jeden z nich 
z  charakterystyczną  czarownicą  na 
miotle- było  to  robione wedle  życze-
nia  kupującego.  Jednak  większość 
prac  powstała  z  wewnętrznej  po-

trzeby  autora,  np. młyn wodny  (wykonany 
na  podstawie  jedynej  fotografii)  czy  obo-
ra.  Z  budynków  znajujących  się  w  naszym 
Ostrzeszowie  odwzorowane  zostały  jesz-
cze: lokal Wenecja na Stawku i Kościół p.w. 
św. Mikołaja.

Zbudować kościół to już nie lada wyzwanie.
To prawda ! Dziadek nie dysponował żadny-
mi  planami  architektonicznymi.  Właściwie 
sam musiał  taki  plan  stworzyć,  aby  zacho-
wać  proporcje  i  odzwierciedlić  stan  fak-
tyczny.  Zwróćmy  uwagę, 
jak  wysoki  jest  to  obiekt. 
Pamiętam, jak często cho-
dził  do  kościółka  z  długą 
tyczką  z  naniesionymi  na 
nią odcinkami. W ten spo-
sób  dosłownie  ,,zdejmo-

wał miarę”  z  obiektu, 
jak  to  robi  krawiec 
przy  indywidualnym 
zamówieniu.  Kościół 
był  zawsze  zamknię-

ty. Kiedyś głównie służył do 
odprawiania w nim pogrze-
bów, więc dziadek korzystał 
z każdej okazji, aby znaleźć 
się tam w środku. Nie mam 
tu  na  myśli,  że  uczęszczał 
na  każdą  odbywającą  się 
w  nim  uroczystość  po-
grzebową,  ale  po  wyjściu 
ludzi  mierzył  świątynię  we-
wnątrz.  Wiem  również,  że 
pan  kościelny  otwierał  mu 
niekiedy  specjalnie.  Oczy-
wiście  za  wiedzą  i  zgodą 
księdza proboszcza.

Ludzie wokół wiedzieli, czym zajmował się 
pan Henryk?
Oczywiście. W okresie od wiosny do  jesieni 
jego  prace  były  wyeksponowane  w  ogro-
dzie  na  specjalnie  stworzonym  do  tego 
celu  stole  pod  zadaszeniem.  Każda  osoba 
przechodząca ulicą  św. Mikołaja mogła bez 
trudu dostrzec miniatury. Znający go ludzie 
z  pewnością  wspierali  go  w  tym  działaniu. 
Pamiętam jak sąsiad, pan Marek Drzewiecki, 
przyniósł mu  z  likwidowanego przez  siebie 
sklepiku  spożywczego  kilka  paczek  drew-
nianych patyków do  lodów.  Zostały  one 
wyko r z y s tane   na   dach świątyni i imitu-
ją pokryty nią drewniany gont. Ile mniej miał 
dziadek dzięki  temu pracy w wykonaniu te-
goż  dachu!  Przecież  niemal  każdy  element 
wykonywał ręcznie.

Na pewno ucieszyłaby go informacja 
o odrestaurowaniu kościółka.
Z pewnością. Dziadek umarł przeszło 
dziewięć  lat  temu,  a więc  za  jego  ży-
cia  świątynia była  z  zewnątrz  czarna. 

      Ostrzeszów  
w MIKROSKALI

Makiety 
Lisa
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Wtedy nikt nie spodziewał się, że zostanie 
przewrócony mu jej ,,blask”. Analogicznie 
możemy powiedzieć o domu jego lat dzie-
cinnych.

Mianowicie?
Dom przy ul. Wiejskiej 10, za wolą i sprawą 
głównie mojego dziadka, został niespełna 
dwadzieścia  lat  temu  zapisany mnie.  Je-
stem  zatem  właścicielem  zarówno  oma-
wianej  na  początku  miniaturki,  jak  i  jej 
pierwowzoru.  Od  dziewięciu  lat  jestem 
po ślubie, ale dopiero w  tym roku udało 
mi  się  z  żoną wymienić  zniszczony  dach 
na nowy. To była dotychczas największa 
inwestycja w tym budynku. 

A jak wygląda historia lokalu  
Wenecja?
Chodziłem  jeszcze  do  szkoły  średniej, 
gdy  moi  rodzice  utrzymywali  dobre  re-
lacje  z  panem  Krzysztofem  Tomczakiem  
(właściciel Piccollo) oraz małżeństwem   
Łucją  i  Jerzym  Szalami.  Były  to  dwa 

pierwsze  lokale  typu  fast  food  w  Ostrzeszowie.  Wenecja  była 
wówczas  budynkiem  postawionym  od  podstaw,  gdyż  wcześniej 
gastronomię    państwo  ci  prowadzili  w  pomieszczeniu  obok.  Nie 
wiem,  czy  miniaturka  powstała  na  zamówienie  i  później  nie 
została  odebrana,  czy  z  myślą  o  późniejszej  odsprzedaży.  Tak 
czy  inaczej,  nigdy  do  transakcji  nie  doszło  i  jest  ona  obecnie 
w  moim  posiadaniu.  Na  pewno  właściciele  obiektu  wiedzieli  
o tworzeniu miniaturki, bo dziadek tam chodził na swoje pomiary, 
ale nie ma to już dzisiaj żadnego znaczenia.

A gdzie znajduje się miniaturka  
kościółka ?
Dziadek  nie  pozostawił  żadnych wyraźnych dyspozycji  co  do  przy-
szłości jego wytworów. Nikomu z rodziny nie przyszło do głowy, by ją 
sprzedać. Jest to obiekt dużych rozmiarów, co powoduje trudności 
w jego przechowywaniu, nie mówiąc  już o eksponowaniu. Decyzją 
mojej mamy kościółek został nieodpłatnie  przekazany  na  rzecz  
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej

Czyli przekazany mieszkańcom Ostrzeszowa.
Właśnie tak. I myślę, że takie było od początku założenie: zostawić 
po sobie jakiś ślad, wykonując coś dla potomnych. Myślę, że w prze-
ciwnym razie nie rozmawialibyśmy o nim na łamach tej publikacji.

Dziękuję zatem za tę rozmowę.
Ja także dziękuję za wysłuchanie opowieści o moim dziadku.

Z p. Krzysztofem Zarzyckim, wnukiem
 p. Henryka Lisa, rozmawiał Wiesław Kaczmarek

fot. W. Kaczmarek
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Roman Dziergwa

RODZINA FIBIGERÓW 
A KULTURA MUZYCZNA 
Ostrzeszowa
  Książka  pt.  „Dusza  zaklęta  w  forte-
pianie”,  autorstwa  Elwiry  Fibiger,  córki 
Gustawa Arnolda Fibigera III, ostatniego 
właściciela  Fabryki  Fortepianów  i  Pia-
nin,  to  biograficzna  opowieść  o  zna-
nej  rodzinie,  ale  też  –  jak  reklamował 
wydawca  –  historia  „o  godności  i  nie-
zwykłej-zwykłej  miłości”.  Książka  uka-
zała się w księgarniach 20 maja 2016 r. 1  
Można  ją  łatwo  nabyć  w  księgarniach 
internetowych.  Jej  autorka  opisała 
w niej  historię  kilku pokoleń  swojej  ro-
dziny. Dziadek Gustawa Arnolda Fibige-
ra  III  zainicjował nowoczesny przemysł 
muzyczny  na  ziemiach  polskich  pod 
zaborami.  Fibigerowie  zajmowali  się 
produkcją  pianin  w  Kaliszu  już  od  lat 
70.  XIX wieku.  Z  czasem  produkowane 
tutaj  instrumenty  rozsławiły  rodzinną 
fabrykę i markę produkowanych instru-
mentów  na  całym  świecie.  Niejedno 
pianino marki Arnold Fibiger jest także 
do dzisiaj ozdobą domów obywateli na-
szego grodu, a na kilku z nich udzielano 
lub – być może - udziela się lekcji gry na 
fortepianie.
  Tragicznym  piętnem  na  losie  rodziny  Fibigerów  oraz  samej  fa-
bryki odcisnęły się bezlitosne koleje historii, prawdziwe „piekło XX 
wieku”. Dlatego książka Elwiry Fibiger jest niezwykle osobista. Do jej 
napisania skłoniły ją pamięć i szacunek dla przodków. „Zawsze mia-
łam emocjonalny stosunek do rodzinnych pamiątek i opowieści”2  - 
powiedziała autorka w  rozmowie  z portalem www.faktykaliskie.pl. 
Pomysł wiele lat w niej dojrzewał, ale nie mogła go zrealizować, bo 
czasy minione nie zawsze temu sprzyjały. Kiedy w końcu czasy się 
zmieniły,  uznała,  że  jest  odpowiedzialna  na  tyle,  iż może  opowie-
dzieć ludziom tę historię3. 
  Chciałbym  dołączyć  garść moich  własnych  skromnych  przemy-
śleń  i  impresji  à propos Fabryki  Fortepianów  i Pianin  rodziny Fibi-
gerów  i  jej  znaczenia dla  kultury muzycznej  naszego  regionu. Mój 
Ojciec był wielkim amatorem muzyki, uprawiał śpiew domowy oraz 
chóralny wraz z wieloma swoimi kolegami w zasłużonym dla kultu-
ry muzycznej naszego miasta chórze męskim „Dzwon”. Na koncerty 
chórzyści  jeździli m.  in. do pobliskiego Ostrowa, a w  latach 50.  ze-
spół miał sposobność koncertować m. in. dla nestora polskich scen 
- Ludwika Solskiego podczas jego pobytu urlopowego w Morawinie k.
 Ostrzeszowa.  Relację o tym występie znajdziemy w jednym z pierw-

1	 Elwira	Fibiger,	Dusza	zaklęta	w	fortepianie,			 	 	 	
	 Burda	Publishing	Polska,	Warszawa	2015	
2	 http://faktykaliskie.pl/wiadomosci/ 
	 dusza-zakleta-w-fortepianie-czyli-historia- 

	 rodziny-fibigerow,4574.html 
3	 Tamże.

szych „Zeszytów Ostrzeszowskich” pana Władysława Grafa.
  Z  kolei  Mama  pobierała  przed  wojną  lekcje  gry  na  skrzypcach 
u wielce zasłużonej dla życia muzycznego w Ostrzeszowie pani Zofii 
Baranowskiej, nauczycielki  języka francuskiego w Gimnazjum Księ-
ży Salezjanów w Ostrzeszowie, a po wyzwoleniu uczyła  się u  tego 
samego pedagoga także gry fortepianowej. 

  Siłą rzeczy i ja nie mogłem się 
uchylać od  nauki gry na fortepianie. 
Zajęcia  odbywały  się  w mieszkaniu 
pani  Franciszki  Bielawskiej,  córki 
przedwojennego  właściciela  ka-
mienicy  i  kina  przy  ulicy  Kolejowej, 
a w swojej młodości uczennicy prof. 
Gertrudy  Konatkowskiej  w  poznań-
skim  konserwatorium.  Chodziłem 
na regularne lekcje od szóstego roku 
życia.  Lekcje  te  miały  się  przydać  
już  bardzo  szybko,  ponieważ  w  la-
tach 60., na złość szarej siermiężnej 
gomułkowskiej  pseudostabilizacji, 
kwitło  na naszej wielkopolskiej  pro-
wincji  intensywne  i  aktywne  życie 
muzyczne. Dzięki wielkiemu poświę-
ceniu i czynnym staraniom rodziców 
wiele  koleżanek  i  kolegów  uczyło 
się  prywatnie  gry  na  rozmaitych  in-
strumentach.  Tak  wstępnie  przygo-
towani,  muzykowaliśmy  wspólnie 
w  różnych  zespołach;  odbywały  się 
akademie i występy, braliśmy udział 
w  międzyszkolnych konkursach mu-
zycznych, także w Ostrowie, a nawet 
w  Poznaniu.  Mieliśmy  nader  ambit-
nych  pedagogów,  przy  czym  żaden 

z nauczycieli  i uczniów nawet w najczarniejszych snach nie myślał, 
że tak arcyważne w życiu każdego młodego człowieka-ucznia lekcje 
muzyki  i  plastyki  już  niedługo, w  III  RP, w niepodległym państwie 
życzliwym (?) sprawom kultury, zostaną skazane na długoletnią ba-
nicję ze szkół, czy wręcz zapomnienie. (Bardzo) powoli, ale  jednak 
znów do nich wracamy.
            Pierwsze dźwięki muzyki wybrzmiały dla mnie na przedwojen-
nym pianinie „Arnold Fibiger” z Kalisza, będącym własnością mojej 
nauczycielki p. Bielawskiej, mieszkającej w byłym budynku kolejo-
wego  hotelu  „Kaiserhof”,  a  następnie  kamienicy  Bielawskich  przy 
ulicy Kolejowej. Miejsce to było szczególne, ponieważ po jego wybu-
dowaniu około 1905/1906 roku odbywały się tutaj często uroczyste 
przyjęcia z udziałem władz powiatowych m. in. z okazji otwarcia linii 
kolejowej  Ostrzeszów-Namysłaki  (Schildberg-Deutschhof)  w  roku 
1910.  Po  odzyskaniu  niepodległości  nowy właściciel  zajmował  się 
m.in.  sprzedażą  maszyn  rolniczych,  maszyn  do  pisania,  a  także 
urządził w podwórzu  kamienicy popularne  kino,  zwane potocznie 
„Grandką” z dużym repertuarem ówczesnych kasowych filmów. Co 
ciekawe, kino to działało także po wojnie i były w nim wyświetlane 
m. in. niezapomniane filmy Disneya dla dzieci.
  Samo pianino było  jednym z  typowych ówczesnych produktów 
kaliskiej  firmy,  w  kolorze  matowoczarnym  i  z  trzema  pedałami, 
a  jego  cechę  charakterystyczną  stanowił  przemyślny  mechanizm, 
służący do ściszania dźwięku podczas ćwiczeń w godzinach wieczor-
nych, aby nie przeszkadzać sąsiadom w czasie nocnego spoczynku. 
A że sąsiadów tych była całkiem spora gromadka, ponieważ kamie-
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nica  została  w  pierwszych  latach  powojennych  upaństwowiona, 
a  potem  skomunalizowana, mechanizm  był  w  ciagłym  użyciu.  Oj-
ciec właścicielki już nie żył, a ona sama – wywłaszczona bezprawnie 
z własnego budynku przez tzw. władze komunistyczne- została zde-
gradowana do roli administratora.
  Pianino  posiadało  umiejscowio-
ne  na widocznym miejscu  logo  firmy 
„Arnold  Fibiger”  wykonane  w  przed-
wojennym odwzorowaniu literniczym, 
a  jego właścicielka  była  bardzo  z  nie-
go  dumna.  Jeśli  miała  tylko  okazję, 
lubiła  z  wielkim  zaangażowaniem 
demonstrować  poprawne  wykonania 
ćwiczonych  przez  nas  utworów.  Była 
naprawdę  wymagającym  pedago-
giem,  toteż mając  12  lat mogłem  już 
wystąpić  na  pierwszym  publicznym 
koncercie,  wykonując  m.in.  kompo-
zycję  Ignacego  Jana  Paderewskie-
go,  nota  bene  na  odrestaurowanym 
instrumencie  marki  Bechstein,  przy 
okazji  inauguracji  ostrzeszowskiej 
Izby  Rzemiosła  w  roku  1968.  Co  cie-
kawe,  później  grywał  na  nim  często 
ostrowski  i ostrzeszowski  jazzman śp. 
Witek  Kujawski,  który  mieszkał  i  pra-
cował tutaj właśnie, w Izbie Rzemiosła 
w Ostrzeszowie,  dając co pewien czas 
zainteresowanej młodzieży krótki kurs 
historii jazzu.
  Jest  faktem  niesłychanie  zadzi-
wiającym, że w małych miasteczkach 
naszego  regionu  tak  pięknym  instru-
mentom było dane „uchować się”, a nawet „brzmieć dalej”. Podob-
nie było zresztą później, podczas nauki w liceum, gdzie mieliśmy do 
dyspozycji  instrument  znanej marki  „Blüthner”  z  Lipska.  Jednego 
razu  na  specjalnym  koncercie  mogliśmy  usłyszeć  grającą  na  nim 
samą Halinę Czerny-Stefańską. 
  Co do rodziny Fibigerów, może jeszcze zainteresować fakt, że na 
terenie południowej Wielkopolski działał jako stroiciel fortepianów 
jeden z kuzynów Gustawa Arnolda Fibigera III, który chętnie przyjeż-
dżał  na  zaproszenie mojej  rodziny,  aby  nastroić  późniejszy  instru-

ment („Calisię”) a  potem zatrzymać się u nas na małą pogawędkę,  
niekiedy nawet na smaczny obiad.
  W ostrzeszowskim liceum wiele się wtedy muzykowało. Rzadko 
który  tydzień mijał  bez  występu.  Mieliśmy  zespół  harcerski,  kaba-
ret,  trio  jazzowe,  kółko  taneczne,  wykonywaliśmy  także  piosenki 

rosyjskie  itd.  Ciągle  się  jeszcze  uczy-
łem  na  instrumencie  Fibigera,  po  to, 
by  w  dniu  24.06.1974  otrzymać  od 
mojej  muzycznej  mentorki  “Zaświad-
czenie”  o  poniższej  treści:  „Niniej-
szem zaświadczam, że R.D. był u mnie 
uczniem  gry  na  fortepianie  –  klas  li-
cealnych.  Jest  bardzo  zdolny  i  pilny. 
Absolwentka  Konserwatorium  Mu-
zycznego w Poznaniu i dyplomowana 
nauczycielka – Franciszka Bielawska”4.  
  Nie posiadałem się z radości 
i  dumy!  Muzykowałem  już  wtedy  na 
nowym  instrumencie Fibigerów, oczy-
wiście  wtedy  już  pod  nazwą  „Calisii”, 
kupionym  przez  moich  rodziców  na 
raty w 1971 roku. Do dzisiaj grywa na 
nim moja córka, a  jak dobrze pójdzie 
w  przyszłości  -  być  może  -  zagra  na 
nim także mój wnuk.
  Dzięki  drogiej  Nauczycielce 
i    instrumentowi  „Arnold Fibiger” – 
wykonywałem  i  wykonuję  do  dzisiaj 
wiele  utworów,  a  nawet  dłuższe  kon-
certy,  w  późniejszym  bowiem  czasie 
poważnie  zainteresowałem  się  muzy-
ką  jazzową  i  improwizacją.  Całkiem 
niedawno, a to z okazji naszego kolej-

nego  Jubileuszu,  wspólnie  z  kolegami  z  klas maturalnych  przypo-
mnieliśmy obszerny repertuar instrumentalno-wokalny. W styczniu 
br. utworzyliśmy z kolei w Poznaniu z inspiracji  p. Marka Makieły oraz 
„dinozaurów ostrzeszowskiego rocka” mały zespół jazzu klubowego.
  I jeszcze raz potwierdza się stara maksyma:
Ars musica longa, nostra vita brevis est! 
[Sztuka muzyczna trwa długo, a nasze życie jest krótkie].

4	 Zaświadczenie	w	posiadaniu	autora	referatu.	
	 Prywatne	archiwum	rodzinne.

„

„

Ars musica longa, 

nostra vita brevis est! 

[Sztuka muzyczna trwa długo, 

a nasze życie jest krótkie].

 część 3. -  ostatnia
Konrad Kempa
GWARA OSTRZESZOWSKA 

Leniu, leniu idź do cieniu- pobudka 
dla ospałego i leniwego.
Złodziei nie ma, ludzie sami kradną.
Pielenie lyżek- odchwaszczanie grządek na działce.
Jak w Osieku- określenie bałaganu i chaosu.
Ostatnie bydlę z obory- wydatkowanie się 
co do grosza.

Dzieci, dzieci, kara na was leci- ostrzeżenie 
dla dzieci brojacych, psocących.
Co głuchy nie dosłyszy, to zmyśli.
I co tam tak punglosz- czego tam szukasz?
Nie punglej- nie szukaj.
Wyrobił się jak haczyk od ustępu- czyli zmienił się, 
ale nie tak do końca.

Dla przypomnienia i uzupełnienia podawanych  
w poprzednich numerach kwartalnika

słów i zwrotów, przytoczmy jeszcze kilka przykładów 
charateryzujących swoisty i barwny język  
mieszkańców naszego grodu:
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NA NOWY ROK I NA SYLWESTRA:
chowanie furtek (w Ostrzeszowie niektórzy mówią: uliczek) i bram, 
wyciąganie ich z zawiasów, pisanie na murach nowej daty, zabawy 
sylwestrowe połączone z fajerwerkami i szampanem, kuligi,sanny.

NA KARNAWAŁ: 
chodzenie z turoniem i gwiazdą na wioskach, zabawy z przebie-
raniem i kotylionami, zarówno publiczne, jak i w domowym zaciszu 
(prywatki), a na ostatki przed Środą Popielcową- zabawa, kończą-
ca się o północy zawieszeniem w domu u powały ości ze śledzia na 
znak początku postu.

NA MATKĘ BOSKĄ GROMNICZNĄ:
zapalanie świec gromnicznych  celem  uchronienia  domostw  od 
grzmotów  i  piorunów  w  czasie  burzy;  gromnica  to  świeca,  któ-
ra  winna  towarzyszyć  człowiekowi  przez  całe  życie,  tzn.  podczas 
Chrztu św., podczas pierwszej Komunii św., podczas burzy i pożaru, 
przy przyjmowaniu Sakramentu Chorych, podczas ciężkiej choroby 
oraz przy skonaniu.

W ŚRODĘ POPIELCOWĄ:
posypywanie popiołem głów w kościele i ścisły post co do ilości 
i jakości.

NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ:
kilka dni wcześniej wyprawy poza miasto w celu zrywania gałązek 
z palmami-baziami dla domu i do święcenia w kościele.

W WIELKIM TYGODNIU:
w kościele obrządki rytualne, tradycyjne, a w domu w Wielki Pią-
tek wczesnym rankiem zwyczaj okładania śpiących po nogach wit-
ką wierzbową lub brzozową (robił to senior rodu, w tym wypadku 
mój dziadek, który „kolędował” od domu do domu po rodzinie: od-
krywając pierzynę, chłostał, wołając „ Boże rany, boże rany…Chry-
stus cierpiał , więc i wy też musicie”).

W WIELKĄ SOBOTĘ:
w  południe  ministranci  ubrani  odświętnie  w  komeżki,  trzyma-
jąc w rękach kołatki  i drewniane grzechotki, obchodzili wszystkie 
obiekty  sakralne  w  okolicy,  począwszy  od  Fary,  przypominając 
wszystkim mieszkańcom  o  zbliżających  się  Świętach  Zmartwych-
wstania Pańskiego; w  tym  czasie milkły wszelkie  dzwony,  organy 
i instrumenty- było głucho, cicho i dostojnie, panowała atmosfera 
przygotowań i oczekiwań na coś wielkiego.
Przybrane kosze z potrawami zanosi się do kościoła, w celu ich po-
święcenia,  a  kiedyś do bardzo bogatych mieszkańców ksiądz pro-
boszcz osobiście zachodził, aby święcić potrawy w ich domach.
Przy Grobie Pańskim przez całą noc ministranci, harcerze i strażacy 
czuwają aż do Rezurekcji. 

NA WIELKANOC: 
uroczyste  świętowanie  Zmartwychwstania  Pańskiego  z  obficie  
zastawionym stołem na śniadanie i dzielenie się jajkiem, składanie 
sobie wzajemnie  życzeń  (jajko  jako  symbol  życia);  w  Lany  Ponie-
działek śmigus- dyngus, czyli oblewanie wodą każdego i bez powodu.
W Prima Aprilis (1 kwietnia):   nieprzewidywane i zmyślone zdarze-

nia  i sytuacje, a pierwszego dnia wiosny- dzień wagarowicza, cho-
dzenie z przebierańcami, topienie marzanny.
W Dni  Krzyżowe  i    na  św. Marka  –  na wioskach  obchodzenie  pól 
i święcenie ich (tradycja kościelna).

NA BOŻE CIAŁO: 
po procesji przynoszenie gałązek brzozy z wystroju ołtarzy  i zatyk-
nie ich w domu za obraz o tematyce religijnej, przechowywanie ich 
przez cały rok.
NA ŚW. JANA:
zakaz kąpieli aż do wigilii święta, tzn. do 23 czerwca; szukanie w la-
sach kwiatu paproci. Na św. Jana w kościołach pije się wino niekon-
sekrowane.

W DZIEŃ MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ (15 sierpnia):
przynoszenie do kościoła ziół i pierwocin zbóż celem poświęcenia.

NA ŚW. ROCHA:
święcenie bydła i zwierząt gospodarskich w Mikstacie.

DOŻYNKI:
na wsiach Święto Plonów- świętowanie zakończenia żniw i zbiorów: 
wieńce dożynkowe, wystawy i kiermasze.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH:
podczas  Święta  Zmarłych  i  w  Zaduszki  spotkania  rodziny  i  krew-
nych przy grobach na cmentarzu, dyżur harcerzy przy Pomniku Po-
wstańców Wlkp., a seniorów na kweście przy wejściu na cmentarz; 
ponowne  odwiedziny  cmentarza  w  ciągu  nocy,  podziwianie  gry 
świateł i ferii barw zniczy i lampionów.

NA ANDRZEJKI: 
lanie wosku, zabawy.

W CZASIE ADWENTU: 
chodzenie na roraty z lampionami wcześnie rano lub na wieczór.

NA BOŻE NARODZENIE:
wieczerza wigilijna  i dzielenie  się opłatkiem,  składanie  sobie wza-
jemnie  życzeń, wkładanie pod obrus  sianka  (symbol  ubóstwa be-
tlejemskiego), choinka i śpiewanie kolęd;  na wioskach dzielenie się 
kolorowymi opłatkami z trzodą chlewną i zwierzętami gospodarski-
mi.
Gwiazdory- po wieczerzy wigilijnej przebierańcy w postaci gwiazdo-
rów z workiem pełnym prezentów  i  rózgami kolędują po domach. 
(Często  towarzyszyły  im diabły przebrane  i wyposażone w  sznury 
i paski do bicia).
Pasterka w kościele i żłobki bogate i strojne w domach i kościołach.
Kolędowanie po domach przez księży.

Jak widać, program obchodów w ciagu roku kalendarzowego jest bo-
gaty. Niepraktykujący niestety są w wielu przypadkach ubożsi o zwy-
czaje przyjęte w kościele, chyba że robią to w ukryciu- dla tradycji 
i uczczenia swoich katolickich przodków.

ZWYCZAJE, OBRZĘDY, TRADYCJE 
w roku kalendarzowym
Na początku należy zaznaczyć, że mieszkańcy Ostrzeszowa hołdują ogólnopolskim tradycjom i zyczajom, ale mają też 

swoje, niepowtarzalne zachowania i rytuały. Szanowni Czytelnicy z łatwością je odnajdą w podanym niżej spisie:
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WESELE
Na  szczęście  tłuczono  w  przeddzień  szklane  talerze,  półmiski 
i szklanki. Za samochodem lub bryczką ciągnięte były na sznurkach 
z  kokardami  elementy  blaszane,  które musiały  powodować  odpo-
wiedni hałas. Samochód winien być wystrojony według indywidual-
nego gustu. Obecnie robią to firmy specjalistyczne.

POGRZEBOWINY
Trumna  z  osobą  zmarłą  przechowywana  była  w  domu  (dawniej) 
przez trzy dni, przy zasłoniętych  białym płótnem, (prześcieradłem) 
szczelnie  oknach. W  okresie  lata  trumnę  obkładano  lodem w  bry-
łach ze względu na fetor.
Przez trzy dni najbliżsi zbierali się w domu na różańcu za zmarłego.
Przed wejściem na cmentarz niosący trumnę trzykrotnie się kłaniali, 
czyli trzy razy obniżali trumnę w celu wypędzania złego ducha.
Do trumny wkładano nieraz rzeczy osobiste:  fajkę, papierosy (jeśli 
zmarły palił), różaniec i książeczkę do nabożeństwa, a nawet pieniądze.

SALEZJANIE NA BALKONIE
W latach pięćdziesiątych młodzież salezjańska balkonie swej szkoły 
wygrywała w maju pieśni maryjne.
Na Boże Ciało orkiestra w procesji uświetniała tę uroczystość religijną.

KISZENIE KAPUSTY I OGÓRKÓW
Kapustę kiszono w beczkach dębowych; ugniatano ją nogami goły-
mi lub w kaloszach. Ogórki kiszono w beczkach, które później prze-
chowywane były w wodzie (w stawie, w jeziorze).

ZAPRAWY
Tradycyjne kompoty przygotowywano w słoikach typu weck z gum-
ką i sprężynką. Często mięso i wędliny również były pasteryzowane 
i przechowywane w słoikach.

ŚWINIOBICIE 
Odbywało się dwa razy do roku: na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, 
najczęściej  w  domu,  w  pralni  lub  innych  pomieszczeniach  gospo-
darczych. Kiełbasy i szynki były wędzone, a później przechowywane 
w komórkach, na strychu- podwieszone na sznurkach i suszone. 

LODY
Lód  krojony  w  bryły  dla  celów  chłodniczych  przechowywany  był 
w specjalnych magazynach-  lodowniach. Mrożone desery wyrabia-
no poprzez kruszenie lodu i dodawanie smaków- najczęściej w cen-
tryfudze.

Powroźnik- rzemieślnik wyrabiający liny 
i powrozy z lnu i konopi.
Magiel- urządzenie do prasowania pościeli 
i wielkowymiarowych materiałów  
wcześniej wykrochmalonych, wymoczo-
nych w roztworze wodnym z mąki ziemnia-
czanej. Kiedyś maglowanie trwało długo 
i gospodynie lub służące miały  
czas na plotki. 
Cholewkarz- szewc wyrabiający górną 
część buta, cholewkę.
Garncarz- rzemieślnik produkujący naczy-
nia gliniane: garnki, dzbany i półmiski.
Kołodziej- wyrabiający koła do wozów 
i bryczek, rzadko koła młyńskie i wiatraki.
Kowal-  wyrabiający na gorąco w kuźni 
elementy z żelaza, podkuwający konie.
Młynarz- rzemieślnik zajmujący się miele-
niem ziarna zbóż na mąkę lub przerobem 
ziaren na kasze i płatki. Współczesne 
młyny wyposażone są w nowoczesne urzą-
dzenia, a kiedyś ostrzeszowscy młynarze 
pracowali głównie w licznych wiatrakach 
i młynach wodnych (w okolicy działało ich 
kilka, zwłaszcza wzdłuż Strzegowy).
Kuśnierz- krawiec szyjący wyłącznie futra 
(krawiectwo ciężkie).
Futerkarz lub skórkarz- garbarz  
wyprawiający skóry zwierząt przy pomocy 
garbników.
Kaletnik- produkujący pasy i szelki ze skó-
ry oraz wszelkie elementy skórzane, w tym 
uprząż dla konia.

Woźnica- powożący końmi i prowadzący 
transport konny.
Rymarz- wytwarzający uprzęże, siodła, 
akcesoria jeździeckie.
Hycel (rakarz)- osoba zajmująca się 
wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów, 
dawniej przetrzymująca je lub zabijająca 
w rakarni, dziś- odstawiająca do schronisk. 
Współczesne rakarnie zjmują się utylizacją 
padłych zwierząt.
Mleczarz- przewożący końmi mleko  
z gospodarstw wiejskich do zlewni.
Latarnik- obsługujący w mieście latarnie 
i elementy świetlne gazowe, a potem  
elektryczne.
Gazownik- produkujący gaz z węgla  
w gazowni (w Ostrzeszowie kiedyś  
przy ul. Sportowej).
Zdun (dawniej piecownik)- budujący  
i naprawiający piece kuchenne i kaflowe; 
dziś głównie kominki.
Browarnik- produkujący z chmielu piwo 
w browarze. Oczywiście piwowarzy  
wykonują dziś swój zawód w innych  
warunkach. W Ostrzeszowie nie ma już  
browaru, ale jest jeszcze ulica Chmielna. 
Szpanowanie firan-  suszenie i naciąga-
nie firan wyprodukowanych z kordonków 
bawełnianych na specjalnych sztalugach 
i naciągu z gwoździ wbitych na obrzeżach.
Wyrób sztucznych kwiatów i wieńców  
z materiału oraz wieńców ze świerku,  
długich liści i łodyg.

Introligator-  zajmujący się ręcznym  
oprawianiem różnych wydawnictw oraz 
zdobieniem opraw (głównie zabytkowych).
Snycerz- rytownik  wyrabiający precyzyjne 
elementy ozdobne w metalu.
Badylarz- pochodzące z czasów PRL-u  
pogardliwe, propagandowe określenie 
odnoszące się do prywatnego przedsię-
biorcy-ogrodnika.
Felczer- lekarz ze średnim wykształceniem, 
przyuczony. 
Brukarz- układający ulice, obrzeża  
i chodniki z kamieni i cegły (dawniej)  
lub z kostki brukowej (dziś).
Stójkowy- szeregowy policjant  ub straż-
nik dyżurujący na ulicy.
Brązownik- ślusarz wykonujący przedmio-
ty użytkowe z brązu, miedzi i mosiądzu.
Dorożkarz- właściciel dorożki trudniący 
się zawodowo przewożeniem pasażerów.
Furman- przewożący towary wozem  
konnym.
Kapelusznik- rzemieślnik wytwarzający 
i sprzedający kapelusze i inne nakrycia 
głowy.
Wikliniarz, koszykarz-  rzemieślnik wypla-
tający koszyki i inne wyroby z wikliny  
i je sprzedający.

Konrad Kempa

Przypomnijmy jeszcze WYBRANE ZWYCZAJE ZWIĄZANE Z RYTMEM ŻYCIA CZŁOWIEKA I PRACAMI DOMOWYMI:

Rzemiosło w Ostrzeszowie: TRADYCYJNE I WYMIERAJĄCE ZAWODY, ZANIKAJĄCE USŁUGI I ZAJĘCIA

 9



OSTRZESZOWSKA

KULTURA HISTORIA •  SAMORZĄD

Dziękujemy za zainteresowanie się gwarą ostrzeszowską i publikujemy list Czytelnika jako rozszerzenie tematu.

  Nazywam się Peter Döring, mam 70 lat. Jestem Niemcem. W latach 1966 – 1972 studiowałem matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim.  
Poznałem wtedy moją żonę Polkę i wraz z nią dużą polską rodzinę. Od tego czasu interesuję się również językiem polskim i po trosze historią 
Ostrzeszowa i Kobylej Góry. Od sześciu lat mieszkam w Rojowie.
  Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem artykuł o gwarze ostrzeszowskiej w pierwszym numerze kwartalnika „Ostrzeszowska Kultura”.  
Moim zdaniem podane tu słownictwo w ciekawy sposób odzwierciadla historię tego terenu. Przecież przez długi czas mieszkali tutaj obok 
siebie ludzie różnych narodowości. Mam na myśli przede wszystkim Niemców i Polaków. Sprawą naturalną jest więc, że ślady takiego po-
kojowego współżycia znajdą się też w codziennym języku. Niektóre wyrazy znałem, ponieważ używała ich moja polska rodzina. Inne bez 
problemu można zrozumieć, znając język niemiecki. Pozwalam sobie dołączyć zestaw takich „spokrewnionych” słów.

ryćka – Rutsche
wichajster - Wie heißt er
laćki - Latschen
drajfus - Dreifuss
katapul - Katapult
sznupa - Schnute
leberka - Leber
plendze - Plinsen
mufka - Muff
drach - Drachen
kanka - Kanne
szneka z glancem - Schnecke, 
Zuckerschnecke

radiski - Radieschen
folksdojcz - Volksdeutscher
rynsztok - Rinnstein
klops - Klops
szajbka - Scheibe
muterka - Mutter
francuz - Franzose
stekiel - Stecken
ondulacja - Ondulierung
szpanowanie firan- Spannen 
der Gardinen

Uzupełnienie do numeru 2:
szrupok - Schrubber
hengielek - Henkel
sipa - Schippe
kryka - Krücke

tytka - Tüte
centryfuga - Zentrifuge
puszorki - Puschel, Püschel
bryle - Brille
klompy - Klompen
szwamka - Schwamm
klamoty - Klamotte
mycka - Mütze
horendalne – horrende

PETER DÖRING pisze do redakcji

XX JUBILEUSZOWY PLENER MALARSKI 
im. Antoniego Serbeńskiego

Peter Döring
09.07.2017

fot. W. Kaczmarek.
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Trudno opisać miejsce, które 
ma blisko 400 lat historii. Kiedy  
jednak myślę o Klasztorze, to  
w sercu i na ustach mam trzy   
określenia: Pobernardyński Zespół  
Klasztorny, perła południowej 
Wielkopolski i klasztor z duszą.

KLASZTOR W OSTRZESZOWIE - dawniej i dziś…

POBERNARDYŃSKI 
ZESPÓŁ KLASZTORNY
To  oficjalna  nazwa  klasztoru,  która w  swej 
treści oddaje należną cześć  i pamięć pierw-
szym  budowniczym  i  gospodarzom  tego 
miejsca: ojcom  i braciom bernardynom, za-
proszonym  przez  szlachtę  powiatu  ostrze-
szowskiego do osiedlenia się w Ostrzeszowie 
w 1629 roku po to, by,  jak czytamy w klasz-
tornych  kronikach,  mieszkańcy  dzięki  ich 
wsparciu  prowadzili  życie  szczęśliwe,  ocze-
kiwali  szczęśliwszego,  a  osiągnęli  najszczę-
śliwsze.  Na  wzgórzu  poza  miastem,  przy 
drewnianej  kaplicy  pw.  św.  Michała  Archa-
nioła, najpierw zbudowano obiekt drewnia-

ny (spalony przez Szwedów w czasie potopu), 
a następnie murowany, istniejący do dzisiaj. 
Posługa  ostrzeszowskich  zakonników  trwa-
ła  nieco  ponad  200  lat.  Gdy  w  drugiej  de-
kadzie  XIX wieku  rząd  pruski  wydał  dekret 
zakazujący  im przyjmowania nowych adep-
tów życia zakonnego, oznaczało to de facto 
kasatę.  Gościnne  furty  bernardyńskiego 
klasztoru zamknęły się ostatecznie wraz ze 
śmiercią ostatniego gwardiana w 1834 roku. 
Przez  następnych  100  lat,  klasztor  gościł 
w  swych  murach  szkołę  katolicką  i  ewan-
gelicką,  nauczycieli,  a  po  1919  roku  przy-
tułek;  kościół  natomiast  stał  się  kościołem 
filialnym ostrzeszowskiej  fary. W 1933  roku 
do  Ostrzeszowa  przybyły  siostry  ze  Zgro-

madzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Na-
zaretu, głównie po to, by zająć się edukacją  
dziewcząt. 

PERŁA 
POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI
Ta  określenie  z  kolei  odnosi  się  najpełniej 
do barokowej szaty, w  jaką odziany  jest  ze-
spół  klasztorny,  w  skład  którego  wchodzą: 
kościół pw. św. Michała Archanioła, klasztor 
na planie krzyża i kaplica pw. św. Judy Tade-
usza,  znajdująca  się  na  dziedzińcu  kościel-
nym. Barokowy charakter obiektu najpełniej 
oddaje  piękniejące  coraz  bardziej,  za  spra-
wą  systematycznie  prowadzonych  remon-

tów, wnętrze kościoła 
klasztornego,  bogato 
ozdobionego  freska-
mi,  prezentującymi 
spójny  i  przemyślany 
program  teologiczny, 
z  ewenementem  na 
skalę  ogólnopolską 
w  postaci  26  herbów 
rodów  szlacheckich,  
dobrodziejów  i  fun-
datorów  klasztoru. 
Wydaje  się  jednak,  
iż  najbardziej  intry-
gującą  dla  zwiedzają-

cych część zespołu stanowią krypty kościoła 
klasztornego,  z  sepulkralnym  wystrojem 
wnętrza,  harcerskim 
orłem  klasztornym  i  le-
gendą  o  tunelu,  który 
z tego miejsca miał biec 
aż  do  kazimierzowskiej 
baszty i stanowić drogę 
ucieczki,  a  tym  samym 
ocalenia, dla załogi zam-
ku  ostrzeszowskiego, 
otoczonego  przez  Szwe-
dów w czasie potopu.

KLASZTOR Z DUSZĄ
Ową  klasztorną  duszę 

tworzyli  niegdyś  nie  tylko  ojcowie  i  bracia 
bernardyni, a dzisiaj siostry nazaretanki, ale 
wszyscy,  którzy  przekraczali  i  przekraczają 
klasztorne  mury,  w  różnych  celach.  Jedni, 
by-  jak pisał  Józef  Ignacy Kraszewski- w  ci-
szy klasztornej szukać przytułku po burzach 
tego  świata.  Inni,  by  ukoić  duszę  koncer-
towymi  dźwiękami  w  niezwykłej  akustyce 
kościoła  klasztornego,  przybywając  na 
koncerty z cyklu „Perły w koronie”. Jeszcze 
inni, by zwiedzić Muzeum klasztorne, wziąć 
udział  w  warsztatach  edukacyjnych,  czy 
różnego  rodzaju  przedsięwzięciach  o  cha-
rakterze  duszpasterskim  i  nie  tylko,  orga-
nizowanych w klasztorze  lub po prostu, by 
spotkać  się  z  Siostrami.  Są wreszcie  i  tacy, 
którzy  bramę  klasztorną  przekraczają  nie-
mal  codziennie,  przyprowadzając  swoje 
pociechy do prowadzonego przy klasztorze 
przedszkola.

  Na koniec raz jeszcze wrócę do pierwszej 
myśli:  trudno  opisać miejsce,  które ma  bli-
sko 400 lat historii, a które na trwałe wpisało 
się w dziedzictwo regionu. Sądzę zresztą, że 
chyba  nawet  nie  chodzi  o  to,  by  je  opisać, 
ale by zaprosić do odkrywania go ciągle na 
nowo, w osobisty i indywidualny sposób dla 
każdego z przybywających. Do tego serdecz-
nie zachęcam i zapraszam. 

Siostra Agata Podniesińska
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 Od 30 lat do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ostrzeszowie spływa z całej Polski szerokim strumieniem poezja. Sprawcą 
tego jest STANISŁAW CZERNIK- poeta, pisarz, człowiek… Patron Biblioteki i Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego, wciąż żywy 
w pamięci starszych mieszkańców i w wierszach, które na Jego cześć przesyłają kolejne pokolenia. 

 Tradycje konkursu sięgają 1986 r., kiedy z  inicjatywy śp. Zdzisława    i Bolesława 
Grobelnego  odbyła  się  jego  pierwsza,  lokalna  wtedy  edycja.  W  kolejnym  roku 
objął on już całą Polskę i po jego rozstrzygnięciu wydano pierwszy zbiór wierszy 
laureatów. Z przyczyn finansowych nastąpiła siedmioletnia przerwa w organizacji, 
podczas której w 1990 r. ogłoszono III Konkurs Poetycki Jednego Wiersza o zasię-
gu wojewódzkim. Dopiero w 1997 r. odbył się II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. 
Stanisława Czernika, na który zgłosiło się ponad 680 osób z całej Polski. Od tego 
momentu,  BPMiG Ostrzeszów  zapra-
sza  do  wzięcia  udziału  w  popular-
nym i cenionym turnieju poetyckim. 
 W sobotę 10 czerwca br. odbyła  się 
gala  finałowa  XI  Ogólnopolskiego 
Konkursu  Poetyckiego  im.  Stanisła-
wa  Czernika.  Jury  w  składzie:  prof. 

dr hab. Piotr Łuszczykiewicz z kaliskiego wydziału UAM w Poznaniu, Piotr Fałczyński – poeta 
i pisarz z Ołoboku i ostrzeszowski regionalista, poeta - Bolesław Grobelny, spośród 694 wierszy 
nadesłanych przez 241 uczestników z całej Polski wyłoniło grono 30 laureatów w czterech ka-
tegoriach wiekowych. Wśród wyróżnionych znalazła się mieszkanka powiatu ostrzeszowskiego 
– Aleksandra Noculak, nie po raz pierwszy zauważona w naszym Konkursie. Nagrodzone utwory 
zostały zebrane i opublikowane w formie tomiku poezji pt. „Póki droga jest otwarta”, ozdobio-
nego grafikami ostrzeszowianina, artysty plastyka Edwarda Haladyna, którego w ten sposób 
wspominamy w 10. rocznicę śmierci.
  W czasie kończących Konkurs uroczystości, odbywających się w budynku BPMiG Ostrze-
szów  i zaprzyjaźnionego  I Liceum Ogólnokształcącego  im. Marii Skłodowskiej-Curie,  laureaci 
odebrali  z  rąk  jury  i władz  samorządowych Ostrzeszowa oraz  powiatu  ostrzeszowskiego  na-
grody, dyplomy, ww. tomiki wierszy, a także książkę Wiesława Przybyły pt. „Stanisław Czernik. 
Człowiek i pisarz”. Spotkanie umiliła swym wyjątkowym recitalem pt. „Piosenki z dobrym tek-
stem” aktorka i piosenkarka Katarzyna Żak. Pamiątkowe zdjęcia, gratulacje, rozmowy w biblio-
tecznej kawiarence wypełniły to niepowtarzalne sobotnie popołudnie.

Dorota Owczarczak
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów

30 lat dla Ostrzeszowskiego poety 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. Stanisława Czernika

Tadeusz Pacanowski 
- wręczenie medalu 
„PRO PATRIA" (7.07.2017) 

Nie wiem czy powiedziałem wszystko -
Czy dobrze? Waha się w głowie
Maleńkie słowo: listko -
Słyszane w Ostrzeszowie.

                                             (S.Czernik)

Katarzyna Żak podczas gali podsumowującej 
w dniu 9 czerwca 2017r.

Wyróżniona mieszkanka Mąkoszyc Aleksandra 
Noculak odbiera nagrodę

Laureaci IV /najwyższej/ kategorii wiekowej 
wraz z jury

fot. W. Kaczmarek.
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WŁADYSŁAW GOLUS - założyciel 
MUZEUM REGIONALNEGO
  Władysław Golus urodził się 16 czerwca 1900 r. w Ostrzeszowie. 
Był  synem  rolnika  Antoniego Golusa  i  Józefy  z  Blewąsków,  gospo-
dyni  domowej.  Po  ukończeniu  szkoły  podstawowej  kontynuował 
naukę w  szkole  prywatnej  oraz  na  zawodowych  kursach  dokształ-
cających w Poznaniu i w Warszawie, był też uczniem w biurze adwo-
kackim w Ostrzeszowie. 
  Z uwagi na inwalidztwo spowodowane złamaniem szyjki kości 
udowej nie został powołany do służby wojskowej, brał jednak aktyw-
ny udział w przygotowaniu powstania wielkopolskiego – ochotniczo 
pełnił służbę przy rozbrajaniu żandarmerii niemieckiej oraz wypiera-
niu Grenschutzu z Ostrzeszowa w l. 1918-19. Następnie został odde-
legowany przez Radę Ludową do przejmowania administracji z rąk 
niemieckich.

  W  latach  1919-29  był  asystentem  i  se-
kretarzem w Zarządzie Miejskim w Ostrze-
szowie,  później  pracował  jako  sekretarz 
w  Wydziale  Powiatowym,  a  od  1932  r. 
jako inspektor powiatowy w Kępnie.
Po  napaści  niemieckiego  agresora  na 
ziemie  polskie  uchodzi  wraz  z  rodziną 
w  głąb  kraju.  Po  czterech  tygodniach 
wraca  do  Kępna,  gdzie  zostaje  areszto-
wany, a po zwolnieniu zobowiązany do 
codziennego  zgłaszania  się  na  policji. 
W  dniu  1  listopada  1939  rodzina  Golu-
sów  zostaje  zmuszona  do  opuszczenia 
Kępna i przenosi się do rodziny w Ostrze-

szowie, gdzie zajmuje się organizowaniem pomocy dla wysiedlonej 
ludności  oraz  jeńców  wojennych 
różnych  narodowości,  zwożonych 
masowo  do  ostrzeszowskich  obo-
zów  jenieckich. W  styczniu  1940  r., 
wstępując do AK, Władysław Golus 
rozpoczyna  działalność  w  ruchu 
oporu pod pseudonimem „Janusz”. 
Zawodowo pracuje wtedy w biurze 
tartaku w Ostrzeszowie.
30  maja  1944  r.  zostaje  areszto-
wany  przez  gestapo  i  osadzony 
w  obozie  w  Łodzi.  Po  ucieczce 
w trakcie ewakuacji obozu w stycz-
niu  1945  r.  wraca  do  Ostrzeszowa 
i  pracuje  kolejno  jako:  inspek-
tor  samorządowy  w  Prezydium 
Powiatowej  Rady  Narodowej 
w  Kępnie,  w  Zrzeszeniu  Prywat-
nych  Właścicieli  Nieruchomości 
(tamże),  a  następnie  w  Ostrze-
szowie jako intendent w Szpitalu 
Powiatowym, urzędnik w Banku 
Spółdzielczym  i  Spółdzielni  Mle-
czarskiej,  kierownik  Wydziału 
Gospodarki  Komunalnej  i  Miesz-
kaniowej  w  Prezydium  Powiato-
wej  Rady  Narodowej.  W  1958  r. 
przechodzi na emeryturę.

Władysław  Golus  zo-
stał  odznaczony  m.in. 
Krzyżem  Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia 
Polski,  Złotym  Krzy-
żem Zasługi oraz Wiel-
kopolskim  Krzyżem 
Powstańczym.
Poza pracą zawodową 
angażował  się  w  dzia-
łalność  społeczną:  od 
1918  r.  należał  do  To-
warzystwa  Młodzieży 
Polskiej, w 1921 r. był współzałożycielem Chóru Męskiego „Dzwon”. 
W okresie międzywojennym, obok M. Malinowskiego  i  St.  Sarnow-
skiego,  reżyserował  przedstawienia  amatorskiego  ruchu  teatralne-

go – m.in. „Be-
tlejem polskie” 
Lucjana Rydla. 
Był  w  gronie 
z a ł o ż y c i e l i 
Towarzystwa 
P r z y j a c i ó ł 
Ostrzeszowa 
i pełnił funkcję 
jego prezesa.
  Dużo  pi-
sał  o  swo-
im rodzin-

nym  mieście  i  jego  okolicach;  zebrane  materiały  wykorzystywał 
w  pogadankach  emitowanych  przez  lokalny  radiowęzeł  oraz 
w  wydawnictwach  książkowych,  których  był  autorem  lub  współ-
autorem.  Drukiem  ukazały  się:  „Ostrzeszów  –  przeszłość  i  teraź-
niejszość”  –    1969  r.,  „Baśnie  i  legendy  ostrzeszowskie”  –  1994 
r.,  „Ziemia  ostrzeszowska  w  baśniach  i  legendach”  –  2003  r.  
Z wielu  Jego opracowań korzystali  twórcy późniejszych publikacji, 
a  także  uczniowie  i  studenci,  którym  zawarte w  nich wiadomości 
w  dalszym  ciągu  są  pomocne w  poznawaniu  historii  ziemi  ostrze-
szowskiej.
  Gromadził numizmaty, eksponaty historyczne, artystyczne oraz 
wydawnictwa  książkowe  dotyczące  dziejów  regionu. W  1965  roku 
przekazał  władzom miasta  swoje  zbiory,  dając  początek  Muzeum 

Regionalnemu.  Był  jego  pierw-
szym  kierownikiem  oraz  organi-
zatorem  wystaw  artystycznych 
i  historycznych.  Główną  częścią 
zbioru  jest  kolekcja  numizmatów, 
z  których  najstarsze  datowane  są 
na pierwszą połowę XVII wieku.
Zmarł 5 października 1971 r. 

Mirosława Rzepecka
foto udostępnił Marek Solarek
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 Marian  Perski  urodził  się  21 
lutego  1917  roku  w  Ostrze-
szowie.  Jeszcze  przez  blisko 
dwa  lata  miasto  to  nosiło 
pruską nazwę Schildberg. Do 
swojej  właściwej  powróciło 
wraz  z  odrodzeniem  się  Pol-
ski  po  okresie  zaborów.  Gra-
nice Drugiej Rzeczypospolitej 
oddały  Ostrzeszowowi  jego 
historyczne  miejsce  -  po-
dobnie  jak  za  czasów  króla 
Kazimierza Wielkiego - na za-
chodnich  krańcach  państwa, 
na południu Wielkopolski.
 Jego  ojcem był  urodzony  15 
maja  1883  roku w Ostrzeszo-

wie Feliks Perski, który założył i usilną pracą rozwijał rodzinne przed-
siębiorstwo,  eksportujące  do  Niemiec  trzodę  skupowaną  od  oko-
licznych  hodowców.  Matka  Bronisława  z  Falkiewiczów,  urodzona  
7 października 1893 roku, pochodziła z Kociemby, leżącej w pobliżu 
Antonina.  Była  jedną  z  dwanaściorga  rodzeństwa. 
Jej  rodzice  byli  właścicielami  tamtejszego  młyna. 
W  Ostrzeszowie  aktywnie  wspierała  działalność 
miejscowego  koła  Stronnictwa  Narodowego  oraz 
wszelkie formy aktywności charytatywnej.
Ślub miał miejsce  27  lipca  1914  roku w Przygodzi-
cach w obecności  świadków: Franza Krause – mły-
narza z Przygodzic i Józefa Falkiewicza – brata Bro-
nisławy, młynarza  z  Kociemby,  przed  urzędnikiem 
o nazwisku Droszcz.
  25 lutego 1917 roku. Marian Józef Perski otrzy-
mał sakrament chrztu świętego w kościele  farnym 
w Ostrzeszowie. 
  Początkowo rodzina Perskich zamieszkała przy ulicy Chmielnej 
3. Wkrótce przeniosła się do zakupionego, a następnie rozbudowa-
nego domu przy ulicy Szerokiej 5 (obecnie ulica Kolbego 5).
  29 maja 1921 roku na świat przyszła siostra Mariana – Bogumiła 
Maria. Marian Perski w Ostrzeszowie uczęszczał do szkoły powszech-
nej oraz do gimnazjum salezjańskiego. Uczestniczył w wielu formach 
aktywności miejscowej społeczności. Działał w Związku Harcerstwa 
Polskiego, a dodatkowo wokół siebie skupiał szerokie grono rówie-
śników, w tym najbardziej mu bliskich kolegów, takich  jak: Marian 
Inerowicz, Józef Czwordon czy Bogdan Pacanowski.
  Podpis  na  odwrocie 
zdjęcia:  Przesyłam  kocha-
nemu wujaszkowi fotografię 
z  pierwszego  mojego  wy-
stępu w gimnazjum na kon-
cercie,  który  się  odbył  pod 
dyrekcją  ks.  Jana  Paczkow-
skiego. (x) stoję ja, (xx) kuzyn 
Ignaś  Perski.  Siedzi  7-klasi-
sta kolega Katafiasz z Ostro-
wa. Wykonaliśmy duet Pley-
ela I. Wdzięczny Maryś).

  W  Ostrzeszowie  czas 
upływał na  licznych spotka-
niach rodzinnych. W pobliżu 
zamieszkiwała  rodzina  bra-
ta ojca Mariana a także bra-
ta i siostry jego matki. Pozostała liczna rodzina, zarówno ze strony 
ojca jak i matki, rozlokowana była głównie w nieodległym Ostrowie 
oraz w Poznaniu. Marian Perski wspierał także ojca w prowadzeniu 
przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa na Zajączkach. 

W 1935 roku Marian Perski zdał egzamin dojrzałości w Gimnazjum 
Księży Salezjanów w Ostrzeszowie. Na zdjęciu od lewej strony: Józef 
Czwordon (następnie słuchacz Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu), 
obok niego powyżej - Tadeusz Worsztynowicz, Kazimierz Muszyński, 

Marian Perski, obok niego poni-
żej  -  Janina  Wasielewska,  nad 
mężczyzną  w  jasnym  ubraniu 
-  Marian  Inerowicz  (następnie 
kleryk  w  Seminarium  Duchow-
nym),  obok  niego  powyżej  -  ... 
Domagalski,  niżej  Halina  Per-
ska  (bez  rodzinnych  konotacji 
z  M.  Perskim),  powyżej  w  oku-
larach ks. prof. Czesław Kidawa, 
poniżej z wąsami - prof. .Włady-
sław  Jahołowski,  obok  niego 
maturzysta  Bernard  Horsthem-

ke, niżej prof. Stanisław Czernik, obok niego ks. dyrektor Leon Czer-
wiński, w  jasnym ubraniu  prawdopodobnie wizytator,  obok niego 
prof.  Irena Bykowska - uczyła  języka francuskiego, obok niej ks. dr 
Kazimierz Masłowski i ks. prof. Józef Łobacz - uczył matematyki. 
Po maturze rozpoczął studia w Wyższej Szkole Handlowej w Pozna-
niu, w 1938 roku przemianowanej na Akademię Handlową. Kierunek 
studiów ekonomicznych był  zgodny  z  zakresem działalności firmy 
prowadzonej przez ojca.

  Po  latach  Marian  Perski  wspominał:  „Ważnym  czynnikiem 
kształtującym moją osobowość była przynależność 
podczas  studiów do władz akademickiej korporacji 
<<Gedania>>, wchodzącej w  skład ogólnopolskiego 
elitarnego  ruchu  otwartego  na młodzież  akademic-
ką identyfikującą się z tradycją patriotyczną, dążącą 
do unowocześnienia i rozwoju Ojczyzny i traktującej 
służbę Polsce jako swój  najszczytniejszy obowiązek”.

Maciej Janiak

cdn.
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  Pierwsze  polskie  gniazdo  Towarzystwa  Gimnastycznego  
„Sokół” zostało założone we Lwowie w 1867 r. 
  Trzydzieści  lat  później,  w  1897  r.,  w  lokalu  Janiny  Urbańskiej 
przy Rynku, zebrało się grono patriotów  i  zapoczątkowano działal-
ność gniazda sokolego w Ostrzeszowie. 
  120. rocznica sokolstwa na ziemi ostrzeszowskiej jest doskona-
łą okazją dla przybliżenia historii tej organizacji. T. G. „Sokół” zajmo-
wało się propagowaniem sportu i zdrowego stylu życia, organizacją 

obchodów  patriotycznych,  imprez  kulturalnych  oraz  sportowych. 
Do czasu odzyskania niepodległości, pod oficjalnym szyldem upra-

wiania gimnastyki, organizacja prowadziła zakamuflowaną działal-
ność patriotyczną i narodową, szkoląc przyszłe wojskowe kadry dla 
odrodzonej i wolnej Polski. Symbolem Towarzystwa jest sokół w lo-
cie, trzymający w pazurach sztangę do ćwiczeń. 
Bardzo  ciekawa  jest  historia  sztandaru  ostrzeszowskich  sokołów. 
Pomysł ufundowania sztandaru zrodził się w 1909 roku, a potrzeb-

ne  fundusze  zebrano  z  dobrowolnych  składek.  Wykonanie  powie-
rzono wrocławskiej firmie Zeissy. W 1910 r. w Krakowie odbyła się 
uroczystość odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego, upamiętniająca 
500.  rocznicę  zwycięskiej bitwy  i właśnie w czasie  tej uroczystości 
sztandar ostrzeszowskich sokołów został poświęcony przez biskupa 
Bandurskiego. Ze względu na szykany i represje pruskiego zaborcy 
w stosunku do polskich organizacji, przewożono go do Ostrzeszowa 

www.dziejeostrzeszowa.pl

120. rocznica powstania 
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” w OSTRZESZOWIE

Z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w roku 1917 
odsłonięto i poświęcono w ogródkach dziecięcych pomnik 

Tadeusza Kościuszki, patrona Towarzystwa. w czasie okupacji zniszczony 
przez Niemców. Odnowiono go z inicjatywy Ignacego Mosia 

w 1985 roku, niestety bez wieńczącego monument sokoła. Może znajdzie się 
dobrodziej i doprowadzi pomnik do pierwotnego wyglądu?

Oddział kołowników ostrzeszowskiego „Sokoła” na wycieczce, rok 1905. 
Pod koniec XIX w. istniał już w Ostrzeszowie zorganizowany zastęp 

kołowników, który 21 kwietnia został oficjalnie połączony 
z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”. 

Żeńską drużynę „Sokoła” w Ostrzeszowie powołano w 1902 roku. 
Prezentowane zdjęcie,  wyjątkowej urody, pochodzi z 1904 roku. 

W tyle widoczny kościół farny.

Zlot Sokolstwa zaboru pruskiego w 1908 roku z powodu szykan zaborcy mu-
siał odbyć się w Galicji, w Oświęcimiu. Na zdjęciu oddział gniazda ostrowskiego. 

Pośrodku w spodniach z jasnym paskiem stoi A. W. Wodniakowski.
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w  ścisłej  tajemnicy.  Wiadomość  o  ceremonii  poświęcenia  dotarła 
jednak  do władz  pruskich,  które  niezwłocznie  zarządziły  kontrole 
mające  na  celu  zarekwirowanie  sztandaru w  czasie  przekraczania 
granicy.  Aby  uchronić 
sztandar,  przemycano 
go  w  częściach  róż-

nymi drogami. Podzielony na połowy drzewiec przewieziono przez 
granicę w Oświęcimiu i przez Kongresówkę; w płat sztandaru na czas 
przejazdu przez granicę owinął  się pan Wacław Dirska, pierścienie 
w podwójnym denku kapelusza przewiozła pani Władysława Wod-
niakowska, czubem sztandaru „zaopiekowali się” sokoli z Nadrenii 
i po trzech miesiącach pocztą przesłali go do Ostrzeszowa. 

Pod tym sztandarem w 1918 roku ostrzeszowianie ruszyli do walki 
o niepodległą Polskę w czasie powstania wielkopolskiego.
W  latach  międzywojennych  Towarzystwo  Gimnastyczne  „Sokół” 
było jedną z bogatszych i bardziej wpływowych organizacji w Ostrze-
szowie. 
W czasie okupacji hitlerowskiej likwidowano wszelkie przejawy pol-
skości;  wśród  działaczy  „Sokoła”  wielu  zostało  wysiedlonych  lub 
zamordowanych.  Ostatni  prezes,  Piotr  Cieplik,  został  rozstrzelany 

w Winiarach pod Kaliszem.
Do refleksji skłaniają (nadal aktualne) sokole hasła rozpowszechnia-
ne na początku ubiegłego wieku, np.:

„Chcesz być narodu swego chlubą i ozdobą, 
nie chwal się, ale pracuj sumiennie nad sobą”.

„Młodzież, która ma z czasem być perłą narodu, 
do prawa i karności niech nawyka z młodu”.

  W  opracowaniu wykorzystano  archiwalia  ze  zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Ostrzeszowie:  „Zeszyty Ostrzeszowskie” Wł. Grafa 
nr 58 i 59 oraz art. z „Kuriera Poznańskiego”nr 9, z 17 listopada 1935 r.

Grzegorz Kuśnierczyk

 12. 09. 1932 r., boisko przy gazowni. 
Na tle Sokolni artyści biorący udział 
w dożynkach organizowanych przez 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

Rok 1935, przy budynku plebanii na przybycie abpa Dymka 
oczekują eleganckie sokolice.

Sokole mundury-czamary, zainspirowane obrazami Artura Grottgera,
przypominają mundury noszone przez powstańców styczniowych.

16 maja 1935 r., pogrzeb Antoniego Władysława Wodniakowskiego, 
współzałożyciela i naczelnika ostrzeszowskiego „Sokoła”.

Generał Józef Haller przed salą Hendrykowskiego na Borku, w otoczeniu 
ostrzeszowskich sokołów. Wizyta generała miała miejsce z okazji odsłonięcia 

pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich, 7 czerwca 1925 roku.
Powstanie Błękitnej Armii gen. Hallera było ściśle związane 

z Zachodnio-Europejskim Związkiem Strzeleckim we Francji, 
a generał był honorowym członkiem ostrzeszowskiego gniazda.
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List do redakcji kwartalnika „Ostrzeszowska Kultura - Historia – Samorząd”

autor:  Bernard Horsthemke 

Miasto z przyległymi 
p r z e d m i e ś c i a m i :
K R AJ C Z O K A M I 
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  Jedno  przedmieście  zgrupo-
wane  było  w  gospodarstwach 
rolnych wzdłuż szosy grabowskiej 
aż  pod Ostrą  Górę,  drugie w  róż-
norodnej zabudowie po obu stro-
nach  torów kolejowych  i przy uli-
cy  św.  Mikołaja.  Przedmieścia  te 
skupiały  większość  gospodarstw 
rolnych i stanowiły bazę siły robo-
czej miasta. Pracownicy kolejowi 
i inni robotnicy budowali tam skromne zagrody, zwykle z przylega-
jącymi do chałup małymi skrawkami pola. Przy ulicy Grabowskiej 
widzę stare, zasiedziałe pokolenia gospodarzy: Karasińskich, Górów, 
Kinastowskich,  Kałwińskich,  Bacików,  Wieczorków,  Czwordonów, 
Możdżanowskich  i Mosińskich. Tam  też przejęła gospodarstwo po 
ojcu  Wiśniewskim moja  rodzicielka  wraz  z  mężem  pochodzącym 
z głębi Niemiec. W spadkowym 4 - hek-
tarowym gospodarstwie było nas w ro-
dzinie 8 osób.  To za mało ziemi do prze-
życia i utrzymania inwentarza, dlatego 
rodzice  dzierżawili  dodatkowo  3  ha 
kościelnego  gruntu.  W  tej  okolicy  po-
siadali i uprawiali ziemię obywatele ro-
dzin osiadłych w mieście, trudniących 
się kupiectwem czy rzemiosłem, np.  
W. Góra- hurtownik, Kurzawski- rzeź-
nik,  Fr.  Hendrykowski-rzeźnik/han-
dlarz koni. 
  Drugie przedmieście (św. Mikołaja) skupiało gospodarzy o takich 
znanych  nazwiskach,  jak:  Adamski,  Bacik,  Gorgolewski,  Jędrze-
jewski, Kałwiński, Połomski, Kubasik, Garbaczyński  i  inni. Tam też 
posiadali swoje ziemie oraz cegielnie znani: Dirska i Wodniakowski. 
Przedmieścia te zwano Krajtary- Krajczoki i Żółte Brzuchy. Irytowało 
to co bardziej krewkich i ambitnych tubylców, powodując protesty, 
ale skutek był odwrotny - określenie to coraz bardziej się utrwalało. 
Na moje pytanie: dlaczego? odpowiadała mi matka, że Krajczokami 
określano  tych,  co  dawniej  nosili  płócienne  siermięgi  przepasane 
okrojonym  kawałkiem  surowej  skóry,  tzw.  krajką.    Zółte  Brzuchy 
wzięły się stąd, że w czasie Wielkiego Postu ludzie używali tak dużo 
oleju lnianego, aż pożółkła im skóra na brzuchach. Lokalizując te na-
zwy, trzeba powiedzieć, że Krajczoki występują raczej przy szosie do 

Grabowa, a Żółte Brzuchy w rejo-
nie  ulicy  św.  Mikołaja.  Mieszkał 
tam jeden z Jędrzejewskich, zwa-
ny Franuś Olejnik. Inna wersja lo-
kalizuje  Krajczoków  przy  torach 
kolejowych.  Ludzi  tam  zamiesz-
kałych najmowano do prac ziem-
nych  przy  tworzeniu  głębokich 
wykopów.  Do  tej  pracy  używali 
narzędzia  zwanego  krajcą,  stąd: 

Krajczoki. Różne przydomki  i przezwiska miały zabawne, ale  i uza-
sadnione pochodzenie, miały też odróżniać niektórych posiadaczy 
tych samych nazwisk.  I  tak  jeden z  licznych Mazurkiewiczów miał 
przydomek: Majuja,  jeden  ze  Stempniewiczów: Rykała  albo Rykus, 
jeden z Zemskich: Macher. Niektóre z przezwisk przenoszą się z pokole-
nia na pokolenie do dziś.

Miały  Krajtary  /  Krajczoki  i  Żółte Brzu-
chy  swój  koloryt,  swoje  obyczaje 
i  swoją  gwarę  w  codziennym  życiu, 
zabarwioną  domieszką  germanizmów, 
co było pozostałością  po  zaborze pru-
skim.  Pamiętam  zwoływanie  trąbką 
strażacką.  Ludzie  mówili:  Fojermany 
blazują na ibung, co znaczyło: strażacy 
trąbią na ćwiczenia.  Miały  przedmie-
ścia  swoich  bohaterów  w  znaczeniu 
pozytywnym  i  negatywnym. Na  Kraj-
czokach mieszkał J. B., nieomylny 

przepowiadacz pogody, doradzający przy uprawie ziemi, pomagają-
cy przy cieleniu krów. Słowem pozytywna jednostka. Jednak jeden 
z  jego  synów był  zaprzeczeniem wszystkich ojcowskich  zalet. Gdy 
inni  zaczynali  żniwa,  on  jeszcze  nie  uporał  się  z  sianem,  a  na  po-
dwórzu zawsze miał totalny nieporządek. Taki sposób bycia znalazł 
odbicie w śpiewkach: U starego Jana okieneczka szklane, za to zaś 
u Wicka wiechciem zamykane. 
  Inne były to czasy i obyczaje, inaczej się żyło, bo to przecież: spyr-
ka była tynio, kazda dziewucha miała tośke pod pachóm, a w tośce 
żdżotko.  Odchodzą w  przeszłość  te  historyjki,  zwyczaje  i  postacie. 
A były przecież ciekawie i na swój sposób wesołe.
             cdn.

 Z przyjemnością pragnę udostępnić do ewentualnego wykorzystania artykuły mojego ojca - Bernarda Horsthemke, 
które ukazywały się w latach 90. w „Czasie Ostrzeszowskim”- jedynej wówczas gazecie na terenie powiatu. Dotyczyły dziejów 
tutejszego regionu, tj.: jarmarków, odpustów, gwary i opisów przedmieść miasta. Mój ojciec dzieciństwo i młodość spędził 

właśnie w Ostrzeszowie. Tutaj ukończył szkołę podstawową, a następnie w 1936 roku Gimnazjum ks. Salezjanów 
(obecnie LO im. M. Skłodowskiej- Curie). W 1939 roku uczestniczył w kampanii wrześniowej, skąd trafił do obozu jenieckiego 

w Woldenbergu. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 wrócił do rodzinnego Ostrzeszowa, gdzie rozpoczął karierę 
zawodową pocztowca- łącznościowca, a także działalność społeczną. Zmarł w 1997 r. w Ostrowie Wlkp. w wieku 81 lat.

Kilka słów o sobie. Urodziłem się w 1948 r. jako najstarszy z trójki rodzeństwa. W latach 1955 - 62 uczęszczałem 
do szkoły podstawowej, a w 1966 zdałem maturę w Liceum Ogólnokształcącym. W 1967 r. przeprowadziłem się z rodziną 

do Ostrowa Wlkp. Od listopada 2008 r. jestem na emeryturze i nadal mieszkam w Ostrzeszowie. Interesuję się 
na bieżąco kulturą i gospodarką tego właśnie regionu. Uważam kwartalnik „Ostrzeszowska Kultura - Historia - Samorząd” 

za bardzo interesujący i potrzebny, dlatego kieruję materiały ojca do dyspozycji redakcji. 

         Kazimierz Horsthemke
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Lata  szkoły  gimnazjalnej  1945-48.  W  tym  czasie  zrobiłem  tzw. 
małą maturę w reaktywowanym po wojnie prywatnym gimna-
zjum salezjańskim w Ostrzeszowie. Szkoła ta, założona w 1932 

roku, mieściła się w gmachu po państwowym gimnazjum i  liceum. 
Dla młodzieży ostrzeszowskiej był to bardzo dobry okres. Salezjanie 
posługiwali  się  nowoczesnymi  metodami  naucznia  i  utrzymywali 
wysoki poziom kształcenia. Gdy dyrektorem został ks. Adam Cieślar, 
zdecydowanie ożywiło się życie kulturalne. Księża założyli  również 
internat, więc  do  szkoły  uczęszczali  uczniowie  z  całej  Polski.  Były 
dzieci  ambasadorów,  konsulów,  dyrektorów.  Po  wojnie  urucho-
miono szkołę i znów pojawili się salezjanie.Wrócił też ksiądz Cieślar, 
a  zaraz po nim-  tak  jak w  latach  trzydziestych- przyszedł dyrektor 
Leon Czerwiński.

Mam przed sobą zdjęcie z 1946 roku, gdy otrzymałem promo-
cję do III klasy gimnazjalnej. Na pierwszym planie stoi pan 
profesor  Piotr  Kowaliński,  który  był  naszym wychowawcą 

i  nauczycielem  języka  francuskiego. Niedługo  potem przeniósł  się 

do  Środy Wielkopolskiej, swego rodzinnego miasta, którego został 
burmistrzem.  Od  lewej  strony  jest  Andrzej  Jeleński,  profesor  Uni-
wersytetu  Warszawskiego.  Trzeci  od  lewej  to  młodszy  brat  pana 
Stanisława Stawskiego, Włodzimierz, późniejszy kierownik Instytutu 
Prądów Niskich przy Politechnice Wrocławskiej. A  ja stoję za nimi - 
mało  znaczacy  osobnik.  Dalej  Jacek  Makles,  pracownik  Instytutu 
Lotnictwa  w  Warszawie  i  prezes  tamtejszego  koła    Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. 

W pierwszym  rzędzie  stoją  dziewczyny:  Krysia  Golusówna, 
Danusia  Janiakówna,  Urbanówna,  młodsza  Janiakówna. 
Następne  koleżanki  to:  Marysia  Czernikówna,  córka  lite-

rata Stanisława Czernika, Stasierska i Lachówna, a powyżej jej brat 
Staś Lach (byli oni dziećmi pierwszego kierownika miejskiej szkoły 
powszechnej).  Jest  też na  tym zdjęciu niedawno zmarły Stefan Ki-
nastowski,  chemik,  który  skończył  studia w Poznaniu oraz na Sor-
bonie. Za nim po prawej  stronie  Ignacy Kucharzak, obok stoi były 
infułat diecezji częstochowskiej Zenon Janyszek. Następny to ksiądz 

Jedyne TAKIE ZDJĘCIE



OSTRZESZOWSKA

KULTURA HISTOR IA •  SAMORZĄD

 19

Laskowski. Obok niego widzę Miecia, brata Marysi Czernik. Po lewej 
stronie pana Kowalickiego  jest Antoś Pilch  z Krakowa, wyżej nato-
miast  Staś  Olczak  –  kaliski  lekarz.  Rozpoznaję  też  pana  Michała 
Czajkowskiego i nad nim jednego z Remelskich. Na zdjęciu jest jesz-
cze kilka osób, których już nie umiem sobie przypomnieć. Ja stoję 
skromnie za wybitnymi ludźmi nauki, za Jeleńskim i Stawskim. 

Opisywane  zdjęcie  jest  wyjątkowe,  ponieważ  wówczas  nie 
było zwyczju robienia zbiorowych fotografii.
Po 1948 roku już nikt z tych uczniów nie został w Ostrzeszo-

wie; przeszli do innych szkół lub zdali maturę, poszli na studia. Nie 
wiem, kto wykonał zdjęcie- przypuszczam, że zakład  fotograficzny 
pana Feige. Cieszy mnie, że zebrała się w tej klasie poźniejsza elita, 
pochodząca nie tylko z Ostrzeszowa. Losy gimnazjalistów świadczą 
o wysokim poziomie nauczania i o popularności szkół salezjańskich, 
zarówno przed wojną, jak i w okresie powojennym.

      Jan Marek Cieplik

DNI ZIEMI 
OSTRZESZOWSKIEJ

23-25.06.2017
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17 września 2017 r.  to  dzień, 
w  którym w Ostrzeszowie  kró-
lować będą pasztety i potrawy 
z  gęsi,  to  dzień,  w  którym  po 
raz  dwunasty  odbędzie  się 
Ogólnopolski  Festiwal  Pasztet-
ników  i  Potraw  z  Gęsi.  Celem 
Festiwalu  jest  promowanie 
tradycji  kulinarnych,  produk-
tów regionalnych, dzielenie się 
przepisami  i  recepturami prze-
kazywanymi  z  pokolenia  na 
pokolenie,  a  w  szczególności 
promocja  zdrowego  żywienia 
w tradycyjnej kuchni południo-
wej Wielkopolski.   Na Festiwal co  roku przybywają gwiazdy 
polskiej kuchni, by odsłonić w jedynej w Polsce Alei Gwiazd 
Sztuki Kulinarnej tablice upamiętniające ich wkład w promo-
wanie tradycyjnych polskich sposobów przyrządzania potraw. 
Swoje tablice odsłonili już: Andrzej Fiedoruk, Hanna Szyman-
derska, Piotr Bikont, Grzegorz Łapanowski, Wojciech Modest 
Amaro, Maciej Kuroń, Kurt Scheller. Witold Wróbel, Grzegorz 
Russak,  Jarosław  Dumanow-
ski oraz wielu  innych.  I w  tym 
roku poznamy kolejne gwiazdy 
polskiej sztuki kulinarnej: Ewę 
Wachowicz  i  Joannę  Ochniak. 
Priorytetem  tego  wydarze-
nia  są  konkursy  na  najlepszy 
pasztet  i  potrawę  z  gęsi  oraz 
konkurs  na  najlepszą  nalew-
kę.  Festiwal  dla  gospodarstw 
agroturystycznych,  gospodyń 
wiejskich  czy  sympatyków 
produktów  tradycyjnych  daje 
możliwość prezentacji wielu wy-

robów. Dla gości i mieszkańców ziemi ostrzeszowskiej jest 
szansą  powrotu do smaku z dzieciństwa, do potraw po-

dawanych  przez nasze babcie i prababcie, jest okazją 
do  przypomnienia  sobie  smaku  chleba 

p i e c z o n e g o  
w sabatniku czy 
zapachu świeżych wędzonek.
17  września  2017  r.  pod 
ostrzeszowskim  niebem  zor-
ganizowanych  zostanie  wiele 
atrakcji.  Od  samego  ranka 
w  restauracji  „Dworek”  przyj-
mowane  będą  potrawy  na 
Konkurs  Kulinarny.  Od  godzi-
ny 10.00 otworzymy kiermasz 
produktów  lokalnych  i  ręko-
dzieła  wraz  ze  stoiskiem  pi-
sania  gęsim  piórem.  Podczas 
kiermaszu wszyscy będą mieli 

okazję posmakowania tradycyjnych potraw przygotowanych 
przez  koła  gospodyń  wiejskich  oraz  zakupienia  produktów 
lokalnych wystawców. Przewidziane są także liczne atrakcje, 
między innymi: „Bieg 10 PROFI”, konkursy i zabawy dla dzieci 
przedszkolnych, quiz  kulinarny,  recytacja utworów nt.  festi-
walu i gęsi, konkurs „Dżentelmeni mają smak” oraz kolejne 
bicie rekordu Polski. 

W  Parku  im.  Jana  Pawła  II 
odbędzie  się  wystawa  prac 
konkursowych  oraz  degusta-
cja  dla  mieszkańców,  uro-
czyste  wręczenie  nagród 
zwycięzcom  „Biegu  PROFI”. 
W  godzinach  wieczornych 
nastąpi  ogłoszenie  laureatów 
konkursów  kulinarnych  oraz 
wręczenie nagród. Całość ob-
chodów  zakończona  zosta-
nie  zabawą  taneczną  oraz 
spektakularnym pokazem
sztucznych ogni.

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w tegorocznej edycji Festiwalu.


