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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 18.
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.

JAK STÓG BALTKA
SIĘ PRZEWRÓCIŁ I
CO Z TEGO WYNIKŁO
DziaduĞ, widząc, Īe coĞ mi nie
idzie, mówi, Īe ja jestem za sáaby
do takich duĪych snopków. Na to
Baltek do niego: „ZostaĔcie, ja zejdĊ wam podaü, sami jakoĞ przykryjecie”. Zszedá. PomyĞlaáem, „szkoda”, wolaábym widzieü, jak razem z
brogiem bĊdzie lądowaá, a staá na
samym czubku. Kazaá mi szybko
przynieĞü jeszcze kilka snopków,
Īeby juĪ wreszcie zakoĔczyü robotĊ. Nie miaáem ochoty iĞü. Zobaczyá, Īe siĊ ĞmiejĊ i z przekleĔstwami zacząá mnie popĊdzaü…
capnąá snopek, który wrzuciáem
na wóz, szarpnąá, a tu… trach!,
stylisko siĊ záamaáo – byáo ze starego haka od poĪaru, trochĊ juĪ
przegnite, nie wytrzymaáo. Wziąá
gáówną czĊĞü záamanego sztyla i z
caáej siáy rzuciá mi pod nogi. TrochĊ
oberwaáem, ale juĪ przedtem sztyl
odbiá siĊ o ziemiĊ i nie miaá takiego
szwungu.
W tym czasie dziaduĞ wyczuá
nienormalną pozycjĊ na stogu,
wiĊc mówi po niemiecku:
„Zobaczta ino, czy ten szober
jest w porządku”. Baltek zeskoczyá
z wozu, obleciaá wokóá i, jakby nic
nie zauwaĪyá, mówi: Wszystko w
porządku, nie ma strachu, nie
przewróci siĊ. Jakby czasem miaáo siĊ na deszcz, dajcie pozór, to
mi przykryjecie, a na dzisiaj dosyü,
robimy fajrant.”
Wszedáem na wóz, miaáem
braü za lejce, a tu trach, dalej drobne trzaski. Baltek pyta, co tak huknĊáo. ĝmiejĊ siĊ i mówiĊ, Īe to chyba szober siada. ĝmiejĊ siĊ coraz
bardziej i nie odjeĪdĪam spod stoga, bo czy odjadĊ, czy nie, to i tak
dziadusiowi drabiny nie podstawiĊ,
a stóg leciaá na przeciwną stronĊ,
tak Īe dziadusiowi nic nie groziáo.
Baltek lataá to w jedną stronĊ,
to w drugą. Ja na wozie, jak ten
w jedną, to ja na tyá wozu, jak z powrotem, to ja na przód, aby tylko
nie widziaá mojej rozeĞmianej miny.
Ryknąá stanowczo, abym odjechaá.
Znów áamią siĊ gaáĊzie. ĩeby nie
brzózka, dawno byáby kipnąá, a tak
wspieraá siĊ na gaáĊziach i powoli
siĊ pochylaá. Baltek zauwaĪyá, Īe
jego dzieáo w niebezpieczeĔstwie.
Rozejrzaá siĊ za jakim drągiem,
ale nic odpowiedniego w zasiĊgu
wzroku nie byáo. A jeszcze byáa
szansa na ratunek. Podszedá pod
bróg, nogi szeroko rozkraczyá,
zapará siĊ plecami i podtrzymuje,
a na mnie drze siĊ: „Jozef, drągi,
drągi, szybko!” Jednak nigdzie
drągów nie byáo. Przyszedáem do
domu; mama akurat piekáa „lantroty”, opchnąáem chyba z piĊü i
dopiero mówiĊ mamie, Īe Baltek
trzyma bróg plecami, a mnie posáaá
po drąg, Īeby stóg podeprzeü. Na
to mama: „WeĨ chociaĪ byle co, bo
bĊdzie siĊ bardzo piekliá”. Poszedáem, po drodze wyjąáem koáek z
pastewnika z kawaákiem kolczastego drutu i ciągnĊ. Po chwili przekonaáem siĊ, Īe to juĪ zbyteczne.
Szober kipnąá. Doszedáem. DziaduĞ stoi spáoszony, Baltka nie ma,
stóg rozciepany do samej podstawy. Pytam dziadusia, gdzie Baltek.
„A pierun go tam ciĊĪki wie, gdzie
ta psia krew przepadá. GadaliĞmy

mu, Īe za wąsko zaáoĪyá, jak taki
mądry, to teraz ma”. MówiĊ dziadusiowi, Īe pewno go przywaliáo, bo
jak mnie posyáaá po drągi, to bróg
trzymaá plecami. DziaduĞ na to: „A,
niech go tam raz diabli wezmą”. Ale
diabli go nie wziĊli, bo po chwili zauwaĪyáem, jak nad páotem poruszyáy siĊ snopki. Wytknąá swoją maáą
gáowĊ na dáugiej szyi, jak mnie zauwaĪyá, zgrzytnąá zĊbami i mówi:
„Ty pieroĔski Pucku, coĞ ty narobiá. To przez ciebie, jeszcze dzisiaj
pojedziesz do lagru, sabotaĪysto!”
PomyĞlaáem – nie przelewki i niezbyt szybkim krokiem ruszyáem nie
do domu, lecz gdzieĞ przed siebie,
rozmyĞlając, gdzie siĊ ulokowaü i
co dalej robiü. Baltek poszedá do
nas oznajmiü, Īe idzie na policjĊ i z
miejsca nas wywiozą, moĪemy siĊ
juĪ do tego przygotowywaü. Lecz
mama, jak zawsze opanowana,
mówi z caákowitym spokojem: „A
co siĊ tam takiego staáo”? „Przez
tego waszego nicponia mnie siĊ
caáy bróg przewróciá”. A mama na
to: „Czy on ukáadaá?” „ Nie, ja i Kowalski, ale widziaá, Īe siĊ pochyliá i
nie powiedziaá, tylko siĊ Ğmiaá jak
szatan. Jakby powiedziaá zawczasu, to moĪna by byáo temu zapobiec. A jak go posáaáem po drągi,
to póá godziny go nie byáo, aĪ siĊ
szober przewróci i mnie przywaliá.” Mamie juĪ na dobry Ğmiech siĊ
zbieraáo, ale utrzymaáa powagĊ i
pyta dalej: „A czemuĞcie tak blisko stali?” A on, Īe wcale nie staá,
tylko do ostatniej chwili trzymaá
plecami i nie zdąĪyá odskoczyü.
Táumaczyá, w jakiej byá sytuacji i
jak go nikt nie ratowaá; o maáo nie
przypáaciá tego Īyciem. „Gdyby Jozef zaraz przyniósá drągi, to daáoby
siĊ to podsztycowaü i szober by
staá, on jest temu winien”. Mama
mówi Īe jak bróg byá Ĩle uáoĪony,
to i tak podparcie by nie pomogáo.
„Mój bróg byá dobrze uáoĪony, sam
z Kowalskim go ukáadaáem”. „Jak
byá dobrze uáoĪony, to czemu nie
stoi, ino leĪy? A co wy chcecie
od kozaka, robi caáe dnie bez jedzenia, bez wynagrodzenia”. Na
to Baltek: „DoĞc mnie okradacie,
nie Īebym ja wam jeszcze grube
pieniądze páaciá”. Mama mówi: „A
kto kogo okradá? NajwyĪszy czas,
Īe mnie wywiozą, ja w Niemczech
robiáam wiele lat i byáo mi dobrze,
nie tak jak u was. RobotĊ znam i
z chĊcią pojadĊ”. „ Nie na roboty,
ale do lagru was wyĞlĊ, dosyü juĪ
mam waszych drwin”. A mama
swoje: „A jak siĊ juĪ przewróciá,
to trudno, nie pierwszy wasz, nie
trzeba robiü takiej tragedii, bróg
jak siĊ naleĪy uáoĪyü od nowa i
po wszystkim”. ObniĪyá trochĊ ton
i mówi, Īe on drugi raz robiü nie
bĊdzie, a mama, Īe nie potrzebuje,
zrobimy sami. Daá termin: „Jak do
rana bróg stanie i nie zmoknie, to
wam ostatni raz darujĊ, jeĪeli nie,
to natychmiast idziecie wszyscy do
karnego lagru”.
Zabraá konie i odjechaá do
domu. Wtedy mama poszáa do
dziadusia, powiedziaáa, jak sprawa
siĊ ma i nie byáo innego wyjĞcia,
jak postawiü bróg od nowa. Mama
z babcią ukáadaáy, dziaduĞ podawaá.
Ja w tym czasie siedziaáem za
górką na miedzy, robiáo siĊ cháodno.
Od strony brogu sáyszaáem urywki
sáów. Podszedáem, by zobaczyü, co
siĊ tam dzieje. Za ciemno byáo, by
mnie mógá Baltek zauwaĪyü, pomimo to zachowywaáem ostroĪnoĞü.
Gdy zbliĪyáem siĊ, poznaáem, Īe
to nasza zaáoga stawia bróg. Doáączyáem do grona, ciocia zaczĊáa
mnie sztorcowaü, Īe to niby przeze
mnie muszą teraz caáą noc robiü,
lecz mama ujĊáa siĊ za mną, bo
wáaĞciwie co mogáem zrobiü, Īeby
temu zapobiec? To jedynie mnie
obciąĪaáo, Īe byáem Ğmieszkiem
i nieraz trochĊ psikusów robiáem.
Taki juĪ byá mój máodzieĔczy charakter. Wziąáem od dziadusia widáy

i dalej ja postawiaáem, a dziaduĞ mi
dorzucaá. Spostrzegá, Īe z owsa
áadnie siĊ okrusza, Īeby to jeszcze poprawiü, poszedá po koáek i
po kaĪdym snopku trzepnąá, mama
mu doradziáa, Īeby wkopaá koáek
i kaĪdy snopek kiĞciem rąbnąá, to
z wiĊksza omáóci. Wokóá Rosáa
coraz wiĊksza kupka, trzeba byáo
odnosiü jak od maszyny. Nosiáem
do nas, bo u dziadusia Baltek ryja
wtykaá w kaĪdy kąt, u nas teĪ, ale
jakby trochĊ mniej. Obróciáem chyba ze trzydzieĞci razy, z workiem
trzeba byáo iĞc dobrze ze sto metrów, dalej po drabce na strych.
Po póánocy wzeszedá ksiĊĪyc,
robota száa caákiem dobrze. Ja
tym odnoszeniem tak dostaáem w
koĞü, ze ledwo dociągnąáem do
rana. Powiedzieü, Īe mi ciĊĪko
nie Ğmiaáem, ale sáaniaáem siĊ juĪ
na nogach, zresztą wszyscy mieli
dosyü. Z nastaniem dnia szober
stanąá. Z grubsza zebrano wykruszony owies, bo co oczy nie widzą,
to sercu nie Īal. UdaliĞmy siĊ na
spoczynek.
I myliáby siĊ kto, gdyby przypuszczaá, Īe od tamtej pory moje
zachowanie wzglĊdem Baltka siĊ
zmieniáo.
Cdn.
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Solarium
klimatyzowane
Ergoline
Ostrzeszów ul. Zygmunta Starego 8
tel.

627304304

kom.

693413365

Nowe lampy
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!

Usãugi lećne
Ćcinka drzew, pielõgnacja lasów
Zapewniam odbiorców
na kaēde drewno
tel. 0605 361 834
w ymiana opon motocyklow ych

Remonty i wykoýczenia
gäadzie, regipsy, malowanie,
tapetowanie, päytki, panele, itp.
Tel. 665 149 678

Usługi ogólnobudowlane
(remonty i wykończenia)

POįYCZKI
GOTÓWKOWE

TANIEJ, SZYBCIEJ, DYSKRETNIEJ

Grabów: 608 486 992,
601 861 739
Ostrzeszów: 691 337 677,
691 335 188, 695 515 545
Poszukujemy przedstawicieli:
Ostrzeszów 501 188 816
Grabów 609 930 630

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

płytki
tynki zewnętrzne
ścianki działowe, regipsy
sufity podwieszane
adaptacja poddaszy
instalacje elektryczne
szpachlowanie, malowanie
montaż paneli, drzwi, okien
kompleksowe wykończenia
wnętrz
remonty domów i mieszkań

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

Nie pobieramy opáat wstĊpnych

tel. 607 484 574

Firma Meble
Kraszewice

Meble na wymiar

Marydóä 37,
63-500 Ostrzeszów

Posiada w swojej ofercie:
-wiöĒby dachowe
-äaty
-konträaty
-deski szalunkowe
tel. 062 732-75-76
0601 758 446

KAJA
Usáugi porządkowe
• pranie dywanów
i wykáadzin
• pranie tapicerki meblowej
i samochodowej
• mycie okien
ZadzwoĔ teraz
696 984 623

Kuchnie – garderoby – zabudowa
wnęk – łazienka oraz meble w naturalnej okleinie i lakierowane

Pomiar + projekt GRATIS

tel. 697 290 663

22 – 23 grudnia
ZAPRASZAMY
na strzyĪenie
i koloryzacjĊ wáosów
w cenie 40zá

Specjalna oferta na
święta
ul. Wąska 5
Ostrzeszów
tel. 668 228 829

Wesoäych Ĉwiñt
Ĕyczy firma
Matrix

