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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 16.
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.

U BALTKA
– SADZENIE
ZIEMNIAKÓW
Od tego czasu zrozumiaáem,
Īe nie moĪna za wiele igraü, bo
moĪe to doprowadziü do tragedii. ĝmieszki mnie jednak nadal
nie odstĊpowaáy, ale staraáem
siĊ zmieniü taktykĊ Īartów. Tak
wychodziáo, Īe jak Baltek knociá, ja staraáem siĊ staü z boku,
nie ponosiü za nieudane roboty
konsekwencji, braü winy i za to
odbieraü ciĊgi, chociaĪ nie omijaáy mnie one, spadaáy jak burza,
biáy jak gromy we mnie, gdy nam
siĊ jakaĞ robota spieprzyáa, z
czego ja byáem bardzo zadowolony – nigdy nie zaleĪaáo mi, by
cokolwiek wyszáo dobrze, wrĊcz
odwrotnie. Wtedy on siĊ irytowaá, przeklinaá, nie wiadomo na
kogo i za co. Mnie zbieraáo siĊ
na Ğmiech, który próbowaáem
táumiü wewnątrz, ale gdzie tam,
byáby mnie rozsadziá, parskaáem
wiĊc, a wtedy juĪ nie byáo hamulca, moĪna mnie byáo zatáuc, a ja
Ğmiaáem siĊ, dopóki siĊ nie wyĞmiaáem, i byáo mi wszystko jedno, co siĊ ze mną dzieje. Moja
wesoáoĞü wystarczaáa, aby caáą
winĊ zrzucaü na mnie.
Nieraz wtedy mówiáem, Īe
muszĊ iĞü na stronĊ (odchodziáem zawsze spory dystans), by
nie usáyszaá mojego Ğmiechu i
jak siĊ wyĞmiaáem, przynaglany,
wracaáem do pracy, wtedy byáo
dobrze. Z czasem przeszáa mi
ta wesoáoĞü, ale nie do koĔca,
moĪe tylko zmieniáem styl na
bardziej powaĪny.
Z wiosny pole zaorane i
uprawione pod pyrki. Baltek
przyjechaá wczeĞniej z rana i
po wywoáaniu mnie jechaliĞmy
na pole. JuĪ w drodze táumaczyá
mi, Īe dzisiaj on bĊdzie pojeĪdĪaá koĔmi, a ja oraá, Īe to niby
prĊdzej naciągniemy tych rajek.
ZaáoĪyliĞmy konie do radáa, kaĪe
mi braü radáo, wziąá lejce i bat,
rusza, ja stojĊ. Zatrzymaá konie i
mówi: „Jozef,co jest”? Odpowiadam: „Wy jesteĞcie gospodarz i
wy sobie bĊdziecie ciągnąü raje.
Ja w Īyciu rajek na kartoﬂe nie
ciągnąáem, a naciągnĊ niedobrze, to bĊdziecie mnie ganiü i
wysyáaü do lagru”.
Wiedziaáem, Īe on teĪ nigdy
radeáka w garĞci nie miaá i z takim „wichajstrem”, jak to nazwaá,
nie miaá do czynienia. MówiĊ,
Īeby choü kilka rajek zrobiá, to
póĨniej siĊ zamienimy. Rzuciá
bat i lejce, bierze wichajster za
rączki, ja biorĊ lejce, przy tym
przestrzegá mnie, Īe jak nie bĊdĊ
dobrze jeĨdziá, to skórĊ mi przegarbuje i pójdĊ tam, gdzie by mi
nie Īyczyá.
UjechaliĞmy kilka kroków,
widzĊ, Īe radáo idzie za gáĊboko, dla poprawienia humoru
stanąáem, radeáko nastawiáem

na odpowiednią gáĊbokoĞü. Zapytaá, co robiĊ, mówiĊ, Īe ten
Kartofelnpﬂug (páug) idzie mu za
gáĊboko. „Ach, ty pieroĔski Pucku, a mówiáeĞ, Īe tym ĪeĞ nigdy
nie robiá, ty cygaĔski oszuĞcie”.
Odpowiadam, Īe widziaáem, jak
ojciec to robiá.
Jedziemy, zbiera mi siĊ na
Ğmiech, bo do miedzy wyszáaby
jeszcze jedna rajka, ale jak tylko
nieznacznie próbowaáem zbliĪyü
siĊ do miedzy, zaraz woáaá: wista, znaczyáo to, Īe taki odstĊp
od miedzy musi byü. DojechaliĞmy do koĔca, odwróciá siĊ,
stanąá w rozkroku, podpará bok i
mówi: „No widzisz, idzie caákiem
dobrze”. „I nawet dosyü prosto”
– dopowiedziaáem. Jak chwaliü
to chwaliü – kaĪdy swoje. Záapaá
wichajster, zadowoleni jedziemy
dalej. A Īe nam tak dobrze száo,
to i humor siĊ poprawiá do tego
stopnia, Īe chciaáo siĊ zagwizdaü jakąĞ cygaĔską melodyjkĊ,
a nawet podĞpiewywaü.
Robimy te rajki o wiele za
szerokie, a tak wáaĞciwie co jedna to ciut szersza. Kiedy próbowaáem koĔmi tak pojechaü, coby
je trochĊ zwĊziü, zaraz woáaá: „
WiĞta, jak jedziesz”?! Wyczuáem dystans po jego myĞli i tak
ĪeĞmy jechali, wedáug mnie na
odpier…, do koĔca.
W trakcie roboty spytaá mnie,
jak siĊ mówi po niemiecku na
ten wichajster, powiedziaáem mu
chyba jedyną prawdĊ, Īe to nazywa siĊ Kartofelnpﬂug.
PrzywieĨliĞmy pyrek. Baltek pojechaá na obiad. W tym
czasie kobiety zasadziáy, czĊĞü
wyniosáy, bo nie doĞü, Īe raje
byáy szerokie, to na dobitek jeszcze rzadko sadziáy. Gdy wróciá
z obiadu, pole byáo zasadzone.
Zawoáaá mnie, jedziemy przykrywaü. Po drodze mówi: „Teraz
ty bĊdziesz trzymaá radáo, a ja
pojadĊ; to musi iĞü szybko, bo o
osiemnastej muszĊ byü na waĪnym zebraniu. MówiĊ, Īe jest
mi wszystko jedno, wiedziaáem
dobrze, Īe ani ja, ani on tych
pyrek nie przykryjemy. Tak teĪ
byáo. Wziąáem radáo, on lejce,
wjechaliĞmy pomiĊdzy raje i nic,
ciągnie siĊ jeszcze jakby rajka w
Ğrodku, a pyrki w jednej i drugiej
rajce leĪą nieprzykryte. Stanąá i
mówi, Īe to moĪna szerzej zrobiü i wszystko bĊdzie dobrze.
Rozszerzyá skrzydeáka, ja wziąáem lejce i mówiĊ: „Spróbujcie
ino parĊ kroków, jak to pójdzie”.
Radáo zupeánie przestaáo radliü.
„Za páytko, donnerwetter, zrób,
Īeby száo gáĊboko”. Ruszyáem
kilka kroków, przydusiá radáo, aĪ
siĊ grondziel wyprostowaá, woáa
„prrr”. A mnie na Ğmiech siĊ zebraáo. Widzi – rezultat kiepski.
Pyta, co zrobiü, Īeby te pyrki jakoĞ przykryü. MówiĊ, Īe sam nie
wiem, chyba kartoﬂe pozbieraü,
pole od nowa uprawiü i wtedy
ciągnąü raje wąskie i sadziü. „To
ja teĪ wiem, widziaáem, jak robi
JĊdrzejak i JĊdro” – i pokazuje
rĊkami „bardzo wąsko”. Na to ja
mówiĊ, Īe my to nie JĊdro, on to
robi haczką, a wy jesteĞcie duĪym, bogatym gospodarzem.”
To go poderwaáo, aĪ zgrzytnąá zĊbami, ruszyá w moją stronĊ, przeklinając. Ja w nogi, bat
odrzuciáem w bok, zanim doszedá
i podniósá bat, ja juĪ byáem spory
kawaá, zrezygnowaá z gonitwy.
Konie wybieraáy pyrki z raj.
Uchyliá kapelusza, podrapaá siĊ

w tyá gáowy, nieprzykryte kartoﬂe przygarnąá ziemią butami,
przesunąá siĊ na nastĊpną rajkĊ,
zrobiá to samo. Przyszáo mu widocznie do gáowy, Īe po co fatygowaü dwu ludzi, dwa konie, kiedy moĪna to zrobiü swoimi nad
wyraz wielkim stopami. Woáaá,
Īebym przyszedá trzymaü konia,
mówiá, Īe biü mnie nie bĊdzie.
Caákiem mu nie wierzyáem, ale
przyszedáem; wyjechaáem koĔmi
na áąkĊ, a on do zachodu sáoĔca
przykryá ten kawaáek caákiem
nieĨle, swoimi dáugimi butami.
Inny przypadek, który mógábym przypáaciü Īyciem.
Zaraz jak poszedáem do niego, posáaá mnie na sąsiek z latarką naftową, bym zrzuciá koniowi
siana. Wszedáem z tą latarka po
drabinie - drabka postawiona
byáa po stronie, gdzie uáoĪona
byáa sáoma. Po siano naleĪaáo
przejĞü na drugą stronĊ. Nikt mi
nie powiedziaá, a ja sam nie zauwaĪyáem, Īe pomiĊdzy sáomą
a sianem byáa luĨna przestrzeĔ,
zresztą z wierzchu niewidoczna. Szedáem pewnie. Naraz powierzchnia pod stopami mi siĊ
zapadáa, poleciaáem w tĊ lukĊ
prawie na samo dno, gdzieĞ
ponad trzy metry gáĊboko. LatarkĊ, obróconą do góry dnem,
trzymaáem w rĊce nad gáową,
zobaczyáem, jak szkáo napeániáo
siĊ páomieniem, a páomieĔ próbuje siĊ wydostaü szparkami
na zewnątrz, ale, dziĊki Bogu,
Ğciemniaá i latarka zgasáa. Gdy
pomyĞlĊ o tym, to do dzisiaj bierze mnie groza. PrzecieĪ znalazábym siĊ w sytuacji bez wyjĞcia,
w samym Ğrodku ognia; wolaábym kaĪdą inna Ğmierü, tylko
nie z caáą przytomnoĞcią Īywcem siĊ spaliü. Dlatego jestem
tak uwraĪliwiony i nie spaliábym
Īywcem nawet muchy, a wszystkich, którzy to robią, potĊpiam
i nienawidzĊ. Dopowiem, Īe za
zadawanie takiej Ğmierci, nawet
musze, spotyka niepowodzenie i
kara pod postacią ciĊĪkiej choroby, poáączonej z wyrzutami sumienia i niepokojem. Tyle z mojej
i nie tylko mojej obserwacji. Dla
przykáadu przypomnĊ choüby,
wszystkim znany, los czáowieka,
który zrzuciá bombĊ na HiroszimĊ.
Cdn.
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Solarium
klimatyzowane
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Ostrzeszów ul. Zygmunta Starego 8
tel.

usługi podnośnikiem teleskopowym

MANITOU
łyżka mat. sypkich, widły do palet,
kosz osobowy
tel. 502 890 069; 62 731-00-09

Gabinet
Kardiologiczny
lek. med.

Mariusz Sakowski
specjalista chorób
wewnętrznych
KARDIOLOG
przyjmuje we wtorki
od 8.00 do 14.00 w przychodni w Sycowie, ul. Wrocławska
(rejestracja: tel. 062/ 785-5145) oraz od 15.00 do 19.00 w
przychodni „Medra” w Kępnie,
ul. ks. Wawrzyniaka (rejestracja: tel. 062/ 791-33-00)
Tel. rejestracji:
0693 514 660

693413365

Bermuda Gold!
z podwójnym efektem brązującym
czynne od poniedziałku do piątku
w godz.
w soboty

10:00 - 21:00
10:00 - 15:00

PiĊkna opalenizna w parĊ minut!

Bezpäatne badanie säuchu,
aparaty säuchowe juĔ od 240 zä,

refundacja NFZ,
baterie i Ĉrodki pielögnacyjne,
bezpäatne wizyty domowe
Przyjöcia w Ostrzeszowie: ul. Zamkowa 24 (ARS MEDICA)
kaĔdy czwartek godz. 10.00- 12.00, w Grabowie: ul. Mickiewicza 1
(Przychodnia) I i III poniedziaäek m-ca godz. 9.30- 11.00,
rejestracja nr tel. 062 7822685

Wynajem
zagęszczarek od 80 do 520kg.
Agregatów prądotwórczych 14kW.
Młotów wyburzeniowych.
Wibratorów do betonu.

Rojów, Piaski 2
Kontakt pod nr, 604 171 977

T. Mazurkiewicz
SKLEP MOTORYZACYJNY
MECHANIK A
BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO
Polecamy olej Mobil - WYMIANA GRATIS
Táumiki, katalizatory, ukáady
kierownicze - podzespoáy.
ZAMÓWIENIA W CIĄGU 48H Z DOWOZEM
63-500 Ostrzeszów, ul. Stodolna 7
tel. (062) 730-12-93; 0503 125 884
CZYNNE OD 8.00 DO 17.00

www.tomax.emaszyny.pl

Firma Usługowo – Handlowa
ZBIMASZ oferuje:

kom.

Nowe lampy
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PRANIE TAPICEREK SAMOCHODOWYCH

P.U.H. NIERUCHALSKI
PROMOCJA JESIENNA
Pilarki spalinowe Stihl od 699zł

NowoĤþ !!!
zabawki akumulatorowe dla
dzieci (quady, samochody)
Wyroby ﬁ
ﬁrmy
rmy STIHL – VIKING
- pilarki spalinowe i elektryczne
- kosiarki spalinowe i elektryczne
- kosy spalinowe i elektryczne
- myjki wysokociĞnieniowe
- podkaszarki elektryczne
- odkurzacze przemysáowe
- opryskiwacze, dmuchawy, odkurzacze ogrodowe
- noĪyce do Īywopáotu
Skutery
- czĊĞci zamienne
Hurt – Detal
Quady
Hurt min. 3 szt.
Rowery
O szczegóáy pytaj sprzedawcĊ
63-520 Grabów n/Prosną
ul. Kaliska 10
tel. hurt – 0694 253 361
tel. detal – 062/ 730-50-32
62-874 Brzeziny, ul. Kaliska 1
tel. 769-89-44

