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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

ZE ģMIERCIć POD RČKČ
Część 13.
Autor
wspomnieĔ, których
fragmenty wojenne publikujemy, to urodzony
w Rogaszycach
w roku 1928 Józef ChowaĔski.
1 wrzeĞnia, kiedy rozpoczynaáa siĊ II wojna
Ğwiatowa, miaá
zaledwie 11 lat

Służba
u „dziadków”
Po niedáugim pobycie w domu
musiaáem znów gdzieĞ siĊ zatrudniü. Miaáem juĪ wydaną przez
Arbeitsamt (poĞrednictwo pracy)
kartĊ zatrudnienia (Beschaeftigung
karte) i powinnoĞcią gospodarza
byáo powiadomiü Arbeitsamt, Īe juĪ
u niego nie pracujĊ. Wtedy Arbeitsamt kierowaá do innego bauera
czy pracy, przewaĪnie tam, skąd
wszyscy uciekali i trudno byáo wytrzymaü. Licho kiedy zdarzaáo siĊ,
Īe zmiana byáa na lepsze. Urządziáem siĊ u starszych wiekiem
dziadków. Ze wzglĊdu na wiek i
Ğredniej wielkoĞci gospodarstwo
przysáugiwaá im sáuĪący. Dziadek
pojechaá do Arbeitsamtu, zaáatwiá,
no i zostaáem.
U dziadków na ogóá byáo mi dobrze, pasáem krowy na áaĔcuchu po
drogach, miedzach, przydroĪnych
rowach, nie byáo pastwiska staáego,
trochĊ áąki na siano i to daleko od
domu. Nie mogáo byü obojĊtne dla
mnie, czy krowy siĊ najedzą, czy
nie, po to pasáem, Īeby napaĞü,
starzy ludzie przywiązywali do
tego ogromną wagĊ i od tego w duĪym stopniu zaleĪaá byt pastucha.
Publiczne drogi, rowy i wertepy wytarte do pnia, wypalone od sáoĔca.
Nie byáo gdzie paĞü. A ja zawsze
sáyszaáem te sáowa: „Ady Īyn, ĪyĔ,
ta ino zawsze gdzieĞ popasiesz, a
starej siĊ, coby krowy przyszáy najedzone”.
Co miaáem robiü? Pod strachem pasáem komuĞ w szkodzie,
najczĊĞciej na dworskim. Wprawdzie ucho od dzbana urywaáo siĊ
nieraz i od rządcy obrywaáem batogiem, ale do domu siĊ do tego nie
przyznawaáem, waĪne, Īe krowy
przychodziáy najedzone. Dopiero
po kilku takich cielesnych upomnieniach zarządca wezwaá dziadka na
rozliczenie do dworu. Tragedii nie
byáo – za szkodĊ wyznaczyá kilka
dni obrobku jesienią przy wykopkach. Za bardzo nie miaá kto odrobiü. Dziadek musiaá jednym koniem
zwoziü z pola kartoﬂe do kopców.
Za to wieczorem, jak upasowaá,
ostatni wóz kartoﬂi przywoziá sobie
do kopca.
Poza codziennym pasieniem
pomagaáem we wszystkich pracach
gospodarskich z wyjątkiem dojenia
krów i oprzątku konia. Krowy doiáa
córka mieszkająca naprzeciwko,
przez drogĊ, zaĞ konia wyáącznie
dziadek oprzątaá i lejców, poza popĊdzaniem w kieracie, nikomu w
garĞü nie daá. CzĊsto powtarzaá,
Īe konia, kobiety, koáa roweru i zegarka nikomu siĊ nie poĪycza, bo
moĪna byü pewnym, Īe oddadzą
zepsute. Bezsprzeczna racja.
Za najbardziej uprzykrzoną
robotĊ uwaĪaáem zemlenie na Īarnach kaĪdego dnia, z wyjątkiem
niedzieli, okoáo 3-4 kg Īyta. KamieĔ, w porównaniu do domowych
Īaren, byá wiĊkszy, meááo siĊ szybciej, ale o wiele ciĊĪej byáo obracaü.
Praca ta musiaáa byü wykonana jak
najwczeĞniej rano ze wzglĊdu na
bezpieczeĔstwo - wczeĞnie maáo
kto siĊ krĊciá i byáo prawie pewne,
Īe nikt nie nadejdzie. Zajmowaáo
mi to póá godziny, zimą dobre na

rozgrzewkĊ, za to latem pot spáywaá ciurkiem. Z tego, z domieszką
mąki kartkowej wypiekano chleb
dla trzech rodzin. Dziadek w tym
czasie chodziá po podwórku, czĊĞciowo robiá oprząt, babka grzaáa
wodĊ dla ĞwiĔ, szykowaáa w wiaderkach Ğwiniom, my koĔczyliĞmy
z dziadkiem oprzątek i szliĞmy na
Ğniadanie. Jak dáugo tam byáem,
kaĪdego dnia, z wyjątkiem niedzieli, byáa polewka, do tego na sáodkim
mleku. Początkowo jadáem na przymus, a z czasem siĊ przyzwyczaiáem i dobrze byáo. Chleb sobie pieczony, przewaĪnie czerstwy, babka
kaĪdemu kroiáa na miseczkĊ, tyle,
ile uwaĪaáa za stosowne. Do przejedzenia tego nie byáo, prawdĊ mówiąc - jak wyszedáem na podwórko,
spojrzaáem w niebo, to juĪ mi siĊ
jeĞü chciaáo. Dziadkom moĪe i starczaá, ale ja máody zdrowy, odczuwaáem niedosyt przynajmniej do
obiadu. Dopominaü siĊ o wiĊcej nie
Ğmiaáem, a nawet nie miaáem prawa, byáa wojna i wszyscy mniej lub
wiĊcej handlowali gáodem.
KtóregoĞ dnia wpadáem na pomysá zorganizowania kilku kostek
chleba do swojej miski. Byáo przyjĊte, Īe po rannym oprzątku kaĪdy
w kuchni siĊ myá, po czym szliĞmy
do pokoju wspólnie odmówiü poranny pacierz. Dziadkowie zawsze
dáuĪej mówili ode mnie. ZdąĪyáem
w tym czasie jeszcze nanieĞü wody
do ceberka i torfu pod kuchniĊ.
PomyĞlaáem, Īe dziadkowie nie
zauwaĪą, Īe w ich miskach jest po
kilka kostek chleba mniej. Skróciáem jeszcze trochĊ paciorek, po
czym ubraáem dziadkom chleba do
swojej miski, dla niepoznaki chleb
w miseczkach dziadków najeĪyáem. Przez kilka nastĊpnych dni
ta sztuka száa gáadko, pacierz byá
krótki, jedzenie dáuĪsze, dziadkowie na odwrót – pacierz dáuĪszy,
jedzenie krótsze. AĪ pewnego dnia
dziadek mówi do babki: „Te, Jagna,
co ty tego chleba tak szczĊdzisz,
przecieĪ jo zawsze gáodny, juĪem
zesáabá”. A babka na to: „Przecie
kraje zawsze równo, a jak byde
wiĊcej krajaü, to nom bochenek na
tydzieĔ nie starczy”.
Dziadek na to: „Jak nie starczy
chleba, to gotuj pyrki, coĞ jeĞü trzeba”.
Od tego czasu jednego dnia
byá chleb z polewką, drugiego pyrki
w skórkach. Od tego czasu jakoĞ
bardziej moĪna byáo pojeĞü. Za tĊ
kradzieĪ chleba sumienie mnie nie
przeĞladowaáo.
Z poáudniowo – wieczorowego
udoju babka zbieraáa ĞmietankĊ. U
córki, bez drogĊ, byáa w szorowni
centryfuga, którą siĊ po kryjomu
uruchamiaáo. Nie chodziáo o procent mleka ani pieniądze, waĪne,
aby zapobiec biedzie. Jak siĊ nazbieraáo odpowiednią iloĞü Ğmietany, babka wlewaáa do kany i przyklepywaáa na masáo. A miaáa swój
szczególny sposób robienia masáa,
zwáaszcza latem – trochĊ porobiáa,
nastĊpnie áadowaáa mi kankĊ do
plecaka i kazaáa wokóá pola truchcikiem przejĞü. Jak wracaáem do
domu, masáo byáo zrobione.
Jednego razu idĊ miedzą pomiĊdzy Īytami i wziąá mnie smak
na masáo. Maáo myĞląc, dobraáem
siĊ do zawartoĞci konewki. Masáo
co dopiero zaczynaáo siĊ robiü.
PomyĞlaáem, jak nie teraz, to juĪ
póĨniej nie uda mi siĊ podpucowaü.
PrzyáoĪyáem kankĊ do gĊby, przechyliáem i pijĊ – áyk, dwa, trzy, piĊü,
moĪe i wiĊcej. Smakowaáo pysznie.
Po czym zatkaáem i zabezpieczyáem, konewkĊ na plecy i, podrygując, idĊ dalej. Uszedáem moĪe 150200m i poczuáem, Īe bĊdą káopoty.
Zawczasu luzujĊ szelki, by w razie
czego nie byáo za póĨno. Nie pomyliáem siĊ – za ten czyn spotkaáa mnie zasáuĪona kara, chyba ku
trzem dniom fatygowaáo mnie nad-

liczbowe urzĊdowanie. Dziadków
to zainteresowaáo, bo ani jadáem,
ani spaáem. Dziadek siĊ ze mnie
podĞmiewaá i dogadywaá, moĪe
i rozszyfrowali przyczynĊ mojej
niedyspozycji, ale nie przyszáo mi
nawet na myĞl przyznaü siĊ do tak
haniebnego czynu. Babka podkurowaáa mnie kartoﬂanką i jakoĞ wróciáem do normy. Nadal chodziáem z
tym masáem, przewaĪnie wczeĞnie
rano lub czasem o zmroku, lecz
nigdy wiĊcej do kanki nie zaglądaáem. Ilekroü plecak z zawartoĞcią
zakáadaáem na plecy, a babka dopinaáa pasek, robiáo mi siĊ mdáo.
Tego masáa toĞmy licho jedli, babka dawaáa swoim córkom,
szczególnie tej, której mąĪ – oﬁcer,
ranny w 39 roku, dostaá siĊ do niewoli i caáą wojnĊ przebywaá w stalagu. PóĨniej i ją razem z dzieümi
wywieĨli na przymusowe roboty w
gáąb Rzeszy w okolice Kempten,
nad szwajcarską granicą, do bauera.
Dostaá mi siĊ po nim mundur
i kilka czapek, orzeáki odpiąáem,
schowaáem, resztĊ – odznaczenia,
srebrne paski – nosiáem, nawet mi
siĊ to podobaáo. AĪ jednego razu,
gdy jak zawsze pasáem krowy po
przydroĪnych rowach, jedzie bryczką soátys i dwu Īandarmów. Zatrzymali siĊ, pomimo Īe zdjąáem czapkĊ i gáoĞno powiedziaáem „guten
Tag”. Jeden z nich krzyknąá po niemiecku: „Kom hier”. ChwilĊ siĊ zastanowiáem, czy podejĞü, czy moĪe
czmychnąü w Īyto, a on powtórzyá,
juĪ po polsku: „ChodĨ tu, jak ciĊ
woáam, co nie rozumiesz?!”
Przyszáo mi na myĞl, Īe jak
zacznĊ uciekaü, to moĪe strzelaü,
wiĊc podszedáem do bryczki; przeczuwaáem, o co im chodzi. CzapkĊ trzymaáem w rĊce, pokazaá na
czapkĊ i powiada: „Daj to ”. Rozprostowaá, przyjrzaá siĊ… na miejscu,
gdzie byá orzeáek, pozostaá Ğlad,
materiaá byá mniej wyblakáy. Zajrzaá
do wewnątrz – byá tam podpis tego
oﬁcera. Zapytaá, skąd to mam. Zacząáem mu táumaczyü, zadawaá pytania, na które nie umiaáem odpowiedzieü. Ze strachu zacząáem siĊ
plątaü. Ryknąá na mnie, wtedy juĪ
caákiem zamilkáem. Uderzyá mnie
okuciem daszka w twarz i mówi:
„Ja ciĊ, bydlaku, nauczĊ mówiü”.
Poczuáem ciepáą krew spáywającą ciurkiem po gĊbie. ResztĊ, co
i jak, soátys wytáumaczyá, pomimo
Īe nie byá na mnie zbyt áaskawy,
ale mnie znaá, bo sáuĪyáem u niego.
Jak skoĔczyá, powiedziaá do mnie:
„Jak ciĊ jeszcze raz zobaczĊ w
tych Ğmierdzących lumpach, to siĊ
z tobą rozprawiĊ. Nie bĊdziesz se
igroá. A tero idĨ siĊ umyj do rówka,
bo wyglądosz jak niedorĪniĊta Ğwinia”.
Czapki mi nie oddali. PóĨniej,
jak zsiekli dworskie Īyto, poniewieraáa siĊ na Ğciernisku, podniosáem
– na okuwce byá Ğlad ciosu w postaci kawaáka przyschniĊtej skóry
z brwią. Nosiáem te rzeczy nadal, z
tym Īe guziki munduru i przy pasku
na czapce obciągnąáem szmatą,
oderwaáem okuwkĊ daszka, a rogi
rogatywki powpychaáem do Ğrodka.
Po przebyciu u dziadków okoáo roku, dali mi do zrozumienia,
Īe mogĊ odejĞü. Na moje miejsce
szykowali swojego wnuka. Byá ode
mnie rok starszy i groziáa mu wywózka, ewentualnie sáuĪba u jakiegoĞ Niemca. Jemu teĪ planowali
zapisaü swoje gospodarstwo. A
dwóch sáuĪących pod Īadnym pozorem, by im nie przyznali.

Cdn.

Nagrodzono
za osiĈgničcia
Nasi uczniowie juĪ nieraz
udowodnili, Īe są jednymi z
najlepszych. W skali województwa i kraju wielokrotnie
byli nagradzani. Ostatnio równieĪ nauczyciele zostali docenieni.
Kuratorium oĞwiaty w Poznaniu
corocznie przyznaje nagrody dla
pracowników oĞwiaty za wybitne
osiągniĊcia edukacyjne. W minionym roku nagrodĊ Wielkopolskiego
Kuratora OĞwiaty otrzymaáa p. Maria
Cioáek, nauczyciel w Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach. W tym roku doáączyli do niej
dwoje kolejnych nauczycieli z ww.
placówki.
13 paĨdziernika br. w siedzibie
Kuratorium OĞwiaty w Poznaniu podsumowano i nagrodzono za edukacyjne sukcesy najlepszych nauczycieli
w województwie. W gronie laureatów
znaleĨli siĊ m.in. p. Maágorzata Warszawska i p. Dawid Sobieraj z gimnazjum w Kraszewicach.
Pani Maágorzata Warszawska

jest nauczycielem miejscowej szkoáy
od 2001r. W jej pracy edukacyjnej na
uwagĊ zasáuguje m.in. wspóáprzygotowanie máodzieĪy do konkursu
„Serce do Serca” (wyjazd do Chin),
przygotowywanie máodzieĪy do konkursów przedmiotowych na róĪnych
etapach oraz organizowanie róĪnych
uroczystoĞci szkolnych (nadanie
imienia, nadanie sztandaru szkole).
Pan Dawid Sobieraj jest nauczycielem w gimnazjum w Kraszewicach od roku 2004. Jak przyznaje,
najwiĊkszym sukcesem byáo wspóáprzygotowanie do konkursu „Serce do Serca” oraz przygotowanie
uczennicy Agnieszki StudziaĔskiej
do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich, gdzie
zajĊáa I miejsce. Przygotowaá takĪe
uczniów na mistrzostwa Wielkopolski
oraz makroregionu w lekkiej atletyce,
gdzie uczniowie zostali wielokrotnie
nagradzani. Trenowani przez Dawida
sportowcy osiągają takĪe sukcesy na
zawodach w Niemczech.

Mateusz MoĞ

NA POMOC MAâENU
JAKUBOWI
Dnia 15.11.2009r. w godz. od 9.00-13.00 Jednostki Ochrony
PrzeciwpoĪarowej z terenu powiatu ostrzeszowskiego i Terenowy
Oddziaá Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie, organizują akcjĊ pobrania krwi w Terenowym Oddziale Krwiodawstwa
w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 17.
Pobrana krew bĊdzie przekazana dla chorego na groĨną odmianĊ biaáaczki limfoblastycznej czteroletniego Jakuba.
Wszystkich (w wieku 18/65 lat), którzy chcą pomóc maáemu
Jakubowi, serdecznie zapraszamy. Prosimy o zabranie dowodu
toĪsamoĞci.
Po oddaniu dawca otrzymuje 7 czekolad, ma wykonane badania grupy krwi, przeciwciaáa anty HIV i anty HCV, badania HBS,
RNA-HCV, RNA-HIV, DNA-HBV- test kiáowy- z moĪliwoĞcią
odpisów.

BIURO PROJEKTOWE
- budownictwa mieszkalnego
- budownictwa rolniczego
- adaptacje
- inwentaryzacje

PŁYTKARZ
tel. 0691 057 128

tel. 0695 691 335

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ul. DaszyĔskiego 18/1, Ostrzeszów
lek. stom. Maágorzata SzymaĔska
lek. stom. Aleksander Sikorski

REJESTRACJA TELEFONICZNA
0695 293 172 od poniedziaáku do piątku

Restauracja Katrina
zaprasza na

Usługi transportowe

ZABAWĘ
ZAB
AWĘ SYLWESTROWĄ

Bus do 3.5t
Usługi koparko-ładowarką i
minikoparką

Specjalnie przygotowane na ten dzień potrawy i desery umilą Państwu
powitanie Nowego Roku.
Zapraszamy do wspólnej zabawy, którą poprowadzi znakomity D.J.
Od godz. 20.00 do 4.00 w cenie 250złzł od Pary

tel. 0695 636 189; 0782 899 984

Rezerwacja stolików tel. 062 730-48-33 lub w restauracji

