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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.

Pieskie życie
Kiedyś pisałam o uśmiechu mojego
przygarniętego z ulicy bezdomnego
i schorowanego psa Floresa (teraz już
pięknego i szczęśliwego) i chciałam
wrócić do tej sprawy, bo jak tak patrzę
na moje otoczenie, to chyba niewiele
się w życiu zwierząt żyjących w moim
sąsiedztwie zmieniło i nadal naszym
psom przypada w udziale pieskie życie.
Wiem, że są pilniejsze sprawy, może rzeczywiście albo tylko pozornie pilniejsze,
ale to właśnie nasz stosunek do zwierząt
świadczy o naszym poziomie cywilizacyjnym, społecznym, kulturowym. I
gdyby po nim sądzić (jak się popatrzy
po tych smutnych psach wiszących na
łańcuchach albo zamkniętych w zbyt
małych kojcach, rzadko wypuszczanych
na spacery) to zbyt wysoko nie stoimy.
Jest kilka problemów, które mnie
zastanawiają już od dłuższego czasu,
na przykład dlaczego tak mało osób na
wsi pozwala mieszkać psom w domu? W
mieście jest to właściwie normą, a na wsi
utarły się te łańcuchy, budy i nieszczęśliwe psy. Pewnie ktoś powie, że psy na
wsi są od pilnowania obejścia. No dobrze, to niech w dzień żyją sobie z nami,
jeśli mają ochotę wchodzą do domu, a
w nocy latają swobodnie po obejściu i
pilnują, drzemią w swojej czystej, ciepłej budzie. Tylko czy aby nie jest tak,
że nasze psy żyją w takich warunkach,
że nie mogą po prostu z budy wejść do
domu, bo by dom zapchliły? Może przy
okazji warto powiedzieć, że psy powinny mieć obroże przeciwpchelne albo
specjalne preparaty wcierane w skórę,
żeby, zwłaszcza latem, nie męczyły się
z milionami pcheł. Co pół roku profilaktycznie powinny też dostawać tabletkę
na pasożyty. Czasem młody piesek choruje, wymiotuje i nie ma apetytu, bo w
jego układzie pokarmowym rozwinęły
się pasożyty i taka mała tabletka ratuje mu po prostu życie. Piszę o tym, bo
weterynarze w mojej wsi losami psów
chyba w ogóle się nie interesują: interes
to niedochodowy, więc logiczne, że nikt
się tym kłopotać nie będzie. Pomysł,
by w każdej gminie były przechodnie
przytuliska dla psów wyrzuconych
przez nieodpowiedzialnych właścicieli
z opieką weterynaryjną świadczoną za
darmo i z miłości do zwierząt to chyba też utopia?! W takich przytuliskach
można by doraźnie pomóc 2-3 pieskom,
które nagle nie wiadomo skąd (przed
letnimi albo zimowymi wakacjami) po-

jawiają się i wałęsają po okolicy. Zanim
oddamy je do dużego schroniska, gdzie
szansa na adopcję jest nikła, spróbujmy poszukać wśród nas, czy w naszym
środowisku nie znajdzie się ktoś, kto nie
potrzebuje prawdziwego przyjaciela,
bo to na pewno będzie dobry i wierny
przyjaciel. Gdyby władze gminy albo
wiedziony franciszkańskim współczuciem do zwierząt ksiądz (wierzę, że jeszcze gdzieś tacy są) zainteresowali się tą
sprawą, to może miałaby ona szansę powodzenia. Bo człowiek sam w pojedynkę za wiele zrobić nie może: miałam jednego pieska, wiedziona współczuciem
wzięłam drugiego, a i tak usłyszałam
od sąsiadów, że może tu wkrótce zrobię
schronisko. Moje oba psy mieszkają, a
więc i śpią w domu, i nikomu po nocy
nie hałasują.
Piesek mieszkający w domu jest
dużo bardziej sympatyczny niż ten
trzymany na łańcuchu, wpisuje się w
nasz rytm życia, w ciepłe dni siedzi na
podwórku, a wieczory i zimę spędza z
człowiekiem. Zauważam z przykrością,
że nawet ludzie, którzy podobno lubią
zwierzęta, psów w domu nie trzymają,
a co dopiero mówić o tych pseudomiłośnikach zwierząt (artykuł jednego
kiedyś przeczytałam chyba w zeszłym
roku w tej gazecie; z tego, co pamiętam,
to chciał on prawie całkowitej izolacji
psów od ludzi, żeby nie pojawiały się
ani na plaży, ani na ulicy). Higiena higieną, ale myślę że ten walczący o prawa
ludzi człowiek chyba nie zauważył, w jakich warunkach generalnie żyją psy na
wsi. Poza tym ja jestem przeciwniczką
takiej całkowitej izolacji, chyba że chodzi o rasy szczególnie niebezpieczne,
agresywne, ale co mi może zrobić kręcący ogonem piesek mojego sąsiada
z naprzeciwka, kiedy sobie siedzi na
trawniku przed furtką? Wystarczy się
do tego znajomego pieska odezwać,
pogłaskać i wszystko gra. Pamiętam
jeszcze, że argumentem za tą izolacją
był strach niektórych ludzi przed psami,
strach podobny do tego przed szczurami i myszami. Wiem, że ludzie są różni,
ale może zamiast uciekać przed psami
czy się nimi brzydzić, warto udać się
po radę do specjalisty (psychiatry czy
psychologa) – bo z tego, co wiem, to
takie fobie można leczyć i chyba warto
to zrobić. Bo jeśli gryzonie żyją na marginesie i brak sympatii dla nich nie jest
tak boleśnie odczuwalny (często je po
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CIĘŻKA SŁUŻBA
W KUŹNICY
MYŚLNIEWSKIEJ
Wprowadziá mnie do kuchni, akurat na obiad, przedstawiá mi moją
gospodyniĊ i wspóápracownika, któremu przekazaá krótko, jakie bĊdĊ
miaá obowiązki. Gospodyni zmierzyáa
mnie srogim wzrokiem, po czym zapytaáa po niemiecku (chociaĪ sáabo
wáadaáa tym jĊzykiem, nigdy nie mówiáa po polsku), czy chcĊ jeĞü. Odpowiedziaáem, Īe tak. Postawiáa przede
mną w miseczce trochĊ jakiejĞ zupki,
kartoﬂe byáy juĪ na stole. Kompan
mój poradziá, bym naáoĪyá kartoﬂi do
miski; byáy caáe, pociąáem na drobno
i zabraáem siĊ do jedzenia, nie miaáo
to Īadnego smaku – ani kwaĞne, ani
sáone; z przymusem, choü nie byáo
tego wiele, zjadáem. Pierwszy i ostatni raz zapytaáa, czy „genug” (dosyü).
Odpowiedziaáem, Īe tak.
Z obiadu zaprowadziá mnie do
stajni, mówiá, Īe co dnia po obiedzie
trzeba objeĨdziü remonty.

CzĊĞü stajni byá odgrodzona, konie chodziáy luzem. Baáem siĊ wejĞü
pomiĊdzy nie. – ĝmiaáo – powiada
– trochĊ krzyknąü, to spokornieją.
I rzeczywiĞcie, stanĊáy przy Īáobie; kazaá przynieĞü uprząĪ. Sam
nakáadaá, dopinaá poprĊgi. Potem
wyprowadziliĞmy konie przed stajniĊ i przywiązaliĞmy je do sáuĪącego
temu drąga. Mówi: „BĊdziesz zawsze tu wyprowadzaá nieosiodáane.
Tu je wpierw wyczyĞcisz, áącznie z
kopytami, latem raz w tygodniu muszą byü myte wodą. Dzisiaj nie bĊdziemy czyĞciü, bo nie ma czasu, ale
pamiĊtaj, od jutra bĊdĊ sprawdzaá, a
biada, jak byĞ mi konie zaniedbaá, a
szczególnie remonty. PomyĞlaáem z
przeraĪeniem, Īe tym wymogom nie
sprostam.
Jednego konia braá ktoĞ od nich,
najczĊĞciej syn, jak wracaá ze szkoáy,
rzadko kiedy stary bądĨ dochodzący
ze wsi juĪ starszy Kalarus. Dobrze
jeĨdziáa stara i obie córy. Zabierali konie przewaĪnie w niedziele na
przejaĪdĪkĊ.
Z ogromnym strachem, nigdy
jeszcze nie jechaáem wierzchem, mówiĊ do kumpla: „Przytrzymaj konia, a
ja byde jakoĞ patrzaá siĊ wgramoliü na
siodáo”. Trep ino czubkiem wchodziá
w strzemiĊ, ale dosiadáem, drugiego
dosiadá kumpel, na trzecim jechaá ten
z máyna. „A ino ostroĪnie jedĨta, bo
áyn nie umie, by spodá”. WyjechaliĞmy na drogĊ, zdawaáo mi siĊ, Īe to
nie takie trudne, nawet przez chwilĊ
mi siĊ podobaáo, przeszliĞmy w káusa, teĪ záapaáem tempo, w tym dniu
galopu nie byáo, ale na nastĊpny w
galopie nie panowaáem nad koniem.
Dopiero gdzieĞ po dwóch tygodniach
nabraáem wprawy, wprawdzie daleko

prostu przecież tępimy), to już z psami,
które żyją z nami albo obok nas jest już
gorzej. I może zamiast straszyć psy czy
przed nimi uciekać warto stawić czoło
własnym słabościom. Tak czasem myślę,
skąd ten strach przed psami się bierze,
bo nie wierzę, żeby wszyscy ludzie, którzy nie lubią psów, zostali przez nie pogryzieni w dzieciństwie czy młodości.
Może to skutek wychowania: w domach,
w których dzieci nie rosną z psami, nie
znają ich zwyczajów, a rodzice jeszcze
dolewają oliwy do ognia, strasząc dzieci psami „uważaj, pies”, „uciekaj, bo cię
ugryzie” itp. Strach bywa więc nieuzasadniony albo raczej wpojony przez
wychowanie i może nie warto obarczać
swoich dzieci tą antypatią do sympatycznych zwierzaków.
Kiedyś na jednej ze stron internetowych schroniska dla zwierząt przeczytałam, że zwierzę ze schroniska kocha bardziej. Ja już wiem, że tak jest na pewno.
Przygarnięty przez nas Flores już prawie
dwa lata bezustannie macha ogonem
ze szczęścia i uśmiecha się w czasie
zabawy albo we śnie. Tak, bo psy się

uśmiechają tak jak ludzie i są wdzięczne
chyba bardziej niż ludzie. Kiedy zachęcam znajomych, żeby wzięli bezdomnego pieska albo kotka ze schroniska albo
po prostu wzięli jakiegoś wałęsającego
się zwierzaka, to często słyszę, że oni
chcą rasowego albo ładniejszego. Ten
też będzie ładny, a z czasem będzie
najładniejszy i najmilszy. Często też argumentują, że nie wezmą drugiego pieska, bo jeden im już skonał na rękach i
nie chcą tego drugi raz przechodzić. Z
jednej strony to rozumiem, ale z drugiej
powiem, że ten nowy piesek rozproszy
smutki po stracie poprzedniego, a przy
okazji może pomożemy jakiejś biednej
samotnej istocie. Miłość rodzi miłość,
nie wypali się przy jednym zwierzaku,
ale im jej więcej potrzeba, tym więcej
się jej rodzi. Ma takie pokłady odnawialne jak perpetuum mobile.
Niektórzy jeszcze mówią, że nie
wezmą pieska, choć bardzo by chcieli,
bo boją się straty i rozpaczy po stracie.
Przyznacie chyba, że to jest już głupia
argumentacja, która usprawiedliwia
nasze lenistwo fizyczne (nie trzeba się

psem zajmować) i duchowe też, bo po
co narażać się na jakieś niepotrzebne
wstrząsy, jak można sobie żyć wygodnie i bez stresów. A’propos stresu, może
wielu z nas nie wie, że psy i koty bardzo
odstresowują, oczywiście głównie wtedy jak ich nie zestresujemy i kiedy z nimi
mieszkamy, głaszczemy i traktujemy jak
członków rodziny, a nie trzymamy poza
domem i z obowiązku rzucamy byle co
do jedzenia.
Kiedy Flores do nas przyszedł, nie
potrafił nawet wziąć jedzenia z ręki, tylko trzeba było mu je kłaść na podłodze.
To też świadczy o jego właścicielach,
którzy zapewne przekonani o swoim
dobrym postępowaniu „żarcie mu rzucali jak psu”. Mało kto wie, że zwierzęta
podobnie jak my przeżywają traumy,
smutki i wyrzucone na ulicę cierpią tak
jak bezdomny i samotny człowiek. Nasz
łagodny jak baranek Flores bardzo długo bał się, gdy ktoś podniósł rękę do
góry, bo myślał, że się chce go bić. I to
chyba też świadczy wśród jakich ludzi
żyjemy...
M. S.

Pomóİmy zwierzčtom
Gruba warstwa Ğniegu, a przede wszystkim jego zlodowaciaáa warstwa,
powstaáa po marznącym deszczu, nie pozwala dziko Īyjącym zwierzĊtom dostaü siĊ do trawy i runa zbóĪ ozimych. Gáodne zwierzĊta, pokonując wrodzony
strach, podchodzą do siedzib ludzkich w poszukiwaniu Īeru (z tego wzglĊdu
naleĪy psy trzymaü na uwiĊzi). W podobnie trudnej sytuacji są ptaki. A podobno zbliĪają siĊ tĊgie mrozy. PomóĪmy wiĊc mieszkaĔcom lasów i pól w przetrwaniu tego trudnego okresu. Wykáadajmy odpowiedni pokarm do karmników
i pod szaáasy w polu. Niech to bĊdzie taka odmienna wersja Wielkiej Orkiestry
ĝwiątecznej Pomocy. WdziĊcznoĞü zapewniona.
(rysz)

Straż Miejska Ostrzeszów informuje,
że psy, które w noc sylwestrową z powodu hałasów i
wystrzałów petard oraz sztucznych ogni, uciekły właścicielom, zostały przewiezione do schroniska dla zwierząt
prowadzonego przez Państwa Katarzynę i Andrzeja
Cichoszów w Niedźwiedziu.
Zaginione zwierzęta można odbierać ze schroniska
– adres: Niedźwiedź 77.
Informacja pod numerem telefonu 607 245 446.

mi byáo do kawalerzysty, ale caákiem
poprawnie, bez strachu, jeĨdziáem.
Tego dnia rĪnĊliĞmy jeszcze
sieczkĊ, ja, juĪ jako koniarek, popĊdzaáem konie w kieracie, jego cháopak Artur, kumpel Heinrych i ten dochodzący Józef obsáugiwali maszynĊ
w stodole. Sieczki rĪnĊáo siĊ duĪo,
prawie co drugi dzieĔ, krowy nie dostawaáy siana, siano razem ze sáomą
rĪnĊliĞmy na sieczkĊ
Obok sieczkarni staá rozdrabniacz
do buraków, po sieczce przekáadano
drąg do rozdrabniacza i kroiáo siĊ koszaáek buraków bądĨ brukwi, koszaáek marchwi i koszaáek pyrek, do tego
dwa worki paszy dla bydáa. Taka byáa
dzienna porcja na okoáo 25 sztuk bydáa, w tym okoáo 15 krów dojnych.
Doiáa stara, do pomocy przychodziáa
kobieta ze wsi, pomagaáa Heinryskowi w oprzĊcie bydáa i doju. Dziennie
odstawiaá w granicach 250 - 300 litrów mleka, bardzo tym siĊ chlubiá,
jego pasją byáo przede wszystkim
bydáo i konie. Wszystko inne schodziáo na drugi plan. Hodowaá teĪ Ğwinie
– ponad 30 sztuk, i kilka macior.
To, Īe tak duĪo hodowaá i odstawiaá, chroniáo go od pójĞcia na wojnĊ.
Byá w sile wieku – hitlerowiec, aktywista, udzielaá siĊ spoáecznie.
Przed obiadem doglądaá gospodarstwa, byá wszĊdzie, wszystkiego
dopilnowaá, juĪ najwiĊcej to mnie
myszki wybieraá, a to Īe konie niedoczyszczone i pochudáy, a to Īem leĔ
i niedbaluch, Īe siĊ ze mną rozprawi i
zapamiĊtam jego rĊkĊ.
Jak mnie przyprowadziá, oznajmiá, Īe jak bĊdĊ siĊ staraá, dobrze
pracowaá, to zarobiĊ 60 marek – trzydzieĞci pójdzie na utrzymanie, a
trzydzieĞci wypáaci mi na rĊkĊ. Lecz
wkrótce co kilka dni po parĊ marek
ujmowaá i w niedáugim czasie miaáem
puste konto, nawet deﬁcytowe.
Jednego razu, jeszcze przed
Ğwitem wpadá do stajni, ja czyszczĊ

konie, a on ryknąá: „Ty gnojku, wlozáeĞ miĊdzy konie i Ğpisz na stojąco,
chodĨ ino tu”.
Drzwi od stajni byáy na wpóá
otwarte, na dworze jeszcze ciemno.
Miaá kieszonkową latarkĊ i zauwaĪyá
niezagrabioną sáomĊ przed oborą.
Wieczorem zadawaliĞmy z HeinryĞkiem krowom na zakáadkĊ,
mieliĞmy jeszcze parnik do siekania,
oprzĊt ĞwiĔ, to mówiáem do HeinryĞka: „Pieprzyü, jutro siĊ zgarnie” i tak
zostaáo.
Wyszedáem na ganek- w jednej
rĊce grzeblec, w drugiej szczotka.
Podszedá krok, záapaá mnie pod koánierz i przyciągnąá do siebie, nadepnąá mi na stopĊ i caáą siáą pchnąá
w tyá. Wyrwaáem stopĊ spod jego
nogi, ale siáy pchniĊcia nie daáo siĊ
wyhamowaü, rąbnąáem we drzwi i
wylądowaáem przed stajnią na bruku. Poczuáem, jak przy upadku zabolaáa mnie prawa rĊka w nadgarstku,
záapaáem drugą dáonią to miejsce i
zawoáaáem: „Aáa, boli”. To mnie uratowaáo od dalszego maltretowania,
skoĔczyáo siĊ tym razem na wypomnieniu: „Ani feniga nie dostaniesz,
ty Ğmierdzący leniu, nie doĞü, Īe
sam nie robisz, to jeszcze drugich
buntujesz, tyĞ nawet Īarcia nie wart.
Od dziĞ jo i gospodyni siĊ tobą zajmiemy, z gáodu zdechniesz, albo bydziesz robiá, albo ciĊ zatáukĊ jak psa”.
Jeszcze kilka pogróĪek w moją stronĊ posáaá, zgrzytnąá zĊbami, splunąá
w moją stronĊ i odszedá.
RĊka opucháa, ale bardzo nie bolaáa, owinąáem szmatą, kobieta, która
pomagaáa przy bydle, radziáa polewaü szmatĊ serwatką, ale i na taką
kuracjĊ nie byáo warunków, musiaáem
pracowaü i to ciĊĪko.
Obietnice gospodarza odczuáem juĪ od Ğniadania. KaĪdorazowa
na Ğniadanie dawano nam po dwa
listki z kilogramowego, kupnego
chleba, smarowanego polską mar-
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moladą i po kubku chudego mleka,
przywoĪonego kaĪdego dnia dla
ĞwiĔ. W niedzielĊ na Ğniadanie dostawaliĞmy chleb nie z marmoladą,
ale lekko liĨniĊty masáem, i kubek
sáodzonej kawy. Tego dnia dostaáem
póá kubka czarnej, zimnej, gorzkiej
kawy i jeden kawaáek chleba. KtoĞ
widaü pomyĞlaá, Īe do jednego kawaáka chleba wystarczy póá kubka.
Heinrysek dostawaá normalnie. Na
obiad on kartoﬂe gniecione, kraszone przegotowaną Ğmietaną z cebulką i kubek podkwaszonego chudego
mleka, ja trzy kartoﬂe caáe, gáąbiate i
teĪ kubek mleka. Na kolacjĊ prawie
zawsze byáy kartoﬂe z obiadu, áyĪka sera i kubek kawy z mlekiem, ja
sera nie dostawaáem, jadáem zimne
pyrki z kawą, gdyĪ licho kiedy byáy
odgrzane, raczej gdzieĞ na boku pieca obsuszone. GdzieĞ po dwóch tygodniach otrzymywaáem to samo co
Heinrysek, z t± róĪnicą, Īe zawsze
mniej. Dokuczliwie gáodowaáem. Od
czasu do czasu sytuacjĊ ratowaá
ich syn Artur, który pomimo Īe byá
aktywistą Hitlerjugend, miaá wiĊcej
wyrozumienia, nawet koleĪeĔskoĞci.
Czasami za pazuchą, coby nikt nie
widziaá, przynosiá kawaáek swojskiego chleba. Odebraáby za to w domu
nieliche baty, oprócz tego, jak mówiá,
gdyby to doszáo do jego organizacji,
otrzymaáby surową naganĊ, wáącznie
z wyrzuceniem.
Czasami przy wywalaniu kotáa
podebraáo siĊ po kilka dorodnych
kartofelków, Heinrysek skombinowaá
soli, wiĊc przed pójĞciem spaü obieraliĞmy z áupin, posypywaliĞmy solą i
z apetytem zjadali
Ludzie pragnĊli nie tylko chleba,
ale wszystkiego, w tym kartoﬂi, jako
podstawowego Ğrodka ĪywnoĞci.
Cdn.

