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ZE ģMIERCIć POD RČKČ
Część 77.
Autor wspomnieĔ, których fragmenty wojenne
publikujemy, to urodzony w Rogaszycach w
roku 1928, dziĞ juĪ nieĪyjący, Józef ChowaĔski.
1 wrzeĞnia, kiedy rozpoczynaáa siĊ II wojna
Ğwiatowa, miaá zaledwie 11 lat. Opisane niĪej
wydarzenia dzieją siĊ w styczniu 1945 roku.

NIEģý POMOC
Kiedy nastĊpnego dnia wyszliĞmy po obiad, zauwaĪyliĞmy, Īe
zmieniá siĊ wygląd ulic miasta - porozwieszane kable linii telefonicznych, patrole wojsk w peánej gotowoĞci bojowej. Stres tych Īoánierzy
przed walką udzieliá siĊ i mnie. WyobraĪaáem sobie, Īe zza kaĪdego
wĊgáa, z kaĪdej sieni, z kaĪdego
okna bądĨ zakątka czyha na mnie,
na moje máode Īycie ta nieubáagana,
wszĊdobylska kostucha.
W kuchni byáy prawie wszystkie
cháopy. Mówili, Īe chyba skoĔczy siĊ
gotowanie, bo Niemce resztĊ ĞwiĔ
wywiezáy; zostaáo tylko trochĊ odpadów, które ledwo na jeden obiad
wystarczą. Wszystko wskazywaáo
na to, Īe wiĊcej obiadów nie bĊdzie.
Napeániano naczynia, sami podjedliĞmy na kuchni, po czym ruszyliĞmy
w drogĊ powrotną.
ZauwaĪyliĞmy kobietĊ, niosącą
w páytkiej torbie chleb. JeĪeli chleb,
to nie moĪna przegapiü okazji. Spytaáem grzecznie, gdzie go kupiáa.
Wytáumaczyáa, Īe tu, niedaleko, na
àazarzu, Īe jak mają, to dzielą po
bochenku. Zapytaáem, czy jest duĪa
kolejka.
- Kolejka, nie kolejka, bo to, wie
pan, obracają niektórzy po dwa, trzy
razy i robi siĊ baáagan – wyjaĞniáa.
MówiĊ do kolegów:
- Wy szorujta do schronu z repetą, a ja gibnĊ po chleb.
ZaczĊli siĊ dogadywaü miĊdzy
sobą, bo teĪ mieli chĊü na zdobycie
chleba. Ja, nie czekając dáuĪej, udaáem siĊ w okreĞlonym kierunku i bez
trudu odnalazáem wskazaną przez
babciĊ piekarniĊ. Przed piekarnią
staáa pokaĨna grupka ludzi, szczególnie kobiet, od których dowiedziaáem siĊ, Īe za póátorej godziny
bĊdzie chleb. - Eee, tyle poczekam,
mogĊ staü nawet caáą noc – pomyĞlaáem.
Chleb wydawano nie wewnątrz
piekarni, ale przez okno od ulicy; ani
nikt páaciá, ani kartek dawaá. Podobno pieczono dla wojska, a nadwyĪki
rozdawano ludziom. Byáo juĪ dobrze
po poáudniu, a chleba jeszcze nie
wydawali. W oczekiwaniu dogada-
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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.

áem siĊ z czterema dziewczynami,
które, jak siĊ okazaáo, pochodziáy
z okolic Pleszewa i Ostrowa Wlkp.
Jedne pracowaáy w Aﬁe (fabryka
amunicji), inne gdzieĞ tam jeszcze.
Co jakiĞ czas ktoĞ ze stojących
pukaá w okno, by przynagliü piekarzy do wydawania tak upragnionego chleba. Wreszcie okno otwarto.
Dziesiątki rąk wyciągnĊáy siĊ w
proszącym geĞcie. A tu, jak grom
z jasnego nieba, posypaáy siĊ artyleryjskie pociski; na tĊ dzielnice
szczególnie siĊ uwziĊli.
Szrapnele z rozrywających siĊ
pocisków fruwaáy grzechotem, uderzaáy w Ğciany, wybijaáy szyby, raniáy
i zabijaáy ludzi. CzĊĞü siĊ rozpierzcháa, reszta pozostaáa pod oknem. Do
tych naleĪaáem i ja, bo tak na dobrą
sprawĊ nie byáo siĊ gdzie schroniü,
jedyny ratunek to ucieczka na oĞlep.
Po chwili ktoĞ zacząá kiwaü w naszą
stronĊ i woáaü: „ChodĨta tu, chodĨta
tu”. RuszyliĞmy. TuĪ obok otwarte
byáy drzwi do sieni, stamtąd kierowano nas do piwnicy, tu jeszcze byáo
Ğwiatáo elektryczne. Wprawdzie od
czasu do czasu na chwilĊ gasáo, ale
tak funkcjonowaáo do rana.
Tyle coĞmy weszli, ktoĞ powiada:
„Cháopy, na ulicy leĪą zabici i ranni,
muszymy iĞü i znieĞü ich tu”.
Byáo nas tam bodajĪe czterech
cháopów, ale nie bardzo komu chciaáo siĊ gáowĊ wystawiaü na szrapnele. Krótka decyzja – idĊ.
Rannych naleĪy ratowaü chociaĪby spod piekielnego ognia, nie
dla fantazji, brawury, potem satysfakcji, ale przede wszystkim z humanitarnego obowiązku, z naraĪeniem
zdrowia, a nawet Īycia, naleĪy nieĞü
pomoc potrzebującym, proszącym
o udzielenie pomocy w cierpieniu.
Jest to podobne uczucie jakby czáowiek siĊ najszczerzej wyspowiadaá, przyjąá komuniĊ ĞwiĊtą, a dalej
niech siĊ dzieje wola Twoja, Panie,
bo gotów jestem na kaĪdą oﬁarĊ.
Tak to pojmują nie jednostki, bo
wiĊkszoĞü ludzkiego ogóáu zakodowany ma instynkt niesienia pomocy,
który dodatkowo wyzwalają niektóre
bodĨce bezpoĞrednie - widok krwi,
opuszczonego dziecka (sieroty),
niemoc kaleki bądĨ czáowieka w podeszáym wieku, rodziny podupadáej

nie z wáasnej winy. Podobnie czynią
zwierzĊta. Dlatego powiem, Īe nic
nie warta byáaby taka istota ludzka,
która stanĊáaby o próg niĪej od zwierzĊcia.
ZnieĞliĞmy ranne kobiety, w
tym dwie niedające juĪ znaku Īycia. Ranne potrzebowaáy fachowej
pomocy. KoleĪanka jednej z nich
báagaáa, by ratowaü jej Īycie. Nie
byáo nawet brudnej szmaty dla prymitywnego opatrzenia rany. Jedna
z kobiet powiedziaáa, Īe idąc tu, widziaáa ﬂagĊ Czerwonego KrzyĪa, Īe
tam powinien byü jakiĞ lekarz. Zapytaáem, gdzie to byáo. Wtedy wáączyáa
siĊ jedna z dziewczyn, z którymi w
oczekiwaniu na chleb rozmawiaáem.
Powiedziaáa, Īe wie, gdzie to jest.
PobiegliĞmy tam razem. Kanonada
przeniosáa siĊ bardziej na poáudniowy-zachód. Dochodziáy strzaáy broni
rĊcznej i karabinów maszynowych.
Po przebiegniĊciu jakichĞ dwustu metrów, zauwaĪyáem tĊ ﬂagĊ i
stojący tyáem samochód, z którego
wyprowadzano lĪej rannych. PodchodzĊ do czáowieka ubranego w
biaáy kitel i pytam, oczywiĞcie po
niemiecku, czy jest lekarz, bo tu niedaleko są ranni. Wtedy on po polsku
zapytaá, czy są to wojskowi, czy cywile. MówiĊ, Īe cywile, kobiety.
- Tutaj jest tylko punkt opatrunkowy, ciĊĪko rannych trzeba kierowaü do szpitala.
Widziaáem, Īe zamierza odejĞü,
wiĊc chwyciáem go za rĊkaw i poprosiáem choü o kilka opatrunków.
- WejdĨcie do szoferki i jedĨcie
przywieĨü te ranne.
MówiĊ do kierowcy, którym
byá doĞwiadczony, poznaĔski taksówkarz, Īeby jechaá po kobiety na
àazarz, koáo piekarni. PodjechaliĞmy, wyszáo dwóch „áapiduchów” z
noszami. WeszliĞmy do piwnicy. W
miĊdzyczasie jedna kobieta zmaráa;
dwie ranne zabrali na nosze i zawieĨli do szpitala. Powiedzieli nawet
do jakiego, ale juĪ dziĞ nie pamiĊtam.
Nie pozwolili nam jechaü z nimi.
Cdn.

Jej metodą pracy jest połączenie wielu technik bioenergoterapii. Lata nieprzerwanej praktyki niezbicie
udowadniają, że przynosi ona dobry skutek. Pomaga ludziom w przypadkach beznadziejnych, gdy wszyscy już
nie dają szans. Znana w kraju, jak i za granicami Polski.
Jak wielu bioterapeutów pracuje ona systemem
trzech zabiegów dzień po dniu, ta metoda pozwala
osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty przy zwalczaniu dolegliwości u większości pacjentów.
Kamila T. - Miałam bóle i krwawienia charakterystyczne dla okresu menopauzy; bardzo cierpiałam. Lekarze chcieli usunąć mi jajniki. Zwróciłam się o pomoc
do pani Aleksandry. Wyzdrowiałam, obyło się bez wizyty w szpitalu, a, co ważniejsze, bez operacji.
Małgorzata D. - Miałam problemy z jelitami, po każdym jedzeniu przeszywał mnie straszny ból; wzdęcia i
zaparcia były nie do zniesienia. Żadne środki mi nie pomagały. Poszłam na zabieg do bioterapeutki i, o dziwo,
już po pierwszym dniu było lepiej. Zastosowałam dietę,
którą poleciła mi pani Malińska i do dziś cieszę się zdrowiem.
Łucja B. - Przez 2 lata leczyłam się na zapalenie
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Usãugi ogólnobudowlane
elektryczne
hydrauliczne

„BHP” USŁUGI
– SZKOLENIA
•

pełny zakres usług doradztwa
BHP i kadrowego
szkolenia BHP (krajowe,
zagraniczne)
ewidencjonowanie czasu
pracy (również kierowców)
HACCP
BIOZ
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tel. 692 104 359
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PHU STO
OL-LES
Wykonuje
prace wykoĔ
Ĕczeniowe,
meble kuc
chenne,
pokojowe, zabu
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Zapewniamy kompleksową
obsługę firm
Zadzwoń, tel: 600 483 622
lub 62 785-49-00 Syców

TEL. 605 153 408

Wakacje nad Bałtykiem

Firma turystyczna Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GRZEŚ” Torzeniec
108, 63-505 Doruchów poleca spędzenie urlopu w malowniczych nadbałtyckich
kurortach jak: Sarbinowo Morskie, Niechorze oraz Dźwirzyno.

Oferta zawiera:
- dojazd i powrót komfortowym autokarem turystycznym BOVA.
- zakwaterowanie w pokojach 2, 3 lub 4 - osobowych, z pełnym wyposażeniem
- dwie wycieczki z przewodnikiem
- dla chętnych wycieczka na duńską wyspę Borncholm na każdym turnusie.
We wszystkich ośrodkach istnieje możliwość skorzystania z wielu zdrowotnych
zabiegów rehabilitacyjnych.
W szczególności polecamy:
Majówka w Sarbinowie – wyjazd 30 IV (sobota) we wczesnych godzinach rannych, powrót 3 V późnym wieczorem, zakwaterowanie w OWR Beskid.

W programie:
1 maja - majówka na powietrzu lub w kawiarni przy muzyce instrumentalnej,
2 maja - całodniowa wycieczka promem na Duńską wyspę Borncholm (dla chętnych)
3 maja - po obiedzie powrót.
A ponadto:
Turnusy 7, 8, 14 i 15 - dniowe w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu oraz we
wrześniu
Oferta skierowana do rodzin oraz ludzi samotnych, starszych i młodszych, również
dzieci, lub z wnukami.
Informacja i rezerwacja:
Ilość miejsc ograniczona,
Grzegorz Janicki tel. 601 581 165
decyduje kolejność zgłoszeń.
Mirosława Janicka tel. 609 502 825

Wykończenia wnętrz
i remonty

Usługi blacharsko
– dekarskie

-płytki
-malowanie, szpachlowanie, regipsy
-panele podłogowe i ścienne
-hydraulika, elektryka, i inne

Papy termozgrzewalne,
wywiązki

tel. 724 579 821

tel. 600 793 158

PRODUKCJA OKIEN PCV

MasaĪ leczniczy
Magdalena Berezka
tel. 603 033 318

ul. Poziomkowa 30, Olszyna
- drzwi
- parapety komorowe
- okna wystawowe
- rolety
- doradztwo i wycena gratis
- okna inwentarskie - biaãe
- moskitiery
Myje 7E, tel./fax 732-01-41
tel. kom. 692 095 372
www.rejan.com.pl

NIEWIARYGODNE, ALE PRAWDZIWE
Aleksandra Malińska - specjalistka od przypadków beznadziejnych… Wszyscy, którzy od niej wychodzą, pełni są optymizmu i dobrego humoru.

GRYG BUD

oskrzeli. Ciągłe antybiotyki i inne lekarstwa pomagały
mi tylko na czas przyjmowania leków. Okazało się, że
jest to grzybica górnych dróg oddechowych. Miałam
dość leków, poszłam do bioterapeutki. Jedna terapia
trzydniowa rozwiązała mój dwuletni problem.
Zbigniew Ś. - Od lat chorowałem na serce, tabletki nie pomagały mi. Ciągłe problemy ze skaczącym
ciśnieniem - raz za wysokie, innym razem za niskie.
Nie mogłem się rozstać z aparatem do mierzenia
ciśnienia i torbą pełną leków. Po 3-dniowym cyklu zabiegów czuję znaczną poprawę. Ciśnienie
ustabilizowało się.
Helena K. - Wykryto u mnie guzki na tarczycy. Po tym, jak pani Malińska pomogła mojemu mężowi w
prostacie, nie zastanawiałam się długo, tylko się do niej zarejestrowałam. Po
dwóch cyklach zabiegów bioterapeutka
powiedziała, żebym zrobiła powtórnie badania. Zrobiłam - guzków nie ma.
Zygmunt F. - Ciągle bolał mnie żołądek, w końcu poszedłem do lekarza i dowiedziałem się, że
mam wrzody. Lekarstwa są drogie i na dodatek nie
pomagały mi. Postanowiłem szukać pomocy gdzie
indziej i znalazłem ją u pani Aleksandry.
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masaĪ schorzenia krĊgosáupa
niewydolnoĞü Īylna
onkologia (po ablacji, usuniĊciu wĊzáów cháonnych, radioterapii)
choroba niedokrwieĔ koĔczyn dolnych
neuropatia, neurologia

Krystyna Ł. - Guzek na prawej
piersi i cysta na
jajniku - tak
brzmiała diagnoza mojego
ginekologa.
Widziałam
już
tylko

szpital, operację, ogarnął mnie
strach. Zaczęłam szukać pomocy
gdzie indziej niż u chirurga i znalazłam. Pani Malińska bardzo mi pomogła. Terapię musiałam powtórzyć
po miesiącu, ale warto było. Następna diagnoza mojego ginekologa
brzmiała: „Nie wiem, jak pani to zrobiła, ale jest pani zdrowa”.
Henryk L. - Miałem problemy
z prostatą. Byłem u lekarza, jednak
lekarstwa, mimo dość długiej kuracji, nie przynosiły rezultatu.
Myślałem, że tak już zostanie do końca mojego życia.
Żona namówiła mnie na wizytę u pani Aleksandry. Po
zabiegach dolegliwości ustąpiły, teraz mogę normalnie żyć, bez
bólu, jak prawdziwy mężczyzna.
Aleksandra Malińska będzie
przyjmować w Ostrzeszowie:
w dniach 1, 2, 3 marzec 2011
roku.
Zapisy i informacje, wyłącznie telefoniczne, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:0014:00 pod numerem: 77/ 551 51 64
oraz 791 120 118

