
Człowiek.

Trudno bardzo jest spotkać na drodze człowieka.
Jednak czasem włóczęga — samotny wśród tłumu,
Usłyszy nagle pośród codziennych słów szumu
Głos serdeczny, co w serce odrazu przecieka.

Szukamy ciągle ludzi. A ci — jak muzyka
Wielkiego mistrza — tylko czasem dają się spotkać.
Stajemy zaskoczeni — i chce nam się wnikać
W serca dziwne, co serca podróżnych przenika.

I jest nam wtedy dobrze. I czujemy radość.
I czujemy, jak harfy, w Spotkaniu ukryte.
Dzwonią nam jakieś pieśni dopiero odkryte;
I czujemy, jak sercu czyni nam się zadość.

Są ludzie, których palą sny błyskawicowe,
Jakieś ognie huczące, wielkie, jak pożoga.
Ci stają nam na drodze. I wtedy jest droga
Pełna słońca, co jasne nam pada na głowę.

Wtedy chcemy tych ludzi, jak dobre sny, kochać,
Chcemy w szczęścia minutach wszystko im spowiadać,
A w godzinach goryczy na piersi ich szlochać,
I żal swój do ich serca czującego składać.

Stanisław Czernik 
„Gazeta Ostrzeszowska” nr 8 z dnia 26 stycznia 1924 r.
(pisownia oryginalna)

Widok centrum Ostrzeszowa z wieży kościoła farnego, lata 1930.

Panorama miasta z wieży ciśnień, Ostrzeszów, lata 1930.
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Drodzy Mieszkańcy, 

trzymacie dziś w dłoniach Jubileuszowe Wydanie „Gazety Ostrze-
szowskiej”. Ten specjalny numer przypominający, że w naszym 
rodzinnym mieście, 100 lat temu, ukazał się pierwszy numer 
„Gazety Ostrzeszowskiej”, pięknie nawiązuje do historii naszej 
ojczyzny, której 100. rocznicę odzyskania Niepodległości obcho-
dziliśmy w ubiegłym roku. 

Czasy dwudziestolecia międzywojennego to okres odbudowy 
Polski, a wraz z nią odbudowy patriotyzmu, lokalnych społecz-
ności, tworzenia dobra wspólnego oraz wiary w naród. Praca, 
którą ówcześni mieszkańcy włożyli w rozwój naszego miasta, 
przynosi i dziś owoce, my zaś możemy czerpać z tradycji i osią-
gnięć przodków. 

Obecny Ostrzeszów wyłania się z aktywności, pomysłów i czy-
nów setek ludzi, którzy poświęcili mu swoje życie. Dzięki nim mo-
żemy się cieszyć pięknem wzgórz i pagórków, na zboczach któ-
rych porastają liczne lasy, przepięknymi punktami widokowymi, 
urozmaiconym krajobrazem, w który wpisują się ostrzeszowskie 
zabytki m.in. wieża kazimierzowska, kościół farny z XIV wieku, 
pobernardyński klasztor oraz inne równie urokliwe miejsca.

Cieszę się ogromnie, że wśród naszych mieszkańców są pro-
motorzy kultury, którzy pielęgnują i podtrzymują pamięć o hi-
storii regionu, o ludziach, którzy tworzyli to miasto, oraz o tych, 
których utwory literackie, dzieła malarskie oraz grafiki i zdjęcia 
dokumentują życie kulturalne naszego miasta. Wielcy twórcy jak 
Antoni Serbeński i Stanisław Czernik wraz z mieszkańcami two-
rzyli i tworzą do dziś „ducha” naszej małej ojczyzny. 

Dziś mają Państwo okazję zapoznać się z fragmentem dorobku 
kulturalnego, jakim była niewątpliwie „Gazeta Ostrzeszowska” 
wydawana na naszym terenie w latach 1919–1939. 

Mam nadzieję, że ta reedycja zachęci Państwa do odkrywa-
nia na nowo naszej wspólnej, ciekawej, a nie tak odległej historii 
Ostrzeszowa i regionu.

Patryk Jędrowiak
   Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów 

„W dzisiejszym nr. naszego pisma uwidoczniony jest herb mia-
sta Ostrzeszowa. Znak ten będzie stale widniał na czele GO gło-
sząc polskość i prastarość Ostrzeszowa, jako jednostki o ustroju 
miejskim.”

Marian Malinowski 
„Gazeta Ostrzeszowska” nr 9 z dnia 30 stycznia 1935 r.



Na początku XX wieku Polska i Polacy znajdowali się w trud-
nym położeniu. Musieli zdjąć z siebie okowy niewoli, choć wiary 
w odmianę wyroków historii było coraz mniej. A przecież po-
trzeba było wtedy rodakom zapału, który wyniósłby Ojczyznę 
na niepodległość. Ten cel należało osiągnąć, walcząc na każdej 
płaszczyźnie życia narodowego, społecznego, religijnego, kultu-
rowego. Polacy walczyli wszak od wieków o wolność — orężem, 
duchem, wiarą, modlitwą… Im więcej doznawali uciemiężania, 
tym mocniej myśleli o odrodzeniu, pielęgnując w kolejnych po-
koleniach niezłomny patriotyzm i ufność w Bożą opiekę nad na-
rodem. Jakże często Polacy zawierzali swój trudny los Matce Bo-
skiej Częstochowskiej, którą Jan Kazimierz w 1656 roku ogłosił 
Królową Polski. W narodzie umacniało się poczucie, że tylko z Jej 
pomocą mogą osiągnąć Wolną Ojczyznę.

Ostrzeszów był od czasu rozbiorów przygranicznym miastecz-
kiem w zaborze pruskim. Położony w Wielkopolsce funkcjono-
wał na styku różnych kultur, religii i społeczności. I podobnie 
jak cała wielkopolska kraina przeciwstawiał się germanizacji, 
by zachować rdzenną polskość. 20 maja 1901 roku rozpoczął się 
słynny strajk dzieci wrzesińskich (pokolenie, które w roku 1918 
wywalczyło niepodległość). Nauczyciel religii, Niemiec Schölz-
chen, pobił jedno z dzieci, gdyż nie chciało odpowiadać w języku 
niemieckim. Następnie na polecenie inspektora szkolnego, Niem-
ca Wintera, zarządzono zbiorową chłostę. Zastrajkowała wów-
czas cała szkoła, 158 dzieci oraz rodzice, którzy w obronie dzieci 
siłą wtargnęli do budynku szkoły. Duchowym przywódcą strajku 
był ksiądz Jan Laskowski, kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu 
Odrodzenia Polski, niestrudzony obrońca polskości w walce z pru-
skim zaborcą. Zmuszane do nauki w języku niemieckim, na znak 
protestu dzieci odmawiały odpowiedzi. Ciekawym przykładem 
służy świadectwo Letycji Fabrowskiej z roku 1906, w którym ma 
wpisane, iż odmówiła dwukrotnie odpowiedzi i wydalono ją ze 
szkoły. Rodzice dzieci tutejszych uczestniczących w strajku otrzy-
mały w 1907 roku list z rejencji królewskiej w Poznaniu o nałoże-
niu kary od 5 marek lub 2 dni aresztu, jeżeli dziecko nadal będzie 
strajkować.

Anonimowy wiersz strajkujących podkreślał patriotyczny wy-
miar protestu:

My z Tobą, Boże, rozmawiać chcemy,
lecz „Vater unser” nie rozumiemy,
i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać,
boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz.

W 1905 roku Henryk Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla, 
m.in. za ukazanie w twórczości ducha narodowego. 15 sierpnia 
1906 roku pół miliona Polaków przybyło na Jasną Górę w Na-
rodowej Pielgrzymce, by złożyć Królowej Polski „najwyższe 
wotum” — odbudowaną wieżę jasnogórską. 29 sierpnia obcho-
dzono po raz pierwszy Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. 
Rozbrzmiały na całą Polskę słowa kaznodziei: „Cały Naród wy-
glądał tej uroczystości z utęsknieniem. Bo pragnął dopełnić tego, 
co przysiągł wraz z królem Janem Kazimierzem we Lwowie dnia 
1 kwietnia 1656 roku, gdy wśród strasznych utrapień Królową 
Polski Ją ogłosił… Po ostatnim rozbiorze, podzieliwszy Polskę 
na trzy części, nieprzyjaciele nasi obdarli ją ze wszystkiego bo-
gactwa i wymazali spomiędzy państw Europy, jakby jej nigdy nie 

było. A jednak ta Polska nie ginie… Naród złamany na części zra-
sta się duchowo. Jest nadzieja, że zrośnie się zupełnie. Dowodem 
tego Uroczystość piętnastego sierpnia, na którą zebrali się Pola-
cy ze wszystkich dzielnic dawnej Polski…”. 22 maja 1910 roku 
odbyła się ponowna koronacja obrazu Matki Boskiej Królowej 
Polski tzw. milenijnymi koronami, które zostały przesłane przez 
papieża Piusa X.

W 1908 roku wyszła ustawa germanizacyjna uderzająca w Wiel-
kopolan: urzędowym językiem stał się niemiecki, a polskiego 
zabroniono publicznie używać. W tym samym roku Maria Ko-
nopnicka napisała Rotę. Pieśń powstała jako bunt przeciw trze-
bieniu polskości w zaborze pruskim. Po raz pierwszy zaśpiewało 
ją publicznie kilkuset chórzystów z terenów objętych zaborami 
15 lipca 1910 roku podczas odsłonięcia Pomnika Grunwaldz-
kiego w Krakowie, w rocznicę 500-lecia zwycięstwa w bitwie 
pod Grunwaldem. W uroczystości wzięło udział patriotyczne to-
warzystwo „Sokół”, którego sztandar właśnie tam na uroczystej 
mszy poświęcił biskup Władysław Bandurski.

Marzeniem parafian ostrzeszowskiej fary było zaproszenie do 
pięknego kościoła Pani Jasnogórskiej, aby swą obecnością wspie-
rała i ochraniała Polaków w przygranicznym mieście. W lipcu 
1910 roku ostrzeszowianie z zebranych pieniędzy zamówili obraz 
Królowej Polski u malarza Franciszka Jędrzejczyka w Częstocho-
wie. 15 maja 1911 roku został on wprawiony przez Romana Li-
gockiego w główny ołtarz. Wtedy też włożono za obraz pergamin 
(kapsułę czasu), na którym pięknym pismem polskim, nie nie-
mieckim, opisał Marian Malinowski historię powstania obrazu. 

Kult Matki Boskiej Królowej Polski od tamtej chwili trwa 
wśród ostrzeszowskich katolików. Opieka Maryi była im potrzeb-
na tuż po zakończeniu wojny, kiedy poszli do powstania wielko-
polskiego, by wywalczyć wolność i polskość dla swojej krainy. 
Jak powiada wieloletni proboszcz fary ks. Stefan Szkaradkiewicz, 
kult Matki Boskiej Częstochowskiej był zawsze zagadką, a wyni-
kał z niemożności swobodnego pielgrzymowania do Częstochowy 
w tamtych latach. Granice zaborców były trudną przeszkodą, zatem 
ostrzeszowianie zapragnęli mieć obraz Królowej Polski w swoim 
kościele. Obraz był darem parafian z dobrowolnych składek.

Cytat z pergaminu
Niniejszy obraz był sprawiony za bytności Księdza Proboszcza 
Michała Perlińskiego, wikariuszy: Księdza Józefa Schulza i Księ-
dza Stanisława Strehla z dobrowolnych składek na ten cel zbie-
ranych. Zamówiono go w lipcu 1910 roku u malarza Franciszka 
Jędrzejczyka w Częstochowie. Poświęcony został na Jasnej Górze 
przez prałata Księdza Michalskiego dnia 25 listopada 1910 roku. 
Do Ostrzeszowa został przywieziony dnia 26 listopada 1910 roku 
przez rendanta Ludwika Bielawskiego, Mariana Malinowskie-
go i organistę Jana Hoffmana. Z cłem, przywózką itd. kosztował 
675,25 marek. W ołtarz wprawił go dnia 15 maja 1911 roku sto-
larz Roman Ligocki.

Ostrzeszów, dnia 15 maja 1911 roku

O tej pięknej historii nie opowiedział ks. Michał Perliński 
w książce Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie bliższej jego i dalszej 
okolicy, wydanej w 1920 roku przez drukarnię M. Malinowskie-
go. Poznaliśmy ją dopiero w wolnej Polsce po niemal 100 latach. 
Podczas remontu fary w latach 2002–2005 za obrazem Matki 
Boskiej konserwatorzy znaleźli pięknie napisaną pergaminową 
kartkę zwiniętą w rulon. Dopiero my, wnukowie i prawnukowie, 
możemy cieszyć się tak wielkim skarbem i świadectwem wiary, 
jakie pozostawili nam dziadkowie. 

Po peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, na 
setną rocznicę (15 maja 2011 roku) opieki cudownego obrazu 
Królowej Polski w farze ostrzeszowskiej, została ofiarowana zło-
ta róża od parafian.

Ku pokrzepieniu serc!
Historia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z ostrzeszowskiej fary

Marian Hipolit Malinowski, ur. 11 sierpnia 1882 roku w Izbicy, 
powiat kolski, syn szewca Jana Malinowskiego i Eleonory Mali-
nowskiej z d. Bielawskiej. Wcześnie utraciwszy rodziców, został 
wzięty na wychowanie przez brata matki Ludwika Bielawskiego. 
Przebyta w dzieciństwie gruźlica kości zdeformowała mu rękę, 
lecz mimo to nie zatracił ponadprzeciętnej sprawności manual-
nej. Wedle przekazów rodzinnych wuj Bielawski zanosił usilne 
prośby o uzdrowienie chłopca do św. Jana Bosko. Wuj Ludwik 
Bielawski, powstaniec styczniowy, doświadczony życiem wycho-
wał syna siostry Eleonory w duchu głębokiej wiary i w oparciu 
o zasady pracy u podstaw i pracy organicznej (jeśli chcesz wygrać 
z zaborcą, musisz być mądrzejszy od niego nawet poprzez samo 
kształcenie, musisz znać jego język, stąd znajomość w mowie 
i piśmie języka niemieckiego i rosyjskiego nie była niczym nad-
zwyczajnym). Z racji uszczerbku na zdrowiu Malinowski został 
w 1902 roku zwolniony z obowiązku służby wojskowej przez 
Królewską Komisję Poborową w Okręgu 22 Brygady Infanterii. 
Dorastał w Ostrzeszowie, gdzie Ludwik Bielawski wprowadzał 
go tajniki profesji drukarza. W Berlinie, Kijowie oraz we Wrocła-
wiu wyuczył się kilku zawodów: litografa, fotografa, drukarza 
i introligatora. W Berlinie spotkał się z innymi Polakami mający-
mi wpływ na budowanie ducha polskości: Henrykiem Sienkiewi-
czem, Marią Konopnicką, Feliksem Nowowiejskim oraz Wojcie-
chem Korfantym, o którym w późniejszym okresie często pisał 
w „Gazecie Ostrzeszowskiej”, wspierając jego działania plebiscy-
towe przyłączenia Górnego Śląska do Polski.

W 1908 roku przejął drukarnię po wuju. Głęboka wiara i dą-
żenie do wolności znalazły wyraz w roku 1910, w 500. rocznicę 
zwycięstwa nad Krzyżakami wspólnie z parafianami z Ostrze-
szowa przywiózł z Częstochowy do fary ostrzeszowskiej obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej. 8 października 1912 roku wziął 
w Berlinie ślub z Anielą (Adel) Ligocką. Małżeństwo zamieszkało 
w Ostrzeszowie. W 1914 roku na świat przyszła córka Irena, w 1920 
roku córki bliźniaczki, które zmarły zaraz po urodzeniu. Od roku 
1907 zaangażowany był w organizację Towarzystwa Oświaty i To-
warzystwa Czytelni Ludowych, prowadząc kursy pisania na ma-
szynie. Od 1 kwietnia 1919 do 30 sierpnia 1939 roku redagował 
i wydawał „Gazetę Ostrzeszowską”. W okresie międzywojennym 
organizował życie społeczne i kulturalne w Ostrzeszowie, pełniąc 
szereg ról publicznych, m.in. w latach 1921–1925 był przewodni-
czącym rady miasta, a w 1934–1939 wiceburmistrzem. Zaanga-
żował się również w plebiscyt na Górnym Śląsku (20 marca 1921 
roku), pełniąc funkcję skarbnika plebiscytowego. Jako właściciel 
drukarni należał do Towarzystwa Przemysłowców, które mia-
ło wprowadzać młodych przedsiębiorców w rzemiosło poprzez 
sekcje Towarzystwa Terminatorów. Aktywnie uczestniczył w sek-
cjach teatru amatorskiego i towarzystw śpiewaczych. 8 listopada 
1931 roku wystawiono sztukę Dla Chrystusa, którą wyreżysero-
wał. We współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży 
Miejskiej zorganizował ponadto wiele widowisk i spektakli te-
atralnych. W latach 30. był wiceprzewodniczącym Dozoru Ko-
ścielnego oraz rendantem w parafii farnej. W 1938 oraz w 1939 
roku został wybrany na wiceprezesa Ligi Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej (LOPP), organizacji paramilitarnej promującej 
lotnictwo sportowe, komunikacyjne i wojskowe.

Z nastaniem II wojny światowej został wraz z rodziną wysie-
dlony przez Niemców do Generalnej Guberni, do wsi Mrozy, woj. 
mazowieckie. W latach 1940–1944 mieszkał w jednym domu 
z rodziną Bieńków w Iwowe, gdzie prowadził kursy pisania na 
maszynie oraz szycia na maszynie Singer. Sprawował również 
w Iwowem funkcję wójta, pod koniec wojny musiał się ukrywać 
przed Rosjanami i pomagał żołnierzom AK w oddziale sanitar-
nym. Po wojnie wrócił do Ostrzeszowa. Socjalistyczna władza 
zabrała mu maszyny drukarskie, co uniemożliwiło wydawanie 
„Gazety Ostrzeszowskiej”. Przerażony nową rzeczywistością 
ustrojową skupił się na życiu rodzinnym i drobnych pracach intro-
ligatorskich. Zmarł 6 lutego 1965 roku, spoczywa na miejscowym 
cmentarzu.

Pergamin z historią obrazu znaleziony przez konserwatorów
w ostrzeszowskiej farze w latach 2002–2005. 

Dokument udostępnił ks. prob. Leszek Szkopek.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej wprawiony w ołtarz główny
ostrzeszowskiej fary w 1910 r.

Marian Hipolit Malinowski, około 1935 r.
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„Gazeta Ostrzeszowska” była następstwem różnorodnych działań 
na wielu płaszczyznach społecznych, pokazując siłę patriotyzmu 
społeczeństwa polskiego w Ostrzeszowie. Marian Malinowski, 
redaktor naczelny i wydawca, był zwolennikiem pracy u podstaw. 
Znajomość w mowie i piśmie trzech języków (polski, niemiecki, 
rosyjski) stała się dla niego doskonałym narzędziem do twórczej 
pracy, a kontakt z literaturą i wiedza historyczna pozwalały mu 
wraz z elitą intelektualną Ostrzeszowa kształtować patriotyczną, 
kulturalną oraz gospodarczą świadomość społeczeństwa w odro-
dzonej Polsce.

Taka postawa Redaktora miała wielki wpływ na charakter 
przyszłej „Gazety Ostrzeszowskiej”. Kiedy tylko Polska odzy-
skała wolność i nadarzyła się sposobność wydawania cyklicznie 
polskiej gazety, pojawiła się „Gazeta Ostrzeszowska”, która uka-
zywała się dwa razy w tygodniu: w środę i w sobotę. Pierwszy 
numer ukazał się 1 kwietnia 1919 roku, nakładem 3800 egz. Na-
kład się zmniejszał się i w 1922 roku wynosił 1756 egz., a w roku 
1926 — 1100 egz., ostatni numer ukazał się 30 sierpnia 1939 roku. 
Do połowy 1921 roku była organem urzędowym powiatu ostrze-
szowskiego. Następne numery pojawiały się z bezpłatnym do-
datkiem do gazety „Orędownik Ostrzeszowski”. Z upływem lat 
pismo skłaniało się coraz bardziej w stronę chrześcijańskiej de-
mokracji. Ukazywały się również numery specjalne, tak jak na 
25-lecie Towarzystwa „Sokół” (nr 51 z 1 i 2.07.1922 roku) czy 
10-lecie powstania wielkopolskiego (w dwóch kolorach czarnym 
i czerwonym, nr 90 z 11.11.1928 roku). Drukowano również do-
datki świąteczne, ilustrując tradycje świąt grafikami przypomina-
jącymi linoryty. W piśmie normalnie nie drukowano zdjęć, lecz 
bywały wyjątki: nr 59 z 23.07.1930 roku — zdjęcie ks. W. Leśno-
brodzkiego, nr 9 z 30.01.1937 roku — zdjęcie św. Jana Bosko, nr 
12 z 10.02.1937 roku z okazji 15 lat papiestwa — portret Piusa 
XI oraz ponownie informując o jego śmierci w numerze 12 
z 10.02.1939 roku. W numerze 73 z 12 września 1934 roku 
zamieszczono portret z okazji nadania honorowego obywatela 
Ostrzeszowa staroście Nikiforowi Dąbrowieckiemu, a w numerze 
41 z 21 maja 1938 roku wydrukowano po raz drugi zdjęcie sta-
rosty Nikifora Dąbrowieckiego — z okazji nadania najwyższego 
odznaczenia papieskiego osobom świeckim: komandora Orderu 
Świetego Grzegorza Wielkiego. W numerze 97 z 7 grudnia 1938 
roku po raz pierwszy opublikowano dwa zdjęcia grupowe Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej.

Gazeta przez cały okres 20 lat publikowała wiadomości ze 
świata, Europy, kraju i naszego miasteczka. Z początku była dość 
neutralnym pismem, ale z czasem uformowała się jako prasa dla 
Polaków i katolików, co często było podkreślane w przeróżnych 
artykułach i ogłoszeniach. Nie szczędziła krytyki faszyzmowi 
i nazizmowi, jak również często potępiając komunizm, co widać 
w przesłaniu gazety: ,,GAZETA OSTRZESZOWSKA, najstar-
sze i najtańsze pismo polskie dla wszystkich stanów zach. Polski, 
winna znajdować się w każdym domu, gdyż redagowana była, 
jest i będzie w duchu katolickim” (cytat z nr 73 z 1938 roku).

Styl i grafika gazety przez pierwsze 12 lat nie ulegały zmianie, 
winieta zajmowała dwie trzecie szerokości strony, tekst dzielił 
stronę na trzy kolumny, często na pierwszej stronie na dole były 

przedrukowane fragmenty książek literatury polskiej, czasami 
fragmenty historii regionu. Pierwsza strona zawierała głównie in-
formacje o wydarzeniach w kraju i ze świata. Natomiast ostatnia 
strona zawierała głównie wiadomości z miasteczka i informacje 
o działalności towarzystw i życiu towarzyskim w tamtym okresie. 
Na końcu znajdowały się ogłoszenia i reklamy mówiące wiele 
o kondycji gospodarczej regionu. 

Format gazety to dwie strony B3, od numeru 9 z 23 stycznia 
1929 roku w prawym rogu winiety pojawił się rok wydania 10., 
we wcześniejszym numerze mieliśmy rok 43., co można wią-
zać z momentem osiedlenia się Malinowskiego u swojego wuja 
Bielawskiego w Ostrzeszowie. W roku 12. wydawanej gazety od 
numeru 22 z 18 marca 1931 roku zmieniono winietę, graficzna 
strona z nagłówkiem zajmowała już całą szerokość pierwszej 
strony, zmieniła się również wielkość wydawnictwa z 2 do 4 stron 
B3, poinformowano czytelników o zawarciu umowy z agencjami 
telegraficznymi i zorganizowaniu własnej służby korespondencyj-
nej, co miało znacznie usprawnić przekaz wiadomości. W roku 1934 
zmieniono grafikę, od tego roku winieta przedstawiała blokowy 
napis GAZETA OSTRZESZOWSKA, poniżej zaś, na środku, 
znajdowała się w kształcie herbu grafika ostrzeszowskiej baszty 
autorstwa Antoniego Serbeńskiego. W numerze 9 z 30 stycznia 
1935 roku na winiecie gazety zamieszczono po raz pierwszy wi-
zerunek herbu miasta Ostrzeszowa. Redaktor Marian Malinowski 
w tym numerze umieścił takie oświadczenie: ,,W dniu dzisiejszym 
nr 9 naszego pisma uwidoczniony jest herb miasta Ostrzeszowa. 
Znak ten będzie stale widniał na czele GAZETy OSTRZESZOW-
SKIEJ, głosząc polskość i prastarość Ostrzeszowa, jako jednostki 
o ustroju miejskim”. W ten sposób ukształtował się ostateczny 
wizerunek gazety.

Jako ostatni ukazał się numer 69 z dnia 30 sierpnia 1939 roku, 
kończąc 20 lat istnienia tej patriotycznej gazety i niezależnego 
wydawnictwa. 

Z drukarni Mariana Malinowskiego wyszło wiele znakomi-
tych publikacji — zarówno periodyków, jak i książek czy dru-
ków ulotnych. Od 1908 do 1918 roku ukazywał się okazjonalnie 
„Przewodnik Ostrzeszowski”. W całym okresie międzywojen-
nym wydawana była „Gazeta Ostrzeszowska”. W 1920 roku ks. 
radca Michał Perliński opublikował pracę Wspomnienia o mieście 
Ostrzeszowie bliższej jego i dalszej okolicy, zawierającą szcze-
gółowe opisy parafii z okolic Ostrzeszowa. Stanisław Czernik 
redagował i drukował tutaj w latach 1935–1939 słynną w całym 
kraju „Okolicę Poetów”. Drukowano tu także w latach 1936–1939 
„Chudego Literata”, gazetkę koła polonistycznego działającego 
przy gimnazjum salezjanów. Wysoki poziom reprezentowały 
„Nowiny Śpiewacze”, redagowane przez ostrzeszowian Ignace-
go Rozmarynowskiego i Stanisława Sarnowskiego oraz apteka-
rza z Kępna Aleksandra Feige. Regularnie ukazywał się w latach 
1931–1938 „Tygodnik Parafialny”, redagowany przez ks. prob. 
Grzegorza Kucharskiego. Od roku 1937/1938 tygodnik był bez-
płatnym dodatkiem do „Gazety Ostrzeszowskiej”.

Gazeta OStrzeSzOWSKa 1919–1939
Szkoła patriotyzmu i źródło rzetelnej informacji 
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Artykuły na str. 2 i 3 opracował Grzegorz Kosmala, 
prawnuk Mariana Malinowskiego.

Marian Malinowski, Ostrzeszów, lata 30. XX w.

Drukarnia, skład publikacji ze czcionek w kasztach. Od lewej: Marian 
Malinowski, N.N., Irena Malinowska, Janina Kubiak, Agnieszka Kędzia, 

Franciszka Nowicka, Ostrzeszów, lata 30. XX w.

Druk „Gazety Ostrzeszowskiej”, piąty z lewej Marian Malinowski z córką Ireną, Ostrzeszów, lata 30. XX w.
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Najstarsza dostępna winieta „Gazety Ostrzeszowskiej” nr 35 z dnia 30.09.1921 r.

Winieta ostatniego wydania „Gazety Ostrzeszowskiej” nr 69 z dnia 30.08.1939 r.
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Grupa ćwicząca „Sokoła”, po lewej w stroju sokolim A. W. Wodniakowski,
Ostrzeszów, marzec 1898 r. (wg „Gazety Ostrzeszowskiej” nr 44 z 1922 r.)

Jubileuszowy numer „Gazety Ostrzeszowskiej” oraz okolicznościowa wystawa zostały opracowane 
i wydane staraniem Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 

oraz Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Teksty — Patryk Jędrowiak, Grzegorz Kosmala. Zdjęcia — Grzegorz Kosmala. 

Korekta i stylizacja językowa — Wiesław Przybyła.
Opracowanie graficzne, skład gazety i wystawy — Stanisław Kulawiak.

Ilustracje archiwalne — źródła wymienione w bibliografii na str. 3.
Druk gazety — Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa. Druk wystawy — ANC, Ostrzeszów.

„Gazeta Ostrzeszowska” nr 51 z dnia 1 i 2.07.1922 r. „Gazeta Ostrzeszowska” nr 15 z dnia 22.02.1939 r. „Gazeta Ostrzeszowska” nr 69 z dnia 18 sierpnia 1937 r.

Skrzyżowanie ulic Wodniakowskiego i Piłsudskiego, na pierwszym 
planie żelazny słup energetyczny, dalej pomnik św. Jana Bosko 

i internat ks. salezjanów, Ostrzeszów, koniec lat 30. XX w. 

Stacja benzynowa przy ul. Zamkowej, Ostrzeszów, lata 30. XX w.


