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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 23.
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.

UCIECZKA
TáumaczĊ, Īe to nie chleb zjedliĞmy, ale kukieákĊ. „To zaraz ją wyrzygacie”! – ryknĊli. A Īe moja prycza
byáa naprzeciw drzwi, toteĪ najpierw
zajĊli siĊ mną. Heinrysek pomyĞlaá,
Īe trzeba wiaü, wyskoczyá z patyka
i do drzwi, ale w drzwiach staá ten
drugi, Heinrysek go nie zauwaĪyá,
bo póĨniej zerwaá siĊ ze snu i w tym
czasie, kiedy gospodarz dobieraá siĊ
do mnie, tamten nie korzystaá z latarki, toteĪ Heinrysek wpadá wprost
na niego. Usáyszaáem jakby gáuche
cupniĊcie, nie byá to bykowiec, raczej polano, które leĪaáo pod sabatnikiem. Zawoáaá juĪ niewyraĨnym
gáosem: „O Jezu”, i wtedy oberwaá
jeszcze jeden cios i zawoáanie w póá
sáowa urwaáo siĊ, runąá na posadzkĊ. Mój gospodarz strumieĔ Ğwiatáa
skierowaá na Heinryska. LeĪaá luĨno jak szmata na brudnym cemencie. We mnie nad uczuciem strachu
górĊ wziĊáa nienawiĞü i chĊü zemsty na dzieciobójcach. Wstaáem
z pryczy, ale w zasiĊgu rĊki nie
miaáem niczego, czym mógábym
zaatakowaü. Od drzwi ryknąá: „Kto
pozwoliá wstaü, marsz na prycz i ryjem do Ğciany”! Poznaáem – byá to
brat bauerki Gola, znany oprawca,
sáynny na okolicĊ ze swych zbójeckich czynów, hitlerowiec, partyjny
aktywista.
MoĪe nie tyle z Heinryskiem,
co ze mną chcieli siĊ rozprawiü,
mnie bardziej nienawidzili, czĊĞciej
podpadaáem, nie wykonywaáem,
jak chcieli, ich poleceĔ. Zasáoniáem
gáowĊ rĊkami i nataráem na GolĊ
we drzwiach, przykleiáem siĊ do
niego, co uniemoĪliwiáo ciosy polanem. ĝwiatáo latarki powĊdrowaáo
Ğlad za mną. Jednym silniejszym
szarpniĊciem Ğciągnąáem go na
siebie, buciorami deptaá po moich
bosych nogach; drzwi miaáem wolne, wystarczyáo uwolniü siĊ od áap
oprawców i prysnąü. Nie byáo to
takie proste, otrzymywaáem mocne
ciosy. Wiedziaáem, Īe moje Īycie
tyle bĊdzie warte, ile sam utargujĊ.
Mieli przewagĊ w liczebnoĞci i sile;
gospodarz w jednej áapie trzymaá
reﬂektor, drugą skrĊcaá koánierz
mojej koszuli, czuáem jak szwy
pĊkaáy. „ Jo go trzymam, a ty mu
doáóĪ tero” – mówi. „To juĪ koniec”
– pomyĞlaáem. Tamten zamachnąá
siĊ polanem, szarpnąáem siĊ z caáej siáy, koánierz wytrzymaá, oberwaáem polanem w ramiĊ. Chciaá
uderzyü w gáowĊ, ale to szarpniĊcie
mnie uratowaáo. Chyba juĪ z bólu
okrĊciáem siĊ i szwaba, który mnie
trzymaá, pchnąáem, straciá równowagĊ, przewróciá siĊ na prycze, puĞciá. Latarka przestaáa Ğwieciü, byáo
ciemno. Gola cofnąá siĊ we drzwi,
Heinrysek leĪaá nieprzytomny na
posadzce, zahaczyáem bosa noga
o niego, a Gola juĪ znowu zaĞwieciá. Trzepnąáem jedna rĊką w latarkĊ, drugą, zwiniĊtą w kuáak, poniĪej
brzucha, a dogodnie byáo uderzyü,
bo staá okrakiem. Uderzyáem z caáej
siáy, aĪ poczuáem jak ta felerna rĊka
znów siĊ zwichnĊáa, bo siarczyĞcie
mnie zabolaáo. Wykorzystaáem
uáamki sekund, bo i tamten teĪ siĊ
juĪ pozbieraá, czuáem jego áapy na
moich plecach, i przez parownik
wyskoczyáem wprost na bauerkĊ z
wyciągniĊtą, uzbrojoną w brauning,
áapą.
Byáem w zasiĊgu rĊki, ale wi-

docznie ona nigdy nie miaáa z bronią do czynienia, bo by mi nie przepuĞciáa, nie byáa nic lepsza, wrĊcz
gorsza, od nich. Zanim oni siĊ pozbierali, to ja juĪ áadnych 50 merów
odbiáem i kula rewolwerowa juĪ mi
nie groziáa. Dalej, aby nie natknąü
siĊ na patrolkĊ, wolaáem nie korzystaü z drogi, ale iĞü na wprost przez
pola – kierunek Jejgerfeld (MyĞlniew)– tam miaáem krewnych.
Bieg utrudniaá mróz, pod stopami gruby szron káuá jak igáy, ostre
skiby kaleczyáy zmarzniĊte nogi,
ziąb przenikaá do szpiku koĞci.
Wszystko zaczĊáo krĊpowaü i utrudniaü ruchy. Dobrze, Īe tej soboty
nie robiáem przepierki – byábym bez
kalesonów i koszuli, caákiem nago
i chociaĪ stamtąd udaáo mi siĊ wydostaü, to mróz byáby i tak mnie
Ğcisnąá. A tak chociaĪ coĞ miaáem
na sobie i chroniáo mnie to przed
bezpoĞrednim wycháodzeniem ciaáa. Byáo mi na przemian raz zimno,
raz ciepáo i báogo. MyĞli zaczĊáy
siĊ urywaü, zapominaáem, jaki jest
cel mojej drogi, po co w ogóle idĊ.
Tylko w pewnych momentach odzyskiwaáem jakąĞ przytomnoĞü umysáu, która przypominaáa, Īe muszĊ
iĞü. Wtedy na powrót odczuwaáem rzeczywistoĞü i moją niedolĊ.
Oceniáem to jako walkĊ o Īycie z
anioáem Ğmierci, który cichutko, z
najwiĊkszym spokojem, bez czucia
je nam zabiera i zanosi przed tron
NajwyĪszego, czyli speánia swój
obowiązek, do którego jest powoáany. ResztĊ zostawia naturze, która
w swoisty sposób rozprawi siĊ z
nami, a czas, jak gumka wymaĪe
naszą tu obecnoĞü i nikt nas juĪ nie
rozszyfruje, jedynie Bóg, który nam
to obiecaá.
Normalnie ten odcinek drogi
byá do pokonania w póá godziny, ja
kluczyáem moĪe i dwa razy dáuĪej.
Wreszcie dobrnąáem. Zastukaáem
kilka razy w okno, za kaĪdym razem mocniej, wrĊcz waliáem, aĪ
ktoĞ uchyliá papierową zasáonĊ i
spáoszonym gáosem zapytaá, kto
tam. Powiedziaáem, Īe to ja i ze
mają szybko otworzyü, bo jestem
boso i zamarznĊ.

Cdn.

Kierowca

do wynajëcia
Naprawy blacharsko
-lakiernicze
tel. 667 777 908

Jestem za… selektywnĈ
zbiórkĈ szkãa
Butelki szklane w lesie, w rowie i na
wysypisku to widok wcale nierzadki.
Czy stać nas na takie marnotrawstwo
surowca, jakim jest stłuczka szklana?
Odpowiedź jest prosta - nie!
Szkło praktycznie nie ulega rozpadowi, setki, a może tysiące lat będzie
zalegać w naszym otoczeniu, jeśli nie
trafi do recyklingu. Stłuczka szklana jest
wartościowym surowcem, nadającym
się do wielokrotnego przetwarzania.
Powtórne wykorzystanie niepotrzebnych butelek czy słoików w procesie
wytwarzania nowych wyrobów szklanych ma uzasadnienie ekologiczne,
technologiczne i ekonomiczne. Korzyści
ekologiczne wynikają z odzyskiwania
bezużytecznych opakowań szklanych.
Selektywna zbiórka szkła przyczyni się
do zmniejszenia liczby porzuconych
butelek w otaczającym nas środowisku,
a to spowoduje więcej miejsca na składowiskach.
Dodatkowe korzyści ekologiczne,
wynikające z zastosowania stłuczki
szklanej jako surowca w procesie topienia szkła, to znaczące zmniejszenie
ilości emitowanych zanieczyszczeń do
środowiska. Z punktu widzenia technologicznego dodatek stłuczki do wsadu
jest bardzo pożądany i może przekraczać nawet 50%. Właściwie oczyszczona stłuczka szklana, odpowiednio
rozdrobniona, topi się w niższych temperaturach aniżeli surowiec pierwotny,

dzięki czemu tworzy szybciej niż pozostałe składniki fazę ciekłą, co znacznie
przyśpiesza przygotowanie produktu
do wytwarzania wyrobów ze szkła.
Z punktu widzenia ekonomicznego udział stłuczki w procesie produkcji szkła pozwala na znaczne obniżenie
zużycia energii cieplnej nawet do 30%
w stosunku do produkcji z surowców
pierwotnych. Przyjmuje się, że jeden
kilogram stłuczki szklanej zastępuje
1,2 kg surowców potrzebnych do produkcji szkła. Zapotrzebowanie hut na
stłuczkę szklaną wielokrotnie przewyższa obecne dostawy. Zwiększenie ilości
przekazywanych opakowań szklanych
do hut, będzie możliwe, jeśli świadomi
za środowisko, odpowiemy „tak” - segregowaniu odpadów już „u źródła” ich
powstawania.
W selektywnej zbiórce szkła, poza
ilością, istotną sprawą jest również
jakość gromadzonego surowca. Do
pojemników na szkło, powinny trafić czyste butelki, słoiki bez nakrętek
i przykrywek metalowych. W dobie
rosnącej konsumpcji i co za tym idzie
powiększania się ilości produkowanych
odpadów, sukcesywnie zwiększane są
wymogi wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej i prawa polskiego w zakresie
gospodarki odpadami. Dotyczą głównie ograniczania ilości składowanych
poszczególnych grup odpadów na
składowiskach. Mechanizmem ograni-

Sprostowanie

czającym jest wzrost cen za ich składowanie. Wymogi prawne nakładają między innymi wzrost poziomu odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych.
Skłaniają każdego z nas do zastanowienia się nad tym, jak należy postępować,
by maksymalnie segregować odpady
w każdym gospodarstwie domowym.
Wychodząc naprzeciw stawianym wymaganiom środowiskowym, spółka
EKO-REGION wprowadza program selektywnej zbiórki opakowań szklanych.
Przewiduje się wprowadzenie do końca
2009 roku 30 000 sztuk pojemników.
Zakupione pojemniki są dostarczane
do gospodarstw domowych posiadających aktualną umowę na odbiór odpadów komunalnych. Pojemniki zawierają
dodatkowo mały koszyczek na zużyte
baterie. Odbiór opakowań szklanych i
baterii odbywać się będzie jeden raz
na kwartał zgodnie z harmonogramem.
W Ostrzeszowie projekt spotkał się z
ogromnym zainteresowaniem. Mobilizującym atutem do segregowania odpadów jest zależność: Im większa ilość
segregowanych odpadów z naszego
kosza „u źródła”, tym mniejsza ilość odpadów komunalnych, za które musimy
zapłacić.
Anna Szafran
Specjalista edukacji ekologicznej
EKO-REGION Bełchatów

UWAGA!

24.01.2010 r. w okolicach Mikstatu
Pustkowia lub Komorowa zaginął
owczarek niemiecki o imieniu Sara.
Znak rozpoznawczy - kremowa
obroża z kolcami. Uczciwego
znalazcę proszę o kontakt, tel. 694
261 147. Czeka nagroda.

Tak się zasugerowałem książką „Tydzień w Antoninie”, pobytem Chopina w Antoninie i Elizą Radziwiłłówną, że utwór „Dla Elizy” Beethovena przypisałem Chopinowi (art. „Muzy i armaty Chopina” CzO 2/2010). Za ten ewidentny błąd wszystkich
przepraszam.
W tym samym numerze, w relacji z kobylogórskiego konkursu kolęd wkradł
się błąd polegający na tym, że Gminny Ośrodek Kultury figuruje jako „gimnazjalny”. Oczywiście takowego w Kobylej Górze nie ma. I jeszcze odnośnie relacji z tego
konkursu – reprezentacji gimnazjum mikstackiego nie było na konkursie, gdyż nie
zostało ono poinformowane o tej imprezie.
Szkoda, bo bardzo muzykalny Mikstat byłby groźnym rywalem.
Ryszard Pala

Posiadamy
wolne terminy na
komunie, wesela
i inne imprezy
okolicznoĤciowe.
Otwieramy nowĈ
czčĤþ lokalu
(na 130 osób)

CICHO-SZA

Przewóz
osób

Kuligi konne
w Niedđwiedziu
- kieãbaski, ognisko

sala biesiadna
zwierzyniec

Jarczak

www.cicho-sza.com.pl

tel. 0508 165 098
tel./fax 62 732-05-85

NiedĒwiedĒ 77
tel. 62 732 77 69

Zajazd Ostrzeszów (za stacją
STATOIL, wylot na Kępno)
tel. 607 426 000

DJ oprawa
muzyczna
Firma BIS plettac Sp. z o.o.
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

REFERENT DS. ROZLICZEŃ PRODUKCJI
Wymagania:
- dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego
- biegła obsługa komputera (Excell, Word)

SPECJALISTA DS. KONSTRUKCJI
Wymagania:
- student V roku lub absolwent Politechniki, kierunek: budownictwo
- biegła znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie ofert zawierających list motywacyjny oraz życiorys na mail: rkubica@plettac.pl lub na adres firmy:
BIS plettac Sp. z o.o., ul. Kościuszki 19, 63-500 Ostrzeszów, lub kontakt
telefoniczny pod numerem: 62 587 01 04.
Na CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U.
Nr 133, poz.883)”

- osiemnastki
- połowinki
- poprawiny
- inne imprezy okolicznościowe
Profesjonalne nagłośnienie
tel. 693 657 834

; Pomoc Anielska
;

dla Ciebie

;;

Karty, Jasnowidzenie

;

MiäoĈè jest z Tobñ
Pomogö

;

tel. 511 945 188

Wykaęczanie
wnčtrz

malowanie, szpachlowanie, regipsy, panele i płytki, sufity podwieszane, adaptacje poddaszy
tel. 667 520 262

Rehabilitacja
i masaħ
-leczniczy
-klasyczny
-tajski
-stemplami ziołowymi
-ciepłymi kamieniami
Umawianie wizyty telefonicznie

tel. 665 123 603

Serdecznie zapraszam

Meble
na wymiar
Systemy jezdne firmy
SEVROLL
-meble kuchenne
-szafy, garderoby, komody
-zabudowy wnęk itp.
Oferujemy:
-bezpłatny projekt i kosztorys
-dowóz gratis

tel. 782 373 512

