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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 20.
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.

DROGA KU
GORSZEMU
GdzieĞ w poáowie listopada z
rana kazano mi robiü przy kopcach.
Byáem sam. Nagle zauwaĪyáem, Īe
na rowerze jedzie nieznany mi saman z giwerą na plecach. SkrĊciá na
drogĊ, przy której robiáem. Stanąá
naprzeciwko i pyta, czy tu mieszka
Papiernik. Odpowiadam, Īe tak. - A
robi tu sáuĪący… - spojrzaá do notesu
i wymieniá moje nazwisko. MówiĊ, Īe
to ja.
– Zostaw to wszystko i
pójdziesz ze mną - powiada.
- ChociaĪ gospodarzowi powiem,
Īe idĊ, inaczej nie bĊdą wiedzieli,
gdzie siĊ podziaáem.
– Nie ma potrzeby. Dalej, idziemy, nie namyĞlaj siĊ, ino chodĨ.
Zszedáem na drogĊ, popchnąá
mnie przed siebie, wyszliĞmy na
szosĊ, wsiadá na rower, mnie kazaá
iĞü przodem. Zacząá mnie popĊdzaü
– prĊdzej, dalej, ty smoluchu! W obawie, bym nie oberwaá, kawaákami leciaáem truchcikiem, jak tylko zwalniaáem, zaraz ponaglaá. Nie wiedziaáem,
dokąd mnie prowadzi i za co mnie
„sprzątnąá”. Nie wchodziliĞmy do
miasta, tylko autostradą, dalej na Kobylą GórĊ. Poczuáem lekką ulgĊ, gdyby zabraá mnie „za coĞ”, prowadziáby
mnie na policjĊ do miasta.
Na kobylogórskiej szosie zmieniá
taktykĊ – Īebym nie ja jemu, ale on
mi dyktowaá tempo, jechaá przodem,
ja biegáem za rowerem. Postraszyá

mnie, Īe jak bĊdĊ siĊ ociągaá, zastrzeli mnie jak psa. Tego, Īe bĊdzie
strzelaá, siĊ nie baáem, raczej bicia,
gdyĪ od początku jego zachowanie
budziáo we mnie takie podejrzenie.
Aby tego na razie uniknąü, staraáem
siĊ, jak mogáem.
Tak dobrnĊliĞmy na ZawadĊ.
Zszedá z roweru, przeáoĪyá giwerĊ
z pleców przez pierĞ, widocznie go
uwieraáa. Doáączyáem do niego z drugiej strony roweru, idziemy, on w dopasowanych butach, ja w za duĪych
drewniakach, on wypoczĊty, ja zmĊczony, Īe ledwo zipaáem. Pytam, czy
jeszcze daleko pójdziemy, mówi, Īe
do KuĨnicy MyĞlniewskiej, do niego
na sáuĪbĊ.
- BĊdziesz koniarkiem, mam
parobka, jest mniejszy od ciebie,
bĊdzie oprzątaá krowy, Ğwinie teraz,
zimą bĊdziecie oprzątaü do spóáki.
BĊdziesz miaá szeĞü koni roboczych
i trzy remonty, o które musisz dbaü.
KaĪdego dnia bĊdziesz póá godziny
ujeĪdĪaá, a w niedzielĊ dwa razy do
poáudnia i po poáudniu i Īeby mi zawsze byáy idealnie wyczyszczone,
kopyta wystrugane, podkute – dodaá
stosowane niemieckie przysáowie.
Zrobiáo mi siĊ podwójnie gorąco. Wolaáem robiü wszystko inne, nawet najciĊĪsze prace, byle nie przy koniach.
Robota koĔmi to jeszcze, ale oprzĊt
i utrzymanie to wielka odpowiedzialnoĞü, a w zasadzie koni nie lubiáem.
MówiĊ, Īe chyba nie sprostam temu
zadaniu, wolaábym oprzątaü krowy i
Ğwinie. Powiada: „Nie byáoby ci wstyd.
JesteĞ starszy i silniejszy, zresztą ja
potrzebujĊ parobka do koni, a mam
takiego, co siĊ nauczy”.
ZbliĪamy siĊ ku wierzchoákowi
górki, zaczynam odczuwaü ból stopy,
trep mnie obciera. Na pagórku zatrzymaá siĊ, przeáoĪyá karabin przez
plecy. Ja w tym czasie Ğciągnąáem
trep, przypadáo mu to do gustu. „O,
widzisz – powiada – trepy se przewieĞ przez ramiĊ i na bosaka”. MówiĊ,
Īe trochĊ zimno, wiĊc tylko poprawiĊ
onuce, bo trep obtará mi przegub.
„Rób, jak chcesz, byáeĞ nie narzekaá,

ale taki kozok jak ty, moĪe na bosaka
Ğcigaü”. Zawinąáem w poĞpiechu, aby
byáo grubiej na przegubie. On wsiadá
na rower i mówi: „Záap siĊ bagaĪnika, bĊdĊ ciĊ pociągaá”. Po przebyciu
niewielkiego kawaáka drogi, onuca
zsunĊáa siĊ i obciera coraz bardziej,
puszczam bagaĪnik, zostajĊ. Zatrzymaá siĊ, ryknąá na mnie, Īe nie bĊdzie
siĊ ze mną cackaá, rozkazaá Ğciągnąü
trepy. ĝciągnąáem, onuce upchaáem,
by nie zginĊáy, w czubki, związaáem,
przewiesiáem przez ramiĊ i dalej posuwamy siĊ naprzód. Nie uczepiáem
siĊ juĪ bagaĪnika, wolaáem biec, tak
byáo wygodniej. Z początku zmarzáy
mi kulasy, ale po dalszej trasie tego
juĪ nie odczuwaáem, za to nogawka
spodni uraĪaáa to otarcie i szczypaáo. Ale co miaáem robiü, musiaáem
lecieü.
DobrnĊliĞmy do Kobylej Góry,
stanąá na rozjeĨdzie, po czym mówi:
„Pójdziesz prosto tą drogą, nie potrzebujesz siĊ spieszyü, ja tu mam
interes do zaáatwienia, ty idĨ, a ja ciĊ
na kole doĞcignĊ. Tylko nie próbuj
smyknąü, bo wiedz, Īe ciĊ zaro záapią i kulka w áeb”.
IdĊ wskazaną drogą, uczuáem
ziąb stóp, siadáem na rowie, miaáem
czas dokáadnie zawinąü onuce, wciągnąáem trepy, nie spiesząc siĊ, idĊ.
A coraz bardziej nurtuje mnie myĞl,
czy nie daü drapaka. W MyĞlniewie
miaáem krewnych, do nich byáo niecaáe dwa kilometry, ale co dalej? I tak
mnie záapią. Oglądaáem siĊ za siebie,
czy jedzie. W pewnym momencie
wynurzyáa siĊ sylwetka rowerzysty,
przyspieszyáem kroku, niezadáugo
mnie dopĊdziá. Powiada: „ A dalej, ty
smolorzu, myĞlaáem, Īe bĊdziesz juĪ
na KuĨnicy, a ty tu? Czekaj, ja ciĊ nauczĊ chodziü, pogubisz ty giry razem
z tymi klĊpami”.
Po jego postĊpkach widziaáem,
Īe ludzkiego obejĞcia nie ma siĊ co
spodziewaü. Odeszáo zmĊczenie, im
bliĪej celu, tym bardziej odczuwaáem
stres.
Wreszcie cel, skrĊcamy w podwórze, sáyszĊ szum wody spadającej po máyĔskim kole. PomyĞlaáem,
Īe jak tu máyn, to i chleba powinno
byü pod dostatkiem. Pomyliáem siĊ
– byáo, lecz nie dla sáuĪących.
Cdn.

APEL
do byãych İoãnierzy Armii „POZNAĘ”
i ich rodzin mieszkaęców
Ziemi Ostrzeszowskiej
Obchody 70. rocznicy wybuchu II
wojny Ğwiatowej są doskonaáą okazją
do imiennego upamiĊtnienia udziaáu
Īoánierzy Ziemi Ostrzeszowskiej w
walkach obronnych, organizowanych
przez ArmiĊ „POZNAē” pod dowództwem generaáa Tadeusza Kutrzeby w
1939r.
Zarząd Koáa Związku Kombatantów i Byáych WiĊĨniów Politycznych
w Ostrzeszowie zwraca siĊ do Īoánierzy wrzeĞnia 1939r. i ich rodzin
z apelem o pomoc w celu uzyskania
wykazu Īoánierzy Amii „POZNAē”, w
tym gáównie biorących udziaá w walkach nad Bzurą.
Wszystkie zgáoszone nazwiska
Īoánierzy zostaną umieszczone w
kronice naszego Koáa Kombatantów
ku wiecznej pamiĊci czasów walki o
wolnoĞü Ojczyzny Rzeczypospolitej
Polskiej.
PROSIMY zatem Īyjących Īoánierzy Armii „POZNAē”, rodziny polegáych o zgáoszenie swoich bohaterów
na wzorach ankiety drukowanej równolegle w prasie lokalnej. Punktem

ANKIETA

1.Nazwisko i imię.....................................................................................................
2.Data i miejsce urodzenia.......................................................................................
3.Miejsce zamieszkania w 1939r. ............................................................................
4.Data i miejsce zgonu oraz okoliczności śmierci………………………………...
5.Miejsce pochówku, jeżeli zginął w 1939r. ...........................................................
6.Pobyt w niewoli – podać szczegóły dostania się do niewoli, pobyt oraz powrotu z niewoli .................................................................................................
7. Czy był ranny/podać szczegóły, jeżeli są znane, oraz leczenie ..........................
8.Posiadany stopień wojskowy, odznaczenia i inne honory ...................................
9.Podać miejsca walk, w których żołnierz brał udział – opisać szeroko, jeżeli są
znane szczegóły ...................................................................................................
10. Inne znane informacje o żołnierzu oraz odpowiedzi wymagające szerszego
opisania proszę załączyć na oddzielnej, dopiętej do ankiety i podpisanej kartce
(kartkach).

…………...........................................................
(podpis, czytelnie nazwisko i imię
oraz stopień pokrewieństwa)

Sprzedam
domki holenderskie

WSPOMNIENIE O DRUHNIE
HARCMISTRZYNI MARII GAJDZIK
bec záa i niesprawiedliwoĞci, postĊpując zawsze zgodnie z przesáaniem
starej pieĞni harcerskiej:
…”bo myĞmy záu wydali bój i
wciąĪ do walki z nim nas gna, harcerska dola radosna…”
CZUWAJ DRUHNO ,,DZILU”,
TAM NA WIECZNEJ WARCIE!

Stanisáaw Stawski

tel. 6
03 74
0

w Kobylej Górze

Kompleksowa obsługa księgowa
Kadry, płace, ZUS, BHP
Rozliczenie VAT-u w budownictwie
Rozliczenia podatkowe PIT, VAT
Ksero, laminowanie, bindowanie

tel. 607 245 402

Zostań konsultantką

AVONU
Możliwość awansu
Bezpłatne dostawy
Zadzwoń:
tel. 0608 526 072; 0692 494 250

436

MASAđ

leczniczy
klasyczny
relaksacyjny
relaks psychostymulacyjny

BIURO RACHUNKOWE
•
•
•
•
•

Odpowiedzi zebrał i podał

…………………………………..
Miejscowość, data

Za nami 2009 rok, w którym wielu z nas poĪegnaáo swoich ukochanych bliskich.
JeĞli chcieliby PaĔstwo na naszych áamach zamieĞciü serdeczne o nich wspomnienie,
zapraszamy. DziĞ…

funkcje instruktorskie na obozach
letnich.
W roku 1953 wychodzi za mąĪ za
Jerzego Gajdzika, równieĪ czynnego
instruktora harcerskiego. Dwaj ich
synowie poszli w Ğlady rodziców –
zostali dobrymi harcerzami, a póĨniej
Ğwietnymi fachowcami w obranych
zawodach inĪynierskim i lekarskim.
W smutnym dla harcerstwa polskiego okresie po 1949r. druhna
Maria nie zapomina o swoich harcerkach i w 1957r. wznawia czynną sáuĪbĊ, peániąc obowiązki zastĊpcy hufcowego ds. harcerek. W Radkowie
Káodzkim w 1958r. jest komendantką
obozu 9. DruĪyny Harcerek. W latach nastĊpnych oﬁarnie i efektywnie
wspóápracuje z Komedą Hufca.
Jest – byáa – jednym z bardzo
nielicznych Ğwiadków poĞwiĊcenia
pomnika harcerskiego w Ostrzeszowie w ĞwiĊto Matki Boskiej CzĊstochowskiej dnia 26 sierpnia 1984r. Z
jej inicjatywy (m.in.) wmurowano w
cokóá pomnika róĪaniec ĞwiĊty i ﬂakonik z wodą ĞwiĊconą.
Zawsze wierna harcerskim ideaáom sáuĪby BOGU, POLSCE i BLIħNIM nie waha siĊ w 1989r. i wraz z
grupą instruktorów opuszcza szeregi
indoktrynowanego ZHP i wspóátworzy odrodzone harcerstwo w naszym
mieĞcie. Zostaje czynnym instruktorem ZHP (rok zaáoĪenia 1918) i
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Druhna Maria byáa dla nas wzorem bezkompromisowej postawy wo-

Prezes Koáa Kombatantów
por. Wacáaw Mickiewicz

mieszkańca Ziemi Ostrzeszowskiej żołnierza walczącego w 1939r.
w szeregach ARMII „POZNAŃ”

SERDECZNE WSPOMNIENIE

Z wielkim bólem i Īalem poĪegnaliĞmy w minionym roku druhnĊ
MariĊ Gajdzik z domu Golus.
DruhnĊ MariĊ cechowaáa wielka
wraĪliwoĞü na ludzki los. Wychowana
w polskiej patriotycznej rodzinie Īyáa
gáĊboką wiarą i miáoĞcią do drugiego
czáowieka. Z tych wartoĞci zrodziáa
siĊ jej decyzja o kierunku studiów i
przyszáej pracy zawodowej. Przez
wiele lat pracowaáa w ostrzeszowskim szpitalu, m.in. na stanowisku
siostry przeáoĪonej pielĊgniarek.
Odpowiedzialna, obowiązkowa,
Ğwietnie przygotowana merytorycznie uzyskiwaáa uznanie przeáoĪonych
i ogromną wdziĊcznoĞü pacjentów,
dla których zawsze znalazáa czas,
sáuĪyáa radą i pomocą, a zwáaszcza
ciepáym, pokrzepiającym sáowem.
Od najmáodszych lat związaáa
siĊ z harcerstwem i trwaáa w sáuĪbie
zgodnie z Prawem Harcerskim do
koĔca swych dni. Lata nauki w ostrzeszowskim liceum ks. ks. salezjanów
poĞwiĊciáa bez reszty ukochanej 9.
DruĪynie Harcerek im. Emilii Plater,
peániąc funkcjĊ druĪynowej.
BezpoĞrednio po zakoĔczeniu II
wojny Ğwiatowej, juĪ w marcu 1945r.,
przystąpiáa wraz z druhną Haliną
Henrykowską do organizowania w
Ostrzeszowie harcerstwa ĪeĔskiego.
Letnie miesiące 1945r. spĊdza na
pierwszym powojennym obozie harcerskim w pobliskim Przedborowie.
RównieĪ nastĊpne kolejne wakacje
poĞwiĊca na pracĊ dla máodzieĪy
w harcerskich mundurkach, peániąc

odbioru ankiety bĊdzie biuro Zarządu
Kombatantów w Ostrzeszowie, znajdujące siĊ w siedzibie UrzĊdu Miasta
i Gminy Ostrzeszów pokój nr2 (parter) w kaĪdy czwartek w godz. 9.00
– 12.00. MoĪna równieĪ codziennie
dorĊczyü ankietĊ listownie do Biura
Podawczego UrzĊdu Miasta i Gminy
Ostrzeszów w godzinach urzĊdowych (parter).
W ankiecie zgáoszonej naleĪy
odpowiedzieü na pytania zgodnie z
prawdą na podstawie posiadanych
dokumentów lub imiennego zeznania
Ğwiadka wspóáuczestnika walki. Dowodem moĪe równieĪ byü zapis pamiątkarski osoby trzeciej, spisany po
wojnie przez czáonka rodziny.
Podejmujemy bardzo trudną
pracĊ i liczymy na przyjazną pomoc
rodzin Īoánierzy w uzyskaniu najbardziej wiarygodnych wiadomoĞci w tej
sprawie.

(eliminuje stres, uspokaja system nerwowy)
zgłoszenia telefoniczne
t. (62) 597-15-35 – wieczorem

renciści i emeryci symboliczne ceny
możliwość wykonania
usługi u klienta

Zaproszenie na karnawaãowe spotkanie
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PRODUKCJA OKIEN PCV

z Kosmetyczkð Oriflame

Wejdć w karnawaÙ z nowymi inspiracjami !!!
Dnia 08.01.2010r. godz. 17.00
w hotelu „Dworek” w Ostrzeszowie
w programie:
❖ makijaē karnawaãowy,
❖ pielõgnacja twarzy i ciaãa,
❖ nowoćci kosmetyczne,
❖ porady kosmetyczne.

Z tym zaproszeniem wstõp wolny i dodatkowy upominek.
Zapraszam - Graēyna Wypchão, tel. 505872626

- drzwi
- parapety komorowe
- okna wystawowe
- rolety
- doradztwo i wycena gratis
- okna inwentarskie - biaãe
- moskitiery
Myje 7E, tel./fax 732-01-41
tel. kom. 0692 095 372

