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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 113.

Autor wspomnieĔ to urodzony w Rogaszycach w
roku 1928, dziĞ juĪ nieĪyjący, Józef ChowaĔski.
1 wrzeĞnia 1939 roku, kiedy rozpoczynaáa siĊ II
wojna Ğwiatowa, miaá zaledwie 11 lat. Opisane niĪej
wydarzenia dzieją siĊ w 1945 roku.

DZIKI, SKARB
W KOSZU
I BANDA OTTA
Na moich nocnych obchodach,
nie miaáem wiĊkszych przygód, no
moĪe poza jedną.
Idąc przez las, w pewnym momencie usáyszaáem chrechtanie dzika i pochrząkiwanie maáych prosiąt.
Nie przestraszyáo mnie to, wiedziaáem, Īe jeĞli nie czyni siĊ im Īadnej
krzywdy, to i one teĪ wolą trzymaü
siĊ z daleka od ludzi. Tu jednak byáo
trochĊ inaczej.
Losze zachciaáo siĊ przechodziü
przez tory nie dalej niĪ jakie piĊtnaĞcie metrów za mną. Wtedy te niezbyt wyroĞniĊte warchlaki rozproszyáy siĊ - jedne áaziáy po torowisku,
inne pozostawaáy jeszcze na besiągu i pokwikiwaáy. Locha zaczĊáa siĊ
niepokoiü, zawracaü, biegaü w tĊ i z
powrotem, byáa coraz bliĪej mnie. Poczuáem, Īe moĪe byü Ĩle, a miaáem
ze sobą tylko jeden granat bojowy.
Kiedy jeszcze staáem na torach, wyrwaáem zawleczkĊ i miaáem Ğmigaü,
lecz naleĪaáo przynajmniej zejĞü na
bok i w momencie rzutu paĞü na ziemiĊ, bo inaczej wiĊcej bym oberwaá
aniĪeli Ğwinia. Poza tym Ğwinia nie
staáa w miejscu, zatem po odpadniĊciu áyĪki naleĪaáo jeszcze granat
okoáo piĊciu sekund przytrzymaü w
dáoni i wtedy rzuciü jak najbliĪej celu.
Lecz locha jeszcze mnie bezpoĞrednio nie atakowaáa, a ja nie czekaáem i
by jej nie prowokowaü, zacząáem siĊ
oddalaü.
Obyáo siĊ bez uĪycia granatu. Trzymając go mocno za áyĪkĊ,
doszedáem do Poniatowic. Tu zaszedáem do pierwszego z brzegu
gospodarstwa i wrzuciáem granat do
studni. Eksplodowaá w wodzie, ani go
sáychaü nie byáo, tylko ziemia lekko
drgnĊáa. Zrobiáem tak dlatego, Īeby
nie byáo huku i Īeby nie Ğciągaü na
siebie niepotrzebnie uwagi.
Po powrocie z pracy i zjedzeniu
obiadu sam wymknąáem siĊ z miejsca zakwaterowania i ruszyáem do
Ulberdorfu. Pchaáa mnie tam ciekawoĞü, której nie mogáem siĊ oprzeü
- co teĪ mogáo byü w drugim koszu.
W prostej linii przez las do Ulberdorfu mogáo byü okoáo siedmiu
kilometrów. By zdąĪyü przed zmierzchem, naleĪaáo siĊ spieszyü.
Kiedy pod Uáanowem wyszedáem
z lasu, nad áąkami káĊbiáa siĊ mgáa.
Zapadaá zmierzch.
Wszedáem na strych, zerwana
czĊĞü dachu sprawiáa, Īe byáo tu
doĞü widno.
Odwaliáem siano. Kosz byá podobny do tamtego, teĪ zamkniĊty
na káódkĊ. Kilkakrotnie uderzyáem
obcasem po szlufkach i zamkniĊcie
odpadáo.
PodnoszĊ wieko… Na wierzchu
kilka par obuwia, reszta zawartoĞci
tego ogromnego kosza to sama bielizna poĞcielowa, obrusy, rĊczniki, kilka koszul i sukienek. Wszystko nowe,
prosto spod igáy. Nie lada skarb, jakby we Ğnie.
Co robiü? AĪeby to zabraü, naleĪaáoby obróciü kilka razy. Zostawiü w
koszu i na powrót przyrzuciü sianem,
równaáo siĊ przepadkowi. WyáoĪyáem
zawartoĞü kosza i w jego miejsce
uáoĪyáem samą bieliznĊ, odkáadając
przy tym to i owo do zabrania, kosz
wrzuciáem poprzez wyrwaną dziurĊ
w suficie do izby.
Na sáupie wisiaá teĪ worek z nieskubanym pierzem, czĊĞciowo podziurawiony odáamkami. Rozrzuciáem
pierze po caáym sianie, a to dlatego,
Īeby zrobiü wraĪenie wiĊkszego
jeszcze baáaganu i odstraszyü innych poszukiwaczy. A byáo ich wielu i

wszyscy posáugiwali siĊ takimi samymi metodami. Dlatego teĪ wyrzuciáem
kosz, aby nikt nie natrafiá pod sianem
na nic twardego, co zwróciáoby jego
uwagĊ.
Kiedy juĪ z tym wszystkim siĊ
uporaáem, na dworze Ğciemniáo siĊ
zupeánie.
Dodam jeszcze, Īe dom ten staá
w przydworskim parku i jak siĊ moĪna domyĞlaü, rzeczy naleĪaáy do byáych wáaĞcicieli dworu.
Zabraáem gdzieĞ z dwadzieĞcia
kilogramów rzeczy, wiĊc swobodnie i
bez wysiáku mogáem to nieĞü.
Przechodząc drogą, zauwaĪyáem niby iskrĊ nad jednym kominów.
PomyĞlaáem, Īe chyba mi siĊ przewidziaáo, bo co czáowiek by tu robiá. A
jednak po chwili znów z komina wyleciaáa iskra. Teraz juĪ byáem pewien,
Īe ktoĞ tam jest i w najlepsze pali sobie w piecu. Przystanąáem na chwilĊ,
rozwaĪając, czy iĞü podejrzeü, czy
raczej daü sobie z tym ĞwiĊty spokój.
Wybraáem to drugie.
Przygód i tak miaáem aĪ nadto, w
koĔcu na tych terenach nikt nie czuá
siĊ pewnie, wiedziaáem o tym. Zostaáo
tu duĪo niemieckiego wojska uzbrojonego po zĊby. CzĊsto spotykaliĞmy
ich, najwaĪniejsze wówczas byáo to,
Īeby sobie nawzajem nie przeszkadzaü, a wrĊcz odwrotnie - pomagaü.
Zdarzaáo siĊ, Īe przychodzili do nas,
pracowali kilka lub kilkanaĞcie dni, a
potem wracali do lasu. O wiele bardziej niĪ Ğmierci bali siĊ Rosjan. Rozsądek braá górĊ i nie grasowali, tylko
siedzieli cicho. Rosjanie tolerowali
ich obecnoĞü, nie Ğcigali ich, mówili:
„A czort z nimi, sami wyjdą”. Czasami dochodziáo do jakichĞ incydentów.
KiedyĞ Rosjanie zaáoĪyli w Imielnie,
w mleczarni przy dworcu, swoją placówkĊ z radiostacją. Ale Niemcy ich
przepĊdzili, a mleczarnia siĊ spaliáa.
Niemcy twierdzili, Īe to sami Rosjanie, opuszczając mleczarniĊ, podpalili ją. Ostatecznie radiostacjĊ zaáoĪyli
w budynku przytartacznym obok stacji i nas - w Stradomii.
Inna grasująca na tym terenie
grupa partyzancka to Banda Otta.
Ich teĪ siĊ nie baliĞmy, gdyĪ niejednokrotnie sam dowódca, pseudonim
Otto, z kilkoma partyzantami przychodziá wieczorem do nas w odwiedziny. Najedli siĊ nieraz i wyspali na
strychu. Ich zadaniem, o ile wiem,
byáo tropienie ubeków, milicji i partyjnych - najogólniej mówiąc, przeszkadzali w tworzeniu siĊ ówczesnej
wáadzy. Z ogromną pasją i zajadáoĞcią ich tropiono, aĪ pewnego razu
ubowcy z pomocą Rosjan „upolowali” w okolicach Pisarzowic dowódcĊ
waz z kilkoma partyzantami i ich zamordowali. Reszta, nie mając swego
przywódcy, sama siĊ rozeszáa.
Wujek nas zawsze przestrzegaá
i stanowczo przykazywaá, aby z nikim nie wchodziü w konflikt i ani siĊ
waĪyü pary z gĊby puĞciü o Īadnych
spotkaniach, bo jakby coĞ takiego
zaistniaáo, to nie mamy co szukaü,
wyrĪną co do nogi.
Cdn.

Przedsiöbiorstwo
ogólnobudowlane
Robert Harbut

przyjmie zlecenia na roboty
budowlane:
• budowa budynków mieszkalnych i przemysäowych
• wykaþczanie wnötrz
(päytki, regipsy, tynki)
• adaptacja poddaszy

tel. 506 026 586

Obrady Rady Powiatowej WIR
18 wrzeĞnia obradowaáa Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie. Obradom przewodniczyá prezes Marian Jacek Bochen. W posiedzeniu
uczestniczyá prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr

Walkowski. PoniewaĪ w niedawnych wyborach parlamentarnych P. Walkowski zdobyá ponownie mandat poselski,
zebranie rozpoczĊáo siĊ od gratulacji i kwiatów, które
wrĊczyáa posáowi kierowniczka biura powiatowego WIR
– Kamila Kowalczyk. Przy okazji warto dodaü, Īe biuro to
znajduje siĊ na ul. Zamkowej 17 (I piĊtro, pokój 24), w budynku, w którym mieĞci siĊ Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli takĪe starosta L. Janicki, wicestarosta Z. Witkowska i przewodnicząca Rady
Powiatu – M. Powązka. WĞród uczestników byli równieĪ
kierownicy instytucji Ğwiadczących na co dzieĔ usáugi na
rzecz rolnictwa. W gronie tym byá m.in. Krzysztof Lamek
– powiatowy lekarz weterynarii, który rozpocząá dyskusjĊ,
mówiąc o ogniskach epidemiologicznych i wystĊpujących
w kraju zagroĪeniach, które na szczĊĞcie nas omijają.
Lamek poruszyá takĪe kwestiĊ uboju zwierząt. Bardzo
zaostrzyáy siĊ w tym wzglĊdzie przepisy i teraz tylko

osoba z uprawnieniami ma prawo dokonaü uboju. To nie
budziáo wiĊkszych zastrzeĪeĔ, za to zwracano uwagĊ na
inne, czĊsto nieĪyciowe, a niekiedy wrĊcz oĞmieszające
ustawodawcĊ przepisy. Do takich zaliczono „haracz”,
jaki od niedawna trzeba páaciü za organizacjĊ np. loterii
fantowej. Takie przepisy zabijają oddolne inicjatywy, bo
trudno liczyü na aktywnoĞü spoáeczeĔstwa, skoro organizowanie czegokolwiek przestaje siĊ opáacaü, a nawet
grozi popadniĊciem w koszty. Potem zaĞ rozmowa – jak
przyznaá poseá Walkowski – zeszáa na psy. A dokáadnie
chodziáo o uchwaloną pod koniec minionej kadencji
ustawĊ dotyczącą traktowania zwierząt domowych.
Walkowski przyznaá, Īe byá jednym z siedmiu posáów
gáosujących przeciw tej ustawie, co „docenili” obroĔcy
zwierząt, wrĊczając mu 40-centymetrowy áaĔcuch. „Nikt
mi nie byá w stanie wytáumaczyü, jak interpretowaü przepis mówiący o tym, Īe pies moĪe wisieü na áaĔcuchu
tylko 12 godzin, co robiü, kiedy ten czas minie? – pytaá
radny. Kto bĊdzie tego pilnowaá i jakie ustawa daje pole
do popisu dla „Īyczliwych” sąsiadów. A na kaĪde takie
zgáoszenie bĊdzie musiaá przyjechaü policjant i spisywaü
protokóá, zamiast zajmowaü siĊ Ğciganiem powaĪnych
przestĊpstw”.
Trudno nie zgodziü siĊ z posáem, który zwróciá teĪ
uwagĊ na fakt, Īe przecieĪ koĔ, koza czy krowa to takĪe
zwierzĊta domowe i wygląda na to, Īe bĊdą musiaáy
przynajmniej przez póá doby chodziü samopas.
Ale nie tylko zwierzĊtami zajmowano siĊ podczas
zebrania. Dyskutowano równieĪ nt. organizowanego w
przyszáym roku Balu Rolnika, przedstawiono teĪ informacje dotyczące szkolenia komputerowego. To Ğwiadczy o
tym, Īe mówiąc o kwestiach dotyczących wsi, nie sposób
dziĞ pominąü nowoczesnej techniki, znajomoĞü której
takĪe w rolnictwie bywa nieodzowna.
K. Juszczak
WiĊcej informacji dotyczących Wielkopolskiej Izby
Rolniczej na stronie internetowej www.wir.org.pl

PRZYWIĄŻ PSA DO SIEBIE,
NIE DO BUDY!
Pod takim hasłem przebiegała
tegoroczna ogólnopolska akcja „Zerwijmy łańcuchy”, która odbywała się 18
września w 51 miastach Polski. Problem
trzymania psów na łańcuchach dotyczy
głównie wsi, ale nie o miejsce happeningu chodzi, ale o samą ideę, która ma
uzmysłowić wszystkim właścicielom
zwierząt domowych, że pies myśli i czuje
tak jak człowiek i tak samo jak człowiek
zasługuje na miłość i szacunek. Nie
wiem, czy kiedyś nadejdzie taki czas, że
decyzja o wzięciu psa będzie równoważna z decyzją o przyjęciu do domu nowego członka rodziny, którego nie tylko
się karmi, ale poświęca mu swój wolny
czas, chodzi z nim na spacery i po prostu
przyjaźni. Zagubiliśmy bowiem gdzieś
niegdysiejsze przekonanie, że pies jest
najlepszym przyjacielem człowieka.
Mówią o tej przyjaźni stare i nowe bajki

dla dzieci. Ze zwierzętami przyjaźnili się
Bolek i Lolek, a Kubusiowi Puchatkowi
i jego przyjaciołom Superdetektywom
towarzyszy sympatyczny Burek. Sprytny
i pomysłowy Reksio mieszkał w budzie,
ale łańcucha tam na pewno nie było.
Nie chodzi też o to, żeby psy (do tego
głodne i opuszczone) biegały luzem po
miejscowości, ale o to, żeby psy stały się
współuczestnikami naszego życia towarzyskiego, naszych wyjazdów na wakacje, spotkań w rodzinnym gronie. Teraz
jest tak, że dobry właściciel poszuka psu
opiekuna w czasie letniego wyjazdu, a
zły psa wyrzuci, tłumacząc się, że nie ma
go z kim zostawić. Pies spotykający się z
różnymi ludźmi nie jest agresywny, nawet jak zdarzy mu się zgubić czy wybiec
z podwórka. Gorzej jest z psami, które
wciąż wiszą na łańcuchach albo siedzą
w kojcach: nikt z nimi nie spaceruje, nikt

tel. 695 594 494
www.emedycyna.info.pl

inhalatory - ciĈnieniomierze - termometry itp.
inhalator
Rossmax
NA 100

119zł

inhalator
Rossmax
NE 100

129zł

ze smoczkiem dla niemowlñt

KANCELARIA PODATKOWA DORADCA
PODATKOWY WANDA NOWICKA
63-500 Ostrzeszów, os. Piastów 6b/3
tel. 62 730-49-61, 727 433 082

• prowadzi księgi podatkowe (księgi handlowe, pkpir, ryczałt),
• udziela porad, opinii i wyjaśnień z zakresu:
- prowadzenia, likwidacji działalności gospodarczej
- zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych,
- obowiązków podatkowych, celnych i egzekucji
administracyjnej związanej z obowiązkami podatkowymi
• reprezentuje podatnika i występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed organami administracji publicznej
(organami podatkowymi, sądami WSA, NSA)

też im nie pokazuje, że człowiek jest ich
przyjacielem.
Zawsze można to zmienić i zainteresować się swoim psem. Z reguły jest
tak, że szczeniaka lubią wszyscy, dzieci
noszą go na rękach, rodzice pokazują
sąsiadom i rodzinie, ale kiedy pies podrośnie, jego atrakcyjność gdzieś pryska
i pies kończy w kojcu albo budzie. Często zimnej, wyściełanej jakąś szmatą,
zamiast ciepłej i izolującej słomy, którą
należy wymieniać kilka razy w roku, a
przed zimą zadbać, żeby było jej więcej
niż zwykle. Nie ma dla pieska miejsca w
domu, do którego przywykł jako szczeniak i w którym czuł się bezpiecznie. Fora ze dwora! Przyjaźń ma swoje granice,
nikt nie będzie wyczesywał psa, żeby w
domu nie było sierści i nikt nie będzie z
nim chodził na spacery albo wpuszczał
i wypuszczał go za potrzebą. Niech
siedzi na dworze, tak będzie najlepiej
dla jego leniwego pana albo wygodnej
pani. Zresztą w domu musi panować
idealny porządek, a pies wprowadza
pewien nieład – lubi spać na łóżku albo
na fotelu, jeść to, co je jego pan, dobrze
zna szelest papierków z przysmakami i
słodyczami, pełną gotowością reaguje
na otwieranie lodówki itd. Zupełnie się
w tym domu uczłowieczy, niech zna
swoje miejsce. Do budy i już! Dobrze,
że są ludzie, którzy myślą inaczej, dla
których pies to czująca i sympatyczna
istota, która odwdzięcza się za okazane
mu serce. Istota, do której można się
przytulić i z którą można porozmawiać,
jak w wierszu Tuwima:
Mój piesek Dżońcio – oto go macie
To mój największy w świecie przyjaciel.
Codziennie w kącie kanapy siadam
I z moim pieskiem gadam i gadam.
Gadam i gadam, a Dżońcio milczy,
Lecz mnie rozumie piesek najmilszy.
Kiedy zaczniemy w psie i kocie
widzieć przyjaciela, to problem łańcuchów i okrucieństwa wobec zwierząt też
przestanie istnieć. Dobrze byłoby, żeby
biblioteki publiczne i szkolne, zwłaszcza
na wsiach, włączyły się w akcję edukacyjną i prenumerowały takie czasopisma
jak „Mój Pies” albo „Pies”, które podobnie jak pisma z zakresu ogrodnictwa
czy urządzania mieszkań warto byłoby
rozreklamować wśród mieszkańców.
Może dzięki temu wiejskie biblioteki
gminne zaczęłyby tętnić życiem, jak na
centra kultury przystało.
MS

