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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 38.
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. Przedstawione niĪej wydarzenia dzieją siĊ w roku 1943.

W KOģCIELE
WeszliĞmy do koĞcioáa przed
czasem. KoĞcielny staá na malarskiej drabinie i w specjalnym stojaku
przed áawkami ukáadaá karty z numerami. Jak siĊ póĨniej zorientowaáem,
byáy to numery pieĞni Ğpiewanych na
tej mszy – odpowiadaáy numerom
pieĞni w Ğpiewniku.
Do koĞcioáa wchodziáo coraz wiĊcej Īoánierzy, którzy zajmowali miejsca w áawkach; cywile stali. Dokáadnie o godzinie dziewiątej koĞcielny
daá sygnaá dzwonkiem i wtedy cywile
zaczĊli zajmowaü wolne miejsca w
áawkach. Byáa to msza specjalnie dla
wojska. Podszedáem do áawki i teĪ
usiadáem wĞród Īoánierzy. Wyszedá
ksiądz do mszy; kaĪdy wyjąá Ğpiewnik i zaĞpiewano jakąĞ pieĞĔ, której
treĞci nie pamiĊtam. Ja, nie znając
sáów ani melodii, nie Ğpiewaáem. To
zainteresowaáo któregoĞ z Īoánierzy,
stojących za mną. Kiedy naleĪaáo
usiąĞü, podaá mi Ğpiewnik, z którego
mogáem korzystaü. MyĞlaá pewnie,
Īe nie Ğpiewam dlatego, Īe nie mam
Ğpiewnika, a ja nadal nie mogáem
sobie poradziü z tym Ğpiewaniem.
Nie myĞlaáem prawie o niczym innym jak tylko o tym, Īe wszystkie
oczy patrzą na mnie, a wzrok parzyá
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jak ogieĔ. Spoglądaáem na zegar,
ustawiony z lewej strony oátarza,
czas mijaá bardzo powoli. KoĞcióá byá
rzymsko-katolicki, wszystko odprawiano dokáadnie jak u nas – msza po
áacinie, reszta w jĊzyku niemieckim.
W konfesjonale spowiedzi sáuchaá
ksiądz staruszek. Podobaáo mi siĊ
kazanie, wygáoszone z umiarem, o
treĞci niewygórowanej, dotyczącej
wojny i ustroju.
Po mszy odwróciáem siĊ, by oddaü Ğpiewnik Īoánierzowi, ale on odsunąá moją rĊkĊ, mówiąc, abym sobie
go zostawiá, bo on ma jeszcze jeden
Ğpiewnik. PodziĊkowaáem i pomyĞlaáem, Īe moĪe mi siĊ jeszcze przydaü
w przyszáoĞci. Ale, jak siĊ okazaáo,
wiĊcej nie miaáem okazji z niego
korzystaü, choü jeszcze kilka razy
byáem w niemieckim koĞciele, ale na
mszy „cywilnej”, a tam korzystano z
innych Ğpiewników; ten wojskowy zachowaáem sobie na pamiątkĊ.
Po wyjĞciu z koĞcioáa gospodarz powiedziaá, bym z jego Īoną i
Ane wróciá do domu, on przyjdzie do
domu póĨniej.
Po drodze gospodyni mówiáa,
Īe w niedzielĊ przewaĪnie jej mąĪ
chodzi do restauracji na obiad i piwo,
potem spotykają siĊ z kolegami na
jakimĞ zebraniu, wraca zwykle póĨnym wieczorem. W drodze gospodyni opowiadaáa teĪ o swoich synach.
Starszy byá na wojnie w Polsce w
trzydziestym dziewiątym roku. Opowiadaá o Polsce i Polakach, ale jej
to nie interesowaáo. Ane za to powiedziaáa, Īe opowiadaá jej, Īe w
Polsce tylko w duĪych miastach byáo
trochĊ kultury, a reszta Īyáa póádziko. Przeszedá caáą PolskĊ i nigdzie
nie byáo ani jednego radioodbiornika,
ani elektryki, ani Īadnej maszyny.
Mówiá, Īe orze siĊ w Polsce drewnianym páugiem i drewnianym bronami,
a zboĪe máóci siĊ kijem. Nie miaáem
wiele na obronĊ, bo w rzeczywisto-

SprzĈtanie domów,
mieszkaę, ﬁrm
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sprzątanie ogólne
mycie okien, podłóg
pranie, prasowanie
robienie zakupów, itp.

Ğci tak byáo. O ile chodziáo o ĝląsk,
PoznaĔskie czy Pomorze, to tam nie
byáo tak Ĩle, ale reszta kraju to nic dodaü, nic ująü – chaty murowanej, a
juĪ pod twardym dachem na wsi siĊ
nie spotkaáo, wszystkie narzĊdzia do
uprawy roli byáy drewniane, jedynie
z jakimĞ Īelaznym okuciem; narzĊdzie takie wytrzymywaáo dwa, trzy
sezony. W czasie zimy reperowano
je, wzglĊdnie robiono nowe. Jedynie
dwory sprowadzaáy z Niemiec siewniki, maszyny do máócenia i Īelazne
maszyny rolnicze – páugi, brony,
walce, sieczkarnie, konne maszyny
do kopania kartoﬂi. Poza páugami,
jakie produkowano w Grudziądzu,
nie spotkaáem innych nazw jak tylko
niemieckie.
Jednak pojĊcie o samych Polakach Niemcy mieli mylne. Oceniali
Polaków po wyglądzie, nie brali pod
uwagĊ, Īe czáowieka brali tak jak staá
– z domu, tramwaju, ulicy, z áapanek.
Táumaczyáem im to, ale nie dawali
wiary, byli przekonani, Īe oprócz jeĔców wojennych są u nich tylko robotnicy, którzy dobrowolnie przyszli do
Niemiec za pracą, której w Polsce nie
mieli. Niektórzy, gdy im o tym wszystkim mówiáem, oburzali siĊ, twierdząc,
Īe to wierutne káamstwo.
W miarĊ, jak poznawaáem Bawarczyków, przekonywaáem siĊ, Īe są
to ludzie nieustĊpliwi, rygorystyczni
i dosyü hardzi. PrzewaĪali katolicy
nad protestantami. Szczególnymi
ich zaletami byáy: schludnoĞü, zaradnoĞü, pracowitoĞü, obowiązkowoĞü,
a nade wszystko oszczĊdnoĞü.
Po przybyciu do domu, kaĪdy
zabraá siĊ do swoich zajĊü, ja teĪ
miaáem swój przydziaá. Jak tylko siĊ
rozebraáem, weszáa gospodyni, daáa
wieszak, bym powiesiá ubranie, sama
jeszcze poprawiáa, zawiesiáa w szaﬁe i powiedziaáa, Īe to bĊdzie moje
ubranie i mam je szanowaü. JeĞli
bĊdĊ u nich dáuĪej, to wyrychtuje mi
jeszcze jedno.
- A teraz nanoĞ drzewa, abyĞ póĨniej miaá wolny czas – powiedziaáa.
Cdn.

Budowa domów
jednorodzinnych
pod klucz
tel. 518 984 207

przyjmuje

Malarz
szpachlarz
tapeciarz

lek. Med. W. Kubski
Informacja 730-38-75
lub 730-35-23
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budowlane
remontowe
elektryczne
hydrauliczne

tel. 603 537 812

tel. 693 431 104

STUDNIE
WIERCONE
Przewierty pod drogami
tel. 603 241 541
Usługi minikoparkami
fundamenty, wykopy liniowe,
kanalizacja, oczyszczalnie

KOMPLEKSOWE
WYKONAWSTWO

Firma
instalacyjna
usługi hydrauliczne

tel. 606 329 437

tel. 886 568 961

drewna – įydów

Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Dziaáania”

Tarcica dębowa
bukowa i sosnowa

informuje o moĪliwoĞci skáadania za poĞrednictwem Lokalnej Grupy Dziaáania Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Dziaáania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oĞ 4 LEADER,
dziaáanie 4.1/413 – WdraĪanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

•

z dowozem do klienta
tel. 504 257 419

operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach dziaáania
„RóĪnicowanie w kierunku dziaáalnoĞci nierolniczej”
– termin skáadania wniosków: 17 maja – 15 czerwca 2010 r.
– limit dostĊpnych Ğrodków: 212 500 zá

Miejsce i tryb skáadania wniosków: wnioski naleĪy skáadaü bezpoĞrednio w Biurze Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Dziaáania, ul. Przemysáowa 27, 63-500 Ostrzeszów, w dniach od poniedziaáku do piątku, w godz.: 07:00 – 15:00.
Szczegóáowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbĊdnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostĊpne są na stronie internetowej
OLGD: www.olgd.org.pl oraz w Biurze OLGD, a takĪe na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR,
a takĪe w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

NOWY MODEL. POLECAM
ATRAKCYJNA CENA ......
TEL 665729025

tel. 663 159 595

Tanie usãugi

Suszarnia

WYNAJEM SAMOCHODU
ģLUBNEGO AUDI A6

F.U.H. KG Elektro

Badania z zakresu
Medycyny Pracy
w NZOZ
przy spóádzielni
Inwalidów
„POMOC”

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek

Oferujemy:

• Profesjonalne instalacje
elektryczne
• Pomiary odbiorcze i okresowe
• Konkurencyjne ceny

tel. 505 007 775

Faktura VAT

www.doradca.aviva.pl/anowak

• Ubezpieczenia na ēycie
• Ubezpieczenia szpitalne
• Ubezpieczenia Nastõpstw
Nieszczõćliwych Wypadków
• Ubezpieczenia inwestycyjno
– emerytalne
• Otwarty Fundusz Emerytalny
• Ubezpieczenia podróēne
• Fundusze Inwestycyjne
• Ubezpieczenia grupowe

ORANŻERIE
ZABUDOWA
BALKONÓW
ZADASZENIA

Na terenie Ostrzeszowa i okolic
– dostosowanie godzin do pracy
klienta

tel. 661 432 513
ul. Powstaþców Wlkp. 12, Ostrzeszów
tel. Biuro: 730-09-48
tel. Kom. 601 554 989

OGRODY ZIMOWE

MEBLE
NA WYMIAR
kuchnie, szafy przesuwne,
zabudowy wnęk, itp.
tel. 694 096 738; 693 934 157

Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl; tel.: (62)5860320;
tel./fax: (62)5058136
KsiĊgowa OLGD - Katarzyna Wnuk, e-mail: kasia.wnuk@olgd.org.pl; tel.: 667777022
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl; tel.: 667777024

