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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.

Schody
Balustrady,
parapety drewniane

tel: 512 512 312

Usãugi dekarsko
– blacharskie
Papy
termozgrzewalne
tel. 781 509 662

Salon Sukien ćlubnych i Wieczorowych
• Szycie sukien ślubnych i wieczorowych
• Inne usługi krawieckie

A T R A KC Y
J N E CE N Y
godz. otwarcia
pn. - pt. 9.00 – 20.00
sobota 9.00 – 16.00

- wełna SCHWENK 15cm 12zł/m2
- beton komórkowy SOLBET 24 8.50zł
- dachówki ROBEN od 28zł
- blachy dachowe od 17zł
- pustak ceramiczny JOPEK 25, 4.30zł/szt.
- styropian od 95zł/m3
- płyty gipsowo - kartonowe, białe 18zł/szt
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Doruchów, ul. Spółdzielcza 7
tel. 0604 498 573; 62/ 731-52-28 www.salonsukien.com.pl

Firma z zagranicznym
doćwiadczeniem, od 13 lat
prowadzðca na polskim rynku z
bardzo dobrym skutkiem sprzedaē
produktów finansowych,

ZE ģMIERCIć POD RČKČ
Część 27.
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.

W WIĘZIENIU
Po chwili ponownie otwarto drzwi, przyniesiono śniadanie. Weszła kobieta z dwoma
wiaderkami - w jednym kawa, w drugim pokrojone kawałki chleba. Policjant stał w drzwiach,
krzyknąłem: Achtung!, zameldowałem stan
celi. Kobieta podała każdemu pajdkę chleba,
nalała kawy, wspólnikowi do garnuszka, mnie
spytała, gdzie mam swój. Odpowiedziałem, że
nie dostałem. Usłyszał to żandarm i przyniósł
mi miskę, kubek i łyżkę. Gdy zjadłem, dopiero poczułem głód; zjadłbym przynajmniej z
pięć takich porcji. Kolega z celi jeszcze długo
przeżuwał swoją rację, jakby mu przez gardło
nie przechodziło, to potęgowało u mnie głód.
Siedzieliśmy obaj na pryczy. W celi, poza pryczą zamykaną na ścianę, innych przedmiotów
nie było. Prycze na dzień zamykano za karę,
na przykład gdy ktoś z nudów śpiewał, gwizdał lub leżał na niej w dzień. Próbowałam,
choćby dla zabicia czasu, nawiązać rozmowę,
lecz temat urywał się, więc też milkłem. Do
celi dochodziły urywaki rozmów, słychać było
podniesiony głos. „Pewnie znów kogoś przesłuchują” – myślałem sobie i ciarki przechodziły mi po plecach. Długo trwało, aż usłyszałem
brzęk kluczy, wkładanych do drzwi naszej celi.
Poderwałem, się, aby wyrecytować swoją formułę; nikt na to nie zwracał uwagi, za to celi
wpadł, jak wystrzelony z procy, prosto w moje
objęcia kumpel, z którym przebyłem pierwszą
noc. Wachtmeister kiwnął na mnie, wyszedłem, zamknął drzwi. Pomyślałem, że pewnie
biorą mnie na przesłuchanie.
„Czego jeszcze chcą ode mnie te myncywołki?
Podprowadził mnie do sąsiedniej celi,
pchnął drzwi i mówi: „Posprzątasz i wyszorujesz tę celę, a potem wilgotną szmatą przetrzyj
korytarz, tu się musi błyszczeć. Szczotki, wiadra i ścierki są umywalni”. Zapalił światło w celi
i odszedł.
Przyniosłem sprzęty, ściągnąłem pończochy, chroniąc przed zamoczeniem. Zabrałem
się do roboty. Nikt mnie nie nadzorował, pracowałem powoli, nawet jak skończyłem, dość
długo nikt nie przychodził. Stanąłem obok celi
na korytarzu, rozglądam się, nachodzą mnie
różne myśli, między innymi ta nikła o wydostaniu się stąd. Wtem otwierają się drzwi służbówki, podchodzi policjant. Zameldowałem o
wykonaniu pracy, pyta, czy wszystko już posprzątane, mówię, że tak.
- No to chodź ze mną.
Poszedłem z nim do kuchni. Na piecu stały,
poza jakimś garnkiem, dwa wiadra. Kazał mi je
zabrać. W jednym jak zawsze ersatz herbata i
nie gęstsza od herbaty zupa.
Gotowała i w ogóle pracowała na policji
wówczas panna, już nieco w latach. Coś mi
się kojarzyło, że skądyś ją znam. Po przeanalizowaniu myśli, jej akcencie, nie miałem cienia
wątpliwości, że jest córką kobiety, która chodzi
mleć u nas na żarnach. Ona sama przywoziła
suszone żyto, a po zmieleniu zabierała mąkę.
Nie byłem w domu, dlatego bodajże raz, tak w
przelocie, ją widziałem. Jej brat był w obozie w
Dachau. Ze względu na brata podpisała volkslistę - wtedy, jako Niemka, mogła bez trudności
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posyłać bratu do lagru paczki,
przenosić żyto i prawie bezpiecznie mąkę żarnową. Brat
był obozie całe pięć lat. Tylko
dzięki niej przeżył i wrócił do
domu.
Wiem z opowiadania, że
przysłużyła się wielu ludziom,
potrafiła mówić, była aktywna, język niemiecki opanowany miała do perfekcji.
Ona wzięła wiaderko z
chlebem, pokrojonym w kostkę o wadze dziesięć deka. Szliśmy rozdać na cele. W celach
ogólnie siedziały, oczywiście
osobno, cztery kobiety i siedmiu mężczyzn. Racje rozdawała sama, pomyślałem, że za
wszelką cenę muszę z nią porozmawiać. Czasu na to prawie
nie było, jeszcze posłali mnie
po przybory do jedzenia, dla
tego, który dołączył do nas.
Nasza cela była to ostatnia i nikła szansa na
porozumienie się z kobietą. Puste wiadra sama
zabierze i więcej okazji na zamienienie choćby
kilku słów nie będzie. W ostatniej chwili zacząłem mówić po niemiecku, ale słowa jakby
znikały z mojej pamięci. Powiedziałem więc
po polsku: panie wachtmeister, pozwoli pan
zamienić kilka słów z tą panią?
Zmierzył mnie wzrokiem, potem zgodził
się. – Ale krótko – dodał.
Staliśmy jakby w trójkącie – ja, żandarm i
ona. Nie mogłem powiedzieć wprost, że znam
ją z tego, iż jej matka chodzi do nas mleć na
żarnach.
Policjant nerwowo uderzał kluczami o
spodnie.
Zacząłem:
- Pani mnie nie zna, ale ja znam panią,
a bardziej pani mamę, jest koleżanką mojej
mamy, mieszkamy w Rogaszycach, przy szosie.
- I co z tego, mnie dużo ludzi zna – odpowiedziała chłodno.
- No wiem, ale proszę chociaż pani mamę
pozdrowić ode mnie
- Jeszcze coś?
- To wszystko – odpowiedziałem
- Była poważna rozmowa – podsumował
żandarm. Zaryglował drzwi celi i odeszli.
We mnie wstąpiła jakby iskra nadziei. Może
gdy skontaktuje się z matką, będzie mogła coś
na moją obronę załatwić.
Półtora roku później dowiedziałem się, że
co mogła dla mnie zrobić, zrobiła, ale uwolnić
mnie nie można było ze względu na Niemca, który mnie oskarżył. Dzięki niej podobno
pierwsze oskarżenie poszło w piec, sporządzili
nowe, gdzie oskarżony byłem tylko o ucieczkę
od Niemca i to dlatego, że miał za twardą rękę
do służby. Wprawdzie za darmo to nie było,
mama musiała od gęby domownikom odjąć i
suto wynagrodzić w naturze, nie tyle jej, co policjantom przez jej ręce. Ja o tym nie wiedziałem, działo się to za moimi plecami.
Rychło zapadł zmrok, zresztą w celi
mroczno było cały dzień. Kolega jak zawsze
beztrosko, czy ktoś go słuchał, czy nie, nawijał, w sąsiedniej celi kobiety śpiewały kolędy.
Podchwyciliśmy melodię, śpiewaliśmy razem
z nimi. Nie trwało długo, jak zapaliło się światło w celi, wszedł żandarm, drugi stanął w
drzwiach, złożyłem meldunek, kazał podnieść
pryczę do ściany, zamknął. Wyszedł. Podobnie
zrobił kobietom. Wszystko ucichło. Ten trzeci z
celi nam wypominał, że przez to nasze śpiewanie będziemy teraz leżeć na posadzce.
Znów ta noc bez końca…
Cdn.

poszukuje

ambitnych, dyspozycyjnych,
komunikatywnych, posiadających
minimum średnie wykształcenie osób
do profesjonalnej obsługi klientów
indywidualnych oraz firm.

Zapraszamy
do nowo otwartego
sklepu z odzieĔñ
damskñ
i mäodzieĔowñ
Ostrzeszów,
ul. gen. Sikorskiego 18 (Stawek)

Firma
„Pãotek”

• Ogrodzenia betonowe
• Wiaty gospodarcze
• Garaże

• Siatki ogrodzeniowe i ogrodzenia
systemowe 3D

SZYBKIE TERMINY
REALIZACJI
Transport do 20km GRATIS
Biernacice 21
tel. 0722 162 288

CICHO-SZA
ZAPRASZA NA JAZDô
KONNï PO LESIE
W KARNECIE GRATISY

SPOKOJNE KONIE

Aplikacja CV oraz list motywacyjny
prosimy przesyłać na adres
e-mail: praca.dla.najlepszych@gmail.com

PIĘKNE TERENY
NiedĒwiedĒ 77
tel. 602-417-396
Gospodarstwo Agroturystyczne
www.cicho-sza.com.pl

www.vanilla.net.pl

