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worka. Jeden rower skompletowaáem, drugi znalazáem caáy, nawet
dobry, tyle Īe zaniedbany. Klucze
juĪ miaáem, jeszcze naleĪaáo zaCzęść 81.
opatrzyü siĊ w pompkĊ i na wszelki wypadek w dĊtkĊ i oponĊ. Z tym
ostatnim nie byáo problemu, gorzej
Autor wspomnieĔ, których fragmenty wojenne pompka, którą póĨniej kupiáem od
publikujemy, to urodzony w Rogaszycach w Ruskiego za paczkĊ tytoniu i papieroku 1928, dziĞ juĪ nieĪyjący, Józef ChowaĔski. rosy.
1 wrzeĞnia, kiedy rozpoczynaáa siĊ II wojna
Basia w tym czasie, jak wielu
Ğwiatowa, miaá zaledwie 11 lat. Opisane niĪej innych, przerzucaáa bagaĪe, growydarzenia dzieją siĊ w styczniu 1945 roku w madziáa jakieĞ rzeczy dla siebie.
Tak byáa zajĊta przeszukiwaniem,
Poznaniu.
Īe nie reagowaáa na moje woáanie;
niesioną do daszka czapki dáonią najchĊtniej wziĊáaby wszystko. I nie
i zwróciá siĊ do zmaráego: „Drogi dziw, bo przecieĪ przez dáugie piĊü
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towarzyszu, zacny dowódco, przy- i póá roku wszystkie rzeczy siĊ wysiĊgamy tobie, Īe nie spoczniemy, niszczyáy, a dokupiü nowych nie byáo
Najpierw jednak postanowiáem
dopóki nie rozgromimy germaĔskich moĪna. A teraz moĪna byáo zabraü,
iĞü do lagru. JuĪ z ulicy widaü byáo
faszystów, a samą bestiĊ dobijemy co siĊ chciaáo i bez zapáaty mieü na
rozbabrane baraki, wywaloną, lew jego gnieĨdzie”.
wáasnoĞü.
Īącą na ziemi bramĊ. Koáo bramy
Przy opuszczaniu trumny do
W koĔcu powiedziaáem, Īe ma
leĪaá trup z oderwaną gáową i rĊką,
najprawdopodobniej byáo to ciaáo ko- grobu oddawano salwy z czoágu. zostaü, jak dáugo chce, a ja biorĊ ro„Za ruskoj stranu, za Stalina, za ro- wer i jadĊ. Poprosiáa, abym pomógá
mendanta lagru, a obok
jej
znaleĨü
ciaáo jednego z Īoánierzy.
walizkĊ.
Obydwaj mieli poĞciąga- Na wane buty. Na terenie lagru,
lizkĊ to se
pomiĊdzy barakami, staáy
moĪesz porosyjskie tanki, krĊciáo
czekaü
w
siĊ ruskie wojsko. Nie
poczekalni
byáo po co tam wchodziü.
dworcowej.
ZawróciliĞmy i udaliĞmy
PodniosiĊ w stronĊ dworca z
sáem z ziemi
zamiarem zaopatrzenia
worek pocztosiĊ w rowery, które tam
wy, podstawiwidziaáem, jeszcze zanim
áem i kazaáem
weszli Ruskie.
Basi áadowaü,
Koáo koĞcioáa Ğw.
co wybraáa.
àazarza staá czoág, na
Wreszcie
którym
przywieziono,
wyszliĞmy
przykrytą ﬂagą, trumnĊ
z
roweraze zwáokami wyĪszego
Podobny rower skombinowaá autor na dworcu w Poznaniu.
rangą oﬁcera rosyjskie- Ten na fotograﬁi pochodzi jeszcze sprzed wojny i do dziĞ jest mi na ulicĊ.
drodze
go. Nad trumną przema- sprawny i uĪyteczny. JeĨdzi nim córka Józefa ChowaĔskiego - p. Po
wszedáem do
wiaá oﬁcer. PamiĊtam, Krystyna KuboĞ.
kolonialki, by
jak wspominaá zmaráego,
wziąü cokolĪe przeszedá szlak bojodinu, za twoj trud, za twaju gierojskoj
wy od Stalingradu aĪ do Poznania Ğmierü, za pobiedu, za swobodu, wiek do jedzenia. Jednak nic poza
resztą cukru w worku oraz marmoi tu, na polskiej ziemi, dosiĊgáa go
ognia!”. Strzelano ostrą amunicją,
germaĔska kula. Mówiá, Īe polegáy zaĞ dymiące jeszcze áuski wyrzuca- lady w zgniecionym wiaderku nie
byáo. Zabraáem cukier, okoáo piĊciu
byá wzorowym dowódcą, wymieniaá no na ulice.
kilogramów. Potem weszliĞmy do
tereny i miasta, które zdobywaá. Na
Pytam Ruskiego, gdzie lecą te
koniec stanąá na bacznoĞü, z pod- pociski, kiedy tu juĪ wszystko wy- „áokciówki”. Tu teĪ co lepsze zostaáo juĪ wyszabrowane. Na podáodze
swobodzone. Mówi: „Wsjo na ger- leĪaá do wpóá rozwiniĊty waáek biamaĔca, tam jeszczo mnogo, mnogo áego páótna. Obdaráem to, co byáo
ich”.
rozwiniĊte, resztĊ przewinąáem na
W samej rzeczy byli. Kanonada póá i wsadziáem do worka z cukrem.
trwaáa prawie Īe wokóá, jakby trochĊ WiĊcej juĪ nie szabrowaliĞmy.
zagęszczarek od 80 do 520kg.
mniej od strony zachodniej.
Zadowoleni z rowerów wróciliSzliĞmy Gáogowską na dworzec. Ğmy do piwnicy – to byá nasz jedyny
Agregatów prądotwórczych 14kW.
W sklepach okna wystawowe po- teraz przytuáek. MoĪna byáo zająü
Młotów wyburzeniowych.
wybijane, wszystko zdemolowane, jakieĞ pomieszczenie w blokach,
Wibratorów do betonu.
zmieszane, grubą warstwą leĪaáo ale na tĊ jedną noc nie warto byáo
na ziemi. Naczynia z marmoladą po- siĊ przeprowadzaü. Poza tym w
wywalane, pogniecione, potáuczone kaĪdym budynku byá juĪ jakiĞ wáaĞbutelki maggi, porozsypywana sól, ciciel czy pseudowáaĞciciel, który
cukier, kasza, mąka i inne wiktuaáy.
przepĊdzaá takich jak my wĊdrusów
Podobnie na dworcu. Rowerów i szabrowników.
Rojów, Piaski 2
teĪ juĪ co lepszych nie byáo. ChodziKontakt pod nr. 604 171 977
WprowadziliĞmy rowery do piwáo mi raczej o damki ze wzglĊdu na nicy.
www.tomax.emaszyny.pl
moĪliwoĞü uáoĪenia bagaĪu, choüby
Kazaáem Basi zostaü, a sam
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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.

Bioenergoterapeuta
w naszym mieĤcie!!!

Aleksandra Malińska - bioenergoterapeutka z uprawnieniami państwowymi po raz kolejny
w Ostrzeszowie!
Pracuje ona następującymi
metodami: bioenergoterapia, radiestezja, techniki wywodzące się z
medycyny chińskiej, digitopunktura, akupresura oraz klawiterapia.
Pomaga między innymi w takich schorzeniach jak: choroby
serca, miażdżyca, wysokie (niskie)
ciśnienie, stany pozawałowe, choroby układu moczowego, nerek,
prostaty, choroby reumatyczne,
bóle różnego pochodzenia, zapalenia stawów, guzy, torbiele, cysty
i mięśniaki, schorzenia układu pokarmowego oraz problemy związane z kręgosłupem.
Jak wielu bioterapeutów pracuje systemem trzech zabiegów,
metoda ta pozwala na osiągnięcie
bardzo dobrych rezultatów przy
zwalczaniu chorób.

Dorota K. - Weszłam w okres
przekwitania, hormony szalały, ciągle źle się czułam, nie potrafiłam
sobie z tym poradzić. Po trzech
wizytach u bioterapeuty wszystko
minęło.
Jerzy P. - Chorowałem na przerost prostaty. Udałem się do pani
Aleksandry po pomoc; chodziłem
na terapie. Po pierwszych zabiegach była znacząca poprawa. Jednakże musiałem cykl powtórzyć,
ponieważ schorzenie moje tego
wymagało. Teraz nie wiem, co to
prostata, nic mnie nie boli, dolegliwości ustąpiły.
Aleksandra B. - Miałam mięśniaki na macicy i guz w prawej
piersi, strasznie się tym wszystkim
przejęłam. Mój tato był miesiąc
wcześniej u pani Malińskiej na zabiegach, bo cierpiał na migrenowe bóle głowy; terapia pomogła,
więc i ja zdecydowałam się tam

poszukać pomocy. Opłacało się,
ponieważ guz całkowicie się
wchłonął, a po mięśniakach
nie zostało ani śladu. Skąd
to wiem? Miesiąc po zabiegach zrobiłam USG, które
nie wykryło żadnych
nieprawidłowości.
Danuta
M.
- Dwa lata temu
złamałam nogę,
było to złamanie
otwarte, kość nie
chciała się zrosnąć, a rana nie goiła
się. W końcu rana się zabliźniła, a kość się zrosła,
mimo to przy chodzeniu
odczuwałam silne bóle. Do
pani Aleksandry zgłosiłam
się w listopadzie; bóle całkowicie ustąpiły po dziewięciu zabiegach. Na początku stycznia zrobiłam
prześwietlenie, okazało

Komunikat prasowy

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
Od 15 stycznia br. oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego przyjmują
wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany.
Udzielanie dopłat ma na celu
zrekompensowanie rolnikom części
kosztów zakupu materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany, a w
konsekwencji
zwiększenie ilości
stosowanego materiału
siewnego
w polskich
gospodarstwach. Porównując
początki
f u n kcj o n o wania systemu wsparcia,
w pierwszym
roku udzielania dopłat
liczba złożoO dopłatę można ubiegać się z tytułu
zużycia do siewu lub sadzenia materiału
siewnego: zbóż ozimych, zbóż jarych,
roślin strączkowych, ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego od:
•
przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców dokonujących
obrotu materiałem siewnym,
•
podmiotu wpisanego do rejestru
rolników – prowadzącego obrót
materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie
rolnym,
•
podmiotu prowadzącego obrót
materiałem siewnym na obszarze
innego państwa członkowskiego
chciaáem pójĞü skombinowaü coĞ
do zjedzenia. Miaáem plan, by wziąü
kilka paczek papierosów i przehandlowaü z Ruskimi za chleb, moĪe
sáoninĊ. W miĊdzyczasie ktoĞ przyszedá do piwnicy wywoáaü Franka i
ten juĪ na noc tu nie wróciá, zresztą
wiĊkszoĞü ludzi z piwnicy gdzieĞ siĊ
wyniosáa. Coraz bardziej jeden drugiemu stawaá siĊ obcy, urywaáo siĊ
koleĪeĔstwo. W tej sytuacji musiaáem zrezygnowaü z mojego planu.
Byáem przekonany, Īe podczas mojej nieobecnoĞci rowery i caáy nasz
dobytek wyparowaáby niechybnie.
Bardzo bowiem siĊ interesowano,
w jaki sposób skombinowaliĞmy
rowery, patrzono na nie i na nas z
zazdroĞcią. ZjedliĞmy wiĊc resztĊ
chleba Basi, uzupeániając to jedzenie kawaákiem chleba podniesionym
rano z ulicy i cukrem.
Ale, poza Ğniegiem, nie byáo
niczego, czym moglibyĞmy zaspo-

się, że ubytki
w tkance kostnej całkowicie
zniknęły.
Jan
D.
- Przyjeżdżamy do

nych wniosków w całej Polsce oscylowała na poziomie 18,5 tys., natomiast w
roku 2010 wyniosła ok. 60,1 tys. wniosków.
Najwięcej wniosków o dopłaty do
materiału siewnego złożyli do ARR producenci rolni z Wielkopolski – od uruchomienia mechanizmu do OT Poznań
złożono 41,5 tys. wniosków.

Unii Europejskiej.
Od 15 stycznia do 28 lutego 2011r.
do oddziałów terenowych ARR wpłynęło
7,1 tys. wniosków o przyznanie dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany. Do Oddziału Terenowego
w Poznaniu rolnicy złożyli do dnia 7 marca
2011r. ponad 1600 wniosków.
Z tytułu dopłat do materiału siewnego ARR do końca lutego wypłaciła 162,3
tys. zł. W marcu nastąpią kolejne wypłaty
w wysokości ok. 7,5 mln zł. (w tym OT w
Poznaniu ok. 1,5 mln zł).
ARR

koiü pragnienie. Wziąáem lagrową
blaszankĊ i poszedáem szukaü w
miarĊ czystego Ğniegu. Przy okazji wpadáem do jednego bloku, by
znaleĨü coĞ dla siebie do ubrania,
bodaj koszulinĊ, byle byáa czysta.
JuĪ ponad dwa tygodnie chodziáem
i spaáem, nie rozbierając siĊ, w jednych i tych samych rzeczach. Baáem
siĊ, Īe dojdzie jeszcze jedna udrĊka
– zawszawienie. Mieszkania byáy
juĪ splądrowane, ale na poddaszu
natraﬁáem na komórkĊ, gdzie przechowywane byáy stare lumpki. Znalazáem tam mocno juĪ sfatygowany
sweter i cienką nocną koszulĊ. Ale
dobre i to, najwaĪniejsze, Īe czyste.
Pospiesznie rozebraáem siĊ i oblekáem to na skórĊ, swoją koszulĊ wywróciáem na rĊby, byle dalej od ciaáa,
naciągnąáem na siebie resztĊ áaszków i, chodu! Po drodze nabraáem
czubatą miskĊ Ğniegu.
Cdn.

pani Aleksandry regularnie. Kiedy
tylko jest w Strzelcach, jedziemy
do niej na zabiegi z naszą córeczką.
Kasia od urodzenia nie widziała na
jedno oko. Po dwóch cyklach zabiegów Kasia zaczęła widzieć światło,
a ostatnio zdarza jej się nawet dostrzegać pewne kształty. Wiemy, że
nigdy w pełni nie odzyska wzroku,
jednak szansa chociażby na 1%
poprawy jest dla nas bardzo znacząca.
Władysława G. - Dokuczał mi
straszliwy reumatyzm, przez ten
ból nie mogłam spać, chodzić, siedzieć. Nie potrafiłam zorganizować
sobie czasu, wszystko mi przeszkadzało, trochę za zimna woda do pomywania i już mi wykręcało palce.
Byłam u pani Aleksandry na zabiegach, czuję się teraz o wiele lepiej,
ból prawie ustąpił, teraz idę na jeszcze jeden cykl.
Aleksandra Malińska będzie
przyjmować w Ostrzeszowie: w
dniach 6, 7, 8 kwietnia 2011 roku.
Zapisy i informacje, wyłącznie telefoniczne, od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-14:00
pod numerem: 77/ 551 51 64 oraz

