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Listopad przywitał nas łagodną, pogodną 
aurą, a mimo to upływającego czasu nie da 
się oszukać – coraz bardziej ogołocone z liści 
drzewa przypominają o przemijaniu. 

O tym, co nieuchronne, do czego z każdą 
chwilą się zbliżamy, najdobitniej mówią cmen-
tarze, groby tych, co poprzedzili nas w tej nie-
ustającej wędrówce ku przeznaczeniu… I te 
ubogie, często zapomniane, ze zmurszałym 
kamiennym, pochylonym już od starości krzy-
żem, i te wyglancowane, marmurowe, lśniące 
i w słońcu, i w deszczu, skrywające niekie-
dy nasz wyrzut sumienia wobec rodziców, 
żony, męża, brata… których, gdy jeszcze byli 
z nami, być może kochaliśmy za mało. Dziś, 
w pierwszych dniach listopada przechodzimy 
koło wszystkich mogił - i tych bogatych, i tych 
ubogich z taką samą zadumą, z tą samą na 
ustach modlitwą: Wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie…, bowiem oni wszyscy już 
jednacy - tak samo ubodzy, bogaci tylko w 
dobre uczynki i wspomnienia, które po sobie 
zostawili.

Im dłużej chodzę po tym świecie, im czę-
ściej przemierzam cmentarne alejki, z tym 
większą ostrością spostrzegam wyłaniające 
się jakby zza mgiełki zapomnienia postacie 
tych, którzy już są po tamtej stronie. Twarze 
biskich mi, często najbliższych osób, przy-
jaciół, krewnych, znajomych, czy choćby ta-
kich, o których jedynie słyszałem, a tu nagle 
nagrobny napis mówi, krzyczy - ten człowiek 
już nie żyje! Każda z takich tabliczek, każdy z 
tych grobów, choć na sekund parę, przywo-
łuje w pamięci jakiś gest, uśmiech, postać, z 
którą tak często się spotykałem, rozmawia-
łem, której ściskałem serdeczną dłoń. Ile to 
razy mieliśmy tyle wspólnych spraw do omó-
wienia, jak często przeżywaliśmy razem ra-
dości i smutki… Świadomość, że JUŻ NIGDY 
tak nie będzie, że nigdy nie porozmawiam, 
nie poradzę się, nie odwzajemnię życzliwego 
uśmiechu, bywa obezwładniająca. 

Z każdym rokiem i z każdym mym kro-
kiem wędrówki przez życie tych znajomych 
nagrobków przybywa. Zatrzymuję się przy 
wielu z nich… Wspominam. Zwykle najbar-
dziej boli serce na wspomnienie osób, którzy 
tak niedawno od nas odeszli - ich mogiły jesz-
cze świeże, a myśl o nich wciąż rozszarpuje 
niezabliźnioną ranę. Mijający rok zabrał nam 
wielu znajomych, przyjaciół… O niektórych 
z tych osób pisaliśmy na łamach „Czasu 
Ostrzeszowskiego”, a przez to i nam, i naszym 
czytelnikom stawali się bliżsi. Dziś, w ten li-
stopadowy wieczór chcę choćby w paru ser-
decznych zdaniach wspomnieć o kilku z nich 
- o ludziach, których w ostatnich miesiącach 

przyszło nam pożegnać, a z którymi na 
łamach „Czasu” już zdążyliśmy się za-
przyjaźnić.  

15 lutego odszedł od nas Roman 
Rozwora. Romka znałem od wielu lat, 
głównie ze strażackich uroczystości, 
gdzie był prowadzącym, wodzirejem 
i duszą każdej imprezy. To wynikało 
z Jego natury, przepełnionej optymi-
zmem, radością i - jak na druha straża-
ka przystało - chęcią służenia bliźnim. 
I ludzie ci nie zapomnieli o nim, gdy 
przyszła chwila próby, ciężka choroba. 
Tłumnie zgłaszali się, by oddać krew, 
by stać się dawcą szpiku dla Romana. 
A potem on sam stał się pierwszym 
orędownikiem przekazywania szpiku 

kostnego, mogącego innym uratować życie. 
Myślę, że wiara w przezwyciężenie białaczki 
nigdy druha Romka nie opuszczała. Potwier-
dzał to w naszych rozmowach. Pamiętam 
ostatnie spotkanie, gdzieś w połowie grudnia 
2012r., krótko po Jego 50. urodzinach - robił 
przedświąteczne zakupy, promieniał radością, 
że wszystko jest już dobrze… Nie było, cho-
roba zaatakowała ze zdwojoną siłą. Ten atak 
był śmiertelny, nie do odparcia nawet przez 
odważnego druha-strażaka, kochającego ży-
cie człowieka. 

Dziesięć dni po śmierci Romka kolejna 
smutna wiadomość - zmarła pani Marian-
na Maciejewska - zacna, życzliwa wszyst-
kim, zawsze uśmiechnięta kobieta. Zabrakło 
czterech miesięcy i czterech dni do setnych 
urodzin, które obchodziłaby 29 czerwca. Wi-
dać ten jubileusz nie był Jej pisany, odeszła 
spokojnie, we śnie. Z panią Marianną widywa-
łem się kilka razy w roku - niemal na każdym 
spotkaniu organizowanym przez Klub Senio-
rek. Jeszcze w 2012 r. bywała na tych spotka-
niach, aktywnie uczestnicząc w ich przygoto-
waniu. Za to ciepło i życzliwość dziękujemy, 
Pani Marianno. 

Ze śmiercią niełatwo się pogodzić, 
nawet gdy się ma pewność, że zostały 
już tylko miesiące, tygodnie. Tym trud-
niej, kiedy ma się 30 lat, zostawia żonę, 
dzieci, kochającą mamę… Piotrka Kutę 
poznałem z początkiem roku, wiedział, 
że umiera, ale mówił o tym spokojnie, a 
nawet z pewną pogodą ducha. Miał tyl-
ko jedno marzenie - doczekać I komunii 
córki Julki. Doczekał. Swoje młode ży-
cie, wypełnione w ostatnich miesiącach 
chorobą i cierpieniem, zakończył 11 
czerwca 

13 maja zamknęła się piękna księga 
życia pani Marianny Mróz. Jej śmierć 
była dla nas zaskoczeniem, bo przy-
zwyczailiśmy się do myśli, że pani Ma-
rianna jest wieczna. Od wielu lat szczy-
ciła się mianem najstarszej Wielkopo-
lanki. Choć tak naprawdę to nie ona, 
zawsze skromna, cicha kobieta, tym 
się szczyciła, to my, mieszkańcy Ziemi 
Ostrzeszowskiej, byliśmy dumni, że 
żyje pośród nas tak zacna osoba. Wielu 
uczestniczyło w corocznych urodzinach 

pani Marianny, nie mogąc wyjść z podziwu, 
że mimo dawno skończonych stu lat jubilatka 
chodzi, rozmawia, żartuje, odpowiada na py-
tania dziennikarzy, a nawet pije szampana. Tak 
też było podczas ostatnich, 109. urodzin - 18 
września 2012r. A przecież życie jej nie gła-
skało - dzieciństwo spędziła w sierocińcu w 
Marszałkach, zaś ostatnie lata w tym samym 
budynku, który stał się Domem Pomocy Spo-
łecznej. Bez najstarszej Wielkopolanki jest tu 
teraz trochę pusto i smutno. 

Śmierć osoby dojrzałej można jakoś zro-
zumieć, przyjąć, ale co powiedzieć, gdy do-
sięga ona dziecko. 8-letni Kamil Ciesiński był 
chłopcem ufnym i wesołym. Mimo nawrotu 
białaczki nie przestawał wierzyć w powrót 
do zdrowia. Ale nawet dziecko miewa chwile 
zwątpienia. „Mamusiu, czy ja umrę?” - pytał 

w reportażu zamieszczo-
nym na łamach „CzO” 20 
marca br. Wtedy wierzy-
liśmy, że jednak będzie 
można zaprzeczyć tym 
słowom, że znajdzie się 
dawca szpiku, że Kamil 
powróci do szkoły, do 
życia… Zmarł pod koniec 
maja, a 30 maja, w Boże 
Ciało, na cmentarzu w 
Niedźwiedziu odbył się 
pogrzeb dzielnego do 
końca chłopca.

Wędrując cmentar-
nymi dróżkami, pośród 
wspomnień o tych, co 
niedawno odeszli, do-
chodzę do miejsc, które 
bolą najmocniej. Mijający 
rok nie był szczęśliwy dla 
mnie ani dla kolegów z 
redakcji. W lutym poże-
gnałem tatę - człowieka 
cichego, pracowitego, 
pełnego pogody ducha. 
Również kolega Stasiu 
pożegnał w tym roku 
swego zacnego ojca, z 
kolei Jankowi przyszło 

rozstać się z ukochaną mamą…
Ze śmiercią zawsze trudno się pogodzić… 

A przecież nie cały umieram, to, co we mnie 
niezniszczalne, trwa… - pisał w „Tryptyku 
rzymskim” Jan Paweł II. Więc i nam pozostaje 
nadzieja i czuła pamięć o tych, co tak jak my 
dziś wędrowali kiedyś przez życie, wspomi-
nali tych, co odeszli - przeminęli, a przecież 
trwają.

K. Juszczak 

Już trochę zapomnieli-
śmy o wakacjach, tymcza-
sem niedawno jeden z war-
szawskich domów kultury 
ogłosił wyniki Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycz-
nego, odbywający się pod 
hasłem „POCZTÓWKA Z 
WAKACJI”. W konkursie na 
najpiękniejszą wakacyjną 
pocztówkę wpłynęło 2965 
prac, nadesłanych przez 
szkoły, przedszkola, domy 
kultury i osoby indywidu-
alne. Jurorzy, biorąc pod 

uwagę takie walory jak: 
pomysłowość, estetykę 
i wrażenie artystyczne, wy-
brali laureatów. Nagrodzo-
no i wyróżniono 144 pra-
ce. W gronie autorów tych 
najlepszych prac nie mo-
gło zabraknąć uzdolnionej 
młodzieży z pracowni pla-
stycznych w Ostrzeszowie 
i Kobylej Górze, która pod 
okiem Elżbiety Lubińskiej 

doskonali swe umiejętno-
ści.

W kategorii wiekowej: 7-9 
lat I miejsce zajęła Zuzan-
na CHMIELINA-BADURA 
(OCK). Również laureatką 
I miejsca, z tym że pośród 
uczestników konkursu 
w wieku 14-16 lat, zosta-
ła Agata IWAŃSKA (KOK). 
Jej koleżanka z KOK, Kata-
rzyna AULICH w tej samej 

kategorii wiekowej zdobyła 
wyróżnienie. Wśród nagro-
dzonych znalazła się także 
pocztówka namalowana 
przez Magdalenę MIELCA-
REK (OCK), której przyzna-
no II nagrodę w kategorii 
powyżej 17 lat.

Plastyczkom gratulujemy 
pocztówkowych sukcesów.

K.J.

Bass Days Poland to niekwestionowane 
święto gitary basowej. Festiwal co roku przy-
ciąga fanów niskich dźwięków, a jest ich sporo 
w naszym kraju. W tym roku odbywał się w 
Olsztynie od 25 do 27 października. Dyrekto-
rem artystycznym festiwalu jest Wojtek Pili-
chowski - basista numer jeden w naszym kraju, 
koncertujący regularnie także za granicą.

Na tegorocznym festiwalu pojawiło się sze-
ściu wykonawców: oprócz Pilichowski Band 
na scenie zobaczyliśmy kwartet Krzysztofa 
Ścierańskiego - ojca polskiego basu, następ-
nie chilijskiego basistę -  Igora Saavedra, który 
wystąpił z solowym recitalem, trio znakomi-
tego jazzowego kontrabasisty Krzysztofa Le-
mańczyka, duet Yolandy Charles - charyzma-
tycznej wokalistki i basistki, która zagrała tylko 
z towarzyszeniem perkusji, oraz Full-X - trio, 
którego człon stanowią bracia Fularowie. Czę-
sto piszemy o sukcesach Adama Fulary - lide-
ra zespołu, ale Tomasz Fulara to też znakomity 
muzyk, prowadzi warsztaty techniki klangu w 

miesięczniku „Basista”, koncertował na festi-
walach w Veronie (Włochy) i Viersen (Niemcy) 
w ramach Euro Bass Days m.in. z Marcusem 
Millerem, Stu Hammem, Matthew Garrisonem, 
Jonasem Helborgiem i in., a niektórzy czytelni-
cy kojarzą go na pewno z koncertów Andrzeja 
Cierniewskiego, z którym grał w zespole przez 
kilka lat.

Drugiego festiwalowego dnia koncert roz-
poczęło Full-X. Skład trio uzupełnia znakomity 
perkusista Michał Bednarz. Zespół wykonał 
utwory z płyty „An Introduction to Counter-
point”, która niedawno ukazała się na rynku.. 
Muzycy zaprezentowali bardzo oryginalne i 
osobiste podejście do muzyki, na które skła-
dały się polifoniczne improwizacje lidera z wy-
korzystaniem techniki tappingu oburęcznego, 
oraz oryginalne połączenie mocnej sekcji typu 
fusion z ciepłym, okrągłym, jazzowym brzmie-
niem gitary dwugryfowej. Na uwagę też zasłu-
giwały liczne solowe partie basisty i perkusisty.  
Muzyka Full-X jest jak pociąg, któremu nic nie 

jest w stanie stanąć na drodze. Czasem poja-
wi się przeszkoda i wydaje się, że nie do po-
konania, ale Full-X uderza w nią i przecina na 
pół, jadąc dalej - tymi słowami podsumował 
występ zespołu Wojciech Pilichowski.

Koncertom towarzyszyły warsztaty basowe 
oraz prezentacje sprzętu muzycznego. Warsz-
taty Tomasza Fulary poświęcone były wykorzy-
staniu techniki double thumbing w połączeniu 
ze skalą durową frygijską, oraz poszukiwaniu 
własnego odrębnego stylu w muzyce (tę część 
poprowadził wspólnie z bratem). Frekwencja 
dopisała, a uczestnicy warsztatów to często już 
znakomici muzycy. Okazało się, że większość 
z nich czyta warsztaty Tomasza w magazynie 
„Basista” regularnie. 

Zespół Full-X będzie można zobaczyć na 
żywo na koncercie w ostrzeszowskiej „Basz-
cie” w pierwszy dzień po świętach Bożego Na-
rodzenia - w piątek 27 grudnia 2013.

Wycieczką na Mazury w dniach 21-25 sierpnia br. Koło nr 
1 PZERiI z Ostrzeszowa zakończyło letnie spotkania wśród 
przyjaciół.

Nasze wakacyjne wspomnienia rozpocząć należy od 10 
lipca, kiedy to do późnej nocy bawiliśmy się na terenie „Sta-
rej Gazowni” w rytm starych i współczesnych melodii. 

Letnie wojaże rozpoczęły się od jednodniowej wyprawy 
do Kudowy na pstrąga. Po drodze zwiedziliśmy Wambie-
rzyce, zagrodę sołtysa, gdzie właściciel, na obszarze swojej 
posiadłości, zgromadził tysiące eksponatów o różnej tema-
tyce. Dalsza trasa to Czermna (kaplica czaszek) i smażalnia 
ryb w Kudowie, gdzie we wspaniałej atmosferze rozsma-
kowaliśmy się w pstrągach, popijając je złocistym płynem. 
Jeszcze tylko drobne zakupy w Czechach, a w drodze po-
wrotnej Wrocław, gdzie w takt muzyki klasycznej podziwia-
liśmy tzw. „tańczące fontanny”. Czas umilał nam „Grześ” 
swoim śpiewem i żartami, zapoznał nas też z planami swo-
jego biura, z którego nasze koło korzysta.

21 sierpnia wyruszyliśmy na długo planowaną wycieczkę 
na Mazury. Bazą noclegową uczestników wycieczki  był ho-
tel „ANEK” w Mrągowie, położony nad jeziorem Czos.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 6 tys. miasteczka Reszel, 
najstarszego w tym regionie Warmii, wpisanego na listę 
UNESCO. Do największych zabytków miasta należy zamek 
biskupi, wzniesiony przez Jana z Meissen. Na początku XVI 
w. zamek otoczono murami obronnymi i basztami Obecnie 
w zamku znajduje się muzeum, kawiarnia, galeria sztuki. 
Interesujące są w zamku piwnice, studnia, a także ogrom-
na wieża, w której miano spalić ostatnią „czarownicę” na 
Mazurach i z której obecnie możemy ujrzeć panoramę mia-
sta. Najważniejszym zabytkiem Reszla jest monumentalny 
gotycki kościół św. Piotra i Pawła z XIV w. Wnętrze kościoła 
bogato wyposażone w stylu empiryczno-klasycystycznym. 
W kościele jest kilka ołtarzy wykonanych przez Karola i Wil-
helma Bierechel. Przy kościele zachował się pręgierz oraz 
klasztor Sióstr Katarzynek z XVII w. Dzwony kościoła po-
chodzą z 1484 r.

Przez rzekę Sajnę, przepływającą przez Reszel, przepro-
wadzono gotycki most, w którym znajdowało się więzienie. 
Jest to najstarszy most na Warmii i Mazurach.

Wokół starego miasta zachowały się mury obronne z XIV 
w. z basztami oraz spichlerze. Najciekawszą część miasta 

zajmuje rynek z licznymi zabytkowymi kamienicami z XVI, 
XIX w. oraz ratusz z 1815 r. na gotyckich fundamentach. 

Z Reszla udaliśmy się do Świętej Lipki, w której znajduje 
się najpiękniejszy kościół barokowy, nie tylko na Warmii i 
Mazurach, ale w całej północnej Polsce. Pierwszą kaplicę 
zbudowano tutaj około 1320 r. wokół potężnej lipy. W1524 
r. w wyniku reformacji kult maryjny został zniszczony, pro-
testanci ścięli lipę, zniszczyli kaplicę, a figurkę Matki Boskiej 
wrzucili do Jeziora Wirowego. Wierni jednak przychodzili 
nocą i oddawali cześć Matce Boskiej. Budowę obecnego 
kościoła rozpoczęto w 1681r. Do sanktuarium, obecnie ba-
zyliki mniejszej, wiedzie wspaniała brama wykuta z blachy. 
Fasada kościoła jest bogato zdobiona figurami świętych, 
tarczami zegarów. W loży kościoła, przy fasadzie, stoi wy-
kuta z piaskowca lipa, na której jest figurka Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem. Wnętrze kościoła jest bogato zdobione. Pod-
czas koncertów granych na organach poruszają się figury 
aniołów, Archanioła Gabriela i Matki Boskiej, przedstawia-
jące Zwiastowanie Maryi. Organy z 1721 r. posiadają 37 
registrów i około 4000 piszczałek Największa z nich ma 4m, 
zaś najmniejsza jest wielkości ołówka. We wnętrzu bazyliki 
można podziwiać liczne zabytkowe ołtarze i wspaniałe ko-
lorowe witraże. 

Po wyjściu z kościoła zwiedzaliśmy także krużganki, 
gdzie przedstawione są sceny z Biblii, z Nowego i Starego 
Testamentu. W narożnikach krużganków znajdują się kapli-
ce. 

Drugiego dnia wyjazd do zamku w Kętrzynie. Obiekt ten, 
zniszczony po II wojnie światowej, został odbudowany w 
1957 r. i obecnie mieszczą się tutaj: biblioteka, muzeum 
regionalne i dom kultury. Największym zabytkiem Kętrzyna 
jest unikalny kościół warowno - obronny z własnymi mu-
rami obronnymi i basztami - kościół św. Jerzego z XIV w. 
Wewnątrz kościoła godnymi obejrzenia są sklepienia krysz-
tałowe, cenne obrazy, ambona barokowa, witraże i neogo-
tycki ołtarz.

W pobliżu Kętrzyna w lesie miejskim Gierłoży znajduje się 
Wilczy Szaniec - pozostałości bunkrów Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa III Rzeszy i kwatera Hitlera. Wycieczka po 
Wilczym Szańcu to lekcja historii II wojny światowej.

Kolejno przejazd do Giżycka - ośrodka wypoczynku i tury-
styki wodnej. Tutaj podziwialiśmy obrotowy most zwodzo-

ny na Kanale Łuczańskim i dotarliśmy do bramy giżyckiej 
twierdzy Boyen. Twierdza wzniesiona w latach 1843 -1860 
stanowiła ważny obiekt strategiczny Prus Wschodnich. 
Jest otoczona kamienno-ceglanym murem o dł. 2303m, z 
wewnętrzną powierzchnią l00ha. Położona na tzw. „wyspie 
giżyckiej” nigdy nie została zdobyta, aż do stycznia 1945r., 
kiedy to wycofujące się z Prus Wschodnich wojska niemiec-
kie opuściły ją bez walki.

W Kadzidłowie odwiedziliśmy park dzikich zwierząt 
(„Mazurskie Safari”), a w Galindii skansen Galinadów - ple-
mienia zamieszkującego tamte tereny jeszcze przed wpro-

wadzeniem Zakonu Krzyżackiego do Polski.
W Wojnowie zwiedziliśmy cerkiew prawosławną Filipo-

nów, mieszczącą się w opuszczonym klasztorze.
W Puszczy Pilskiej, nad Jeziorem Nidzkim leży leśniczów-

ka Pranie. Miejsce to stało się sławne dzięki pobytom poety 
K I. Gałczyńskiego, który wraz z żoną i córką przybył tu po 
raz pierwszy w lipcu 1950r. Znajduje się tu teraz muzeum 
poświęcone życiu i twórczości poety.

Rejs statkiem po jeziorze Czos pozwolił na poznanie 
panoramy Mrągowa od strony jeziora. Nad Czosem góru-
je Półwysep Czterech Wiatrów z całorocznym ośrodkiem 

sportowym.
W drodze powrotnej postój i zwiedzanie hotelu - zamku 

Ryn. To krzyżacki zamek, zaadaptowany na Centrum Kon-
gresowo-Wypoczynkowe.

Zwiedzany przez nas region - kraina jezior i lasów - ma 
bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Liczne pagórki zwane 
morenami osiągają znaczne wysokości. Kręte drogi, rzeki i 
strumienie, jeziora, kompleksy leśne z licznymi zwierzętami i 
ptakami, zabytkowe wiatraki, drewniane chałupy dostarczają 
niezapomnianych wrażeń.

MC i MR

Od lewej: Adam Fulara, Michał Bednarz, Tomasz Fulara. fot. Piotr Piórkowski

Nasze wakacyjne wspomnienia

Bracia FularowieBracia Fularowie 
na Bass Days Poland 2013na Bass Days Poland 2013
Bracia FularowieBracia Fularowie  

na Bass Days Poland 2013na Bass Days Poland 2013

Nasze wakacyjne wspomnienia

Zuzia Chmielina-Badura (OCK) - I miejsce.

Magda Mielcarek (OCK) - II miejsce

Katarzyna Aulich (KOK) - wyróżnienie

Agata Iwańska (KOK) - I miejsce

Pocztówki z wakacji nagrodzone! WĘDRUJEMY, PRZEMIJAMY… 
- listopadowe wspomnienie tych, co odeszli 

Pocztówki z wakacji nagrodzone!

Jeszcze w listopadzie 2012 Roman 
Rozwora  zachęcał do oddawania 
szpiku kostnego.

Piotrek Kuta - takim go zapamiętam.

Ostatni urodzinowy toast pani Marianny Mróz.

W Dniu Matki 2012r. pani Marianna Maciejew-
ska po raz ostatni gościła wśród seniorek.

Kamilek


