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Sołectwo Przybysławice liczy 195 mieszkańców, 55 
rodzin, 47 budynków. Można w nim wyodrębnić kilka 
części, które mają własne nazwy. Część, gdzie Przyby-
sławice wzięły swój początek, nosi nazwę Stara Wieś, za 
cmentarzem jest Stary Dwór Żydowski, droga w stronę 
Wlonic to Żydowiec, w kierunku Śmiłowa - ulica Śmiłow-
ska, w stronę Prus - Betonówka (od drogi betonowej), 

przy głównej drodze - Główna. Jest jeszcze część zwana 
Księży Dół.

Składam serdecznie podziękowania Mieszkańcom 
Przybysławic za oddanie, pomoc i zaangażowanie w pra-
cach społecznych na rzecz naszej małej lokalnej ojczy-
zny: „Tu jest Twój dom… Tu jest Twoje miejsce”.

Z wyrazami szacunku sołtys Lucyna Krakowiak
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Budynek pełen tajemnic

Ksiądz Marek Łuszczyński z parafii w Przybysławicach dokonał grun-
townej odnowy i przebudowy substancji materialnej obiektów kościelnych.

PRACE WOKÓŁ KOŚCIOŁA
Budynek kościoła pokryto nową blachą, odmalowano i odwodniono fundamenty. W 

oknach zainstalowano nowe witraże fundowane przez sponsorów prywatnych, na ściany wró-
ciły XIX-wieczne duże obrazy przedstawiające Mękę Pańską. Wokół kościoła położono nowe 
chodniki. Wyremontowano także dzwonnicę  oraz schody prowadzące do kościoła od samej 
ulicy. Zlikwidowany został zdewastowany budynek starej organistówki i zbudowany w tym miej-
scu wyasfaltowany parking. Istotne prace wykonane zostały na cmentarzu grzebalnym. Przede 
wszystkim dokonano ostatecznego usunięcia wiekowych drzew, które padając podczas silnych 
wiatrów, niszczyły zabytkowe nagrobki. Utwardzono alejki cmentarne oraz  wyremontowano 
mur ogrodzeniowy. Zainicjowana została także przez księdza Marka akcja renowacji zabytko-
wych nagrobków. W pierwszej kolejności wyremontowano nagrobek  Onufrego Gombrowicza, 
powstańca styczniowego z Litwy, dziadka pisarza Witolda Gombrowicza; nagrobek wójta Wro-
ny, założyciela szkoły w Jakubowicach; nagrobki żołnierzy i inne. Przykład był inspirujący. W wy-
niku działania parafian uporządkowano wszystkie mogiły, usunięto chwasty i dzisiaj cmentarz 
przedstawia się zupełnie inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu.  

Niezwykle ważne są inicjatywy kulturalno-wychowawcze przybysławickiego proboszcza. Z 
ksiąg parafialnych odnalezionych na strychu kościoła odtworzone zostało archiwum parafialne 
obrazujące historię parafian od XVIII wieku. Starą oborę wyremontowano i zamieniono na salkę 
parafialną, gdzie znajdują  się historyczne ekspozycje oraz  organizowane są  różne spotkania. 
Uroczystościom kościelnym zazwyczaj towarzyszyły imprezy kulturalne i festyny cieszące się du-
żym zainteresowaniem parafian. 

INICJATYWA WYDANIA KSIĄŻKI
W roku 2006 na 680-lecie parafii ksiądz Marek wystąpił z inicjatywą  napisania książki o 

parafii Przybysławice, aby podkreślić jubileusz, jak również przekazać potomnym  podstawowe 
wiadomości  z dziejów dawnych i obecnych. Tematyka kościelna jest wrażliwą materią i po-
dejmowanie się takiego dzieła musi budzić pewne obawy. Niemniej udało się zebrać zespół 
autorski i podzielono zadania. Informacje o parafii w archiwum diecezjalnym pozyskiwał  hi-
storyk Piotr Sławiński. Ks. Marek opisał swoją działalność w parafii, zwyczaje życia religijnego, 
organizacje przykościelne. Niżej podpisany obdarzony został funkcją koordynatora i redakto-
ra przyszłego wydawnictwa, dokonywania ustaleń z wydawnictwem – drukarnią diecezjalną w 
Sandomierzu. Ponadto zadaniem było opisanie cmentarza, figur wiejskich,  zaprezentowanie 
zasłużonych parafian i proboszczów.

Postanowiono wydać książkę dobrze się prezentującą, w twardych okładkach, szytą, z dużą 
ilością grafiki i zdjęć kolorowych. Taka pozycja jednak kosztuje, pojawiła się więc bariera finan-
sowa. Można było tylko liczyć na zainteresowanie parafian wykupieniem tego wydawnictwa. Z 
niemałym ryzykiem zlecono wydrukowanie pierwszych kilkuset egzemplarzy. Zainteresowanie 
monografią przerosło nasze oczekiwania i trzeba było zamawiać dodruk. W książkę zaopatrzyły 
się wszystkie rodziny w parafii,  w znacznej ilości nabywana była także przez osoby mieszkają-
ce w kraju i za granicą. Książka traktowana była jak ważna pamiątka z rodzinnych stron. 18 
listopada 2007 roku, po mszy św., w salce parafialnej odbyła się uroczysta promocja książki w 
obecności wielu zacnych gości, w tym byłego wicepremiera Przemysława  Gosiewskiego. 

OPOWIEŚĆ O LUDZIACH
Na podstawie docierających opinii można sądzić, że książka była uważnie czytana i za-

stanawiano się nad tym, co zostało w niej  opisane. Monografia parafii Przybysławice jest to 
przede wszystkim opowieść o ludziach i ich czynach z kilku parafialnych wiosek, w szczególności 
z Przybysławic, o pamięci o nich, która może być różna, dlatego musi wywoływać emocje.  Infor-

Ogród Fatimski w Przybysławicach

Parafia w Przybysławicach

macje zbierane do książki były dokumentowane na 
piśmie i potwierdzane przez relacjonujących, aby nie 
było wątpliwości co do wiarygodności przekazanych 
informacji przez daną osobę. Niemniej zdarzały się 
rozbieżne oceny na temat  niektórych faktów opisa-
nych w książce. Byli także czytelnicy rozwijający nie-
które poruszone wątki. Nie ma się co temu dziwić, 
bo jeżeli dotyczyło to zdarzeń współczesnych czytel-
nikowi, każdy widział je z inne pozycji. 

Najobszerniejszy materiał w tym temacie prze-
kazał Henryk Nadbrzuch z Przybysławic, były prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie, składający 
się z 25 stron maszynopisu.  Oczywiście monogra-
fia nie mogła i nie jest idealnym dziełem, zdarza-
ją się pomyłki, tzw. literówki czy zmienione imiona.  
W każdym razie główny cel publikacji został osią-
gnięty i niewiele innych parafii może się pochwalić 
taką pozycją.

Wiesław Chmielewski

2008. Prace społeczne przy schodach.2004. Obchody Gombrowiczowskie. Dostojni goście, plebania w Przybysławicach.
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KRONIKA OŻAROWSKA

Wotum zaufania dla burmistrza
Burmistrz Marcin Majcher otrzymał wotum zaufania za 

wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Tylko dwie osoby były 
przeciwne i dwie się wstrzymały. 

- Jestem zadowolony z wyników głosowania – powiedział 
w przerwie sesji burmistrz Marcin Majcher. - Biorąc pod uwagę 
specyfikę rady, jej skład, jest to rezultat zadowalający. Wiele 
osób doszło do przekonania, że zmierzamy właściwą drogą, 
poczuło się współgospodarzami gminy i nie mogło inaczej 
głosować. Radni pracowali cały rok nad realizacją budżetu i 
dzisiaj widzimy, że efekty ich inicjatyw są całkiem pozytywne. 
To wynik naszej aktywności, nie tylko pracowników gminy, 
ale również trzeźwej i mądrej polityki naszych radnych, którzy 
wypracowali strategię. Ja ją tylko realizowałem ze swoimi 
współpracownikami. Radni akceptują moje poczynania, a ja 
też nie uprawiam samowolki. 

Burmistrz Marcin Majcher nie ukrywał, że niektórzy radni 
mieli drobne zastrzeżenia do realizowanych zadań. W cało-
ści jednak ocenili, że główna droga, którą kroczy gmina, jest 
prawidłowa. I dlatego był taki wynik głosowania. Program jest 
pozytywnie oceniany, co przynosi określone korzyści dla miesz-
kańców. 

- Jesteśmy obecnie w szczególnej sytuacji epidemii, ale 
analiza budżetu za rok ubiegły przebiegała dość sprawnie 
i wszystko, co było niezbędne, zostało przekazane naszym 
radnym – wyjaśniał burmistrz. – Otrzymali materiały, mieli 
możliwości, by zapoznać się z nimi w określonym czasie i 
podjąć odpowiednią decyzję według własnego sumienia. A 
wyniki głosowania zachęcają do jeszcze bardziej wytężonej 
pracy, mimo trudności, które przynosi nasz czas współczesny. 

Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonującymi w obec-
nej kadencji samorządu burmistrz Marcin Majcher przedłożył 
radnym „Raport o stanie gminy Ożarów”, który podsumowuje 
działalność samorządu w roku poprzednim. Rok 2019 był 
kolejnym, bardzo dobrym rokiem dla gminy Ożarów. Udało 
się zrealizować wiele inwestycji i różnych programów prze-
znaczonych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla 
dorosłych. 

Burmistrz przytoczył wyniki raportu, który przygotował 
Główny Urząd Statystyczny z wykorzystania środków z budżetu 
Unii Europejskiej w latach 2014 – 2019 niezależnie od tego, 
kto inwestował: gmina, powiat, województwo, Drogi Krajowe 
czy też przedsiębiorcy. Nie uwzględniano również liczby miesz-
kańców. Na 2478 gmin w Polsce Ożarów znalazł się na bardzo 
wysokiej 169. pozycji. Z rankingu wynika, że na terenie gminy 
Ożarów w tym okresie zainwestowano 179 milionów złotych. 
W rankingu nie uwzględniano środków z dopłat dla rolników. 

Marcin Majcher podkreślił, że rok budżetowy 2019 gmina 
zamknęła wynikiem dodatnim. Na dzień 31 grudnia 2019 r. 
nie posiadała żadnych kredytów czy też należności wymagal-
nych. Udało się zrealizować wszystkie zaplanowane wydatki 
inwestycyjne i bieżące z własnych środków. Nie było koniecz-
ności zaciągania kredytów czy pożyczek. 

Burmistrz Marcin Majcher w zakończeniu raportu podzię-
kował wszystkim radnym, sołtysom oraz mieszkańcom za 
współpracę przy planowaniu i realizacji budżetu w 2019 roku. 
Podziękował wszystkim współpracownikom, swojemu zastępcy, 
skarbnikowi, sekretarzowi oraz kierownikom i pracownikom 
urzędu za solidną pracę. Podziękował kierownikom jednostek 
podległych za współpracę przy realizacji budżetu w 2019 roku. 

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami 
raportu, który w całości zamieszczony jest na stronie interne-
towej gminy.

(an)

Wybory prezydenckie w gminie.
Pierwsza tura

Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości i obozu 
Zjednoczonej Prawicy, osiągnął w gminie Ożarów najlep-
szy wynik w wyborach prezydenckich 2020 (58,55%, 2 879 
głosów). Frekwencja wyniosła 57,92%.

Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski, kandy-
dat Koalicji Obywatelskiej, z wynikiem odpowiednio 17,14%, 
843 głosy, na trzecim Szymon Hołownia (9,84%, 484 głosy). 
Na kolejnych miejscach znaleźli się: Krzysztof Bosak, kandy-
dat Konfederacji (6,08%, 299 głosów), Władysław Kosiniak-
-Kamysz, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kukiz'15  
(5,63%, 277 głosów), Robert Biedroń, kandydat Lewicy (1,93%, 
95 głosów), Stanisław Żółtek (0,28%, 14 głosów), Paweł 
Tanajno (0,18%, 9 głosów), Mirosław Piotrowski (0,16%, 8 
głosów), Marek Jakubiak (0,10%, 5 głosów), Waldemar Wit-
kowski (0,08%, 4 głosy). 

Na terenie gminy było 15 Obwodowych Komisji Wybor-
czych, w tym trzy zamknięte w Domach Pomocy Społecznej w 
Sobowie, Czachowie i Suchodółce. Głosowanie odbyło się bez 
żadnych incydentów i przebiegało w warunkach bezpiecznych 
dla mieszkańców. W widocznych miejscach znajdowały się 
materiały odkażające do dezynfekcji. Jednymi drzwiami miesz-
kańcy wchodzili, drugimi – wychodzili. 

Obecnie trwają przygotowania do drugiej tury wyborów, 
która odbędzie się 12 lipca. Zmierzą się w niej kandydaci, 
którzy zdobyli największą liczbę głosów, Andrzej Duda i Rafał 
Trzaskowski. 

(an)

Rok 2020 jest ważną datą. 27 maja świętowaliśmy trzy-
dziestą rocznicę pierwszych, wolnych wyborów samorządo-
wych. Od 1990 roku urząd Burmistrza Ożarowa sprawuje 
Pan Marcin Majcher. Z tej okazji na comiesięcznym spotkaniu 
sołtysi podziękowali za trud, poświęcenie, działania podejmo-

wane na rzecz naszej „małej 
ojczyzny”. Gratulowali dotych-
czasowych osiągnięć, reali-
zacji ambitnych zamierzeń. 
Życzyli niesłabnącego zapału 
i wytrwałości w tej niezmiernie 
ważnej służbie. Kolejne lata 
niech będą wypełnione sukce-
sami. A społeczna akceptacja 
stanie się źródłem motywacji 
do dalszej pracy. 

 Beata Kwiecińska
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8 lipca 2020 r. w sali widowiskowej MGOK w Ożarowie odbyło się 
spotkanie mieszkańców z przedstawicielami firmy JKT Solar dotyczące 
możliwości zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych uwzględnia-
jąc dofinansowanie do 65% przedsięwzięcia. WIęcej informacji na 

stronie www.jkt-solar.pl lub pod nr tel. +48 798 811 343

KRONIKA OŻAROWSKA

1,5 mln zł na inwestycje 
samorządowe

Gmina Ożarów otrzymała 1,5 mln zł dotacji z Fundu-
szu Inwestycji Samorządowych, która pochodzi z budżetu 
COVID-19. Burmistrz Marcin Majcher odebrał promesę 
na środki podczas uroczystości, która odbyła się w Domu 
Muzealnym w Opatowie z udziałem poseł Agaty Wojty-
szek, starosty Tomasza Stańka i wicestarosty Małgorzaty 
Jalowskiej.

- Z członkami Rady Miejskiej ustalimy, na co wyko-
rzystamy pieniądze – mówi burmistrz Marcin Majcher. 
– Niewątpliwie obecnie najpilniejszą potrzebą jest 
modernizacja zakupionego biurowca w Sobowie, który 
chcemy przeznaczyć na mieszkania socjalne. Są też 
zadania. Pieniądze wpłyną na nasze konto, gdy przed-
stawimy swoje propozycje.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki prze-
znaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast w wyso-
kości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali 
całego kraju będzie to 6 mld zł, w tym 5 mld dla gmin i 
miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziem-
skich. W sytuacji, gdy wiele gmin i powiatów boryka się 
z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządo-
wego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samo-
rządów. 

Środki przekazane przez rząd będzie można wyko-
rzystać na bliskie ludziom inwestycje, między innymi na 
remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i 
kanalizację, budowę żłobków, drogi, a także inne nie-
zbędne lokalnie działania. Każda z gmin otrzymane 
fundusze będzie mogła wykorzystać na dowolną, najbar-
dziej potrzebną mieszkańcom, inwestycję. 

A oto dokładny podział środków w powiecie opatow-
skim: Powiat Opatowski - 956 627 zł, Baćkowice - 678 
433 zł, Iwaniska - 824 590 zł, Lipnik - 508 710 zł, Opatów 
- 1 249 146 zł, Ożarów - 1 528 082 zł, Sadowie - 500 
000 zł, Tarłów - 500 000 zł, Wojciechowice - 938 112 zł.

(an)

Zagłębie truskawkowe 
w Niemcówce

Mała miejscowość Niemcówka jest zagłębiem truskaw-
kowym w gminie Ożarów. Prawie każdy z gospodarzy zaj-
muje się uprawą tych owoców.

Karol Budkowski uprawia truskawkę na około 70 arach, 
Zbigniew Rolecki na około hektarze. - Najpopularniej-
sza jest u nas odmiana Honey - mówi sołtys Niemcówki, 
Mirosław Otręba. - To wczesna odmiana, słodka, dobra 
do jedzenia i na przetwory. Do wszystkiego się nadaje. 
Odporna na temperatury.

W tym roku cena wyjściowa na skupie wyniosła 3 zł, w 
ubiegłym roku – 3,80 zł. Duże jej ilości z Niemcówki wysy-
łane są do chłodni w Lublinie.

Krzysztof Granat obecnie uprawia truskawkę na 70 
arach. W tym roku dobre były odmiany wczesne. - To ciężki 
kawałek chleba – nie ukrywa. - Areały nasze maleją, nie 
ma chętnych do zbiorów. I albo uprawy dotknie susza, albo 
wszystko zgnije. W tym roku doszło do przemarznięcia. 
Zgłosiliśmy już szkody.
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Maria i Michał-Drozdowiczowie 1946

PRO MEMORIA

Maria Goraj - Drozdowicz 
(1922-2020)

Maria Goraj – Drozdowicz, ps. 
„Bronka”, urodziła się 16 VII 1922 w 
Pielaszowie, powiat sandomierski. 
Była córką Jana i Melanii Gorajów. 
Maria była prawnuczką Antoniego 
Szelągiewicza, powstańca stycz-
niowego z 1863 roku. Miesz-
kała w Kolonii Janowice (obecnie 
Grochocice), powiat opatowski. 

Pochodziła z chłopskiej rodziny 
działaczy ludowych. Ukończyła 
cztery klasy gimnazjum im. Marii 
z Billewiczów Piłsudskiej w Sando-
mierzu. Podczas okupacji uczyła się 
na tajnych kompletach w zakresie 
szkoły powszechnej, kończąc następ-
nie liceum typu humanistycznego. 
Współorganizatorka Ludowego 
Związku Kobiet i Zielonego Krzyża 
(służba sanitarna Batalionów Chłop-
skich) w gminie Czyżów, Julianów, 
Lasocin i Ożarów, członkini pow. Kie-
rownictwa Ludowego Związku Kobiet 
obwód Opatów (1942-1945). Razem 
z matką Melanią współpracowały z 
„Mirką” (Marią Chadaj-Zwiejską). Na 
przełomie czerwca i lipca 1944 Maria 
Goraj była jedną z trzydziestu uczest-
niczek tajnego kursu ratowniczo-
-sanitarnego w Warszawie (oficjalnie 
to Kurs Obrony Przeciwlotniczej). W 
1945 ukończyła kurs dla nauczycieli 
szkół spółdzielczych. 

W grudniu 1946 roku zawarła 
związek małżeński z Michałem 

Drozdowiczem. Zamieszkali w War-
szawie. Połączyła ich wspólna idea 
pracy konspiracyjnej okresu okupa-
cji. Z ich związku narodziła się córka 
Hanna i syn Wojciech. W 1947 ukoń-
czyła Studium Nauk Społeczno-Eko-
nomicznych na KUL. Należała do 
Akademickiego Związku Młodzieży 
Wiejskiej RP „Wici”. W latach sześć-
dziesiątych ukończyła w Warsza-
wie Studium Pedagogiczne, Wydział 
Handlu w SGPiS oraz kurs dla redak-
torów. Po wojnie należała do Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, a po 
1992 do Ogólnopolskiego Związku 
Żołnierzy BCh w Warszawie. Praco-
wała w organizacjach społecznych i 
spółdzielczych. Wspólnie z mężem 
Michałem opublikowała kilka bran-
żowych pozycji książkowych, a 
samodzielnie książki biograficzne, 
m.in. „Tajną edukację na pograni-
czu opatowskiego i sandomierskiego 
1939-1945”, i wiele artykułów 
poświęconych działalności konspira-
cyjnej. Zbierała materiały i opraco-
wała noty biograficzne 31 członków 
BCh, Ludowego Związku Kobiet i 
Stronnictwa Ludowego „Roch” z Powi-
śla. Jej wkład z notami znalazł się w 
„Słowniku Biograficznym Żołnierzy 
Batalionów Chłopskich  t. VI”.

Z pomocą rodziny zebrała infor-
macje i opracowała w 2000 roku 
publikację pt. „Zostaną w naszej 
pamięci”. Na wstępie widnieje 
dedykacja autorki: „Potomkom 
spokrewnionych rodzin Gorajów, 
Mazurkiewiczów, Mło-
dożeńców”. Otrzymałem 
w/w egzemplarz, który 
zadedykowała: „Jest 
to książeczka rodzinna 
dotycząca ludzi i spraw 
związanych z Naszą 
Ziemią”. 

Znajdujemy w tej 
książce - albumie, wraz z 
obszernym zbiorem iko-
nograficznym, losy krew-
nych walczących w 1939 
roku w obronie ojczyzny. 
Byli to: Stanisław Goraj 
z Grochocic, Franciszek 
Mazurkiewicz z Grocho-
cic i Piotr Młodożeniec z 

Jakubowic. Zginęli w 1939 roku, u 
progu kampanii wrześniowej. Kolejno 
Stanisław Mazurkiewicz z Grochocic, 
który oddał życie w akcji „Burza” w 
1944 roku oraz Tadeusz Młodożeniec 
z Jakubowic, który walczył w 1939 w 
obronie twierdzy Modlin. 

Maria Drozdowicz wspomina 
m.in. o współpracy w czasie okupacji 
z doktorem Leonem Mazurkiewiczem. 
W jego archiwum rodzinnym zacho-
wały się fotografie, dokumenty oraz 
listy. Udostępnił je autorce syn dok-
tora Leona, również lekarz, Krzysztof 
Mazurkiewicz z Ożarowa, bratanek 
Stanisława i Franciszka Mazurkie-
wiczów. Dane o Piotrze i Tadeuszu 
Młodożeńcach udostępnił Lucjan 
Młodożeniec, franciszkanin, z imie-
niem zakonnym brat Juventyn. 

Moja znajomość z Marią Drozdo-
wiczową trwała ponad 20 lat. Była 
gościem honorowym spotkań poświę-
conych historii i tradycji legionowej w 
Jakubowicach oraz szkolnych jubile-
uszy w Janowicach, z którą to szkołą 
podstawową była bardzo uczuciowo 
związana. Zapraszano ją na uro-
czystości obchodów jubileuszowych 
rocznic samorządu ożarowskiego. 

Zachowałem w pamięci jej świe-
żość myśli, zakochanie w ojczystych 
stronach i tych przyjaźni zadzierz-
gniętych na kanwie wspólnoty ławy 
szkolnej, tradycji ruchu ludowego i 
konspiracji w szeregach Batalionów 
Chłopskich. 

Ostatnimi laty zdrowie nie pozwa-
lało jej przyjeżdżać w strony rodzinne 
dzieciństwa i młodości. Mieliśmy 
jednak ożywiony kontakt telefoniczny 
i korespondencyjny. Pełna serdeczno-
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Mieczysław Misiurski jako bębnista kapeli ludowej, podczas Dożynek w Lasocinie oraz jako aktor Teatru Obrzędowego w spektaklu „ W zimowy wieczór w 
chałupie u Bartosów”

KRONIKA OŻAROWSKA

ści i ciepła wracała wspomnieniem 
do przyjaźni koleżeńskich, zwłaszcza 
relacji z Heleną Leśniak ps. „Kora” z 
Przybysławic, z Leontyną Aras - Czaj-
kowską ps. „Brzoza” z Przybysławic, z 
Genowefą Rzęsą ps. „Ludka” z Przy-
bysławic, późniejszą profesor.

Humanizm, empatia oraz subtelne 
poczucie więzi rodzinnej i miłości mat-
czynej, a także miłości do ziemi ojczy-
stej były jej fundamentem duchowym. 
Cieszyła się z wyboru drogi kapłań-
skiej przez syna Wojciecha, który na 
Wschodzie prowadził ewangelizację w 
kilku niewielkich parafiach, od Irkucka 
po Nowosybirsk.

W 2005 roku napisała do mnie 
m.in. w jednym z listów na Boże Naro-
dzenie: „Cieszy mnie to, lecz martwi 
mnie, jako matkę, każda zbliżająca 
się zima, bo kościół jest nieogrzewany 
(potrzebne są duże pieniądze), i syn 
przypłaca to zdrowiem. Jednak pla-
cówce swojej oddany jest bez reszty”. 

Maria Drozdowiczowa żyła i 
trwała w pięknie dobra, wolności i 
pracy dla Ojczyzny. Piękno prowa-

1 lipca 2020 roku pożegnaliśmy 
śp. Mieczysława Misiurskiego, który 
przez wiele lat grał na bębenku w 
kapeli „Powiśloki” w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Ożarowie.

Gdy spotykamy na swojej drodze 
drugiego człowieka, zawsze jest to dla 
obu stron pewnego rodzaju pożytek. 
Niewątpliwie pewien rodzaj pożytku 
zrodził się z naszej współpracy. I nie 
chodzi tu tylko o Twój talent, ale nie 

dziło ją ku Polsce.
Za swoje dzieło życia 

doceniona została wie-
loma odznaczeniami: 
Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami, 
Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej, Złotą 
Odznaką Związku 
Nauczycielstwa Pol-
skiego, Odznaką Bata-
lionów Chłopskich i 
Zarządu Głównego 
O g ó l n o p o l s k i e g o 
Związku Żołnierzy Bata-
lionów Chłopskich.

Zmarła 9 czerwca 
2020 roku w Warsza-
wie. Spoczęła na Cmentarzu Pół-
nocnym w Warszawie. Podczas mszy 
żałobnej w ostatnim słowie pożegnał 
ją syn, ks. Wojciech Drozdowicz, 
córka Hanna wraz z rodziną i przy-
jaciółmi. 

Marcin Kwieciński

Suplement
Na zdjęciu zbiorowym są od lewej: 

syn Wojtek, córka Hania, mama Maria 
i najmłodsza wnuczka Maja. Zdjęcia 
kolorowe wykonał syn Wojciech Droz-
dowicz w 2008 r. na ukochanej działce 
Mamy. Stare narzeczeńskie zdjęcie 
rodziców z 1946 r. Serdecznie pozdra-
wiam. Hania Skopińska

Mieczysław Misiurski
mniej ważny, a może najważniej-
szy, Twój uśmiech. Uśmiech, który w 
każdej sytuacji łagodził wiele trudno-
ści. Ciebie już nie ma, ale w naszej 
pamięci trwać będzie Twoja zawsze 
uśmiechnięta twarz. 

Za Twoją pracę i radość ze wspólnych 
sukcesów dziękujemy. Teresa Opałka

zespół śpiewaczy „Nowianecki”, 
zespół śpiewaczy „Ożarowiacy”

kapela „Powiśloki”
kapela „Ożarowskie Andrusy” oraz 

dyrekcja i pracownicy MGOK w Ożarowie
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ŻYCIE W DOBIE PANDEMII

Dwugłos na temat epidemii
Burmistrz Ożarowa 
Marcin Majcher:

Każdy z nas na swój 
sposób przeżywa epide-
mię, dochodzi do różnych 
refleksji. Koronawirus na 
pewno jest tragedią, jest 
wielkim przeżyciem dla 
wszystkich nas, miesz-
kańców. Na szczęście w 
gminie Ożarów nie ma 
ogniska zakażeń i tu jeste-
śmy trochę uspokojeni. 
Zdajemy sobie jednak 
sprawę, że tylko dyscyplina 
i spełnienie wymaganych 
prawem, a także biolo-
gicznym uwarunkowa-
niem, pewnych czynników 

powoduje, że nie powstanie u nas większe ognisko choro-
bowe ani też nie zachoruje więcej osób.

Obawy istnieją w zależności od grupy wiekowej. Osoby 
starsze czują się przerażone. Mamy sygnały, że ta grupa wie-
kowa jest najbardziej narażona na zachorowanie. Tu jest 
najwięcej zgonów, powikłań związanych z zachorowaniem, 
ogromnych zmian w płucach, układzie oddechowym, co póź-
niej prowadzi do tego, że dalsze życie jest utrudnione. Ludzie 
w średnim wieku stresują się tym, że nie są obsadzone stano-
wiska pracy. Kondycja ich zakładów upada, grozi im czasem 
zwolnienie, ograniczenie zatrudnienia, a są to główni żywiciele 
rodzin. Ta grupa wiekowa jest na wielkim rozdrożu. Chciałaby 
zachować jak najlepsze warunki sanitarne, ale również musi 
czasem poddać się dyscyplinie zakładu pracy, realizować to, 
co w danym miejscu pracy jest do wykonania.

Jeśli chodzi o młode pokolenie, to dzieci są dyscyplino-
wane przez rodziców, natomiast młodzież czasami nie prze-
strzega przepisów, wymogów i norm, które obowiązują. Nasze 
postawy kształtujemy poprzez przekazy medialne, telewizyjne. 
Jeśli obserwujemy zjawisko, że premier jest bez maseczki w 
miejscu publicznym, w lokalu restauracyjnym, nie stosuje się 
do wymogów sanitarnych, to również młodzież buntuje się: 
dlaczego my mamy stosować się do przepisów. Zachoro-
walność wśród młodzieży jest znikoma, a dyscyplinę musimy 
wprowadzać taką jak wśród seniorów.

Tu pojawia się zwykła refleksja ludzka, jak czasami kruche 
jest nasze życie, jak nasze plany, projekty obracają się wni-
wecz, chociaż wydawało się, że są do zrealizowania. Przycho-
dzi epidemia i wszystko nam rujnuje. Wśród starszej grupy 
wiekowej jest największe zagrożenie. Poza tym, że ta choroba 
przynosi ogromnie skutki wyniszczające organizm, prawdo-
podobieństwo śmiertelności jest znacznie wyższe niż wśród 
młodszych grup wiekowych, to jeszcze pomimo doświadczeń 
życiowych, wobec koronawirusa stajemy się bezsilni. Obser-
wujemy i nic nie możemy zdziałać lub niewiele możemy zdzia-
łać, gdy ta choroba zaistnieje. Nie z naszej również przyczyny.

Sekretarz Gminy 
Tomasz Sobieraj:

Epidemia w 
naszym kraju i na 
świecie doprowa-
dziła do jeszcze szyb-
szego niż dotychczas 
rozwoju cyfryzacji. 
Sytuacja po części 
wymusiła duże przy-
śpieszenie. Proces 
cyfryzacji dotyczący 
usług administra-
cyjnych, obsługi 
petentów, obsługi 
p r z e d s i ę b i o r c ó w 
niesamowicie przy-
spieszył. Ale też nie 
było innego wyjścia, 
musieliśmy się szybko dostosować, żeby pomóc naszym 
przedsiębiorcom.

Nastąpiły zmiany na rynku kapitałowym. Jest duży 
przepływ kapitału, jedne firmy upadają, inne się rozwi-
jają, dając taki rodzaj usług, który teraz jest niezbędny. 
Pandemia spowodowała, że w wielu firmach, które do tej 
pory miały stabilność, działały w swoim obszarze, nastą-
piło zatrzymanie obrotów, produkcji, konkretnych usług. 
Okazuje się, że bardzo szybko w całej gospodarce w 
kraju, w przeciągu kilku dni, z powodzeniem można było 
wprowadzić zdalny system pracy. W normalnym usta-
wodawstwie trwałoby to dość długo. Ale i taki sposób 
świadczenia pracy bardzo się zmienił.

Widzimy, jak dużo osób zamawia towary przez Inter-
net. Kursuje po naszych ulicach coraz więcej samocho-
dów pocztowych, firm kurierskich. Wcześniej na dużą 
skalę zamawialiśmy sprzęt AGD, TV, komputery, teraz też 
odzież, żywność.

Po takim pierwszym szoku, pierwszych dużych oba-
wach każdego z nas o nasze zdrowie, już w poniedziałek 
16 marca można było zauważyć zmiany w sposobach 
reagowania, działania. Jeden drugiemu chciał pomóc, 
ludzie ochoczo się do tego zgłaszali. Pomagali wolonta-
riusze, ale i sąsiad sąsiadowi czy młodszy wiekiem senio-
rowi pomagał. Uruchomiony został błyskawicznie system 
pomocowy i w tak trudnym czasie ujawniły się bardzo 
pozytywne cechy naszych charakterów.

W trudnych sytuacjach mocno się konsolidujemy, czu-
jemy się wspólnotą narodową, gminną, zawodową. W 
pierwszych dniach musieliśmy przejść test pracy zdalnej. 
Część pracowników pracowała zdalnie, część bezpo-
średnio. Obecność wielu była niezbędna na miejscu w 
urzędzie. Ci, którzy byli wyposażeni w tablety, laptopy 
mogli swoją pracę wykonywać w domu. Przy okazji 
młode osoby zajmowały się małymi dziećmi, które nie 
mogły być w żłóbku czy szkole.
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DZIAŁANIA OPS 
W OŻAROWIE

W marcu 2020 roku 
Polacy stanęli przed 
nowym wyzwaniem, 
jakim stało się życie w 
czasie pandemii wirusa 
COVID-19. W całym 
kraju pozamykano kina, 
teatry i galerie handlowe, 
a obywatelom ograni-
czono możliwość prze-
mieszczania się. W tej 
nowej rzeczywistości nie 
zniknęły jednak problemy i potrzeby 
lokalnej społeczności, z jakimi stykają 
się na co dzień pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ożarowie.

W związku z wytycznymi epide-
miologicznymi od 16 marca osobi-
ste załatwianie spraw w  Ośrodku 
zostało ograniczone do niezbędnego 
minimum w kwestiach niecierpiących 
zwłoki. Pracownicy w godzinach od 
7.00 do 19.00 pełnią dyżury tele-
foniczne, podczas których udzielają 
niezbędnych informacji. Jednocześnie 

pracownicy nie zaprze-
stali wyjazdów w środowi-
sko w sytuacjach pilnych. 
Wszystkim osobom potrze-
bującym wsparcia psycho-
logicznego i prawnego 
udzielane są porady tele-
foniczne. 

Ośrodek współpracuje 
z Sanepidem i w miarę 
zgłaszanych potrzeb orga-
nizuje osobom objętym 
kwarantanną niezbędne 

zakupy i we współpracy z wojskiem 
dostarcza je do miejsca zamieszkania. 

Szczególnie teraz większej uwagi 
potrzebują osoby samotne, starsze, 
niepełnosprawne, które najbardziej 
narażone są na skutki zarażenia koro-
nawirusem. Wychodząc naprzeciw 
tym potrzebom, pracownicy Ośrodka 
cały czas świadczą usługi opiekuń-
cze: zakup leków, żywności, przygo-
towania ciepłego posiłku i pomocy w 
innych niezbędnych czynnościach dnia 

codziennego. Bez zmian wyko-
nuje swoje obowiązki także asy-
stent osoby niepełnosprawnej. 
Osoby objęte specjalistycznymi 
usługami opiekuńczymi zapew-
nione mają opiekę medyczną w 
postaci telefonicznego kontaktu 
z lekarzem, rozmów terapeu-
tycznych, a także dostarczane są 
im leki.

Świadczenia dla rodzin, takie 
jak świadczenie wychowawcze, 
świadczenia rodzinne i świadcze-
nia z funduszu alimentacyjnego, 
są wypłacane bez opóźnień. 

Wnioski wpływające do Ośrodka drogą 
elektroniczną i w formie  papierowej są 
rozpatrywane na bieżąco.

Ponadto z uwagi na obostrzenia 
wprowadzone przez Generalnego 
Inspektora Sanitarnego w zakresie 
przemieszczania się ludności Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Ożarowie, 
wychodząc naprzeciw zaistniałym 
utrudnieniom, przeprowadził  akcję 
pomocy żywnościowej mieszkań-
com gminy w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020. Paczki żywnościowe przy-
gotowane wspólnie przez pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej,  Domu i 
Klubu Senior+, żołnierzy 102. Bata-
lionu Lekkiej Piechoty Świętokrzyskiej 
Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z 
Sandomierza, podchorążych Wojsko-
wej Akademii Technicznej z Warszawy 
oraz strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Prusach zostały dowiezione 
bezpośrednio do domów 340 rodzin w 
gminie Ożarów. Łącznie w okresie od 
1 do 25 kwietnia rozwieziono ponad 
25 ton żywności, za co wszystkim zaan-
gażowanym w to duże przedsięwzięcie 
Ośrodek Pomocy Społecznej serdecz-
nie dziękuje.

Z uwagi na troskę o zdrowie senio-
rów decyzją Wojewody Świętokrzy-
skiego zawieszono działalność Domu 
i Klubu Senior+. Pracownicy placó-
wek zostali oddelegowani do pracy w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożaro-
wie. W czasie zawieszenia działalności 
Dziennego Domu i Klubu Senior + 
pracownicy cały czas pozostają w kon-
takcie telefonicznym z uczestnikami. 
Seniorzy mogą liczyć na ich pomoc w 
robieniu zakupów, na wsparcie i roz-
mowę telefoniczną. 

21 kwietnia placówka przyłączyła 
się do akcji szycia maseczek ochron-

ŻYCIE W DOBIE PANDEMII
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nych wielokrotnego użytku „Szyjemy i 
nosimy, bezpiecznie żyjemy” dla miesz-
kańców Ożarowa. Akcję zainicjowały 
radne Rady Miejskiej. Szycie odbywa 
się w Dziennym Domu i Klubie Senior+ 
przy ul. Kościuszki 16 oraz w prywat-
nych domach, z zachowaniem wytycz-
nych Sanepidu. Do projektu zgłosiło się 
15 wolontariuszy - uczestników Klubu 
Seniora. Maseczki są przekazywane 
mieszkańcom Ożarowa.

Ośrodek Pomocy Społecznej stale 
współpracuje z innymi jednostkami: 
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemio-
logiczną w Opatowie, Komisariatem 
Policji w Ożarowie, Urzędem Miejskim 
w Ożarowie, Wojskiem Obrony Tery-
torialnej w Sandomierzu. Na bieżąco 
do Urzędu Wojewódzkiego w Kiel-
cach przekazywane są sprawozdania z 
podejmowanych działań.

Od 4 maja 2020 roku Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ożarowie przyj-
muje interesantów w sprawach pilnych 
po uprzednim kontakcie telefonicznym 
pod numerami:

• (15)  86 10 368
• (15)  86 10 325

Osoby obowiązane są posiadać 
maseczkę. Dopuszcza się obsługę 
jednej osoby, z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności, po uprzednim zde-
zynfekowaniu rąk lub rękawiczek po 
wejściu do budynku.

ZASADY PRZYJMOWANIA INTERE-
SANTÓW:

1.  Przed wejściem do budynku 
prosimy o założenie maseczki lub 
zasłonięcie nosa i ust.

2.  Przed obsługą interesant 
zostanie zbadany termometrem bez-
dotykowym. Osoby z temperaturą 
powyżej  37OC nie będą obsługiwane.

3. Po wejściu do budynku prosimy 
zdezynfekować ręce lub rękawiczki.

4. W oczekiwaniu w kolejce pro-
simy zachować co najmniej 2-metrowe 
odległości.

Dziękujemy za wyrozumiałość. 

ŻYCIE W DOBIE PANDEMII

Dbajmy o bezpieczeństwo własne i 
innych.

Małgorzata Dębniak
kierownik OPS w Ożarowie

Podczas sesji Rady Miejskiej bur-
mistrz Marcin Majcher poinformował, 
że wszystkie zaplanowane w gminie 
zadania i inicjatywy są realizowane 
zgodnie z harmonogramem. 

- Nie ma żadnych opóźnień w 
inwestycjach drogowych, infrastruk-
turalnych, przy oczyszczalni ście-
ków – powiedział burmistrz Marcin 
Majcher. - Kończymy przygotowanie 
trzech świetlic w środowisku wiejskim 
dla seniorów w Lasocinie, Pisarach 
i Jakubowicach. Niebawem te pla-
cówki zostaną otworzone. Wyposa-
żamy je w sprzęt, zaplecze kuchenne. 
Nasi seniorzy będą mogli się spo-
tykać, tak jak w Ożarowie w Domu 
Seniora. Ze względu na koronawirusa 
nie chcemy za bardzo spotykać się w 
szerszym gronie, bo zdajemy sobie 
sprawę, że każdy czuje się zagrożony 
i nie chcemy ludzi narażać na stres 
lub ewentualne zakażenia. 

Burmistrz Marcin Majcher nie 
ukrywał, że jeśli wskaźniki dotyczące 
zakażeń w kraju będą się utrzymy-
wać na dotychczasowym poziomie, 
to gmina nie zdecyduje się przygo-
tować dożynek w takiej skali jak w 
poprzednich latach, by nie dopuścić 
do zagrożenia mieszkańców. Jednak 
rolnikom podziękuje za ich pracę. 
Uroczystości zostaną zorganizowane 
w kameralnej, ograniczonej formie, 
zamówiona zostanie msza, będzie 
modlitwa. 

Marcin Majcher z zadowoleniem 
poinformował, że jak dotychczas 

na terenie gminy Ożarów nie ma 
żadnego potwierdzonego zakaże-
nia koronawirusem. Prosił jednak 
wszystkich o przestrzeganie wytycz-
nych Ministerstwa Zdrowia. -Musimy 
nauczyć się żyć z koronawirusem i 
przestrzegać wymogów, aby ograni-
czyć do minimum możliwość wystą-
pienia zagrożenia dla mieszkańców 
gminy - podkreślił. 

Od poniedziałku 15 czerwca, 
przy zachowaniu wszelkich zasad 
ostrożności, jako ostatnia instytucja 
w gminie otwarta została Kryta Pły-
walnia „Neptun”. Do przedszkola w 
Ożarowie przychodzi 15–20 dzieci. 
W klasach młodszych z zajęć opie-
kuńczo-wychowawczych korzysta 
po kilkoro, kilkanaścioro dzieci, 
podobnie z konsultacji dla uczniów 
klas starszych. Wznowione zostały 
treningi i zajęcia sportowe organi-
zowane przez klub sportowy ALIT, a 
także zajęcia w świetlicach środo-
wiskowych. Dzieci zaczynają z nich 
korzystać, przychodzi kilka, kilka-
naście osób. Do matury przystąpili 
wszyscy uczniowie klas maturalnych. 
Wznowiona została działalność 
Domu i Klubu Seniora. W zajęciach 
uczestniczy pełna grupa 20 osób, 
natomiast w Klubie - około 40–50% 
uczestników. Z każdym dniem przy-
bywa coraz więcej osób. Wszyscy 
podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy korzystają w pełni z 
oferowanych zajęć. 

(an)

Wszystkie zadania 
zgodnie z planem
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Obserwuję dużą dyscyplinę 
w środowisku

ŻYCIE W DOBIE PANDEMII

Zębatkowe zgorszenie

wyszedł spokojnie zębatek z domu
nieświadom co mu się zaraz przydarzy
ot myślał sobie zwykła sobota
a ujrzał mnóstwo golutkich twarzy

no jeszcze ręce bez rękawiczek
można je schować mając kieszenie
lecz lico gołe światu pokazać
toż to poróbstwo jest i zgorszenie

sam maską szczelnie oblicze okrył
niemal w panice znad niej spoziera
na gołopyskich ze wstydem patrzy
i gniew w nim na nich ogromny wzbiera

cóż to za głupek sobie wymyślił
cóż za pornograf w czyn to wprowadził
gdyby zębatek teraz go spotkał
to by mu kopa z miejsca zasadził

zadziwia zębatka, że kiedy zarażeń było 
mniej, to mu się ubierać kazali, a kiedy 
więcej, rozbierać...

Wszystkie barwy 
codzienności 

w ,,Zębatkowie” 
- Wiesława Tomczyk

Anty-karnawał

Maseczki? trudna sprawa,
jakiś tragiczny ,,karnawał”
jedyny wybór,jak się zdaje
tkwić w domu jak samotnica,
szeptucha lub czarownica.

Rozważam pustostan racji
wyczekując pory amnestii
kontestuję luźne relacje
odtwarzam taśmy czasu
szukając skrawków atłasu...

Bilansuję liczne konteksty
egzemplifikuję sytuacje 
bezskuteczne dywagacje
brak komunikacji boli.
Wszystko bez mojej woli..

- rozmowa z Marcinem Kwiecińskim, 
prezesem Ożarowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Forum”

- Jak przyjąłeś stan 
epidemii w gminie, kraju, 
na świecie?

- Początkowo nie zda-
wałem sobie sprawy ze 
skali zjawiska. Wyda-
wało się, że to gdzieś 
daleko, nie u nas. Później 
zaczęło być coraz groź-
niej, bo się pojawiły przy-
padki zgonów. To dało 
mi do myślenia. Gdy został ogłoszony 
stan epidemii, byłem przygnębiony. 
Takiego zjawiska, które obejmowałoby 
niemal cały świat, nie było od bardzo 
dawnych czasów. Zakres olbrzymi. 
Dotychczasowe epidemie występowały 
w jednym regionie, na kontynencie, w 
mniejszej skali, nie na całym świecie.

Zacząłem sobie przypominać takie 
książki, które kiedyś czytałem lub 
miałem z nimi kontakt. Przede wszyst-
kim dotyczące panującej w okresie I 
wojny światowej hiszpanki, która dzie-
siątkowała ludność. Jak różne przekazy 
podają, zmarło kilkadziesiąt milionów 
ludzi. Niektórzy mówią o 100 milio-
nach. Nie zdawałem sobie sprawy, 
że to może być tak duża skala. Ludzie 
wtedy nie mieli świadomości, dopiero 
później przeprowadzano szczegółowe 
badania.

Zacząłem sobie przypominać o 
4 jeźdźcach apokalipsy, o tym, że od 
wieków ludzkość nękały zarazy. Już 
w czasach starożytnych bywały epi-
demie, morowe powietrze, zarazy, 
czarna śmierć. Zresztą mówią o tym 
dzieła literackie, np. „Dżuma” Alberta 
Camusa czy wiele lat starszy „Deka-
meron” Giovanniego Boccaccia.

Najgorsza sytuacja, jeśli chodzi 
o obecne czasy, dotyczy ludzi, którzy 
przebywają w Domach Pomocy Spo-
łecznej. Tam zmarło sporo osób. Pozo-
stawione zostały nieraz bez opieki.

- Z jakimi stykałeś się reakcjami 
mieszkańców, wypowiedziami?

- Po zapoznaniu się z przekazami 
w telewizji, prasie doszedłem do prze-
konania, że jednak ludzka głupota nie 
zna granic. W obliczu pandemii poja-
wiały się różne teorie spiskowe gło-

szone nawet przez osoby z 
tytułami naukowymi. Naj-
bardziej znają się na pro-
blematyce ludzie, którzy 
nie mieli z tym do czynie-
nia i celebryci. Pandemia 
nie istnieje, jest wymysłem 
polityków, biznesmenów, 
jednych krajów przeciw 
drugim. Zapoznałem się z 
taką opinią, że jest to spi-

skiem miliarderów, którzy chcą zmniej-
szyć populację ludzi na świecie. Ludzie 
kiedyś wierzyli, że przesyłanie fal rado-
wych jest szkodliwe, a przyśpiesze-
nie pociągów wywołuje szaleństwo u 
podróżnych. Takie były opowieści, gdy 
zaczęła się rozwijać kolej żelazna.

- Jakie postawy zrodziły się pod-
czas epidemii? Jakie wnioski powinni-
śmy wyciągnąć z epidemii? Jakie masz 
związane z tym refleksje?

- Obecne zniesienie obostrzeń jest 
dla mnie za szybkie. Przecież na wese-
lach do 150 osób goście przebywają 
ze sobą w bliskości. To nie będzie 
sprzyjało ograniczeniu pandemii. 
Maseczkę ochronną nadal zakładam 
nie tylko sklepie czy pomieszczeniu 
zamkniętym, bo nie dowierzam, że to 
nie będzie miało znaczenia.

Planowaliśmy z żoną gdzieś wyje-
chać, zaczyna się powoli lato, ale na 
razie daliśmy sobie spokój. Hotele czy 
pensjonaty, sanatoria, według mnie, 
nie są jeszcze bezpieczne. Defetyzmu 
nie chcę siać, ale jestem sceptyczny.

W środowisku ożarowskim obser-
wuję dużą dyscyplinę. Ludzi chcą 
pomagać, jak w Domu Seniora, gdzie 
szyto maseczki. Urząd Miejski zabez-
pieczał funkcjonowanie ludzi w tym 
okresie, całej infrastruktury, oczyszczal-
nię, gospodarkę komunalną.

Dobra sytuacja w kraju jest wyni-
kiem dobrego myślenia samorządow-
ców. Tu wiele zależy nie tyle od władz 
centralnych, ale lokalnych, ludzi dobrej 
woli, którzy nie czekają na żadne 
odznaczenia, pochwały, tylko pracują, 
co obserwuję i w Ożarowie. Dostrze-
gam bardzo pozytywne postawy ludzi.

rozmawiał (an)
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Refleksje na czasie

Nasze życie jest kruche

ŻYCIE W DOBIE PANDEMII

Kiedy dotarły do mnie wiadomo-
ści o koronawirusie, na początku nie 
byłam przerażona. Myślałam: Chiny 
daleko, do nas nie przywę-
druje. Jak bardzo się myli-
łam! Razem z informacjami 
o rosnącej liczbie zakażeń 
i zgonów rósł mój strach i 
niepokój. Nie tylko o siebie, 
ale o najbliższych i w ogóle 
o ludzi.

Zbliżały się święta Wiel-
kiej Nocy. Nie mogłam 
wyobrazić sobie, że nie 
spędzę ich z najbliższymi i nie będę 
uczestniczyć w Triduum Paschal-
nym (dla katolików to najważniejsze 
święta). 

Zatem pozostały rozmowy telefo-
niczne i … serdeczni, życzliwi sąsie-
dzi. Nigdy dotąd nie smakowała 

- rozmowa z Wandą Jopek, właścicielką kwiaciarni 
przy ożarowskim rynku

mi tak kawa wypita w ich 
gronie na tarasie domu 
(oczywiście w odpowied-
niej odległości). 

Dane statystyczne 
uczyły posłuszeństwa, 
niestety nie wszystkich. 
Wiele osób nie zacho-
wywało odległości, nie 
nosiło masek, rękawiczek, 
a nawet spotkałam się 

z taką opinią, że nie ma żadnego 
wirusa, że to propaganda. 

Minął trzeci miesiąc epide-
mii. Rząd znosi kolejno obostrze-
nia. Zastanawiam się, czy to nie za 
wcześnie? Przecież nie spada liczba 
zachorowań, nadal zakażeni umie-

rają. Wielu poczuło się zwolnionych 
z noszenia maseczki w sklepach, w 
kościele. Docierają wiadomości, że 
są przypadki ponownego zachoro-
wania wśród ozdrowieńców.

W tym okresie mamy więcej czasu 
na zastanowienie się nad sensem 
życia, nad jego kruchością, nad tym, 
co jest ważniejsze: MIEĆ czy BYĆ.

I na koniec chcę tą drogą podzię-
kować wszystkim tym, którzy z 
narażeniem własnego życia leczą 
i opiekują się chorymi, również 
wolontariuszom i wszelkim służbom. 
Słowem, Ludziom dobrej woli. A 
rodzinom zmarłych wyrazy głębo-
kiego współczucia. 

Elżbieta Sochacka

- Jak Pani przy-
jęła ogłoszenie stanu 
epidemii w gminie, 
Polsce i na świecie?

- Trudno było nam 
się na pewno przy-
zwyczaić od razu do 
wszystkiego. Potem 
zrozumieliśmy, że to 
nas jednak trochę 
ochroniło. W naszych 
stronach, przynaj-
mniej oficjalnie, nie 
spotkaliśmy się bezpo-
średnio z zarażonymi, 
choć pojawiają się u 
nas różne osoby i nie 
wiemy, czy są zdrowe. 
Każdy z nas się boi, by 
się nie zarazić. Maseczki, rękawiczki 
okazały są niezbędne, ale w tej chwili 
ludzie nie przestrzegają zasad i uwa-
żają, że to jest wszystko niepotrzebne. 
Ja jednak twierdzę, że lepiej się chro-
nić niż zarazić.

- Z jakimi opiniami mieszkańców, 
klientów styka się Pani w swoim skle-
pie, na ulicy?

- Oj, z bardzo różnymi. Niektórzy 
uważają, że epidemia jest sztucznie 
wywołana, by nas trochę otumanić. 
Bardzo różnie ludzie się wypowia-

dali. Niektórzy snuli 
plotki, przypuszcze-
nia, że to się wiąże z 
polityką, biznesem, 
panowaniem nad 
światem Inni bardzo 
narzekali, że nie 
mogą nigdzie poje-
chać, nigdzie nic 
załatwić.

- Każde takie 
zdarzenie o skali 
światowej wywo-
łuje u nas reflek-
sje, przemyślenia, 
czegoś uczy.

- Przede wszyst-
kim musimy zadbać 

o nasze otoczenie, by trochę było czy-
ściej, więcej uwagi trzeba poświęcić 
trosce o higienę, porządki. Niestety, 
spotykamy się często z takimi oso-
bami, że po ich wyjściu trzeba sklep 
wietrzyć. Przypomnieliśmy sobie, że 
nasze życie jest kruche. Wystarczy 
moment i żegnamy się ze światem. 
Koleżanka niedawno ze mną rozma-
wiała, a teraz niewiele życia jej już 
zostało. Za każdy dzień życia trzeba 
dziękować. Trzymajmy się razem.

(an)

Protest song
Satyra 

na izolację 

Koniec z zastojem,

przyłbicę zakładam 

jakby dentysta 

wyrywam w pola, 

gdzie mało ludzi, 

żeby sensacji nie budzić. 

,,Pokonaj siebie, 

pokonaj siebie”

pod nosem mruczę.

Samoobronna reakcja 

plus sił reaktywacja.

Znów mi się rymuje, 

kończę i zapisuję:

mikroprocesory 

się przegrzewają, 

odświeżenia wymagają. 

Spacer i wędrówka 

w otwartej przestrzeni

wizualizację odmieni.

Ot! Taki cień nadziei

szukającym nadziei.

Wiesława Tomczyk
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Miał być taki wieloznaczny 
nagłówek zamierzonego cyklu 
wypowiedzi, jednak w podtek-
stach głębsza myśl zawarta, wszak 
życie - póki co i dzięki Bogu - wciąż 
otwarta karta... Wyszło jak wyszło, 
jakby proroczy sens się sam wpisał. 
Scenariusz wymyślił wirus, rozpa-
noszenie się tegoż, konsekwencje i 
życie w zupełnie w odmiennych for-
matach. Nikt takich norm nie prze-
widywał. Zło w postaci pandemii 
nas mocno dotknęło.

Biorąc pod uwagę okoliczno-
ści mijających nocy i dni, tygodni, 
a nawet miesięcy trzech już dotyka 
- życie dalej się toczy. Czas ucieka. 
Wrze polityka. Takie absurdalne 
zestawienie okoliczności pandemicz-
nej i areny równa się sceny politycz-
nej ludzie odbierają zniesmaczeni. 
Czas jakby inaczej płynie, wcale nie 
wolniej, raczej przyspiesza, co nie-
jednego – wcale nie pociesza.

Nie da się ukryć, że nawet w 
naszym środowisku, we wsiach, w 
gminie życie - w okolicznościach 
zagrożenia – w innym rytmie płynie. 
Okoliczności okołowirusowe spra-
wiły, że dużo rzeczy nie zaistniało, 
choć zaistnieć miało. Planowane na 
maj świętowania jubileuszy małżeń-
skich, Dni miasta Ożarowa, Święto 
Kwitnącej Wiśni - były plany, ale 
zamierzenia na boczne tory prze-
stawiła epidemia. Ot! Skrzecząca 
rzeczywistość dalej w niepewności 
trzyma, choć dużo mówią o wypłasz-
czaniu krzywej zachorowań. Boże, 
nie słyszałam głupszej definicji 
takiego zjawiska, które żywcem ludzi 
do czterech ścian wciska. Mówię o 
haśle „Zostań w domu”, o koniecz-
nościach przebywania w izolacji. Te 
zalecenia były słuszne, nie przeczę – 
wynikały z profilaktycznych, racjonal-
nych przesłanek. Wszyscy ubolewali 
nad niechcianą lekcją, nad sytuacją 
zadaną, nad nowym doświadcze-
niem, które życie zgotowało. Jedni 

twierdzili, że to 
niby jakaś pod-
pucha, gra, że 
się nie boją. Inni 
wręcz odwrot-
nie, podchodzili 
do zagadnie-
nia metodycz-
nie, systemowo. 
Kwestia pod-
porządkowania 
się zakazom, 
wymogom i 
obostrzeniom w 
obszarach sani-
tarno - epide-
miologicznych 
też różnie reali-
zowana była. Z 
czasem na uli-
cach - zamiast 
cywilnych ludzi 
– parada zama-
skowanych oblicz się pojawiać 
zaczęła. Dobrze, że ludzie świado-
mie się zastosowali. To, co należy 
robić – raczej przestrzegali. Wzrosła 
nerwowość w sklepach, przed ban-
kiem kolejki i spekulacje, najbar-
dziej głośno o tym, że pójdą w dół 
akcje! Przed pocztą ogonki. Dzieci 
nie poszły do szkoły, maluchy do 
,,ochronki”, nawet szkoły on-line 
lekcje wdrożyły, nowe problemy się 
pojawiły. Najgorzej z maturzystami, 
już kasztany przekwitają – oni wciąż 
na maturę czekają. Matura nie 
zając, nie ucieknie... Przystąpią do 
egzaminów z poślizgiem wprawdzie, 
ale najważniejsze, by zdrowie nie 
szwankowało wcale. 

Spotkałam się nawet ze stwier-
dzeniem, gdzieś w mediach zasły-
szanym, że teraz żyjemy w raju 
utraconym... O! To mi dało dużo do 
myślenia. Co prawda, to prawda i w 
oczy nie kole, nawet jak weredyk tak 
określi naszą dolę, nasze tu i teraz, 
to trudna pora w każdym obszarze 
życia, nie wszystkie straty będą do 
pokrycia. Widoczne i dotkliwe skutki 
okoliczności natury pandemicznej 
są namacalne w każdej sferze życia. 
Są jak luki, jak czeki bez możliwości 
pokrycia. Szkoda szkodę goni, czas 
jakby przyspieszył. Tylko zwiększyła 
się ilość pytań pozostających bez 
odpowiedzi. Dokąd zmierzamy? Mie-
liśmy szlaki już wytyczone. Dorobki, 
pozycje, statusy, majątki określone. 
Teraz co zrobić w trakcie rekonwa-

lescencji postwi-
rusowej – chociaż 
takiego stanu jesz-
cze nie obwiesz-
czono Jeszcze trwa 
tu i teraz. A potem? 
Co z tym JESZCZE, 
co zrobić z tym, 
co nam zostało. 
Wiem, filozoficznie 
dość zabrzmiało, 
aczkolwiek sprawa 
jest bardzo skom-
plikowana. Tyle 
strat, tyle zasto-
jów w gospodarce, 
tyle przestojów, 
a nawet zwolnie-
nia z pracy. Jest 
powód, by larum 
wołać i starać się 
pomoc pozyskiwać. 
Nie należy stać z 

boku w pozycji roszczeniowej, ale 
też nie należy pchać się do tłoku. 
Znów pojawia się kwestia optyki; 
rośnie papierologia i spychologia 
stosowana, niestety – trudno, żeby 
80-latek miał indywidualne konto 
pacjenta w telefonie, prędzej ducha 
wyzionie, niż przebrnie przez proce-
dury... A co z przewlekle chorymi? 
Problem problem rodzi, czas epi-
demii całe społeczności, mówiąc 
przysłowiowo, za nos wodzi ... 
Którą należy wybrać stronę? Znawcy 
zagadnienia, tych jest ostatnio wielu, 
rzeczoznawcy z różnych dziedzin 
wiedzy i inni doradcy typu psycho-
terapeuci, znawcy socjologii, ekono-
miści i społecznicy, nawet duchowni 
zalecają głośno i zdecydowanie, 
żeby zadbać o duchowe i egzysten-
cjalne treści Po pierwsze, dbałość 
o zdrowie! Przy współudziale mak-
symy: jak trwoga, to do Boga. Mówię 
na własnym przykładzie, że podczas 
odosobnienia koniecznego zgłę-
biłam własną duchowość i jestem 
dumna z tego. Człowiek całe życie 
się uczy, to święte słowa i w dodatku 
praktyczna słów wymowa. Ciągle i 
konsekwentnie należy unikać więk-
szych zgromadzeń, radzą. Dla 
dobra wspólnego jestem nawet za 
zbliżeniem do pojęcia niezbyt konse-
kwentnie wybrzmiewającego w kwe-
stii dobrej zmiany. Logicznie w słowie 
„zmiana” winno się mieścić miano, 
że ma się na coś lepszego. Jedno nie 
wynika z drugiego.

ŻYCIE W DOBIE PANDEMII

NIC 
NA 
POTEM...
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Pokażmy moc 
samorządowej zgody

ŻYCIE W DOBIE PANDEMII

To jest słowna kompilacja, taka 
sloganowa, popkulturowa nowa 
mowa. Starsi ludzie w kryzysowych 
sytuacjach powiadali: „co komu do 
domu – jak chałupa nie jego”. W 
owym powiedzeniu jest dużo ponad-
czasowego sensu przy wtórze aktual-
nych pociągnięć i nonsensów, mówię 
o niestosowności uprawianie gierek 
politycznych, w społecznych kontek-
ście szeptów i krzyków rodem z filmu 
Bergmana, z podkreśleniem, że teraz 
te szepty i krzyki toczą się w oparach 
paniki. Twierdzę, że okres izolacji 
zdeformował środowiskową integra-
cję tak długo wypracowywaną, że 
pogłębił stany marginalizacji społecz-
nej, zaistniały dystanse na różnych 
poziomach, słowem rzeczywistość w 
realu została mocno zachwiana – to 
jest właśnie ta sytuacja zadana. Iluż 
samotnych ludzi boryka się z rzeczy-
wistością... Niby powoli życie zmierza 
do normalizacji, ale pytań jest wciąż 
wiele, tyle co naszych, osobistych 
racji bytu. Podkreślam że nie chodzi 
o ekonomikę ani o poziom życia – 
ale wybór takiego stylu, w którym 
nie damy się zwariować z powodu 
zaistniałych, trudnych zawirowań. 
Szczęśliwi są ci ludzie, którzy jakoś 
się odnaleźli w tych trudnych okolicz-
nościach życia, nawet w samotnym 
trwaniu można znaleźć niszę, która 
wypełni wszechobecną ciszę. 

Nie czas i pora na podsumo-
wania. Sprawa wciąż nieogarnięta, 
wypada modły wznosić, pomóż 
Panno Święta i Przyjdź Duchu Święty, 
a potem piękne „Te Deum” i jeszcze 
pieśń ,,Czego chcesz od nas, Panie” 
Jana Kochanowskiego. Taka modli-
twa jest niezbędna i ma, jest na 
miejscu, zastosowanie, a potem?

Co będzie potem, sami doświad-
czymy. Niech dla nas wszystkich we 
wspólnocie ludzi dobrej woli zawsze 
słońce świeci, niech jaśniej wybrzmi 
tolerancja, niech na horyzoncie 
pojawi się nadzieja. Ta serca rado-
ścią napoi i niepokoje wyciszy, lęki i 
obawy ukoi... Być może życie wróci 
do normy, z trudem, powoli. Czego 
wszystkim Czytelnikom i sobie samej 
życzę, dedykując budujące słowa: 
wielkiego Polaka, kardynała Stefana 
Wyszyńskiego: „Człowiek jest odpo-
wiedzialny nie tylko za uczucia, które 
daje innym, ale również za te – które 
u innych budzi”.

Wiesława Tomczyk

27 maja obchodzony jest Dzień 
Pracownika Samorządowego. W 
tym roku dodatkowo mamy jubile-
usz 30-lecia samorządu terytorial-
nego.

W okresie koronawirusa nie czas 
jednak na świętowanie. Samorząd 
musiał zmienić swoje priorytety, 
wydatki, wysiłki. – To nie jest czas 
świętowania, podsumowania, ale 
czas ochrony naszych mieszkań-
ców przed koronawirusem – mówi 
Sekretarz Gminy Tomasz Sobieraj. 
– Pokażmy teraz moc samorządowej 
zgody i siłę lokalnego współdziała-
nia.

Tomasz Sobieraj wyjaśnia, że w 
czasie epidemii, w czasie tak trud-
nym, można uczcić jubileusz samo-
rządu terytorialnego lokalną zgodą 
dla wspólnych celów, dla budowania 
przyszłości. Zachęca, by mieć więcej 
zaufania do wójtów, burmistrzów, 
prezydentów wybranych przecież 
w bezpośrednich, demokratycz-
nych wyborach. Namawia radnych, 
lokalną społeczność do większego 
spokoju, do wstrzymania się od pro-
wadzenia permanentnej kampanii 
wyborczej, która rządzi się swoimi 
prawami. Nie trwa przecież całą 
kadencję. To dość krótki czas, póź-
niej przychodzi praca, współdziała-
nie, wspólna inicjatywa.

Ożarów jest dumny z tego, że 
od początku liderem samorządo-

wym jest Marcin Majcher, który od 
1990 roku sprawuje urząd burmi-
strza. Redaktorzy wielu wydań książ-
kowych, opracowań wojewódzkich 
i krajowych zgłaszają się do bur-
mistrza, by swoje spostrzeżenia, 
doświadczenia przekazywał młod-
szym samorządowcom. Podobnie 
długi staż pracy ma Skarbnik Gminy 
Stefania Dziedzic. Na wagę złota 
jest jej doświadczenie, spokój, pro-
wadzenie finansów gminy w sposób 
zrównoważony, stabilny. - To są 
osoby, na których opiera się samo-
rząd – podkreśla sekretarz Tomasz 
Sobieraj. - To filary samorządu Oża-
rowa.

Jest czas epidemii, nie ma atmos-
fery do świętowania. Wszelkie uro-
czystości zostały przełożone na 
termin późniejszy. Gmina stara się 
jednak pamiętać, że minęło 30 lat 
od uchwalenia ustawy o samorzą-
dzie terytorialnym 8 marca 1990 
roku i mija 30 lat od pierwszych 
wyborów samorządowych 27 maja 
1990 roku.

- Wszelkie uroczystości prze-
kładamy na czas przyszły – mówi 
sekretarz Tomasz Sobieraj. - Przy-
gotowujemy jednak materiały, zbie-
ramy wypowiedzi mieszkańców, by w 
innym terminie zaprezentować je w 
publikacji zwartej, dodatku specjal-
nym do pisma „Ożarów”.

(an)
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Szczepan Kwieciński 
rocznik 1935 - taksówkarz, myśliwy

Opowieść 
Szczepana Kwiecińskiego

- Widzi pan ten ślad – Szczepan 
Kwieciński wskazuje na swoją twarz. 
- Górną wargę mam podniesioną po 
lewej stronie. Urodziłem się bez tej 
blizny. Gdy miałem 11 miesięcy, w 
późnym wieku niemowlęcym, zaczęły 
mi wychodzić zęby. Pewnego dnia w 
ogromnym bólu głowy wiłem się w 
konwulsjach. Mama zauważyła, że 
moja głowa zaczyna jakby pękać na 
pół. W ogromnej panice poproszono 
felczera ożarowskiego, którym był Żyd 
Szpilmann.  Widzi pan, po jednej stro-
nie nie mam zarostu. Początkowo nie 
wiedział, co ma robić. Szybko ściągnął 
pas od spodni i ścisnął mi głowę. I do 
dzisiaj żyję. O dziwo, głowa mnie w 
ogóle nie boli. Nic się nie stało. To taka 
moja opowieść z dzieciństwa. Wspo-
minam dorastanie w gronie rodziny 
oraz kolegów szkolnych. Ukończyłem 
szkołę podstawową, ale w Ożarowie 
nie było perspektyw do dalszego roz-
woju. 

Za chlebem 
W 1950 wyjechałem z Ożarowa, 

jak wielu innych, za zdobyciem 
zawodu, za pracą. Trafiłem do hufców 
pracy we Wrocławiu. Ukończyłem tam 
3-letnią szkołę zawodową, zdobyłem 
zawód frezera. Podjąłem pracę, bo po 
ukończeniu szkoły musiałem odpraco-

wać. Znalazłem się w Łagiewnikach, w 
Hucie Zygmunt. Na mojej frezarce była 
chorągiewka z napisem „Przodownik 
Pracy, 215 proc. normy”. Oczywiście 
nie obyło się bez przynależności do 
ZMP. Takie były czasy. Zdrowie nie słu-
żyło mi w Łagiewnikach. Osłabiłem 
wzrok. Koledzy odprowadzali mnie na 
obiad, bo nic nie widziałem. Miałem 
zapalenie spojówek. Po odpracowaniu 
dwóch lat za zgodą dyrekcji zakładu 
odszedłem z pracy. 

Wróciłem do Ożarowa i zacząłem 
pracę w POM-ie w Sobowie. Następ-
nie odbyłem służbę wojskową. Z 
POM-u poszedłem do Jasic, gdzie w 
1957 powstała Przemiałownia Fos-
forytów, z których powstawał nawóz 
sztuczny. Fosforyty dowożono samo-
chodami marki tatra o dużej ładowno-
ści z kopalni w Annopolu. W budowie 
przemiałowni miałem swój udział jako 
jeden z budowniczych, a potem pra-
cownik laboratorium. W 1957 roku 
ożeniłem się z Janiną z domu Przytuła. 
Mam dwóch synów i jedną córkę. 
Mieszka ze mną syn Sławomir (rocz-
nik 1961), Mirosław (rocznik 1959) 
mieszka po sąsiedzku. Córka Monika 
(rocznik 1974) zamieszkuje w War-
szawie wraz z mężem Krzysztofem i 
córkami Kasią oraz Madzią. Niestety 
żona po długiej chorobie zmarła w 
2016 roku.

Na taksówce 
W 1962 roku zacząłem jeździć 

taksówką zarobkowo. Nim do tego 
doszło, trzeba było mieć pieniądze na 
zakup samochodu, ja zaś pieniędzmi 
dużymi nie dysponowałem. Gar-
bata warszawa kosztowała 120 tys. 
ówczesnych złotych. Był to pierwowzór 
„osobówki”, rosyjskiej Pobiedy M20. 
Z pomocą przyszedł mi wuj, Adam 
Perczak, który w hucie ostrowieckiej 
pracował jako inżynier kreślarz. Porę-
czył za mnie w Banku Spółdzielczym 
na 80 tys. zł kredytu i podpisał weksel. 
Akurat wtedy ukazał się numer saty-
rycznego tygodnika „Szpilki”. Na 
pierwszej stronie, na okładce, zna-
lazł się rysunek dużej, otwartej bramy 
więziennej, skąd wychodził człowiek 
w łachmanach. Pod spodem wid-
niały słowa: Byłem żyrantem. Wuj 
jako żyrant i poręczyciel przywiózł mi 
tę gazetę jako przestrogę. Trzymałem 
ją jak relikwię. Gdy spłaciłem dług w 
banku, wuj przyjechał pewnego dnia 
zaproszony przez rodzinę. „Wuju, 
mam coś dla ciebie” - powiedziałem. 
I oddałem mu ten numer gazety oraz 
weksel dłużny. Powstał wtedy ogólny 
śmiech przy stole.

Najstarszym przedwojennym i 
współczesnym taksówkarzem w Oża-
rowie był Józef Cieszkowski, zwany 
„Kubusiem”. Wzięło się to stąd, że 
jego ojciec miał na imię Jakub. Jak 
wiadomo z przekazów, uprawiał 
zawód już w 1935 roku, zarobkując 
samochodem marki fiat. Gdy zaczą-
łem się starać o koncesję, by jeździć 
taksówką, jeździł jako jedyny w okolicy 
najstarszy taksówkarz. 

Po wielkich staraniach otrzymałem 
koncesję w 1962 roku. Zacząłem jeź-
dzić na upragnionej taksówce. Zdo-
bywałem nowy zawód. Wówczas w 
Ożarowie było czterech taksówkarzy: 
Józef Cieszkowski, Heniek Chrap-
czyński, Marian Ziętala w spółce ze 
Zdzisławem Kwiecińskim i ja. Nie-
stety Józef Cieszkowski „Kubuś” dostał 
zawału serca w Tarnobrzegu i zmarł. 
Przypominam sobie pewne istotne 
zdarzenie. Któregoś dnia kierownik 
powiatowego wydziału komunikacji w 
Opatowie jechał do Warszawy i koło 
Ożarowa złapał kapcia. Wcześniej 
nasze relacje były fatalne. Nie chciał 
mi wydać koncesji. Miałem z tym duży 
problem. Mimo wszystko udał się 
do mnie w potrzebie z prośbą: „Nie 
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BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE

poradzę sobie. Dałbyś mi 
koło zapasowe na przejazd 
i powrót”. Poszedłem mu na 
rękę. Nie mogłem odmówić. 
Gdy wracał z Warszawy, koło 
od jego samochodu było już 
naprawione. Od tego czasu 
darzył mnie zaufaniem, a z 
czasem nawet przyjaźnią. 

Byłem aktywny w zawo-
dzie, co zostało dostrzeżone, 
więc zostałem wybrany do  
Wojewódzkiego Zarządu Tar-
nobrzeskiego Zrzeszenia Tak-
sówkarzy. Nawet otrzymałem 
odznaczenie za pracę spo-
łeczną. Działałem w komi-
sji przydziału części. A wtedy 
były przydziały na samochody, 
koła, akumulatory i inne akce-
soria samochodowe. Wtedy nic się nie 
kupiło w sklepach. 

Jak się jeździło?
Każda sobota była zajęta przewo-

zami, bo odbywały się wesela. Woziło 
się gości weselnych z fasonem i z 
klaksonem. To dodawało im prestiżu, 
a nam przynosiło dochody. W Oża-
rowie wówczas było bardzo niewiele 
samochodów, około 12, w tym 4 tak-
sówki. Jak był kurs zarobkowy, np. do 
Ostrowca Świętokrzyskiego, brało się 
pięciu „łebków”, z tyłu czterech i jeden 
z przodu, i do Ostrowca po 10 zł. Koło 
placu węglowego czekałem i znowu 
uzbierałem pięciu i z powrotem do 
Ożarowa. Potem były jazdy z Duńczy-
kami, obcokrajowcami, którzy zaczęli 
budować Cementownię „Ożarów”. 
Zarobki ludzi wzrosły. Była prosperita. 

Na taksówce jeździłem 25 lat, do 
końca lat 80. Do Warszawy często 
zabierałem dyrektorów, kierowników 
budów, tych, co stawiali zakład. W 
tych czasach również Polacy niekiedy 
przyjeżdżali z Ameryki jako emigranci 
zarobkowi. M.in. przyjeżdżał Piotrow-
ski z Lasocina, który wcześniej był 
rolnikiem, a w Stanach się dorobił. 
Piotrowski jeździł ze mną do Opatowa, 
Kielc, Ostrowca. -Zapisuj te wszystkie 
należności, a gdy będę wyjeżdżał, to 
ci zapłacę za wszystkie kursy – mówił. 
Gdy wracał do USA, powiedział, bym 
przeliczył wszystko na dolary. Wycho-
dziło 200- 220 dolarów. To było wtedy 
mnóstwo pieniędzy w przeliczeniu 
na złotówki. – Dobrze jeździłeś, to ci 
się należy – mówił. Po dwóch, trzech 

latach znowu przyjeżdżał do Polski 
i znowu go woziłem z obopólnym 
zadowoleniem.  Zawsze mnie pole-
cał ludziom, znajomym z USA, którzy 
przyjeżdżali do Polski. Byłem jednym z 
szanowanych taksówkarzy, uczciwym, 
nie krętaczem.

Pamiętam przejazdy z góralami z 
Podhala. Urzekła mnie tamta archi-
tektura góralska, zwłaszcza dachy. 
Postawiłem z czasem domek na wzór 
góralski na działce rodzinnej naszej 
mamy przy ulicy Mickiewicza w Oża-
rowie. Uwziąłem się na taki domek, 
chociaż plan miałem inny. Zatwier-
dził mi go kierownik z powiatowego 
nadzoru budowlanego. Podobny 
domek znajomy postawił  w Tarło-
wie. Miałem się już przeprowadzać 
do „zakopianki”, domu postawionego 
na matkowiźnie. Wówczas córka była 
w Warszawie. Znalazła pracę. Wyszła 
tam za mąż i chciała kupić mieszka-
nie. Wtedy sprzedałem „zakopiankę” 
panu Stanisławowi Rogali, który pro-
wadzi sklep wędliniarski przy oża-
rowskim rynku. Otrzymałem należne 
pieniądze za domek i za 18-arową 
działkę. Znaczną część dałem córce 
na zakup kawalerki w Warszawie na 
Targówku. Za pozostałe pieniądze 
kupiłem plac budowlany, na którym 
z moją wydatną pomocą syn Sławo-
mir wybudował dom. Później powstał 
budynek mieszkalny, który wybudował 
syn Mirosław, również z moją pomocą. 

Zawsze stawiałem na uczciwość. 
Nie było we mnie zakłamania, zazdro-
ści. Dzisiaj są inne czasy. Nienawidzę 
złodziejstwa, oszustwa, zakłamania, 
nie cierpię kłótni, wyzwisk. Nawet 

mając rację, odstępuję. 
Gdy okazuje się, że ktoś jest 
kłamcą, nie chcę z takim czło-
wiekiem utrzymywać kontak-
tów. 

Myślistwo 
to moja pasja 

Jestem obecnie najstar-
szym myśliwym w gminie 
Ożarów, w Kole Łowieckim 
„Pustułka”. Poluję od 1967 
roku. Prezesem był wtedy 
Roman Kobrzycki, łowczym 
Marian Jelonek. Koło zostało 
zarejestrowane w 1946. Zało-
życielem był Henryk Blinowski. 
W tej grupie założycielskiej 
znaleźli się: prawnik Rudzki, 
Józef Pozorski, Leon Kobrzycki.  

Opracowany został rys historyczny 
naszej myśliwskiej organizacji przez 
myśliwego Marcina Blinowskiego.

Miałem zamiłowanie do polowa-
nia. Bardzo pragnąłem zostać myśli-
wym. Złożyłem podanie do zarządu 
Koła. Pięć lat chodziłem w nagonce na 
polowaniach, zanim zostałem przyjęty 
w poczet myśliwych zgodnie z obowią-
zującym prawem.

W latach 60. na naszych tere-
nach łowieckich najwięcej było zajęcy, 
bażantów, kuropatw. Dziki wcale się 
nie pojawiały, sarny bardzo rzadko. 
Podczas jednego polowania, w którym 
brało udział od 10 do 12 myśli-
wych, pokotem padało 200 zajęcy. 
Kiedyś podczas polowania zdobyłem 
tytuł króla polowania, ustrzeliłem 17 
zajęcy. Byli tacy, co zaliczali 20 - 30 
sztuk. Pasztet z  upolowanych zajęcy 
gościł na naszych stołach bardzo 
często. Dzisiaj pogłowie zajęcy raczej 
jest mizerne. Podczas jednego polo-
wania pada zaledwie 7-12 sztuk. 

Polowaliśmy też na kuropatwy. 
Zdarzyło się, że na jednym z polowań 
w okolicy Glinian upolowałem 92 
kuropatwy. To był mój rekord. 60 sztuk 
oddałem do punktu skupu, pozostałe 
przyniosłem do domu, część podaro-
wałem sąsiadom. Wszelkie nadwyżki 
moja mama, a później żona Janina, 
dusiła na maśle i wekowała, robiąc 
z nich zapasy. W jednym słoju weka 
mieściły się 3-4 sztuki sprawionych 
kuropatw. W tych czasach uprawy 
polowe nie były skażone pestycydami 
w takim stopniu jak dzisiaj. Pogło-
wie drobnej zwierzyny było znaczne. 
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Populacja miała korzystne warunki do 
rozwoju. 

Zasłużonym myśliwym i szanowa-
nym obywatelem ożarowskim w Kole 
był Henryk Grudnik, 11 lat starszy ode 
mnie (zmarł w ubiegłym roku, w wieku 
96 lat). Zdarzyło się, że na jednym z 
polowań ustrzelił nawet 112 kuro-
patw. Tak duże było ich pogłowie.

Pamiętam, że na tak zwanych 
Ściegnach Lasockich, w latach 60., 
było zatrzęsienie dzikich królików. 
Mając dobre warunki w środowisku, 
szybko się rozmnożyły. Niestety cho-
roba je później dopadła, wyniszczyła 
doszczętnie całą populację. Dzisiaj w 
tamtym rejonie nie ma żadnego kró-
lika. 

Potem na terenach łowieckich 
zaczęły się pokazywać sarny. Dziki 
należały do rzadkości. Pierwszego 
ustrzeliłem z odległości 77 kroków 
w Lesie Wojnowskim. Początkowo 
strzelaliśmy podczas polowania jed-
nego lub dwa dziki. Wychodziliśmy w 
sierpniu, gdy locha już się wyprosiła 
i można było strzelać. Miała zazwy-
czaj 7-8 małych dzików, do których 
pod żadnym pozorem nie można było 
strzelać. Strzelaliśmy tylko do odyń-
ców. Teraz, gdy występuje choroba 
zwana afrykańskim pomorem świń, 
strzelamy do wszystkich dzików. Dzi-
siaj jest duża populacja dzików, które 
czynią szkody w uprawach. Rolnicy 
upominają się o odszkodowania za 
zniszczone plony. Szacujemy szkody i 
wypłacamy rolnikom pieniądze. Tylko 
w sezonie 2019/2020, w związku z 
odstrzałami sanitarnymi, odstrzelono 
780 dzików na naszym terenie. A one 
i tak się nie boją, mają tu dużo lasów. 
Pokazują się w miejscach publicznych. 

Skąd wzięło się tak dużo dzików? 
U nas nie występowały, przyszły zza 
Wisły, ze wschodu. Przepływały rzekę 
i zaczęły się rozmnażać. Dalej prze-
szły rzekę Kamienną na nasz teren. 
Odstrzelanych jest w naszym Kole 
dużo dzików, w ubiegłym roku około 
500 sztuk. 

Dzisiaj już nie poluję, bo to wymaga 
wielogodzinnego chodzenia. Nie daję 
już rady. Jeszcze strzelam na ambo-
nach, które kiedyś wykonywałem, ale 
bardzo rzadko. W tym roku ustrzeli-
łem tylko jednego dzika. Najczęściej 
jestem na ambonie niedaleko Glinian. 
Widać ją z szosy, gdy się jedzie. Ale 
unikam już i ambon, bo boję się, by 
po wejściu na górę, w głowie mi się 

nie zakręciło. 
Co teraz robię? Jestem z zamiło-

wania myśliwym. To moja pasja, ale to 
nie tylko strzelanie. Dokarmiam więc 
zwierzynę, zwalczam kłusownictwo, 
naprawiam ambony, kontroluję myśli-
wych, jak się zachowują na polowa-
niach. 

Pełniłem wiele funkcji w ożarow-
skim Kole Łowieckim „Pustułka”. Przez 
15 lat byłem w zarządzie Koła skarb-
nikiem, od 1995 do 2010 roku. Daw-
niej płaciliśmy około 160 zł składki w 
skali roku, dzisiaj - 360 zł. Wszyscy 
w 100 proc. uiszczali składki, które 
przeznaczaliśmy na budowę drabin, 
paśników, na zakup karmy dla zwie-
rzyny, na wyposażenie dla Koła. Robi-
liśmy lizawki, na wysokości dwóch 
metrów ucinaliśmy kawałek gałęzi, 
zawieszaliśmy kawałek plastikowej 
rury z dziurkami, wsypywaliśmy sól i 
w ten sposób zwierzyna uzupełniała 
potrzebne minerały. Pełniłem też funk-
cję strażnika łowieckiego. 

Dzisiaj w kole zrzeszonych jest 
ponad 100 myśliwych. Przez te 53 
lata za pracę na rzecz Koła otrzyma-
łem wiele odznaczeń. Najpierw po 
9 latach zostałem odznaczony przez 
Naczelną Radę Łowiecką Brązową 
Odznaką Myśliwską, w kolejnych 
latach srebrną, a następnie złotą. To 
dla mnie duża satysfakcja. Nie każ-
demu przyznaje się odznaczenia. 
Trzeba mieć staż, nienaganną postawę 
i szczególne zasługi. Obecnie tradycję 
łowiecką kontynuuje syn Sławomir, 
który jest członkiem komisji rewizyjnej 
w Kole „Pustułka”. Kontynuuje on rów-
nież rodzinną tradycję zawodową po 
mnie jako ożarowski taksówkarz.

Przyszłość myślistwa? Dzisiaj zwie-
rzyna nie ma szans w kontaktach z 
człowiekiem. Stosowanych jest dużo 
nawozów sztucznych. A poza tym 
zwiększa się liczba myśliwych. Warun-
kiem powodzenia i poprawy jest nale-
żyta gospodarka łowiecka.

Przygoda z dzikiem 
Wspominam jak przed laty, pod-

czas jednego z polowań, miałem przy-
godę z dzikiem. Wtedy byłem jeszcze 
młodym myśliwym, ale miałem dryg 
do strzelania. W zagajniku pies zaczął 
szczekać, dał znak, że jest dzik. Zwie-
rzę szło w moją stronę. Widziałem 
całego dzika, w pewnym momencie 
stanął, a ja z dubeltówki strzeliłem do 

niego. I dzik padł, ale jeszcze żył. Nie 
wiedziałem jednak o tym. Podszedłem 
blisko. Wtedy podniósł się i na mnie 
rzucił susem. Potężny, może 120-kilo-
gramowy. Chciałem uciec, ale pośli-
znąłem się w zalegającym śniegu. W 
tym czasie dzik chciał zrobić drugiego 
susa, nie dał rady. Pies go zaczął szar-
pać. 

Przez lata przygody łowieckiej 
polowało ze mną wiele znanych osób, 
zawieraliśmy koleżeńskie przyjaźnie, 
dzieląc wspólną pasję łowiecką. Upo-
lowany dzik był dzielony na wszyst-
kich, którzy brali udział w polowaniu. 
Nie dochodziło przy tym do kłótni. 
Szanowaliśmy się wszyscy. Była zgoda 
i dobra, wspólna praca na rzecz Koła 
Łowieckiego „Pustułka” w Ożarowie. 

Moje kontakty przyjacielskie
Wspominam wiele kontaktów przy-

jacielskich, m.in. z Henrykiem Grudni-
kiem, dyrektorem Zakładów Porcelany 
w Ćmielowie Eugeniuszem Kunyszem, 
przyjaźniłem się ze szwagrem Maria-
nem Jelonkiem, łowczym koła, preze-
sem Romanem Kobrzyckim, który był 
moim sąsiadem z ulicy Przejazdowej 
w Ożarowie, i Jasiem Wojdą, znanym 
aptekarzem ćmielowskim, z okresu 
młodości również sąsiadem. Przyjaźni-
łem się ze starszym myśliwym Wojcie-
chem Karasiem ze Stróży, Szczepanem 
Blinowskim z Ożarowa, Gutkiem Taba-
czyńskim z Ostrowca, Edkiem Tarkow-
skim z Ożarowa, Edkiem Zarzyckim z 
Ożarowa, Benkiem Pałką z Lasocina, 
Ryśkiem Gronkiem, Edkiem Seweryń-
skim, Michałem Podlodowskim. Póź-
niejszym prezesem Koła „Pustułka” 
Bronkiem Cembrowskim, Władysławem 
Wdowskim, leśniczym ze Stróży. Do Koła 
Łowieckiego należy również sześciu 
księży, m.in. ks. Andrzej Barzycki, który 
w pewnym okresie był wikarym w parafii 
ożarowskiej, ks. Mirosław Frączek, pro-
boszcz parafii w Lasocinie oraz bardzo 
wielu innych kolegów myśliwych, któ-
rych nie sposób wszystkich wymienić. 

W jesieni życia pomagam synom, 
doradzam im. Prawie codziennie jeżdżę 
do lasu. To mój drugi dom. Znam 
wszystkie ścieżki, dukty leśne w okolicy. 
Dokarmiam zwierzynę, obserwuję przy-
rodę. Żyję wspomnieniami minionych 
lat. Jak słowa starej melodii: „Upływa 
szybko życie, jak potok płynie czas. 
Za rok, za dzień, za chwilę razem nie 
będzie nas”…

LUDZIE I ICH PASJE
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Obok płotu przy domu babci Franciszki Chrap-
czyńskiej przy ulicy Mickiewicza, 1936 rok, 

Szczepan Kwieciński w wieku 2 lat. 

Zdjęcie komunijne z 1944 roku, Szczepan Kwieciński stoi w drugim rzędzie od góry, trzeci z lewej 
strony. Obok jego wychowawca Piotr Foremski, w ładnym kapeluszu pani Kozłowska, która uczyła 

geografii, obok jej mąż, następnie ksiądz proboszcz Roman Kacperski, pan Lipko, który uczył francu-
skiego, Edward Szylko - kierownik szkoły, Marceli Rola, z kolegów między innymi trzeci z lewej w dol-
nym rzędzie Mieczysław Tużnik, który miał dom rodzinny na ulicy Leśnej, Jasiu Kowalski, w dolnym 

rzędzie Alfred Chrapczyński, Henryk Kończak. 
Przed domem rodzinnym w Ożarowie przy ulicy 
Przejazdowej 6 w Ożarowie około 1953 roku. 

Kawalerowie ożarowscy: Szczepan Kwieciński, Edward Basiński, Józef Kwie-
ciński, Władek Tobólski, Janusz Kosik, Tadek Kosik, Józef Tobólski. 

Szczepan Kwieciński na dole w pierwszym rzędzie drugi od lewej, w czap-
ce. Widać krzyż obok kościoła. 

Z albumów rodzinnych 
Szczepan Kwieciński wybrał 
12 zdjęć do prezentacji w kwar-
talniku - tata Józef Kwieciń-
ski (żył w latach 1908-1993), 
mama Maria Magdalena z 
domu Kargulewicz (1910–
1992), rodzeństwo: siostra 
Zdzisława (1934-2015), sio-
stra Barbara (ur. w 1938, ma 
83 lata), brat Marcin (ur. w 
1946) – przedstawia najbliż-
szą rodzinę. 

LUDZIE I ICH PASJE
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Drugi od lewej Szczepan Kwieciński. Zdjęcie wykonane w pobliżu ko-
ścioła obok ściany przy ulicy Sandomierskiej, gdy nie było jeszcze drogi 
asfaltowej. Po lewej stronie kościół, po prawej budynek, który należał do 
rodziny Kowalczewskich, kolatorów kościoła. Kilka lat temu budynek uległ 

pożarowi. 

Pierwszy z lewej Szczepan Kwieciński w Jarosła-
wiu podczas służby w jednostce wojskowej. 

1955r. Kwieciński Szczepan z lewej w wojsku w 
Jarosławiu z sympatią i kolegą Służba wojskowa. 

Taksówka Szczepana Kwiecińskiego, warszawa nr rej. CL5464. -Zacząłem 
jeździć taksówką, początki w 1962 roku, stoję oparty o samochód. 

Powódź w 1963 roku. Obecna ulica Jana Pawła II, dawna - 20-lecia, gar-
bata warszawa z właścicielem.  

Przed kościołem przy ulicy Sandomierskiej, pierwszy po lewej stronie Szcze-
pan Kwieciński, eleganccy panowie, kawalerka ożarowska.

LUDZIE I ICH PASJE
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Tenisowe zacięcie

LUDZIE I ICH PASJE

Żeby opisać idee, która jest tematem przewodnim tego artykułu, warto by 
się cofnąć do lat wcześniejszych, można by zadać pytanie po co? Chciałbym 
być na tyle skrupulatnym, by nie umknęła Tobie czytelniku, geneza powstania 
ligi i ludzi wpływających na ten pomysł, warto się zagłębiać w historię dla nas 
już mityczną. Bo jak kropla drąży skałę, tak tędy wówczas zrozumiemy, dla-
czego powstała liga albo czym się inspirował pomysłodawca? Zapraszam do 
lektury. 

Jeśli w życiu 
mamy pasję, to już 
jest bardzo budujące 
i tym się kierujmy, 
szukajmy pozytyw-
nych  inspiracji w 
naszym życiu, to 
sens szczęścia, po 
to tu jesteśmy. Taka 
iskierka zdziała 
cuda, wystarczy 
by rozpalić w nas 
nadzieję i szerzyć 
idee na długo. Mamy 
wiele przykładów, 
inicjatyw, które były 
nie do uwierzenia, 
że to wypali, jak np. 
pomysł pana Jurka 
Owsiaka, więcej nie 
trzeba dodawać, 
supersprawa, „do 
końca świata i o 
jeden dzień dłużej”, 
tym właśnie się 
trzeba inspirować.

Pasja to ostoja, 
jest nieocenioną 
kopalnią energii, 
często rozwija się z 
początku poprzez 
euforyczne nastawienie, tak bywa 
u mnie i jak chyba w każdym kogo 
znam, w ten sposób brało się zami-
łowanie do wszelkich wydarzeń spor-
towych, które kiełkowało, z czasem 
najbardziej w stronę ciężkiej pracy 
nad sobą, niekoniecznie było to 
spektakularne wyzwanie, ale tym się 
zastępuje euforię, gdy się chce osią-
gnąć wyższy stopień wtajemnicze-
nia umiejętności. Siłą wewnętrzną 
możemy podnosić swe aspiracje, jak 
i do wyzwań, potrzebujemy wsparcia 
przez rywalizację, podnosimy sobie 
poprzeczkę, staraniom i dobrze, że 
nie jesteśmy pozostawieni samym 
sobie, by ta praca miała sens, dzie-
limy się spostrzeżeniami, współza-
wodnictwo to klucz do pierwszych 

bram sukcesu. Sposób na siebie jest  
kolejnym kluczem wszelkich trudno-
ści, które przełamujemy, pasmem 
sinusoidy, najczęściej dążącym od 
słabości przez upór pracy dla chwil 
krótkich, takich momentów sukcesu 
jest mniej, ale jesteśmy w stanie 
wytrzymać ten zgiełk pracy nad 
sobą, czujemy się może jak mara-
tończyk, a to jest wyzwanie dale-
kosiężne, pożytecznie krzepiące, 
gdy się przełamujemy, podejmować 
walkę. Każdy człowiek ma zapewne 
motto, nie zawsze jest to możli-
wie sprecyzowane, ale w głębi jest 
odczuwalne, z którym idzie się przez 
życie, to właśnie idea jest. To walka, 
ciągła z samym sobą, która nie ma 
końca. 

Widać życie i pasja łączą się, 
mogą dać więcej pozytywów w 
nastawieniu do dnia codziennego, 
w sposób szczególny, najlepiej 
osiąga się marzenia,  cierpliwością 
i uporem, a gdy się dzielimy wiedzą,  
jest szansa, że poczujemy większą 
pełnię szczęścia. Czy chcemy być 
pochłonięci czymś już poza pracą?, 
właśnie hobbystycznie? - to też 

jest wyzwanie. Brakuje 
czasu, rodzina, praca, 
obowiązki dnia nas 
przytłaczają, stres, to 
wszystko jest ważne, bo 
gdy nie mamy na nic 
ochoty i czasu, powoli 
tracimy siebie. Sport dla 
nas jest ostoją, przypo-
mnieniem, że nie tylko w 
urlopie ma się mieć czas 
wolny dla siebie, a na co 
dzień potrzebujemy go 
jak tlenu, nie jest łatwo, 
rozumiem, świat goni, 
i żadne słowa tego nie 
zmienią, ale mogą przy-
pomnieć, po co tu jeste-
śmy i co dajemy sobie.

Gdy w dobie pande-
mii nie mamy spokoju, 
gdzie dom stał się bar-
dziej szkołą i brakuje 
kontaktu osobistego, 
nie ma czasu na sport i 
trzeba się pilnować, by 
być odpowiedzialnym 
za siebie i innych, to 
bywa frustrujące. Kon-
takt z  Przyrodą działa 
kojąco, ale nam często 

brakuje wysiłku fizycznego, sporto-
wego, bo w tym krótkim czasie, gdy 
nie mogliśmy się wybrać ani do lasu 
czy pograć, jak my, na korcie, był to 
problem emocjonalny. przetrzymali-
śmy to dla dobra innych, to ważne 
solidaryzując się, bez względu na 
sankcje prawne. Chodziło o odpo-
wiedzialność, emocjonalną dojrza-
łość.

Warto odreagować po szkole czy 
po pracy, nieważne z jakiej okazji. 
Bo, jak widzę, jest moc działań 
rekreacyjnych i relaksujących wśród 
ludzi na tę trudną sytuację z pande-
mią związaną. A my tak właśnie od 
dawna staramy się mieć pasję, na 
ucieczkę do spokoju od zgiełku dnia 
codziennego, każdy czymś innym 
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się może kierować, bo 
to płynie z potrzeby 
wewnętrznej, jaką jest to 
coś, czyli? inspiracja w 
życiu przez sport i sport 
jest dla nas na wieki 
tym ukojeniem, gdzie 
się człowiek wyżywa 
najfajniej, bo czerpie 
siłę od innych w tej dys-
cyplinie, ucząc się gry, 
gdy widzi się to z bliska, 
jest natchnienie, walka i 
potem relaks. Cierpliwie 
patrzymy każdego dnia 
na swoje dokonania, 
umiejętności, aż w końcu 
przychodzi ten moment, 
nasza chwila triumfu, coś 
nam się udaje, troszkę 
jest przy tym naszej 
pracy, ale bez uporu ani 
rusz, są też podpowie-
dzi od kolegów, to krze-
piące, bo motywuje. To 
taka praca domowa na 
świeżym powietrzu, miła 
sprawa, kort i granie po 
2-3 h i ta właśnie walka 
ze słabościami dzień w 
dzień jest tu najważniej-
sza i gdy ma się dość, to 
po dwóch dniach szybko nam prze-
chodzi, nie odpuszczamy.  

Najlepszy patent na życie towa-
rzyskie to właśnie udzielanie się, 
czerpanie przyjemności z wyzwań, 
m.in. sportowych, to po prostu kul-
tura bycia, życie nabiera rozpędu, 
spotkać tutaj można wirtuozów gry 
tenisa ziemnego. Zobaczyć na oża-
rowskich kortach, i to nie są prze-
chwałki, bo jest taka elita tenisa 
ziemnego w naszej gminie, gra-
jąca aż zapiera dech, zapraszamy, 
sprawdźcie sami, dlatego może 
warto być tu z nami. 

Paweł wspomniał, że ważną 
rzeczą jest pamięć o ludziach i ich 
wkładzie, dlatego to czynię z wiel-
kim uznaniem i radością, pisząc o 
Zbyszku Dąbrowskim, dla wielu z 
nas to znany sportowiec, który nie 
próżnuje, wielokrotnie przekonali-
śmy się, że to dobry mentor, popu-
laryzator sportu, jak i wybitny gracz 
ligi ostrowieckiej. ale i nie tylko 
tam, udzielający się od dawna w 
organizowanie turniejów, m.in. na 
Dniach Ożarowa czy też odwieczny 
rywal Mistrza pierwszej edycji ligi i 

pucharu, nie będę zawczasu zdra-
dzał kto to, wszystko będzie podane, 
poczekajcie. Działa od dawien 
dawna, jak wspomniałem, stara się 
zaszczepić idee współzawodnictwa i 
dzieli się dobrymi radami na korcie. 
Zbyszek Dąbrowski ma na pewno 
swój wkład w ideę Pawła, tak czuję, 
inspiracja to ważne, obaj mają jej 
dużo i dzielą się tym. Nasza droga 
zaczęła  się od wdrożenia pomysłu 
w czyn przez Pawła Pękalskiego (to 
sportowy walczak), gdy ja jeszcze 
wiele lat temu myślałem tylko o piłce, 
Paweł i Grzesiek Pękalscy (bracia) 
wyciągnęli mnie na kort dla uroz-
maicenia współzawodnictwa, poję-
cia nie miałem wielkiego, właściwie 
żadnego, choćby jak trzymać, czy 
to jest paletka, czy rakieta, a teraz 
to proszę o pytanie za milion, skoro 
mogłem zostać czwartą rakietą ligi 
w pierwszej edycji, a to nie koniec 
ich „win”. Staram się na korcie, 
jak mogę, poprawiać, bo to z ich 
„pomysłu zostałem wciągnięty” i nie 
żałuję tego planu. A za te  zasługi 
Pawła i Grześka mają ode mnie 
wielkie podziękowania i ten arty-

kuł jest dla mnie tym 
właśnie podziękowa-
niem, doceniać warto 
i przypominać, bo 
dobra nigdy nie jest 
za wiele. 

P o m y s ł o w o ś ć 
Pawła i jego charak-
ter walczaka dały 
początek powstałej 
rok temu inicjatywie, 
całemu przedsię-
wzięciu.  Gdyby nie 
jego mobilizacja, nie 
było by wspomnień 
z turnieju. Gdy już 
Paweł się wziął za 
organizację, nasz 
walczak, jak to on, 
zrobił wszystko by 
była to profesjonalna 
rozgrywka (ma to w 
genach). Więc ruszył  
z kopyta, widząc, 
jak wielu znajomych, 
kolegów gra w tenisa 
ziemnego, i to prawie 
każdego dnia, tak, 
na bardzo dobrym 
poziomie (odnoszą-
cych sukcesy w tur-
niejach, grając w 

innych miastach najczęściej), a któ-
rych mamy na wyciągnięcie ręki, i 
grzechem byłoby nie skorzystać z ich 
umiejętności, ogrania się choćby czy 
tylko podejrzenia ich techniki gry, bo 
są tu tacy fascynacji. Po sobie wiem, 
że doceniamy ludzi z pasją, począw-
szy od organizatorów, aż po graczy, 
warto cenić ich za wkład w populary-
zowanie akurat tego sportu. Uczymy 
się od nich, na miejscu, inspirują 
swym talentem. 

Ok., wracając do tematu, Paweł 
długo nie próżnował, profesjonal-
nie, poszedł za ciosem, wymyślił, że 
zorganizujemy ligę, a ja byłem tym 
szczęśliwcem, który to usłyszał pierw-
szy, mogłem przytaknąć temu pomy-
słowi z radością, bo to był strzał w 
dziesiątkę, na tym nie koniec, za 
chwilę był już pomysł stworzenia 
pucharu ligi, na zasadzie losowania 
par, zwycięzca przechodzi do dalszej 
rozgrywki, aż do rozstrzygnięcia w 
finale. Paweł jak i my żyje tym każ-
dego dnia, z całego serca troszczył 
się i troszczy się nadal, ale tym razem 
o drugą edycję. Oba pomysły chyba 
się świetnie przyjęły, nie chcę tu być 
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sędzią w naszej sprawie, jednak zain-
teresowanie było duże, dzięki temu 
każdy miał szansę zmierzyć się z top 
3 ożarowskich medalistów i kilkoma 
graczami, tzw. czarnymi końmi, jak 
choćby Artur Kaczor, Henryk Kiliań-
ski, Andrzej Czajkowski czy Marcin 
Zwoliński. Co ważne, udało nam 
się pozyskać sponsorów na puchary 
i medale dla każdego uczestnika, 
za co bardzo dziękujemy! Chcieli-
śmy docenić wkład w start pierw-
szej edycji obu rozgrywek, każdego 
uczestnika, nawet tego, kto nie był 
świadom swych czynów i „umiejętno-
ści” na korcie, tak chcemy zachęcać 
przez dobre oddziaływanie do dal-
szej nauki i do gry w tenisa, fajnie, 
że dla Was to robimy, drodzy czy-
telnicy, może już niedługo zacznie-
cie z nami rywalizować na kortach? 
Zapraszamy. 

Żeby ten pomysł na start rozgry-
wek wypalił, potrzebowaliśmy ludzi, 
tego mógł dokonać szybko tylko on, 
niezastąpiony Andrzej Jaworski, facet  
który nie znosił wcześniej tej dyscy-
pliny, zmienił się, i to on od razu, 
jak się dowiedział o pomyśle Pawła, 
szybko zadziałał, wypytał elitę tenisa 
ożarowskiego (a jest taka), czy chcą 
zagrać w pierwszej edycji. Po ich zgo-
dzie problem się szybko rozwiązał. 
Główny autor dzieła, pucharu i ligi, 
Paweł Pękalski, nie spoczął na lau-
rach, zasypał kolejną wyrwę i wrzu-
cił stronę na Facebooku z relacjami 
z kortów, zdjęciami, zrobił plakat, 
który wisiał na obwieszczeniach w 
Ożarowie, pełno pracy włożył, za 
co dziękuję tym artykułem, Pawłowi, 
Andrzejowi za prowadzenie, rozwój 
i  każdemu graczowi za docenienie 
tej  inicjatywy, jakże pożytecznej w 
naszym mieście. 

Co do turnieju, zgłosiło się kilku-
nastu graczy, a w pucharze zagrali 
i nowi zawodnicy, i ci już w lidze 
otrzaskani. Poszerzyła się grupa 
fascynatów, zawiązały koleżeńskie i 
sportowe kontakty na dobre, które 
są po dzień dzisiejszy utrzymywane.  
Co się  zmieniło jeszcze od tamtego 
roku? Chyba to, co najważniejsze, 
poziom umiejętności wzrósł dzięki 
różnorodności stylów gry i rywaliza-
cji, uświadomienie słabości i dążenie  
do bycia lepszymi  w tej  dyscyplinie. 
Dzisiaj tylko Zbyszek Jopek, zwy-
cięzca ligi i pucharu ligi, któremu 
gratulujemy sukcesów osiąganych 

od lat, jak również w pierwszej edycji 
naszych zmagań. Warte podkre-
ślenia jest jego zaangażowanie, z 
każdym rywalem grał tak, jak umie 
najlepiej, mocno profesjonalnie. To 
nie jest wszystko, na co stać Zbyszka, 
ma wspaniałe dzieciaki. W lidze 
rywalizował syn Jakub, utalentowany 
jak jego siostra Aleksandra w tej dys-
cyplinie, są to bardzo młodzi ludzie, 
a już mają tak wielką pasję, podcho-
dzą do gry na najwyższym możliwym 
umiejętnościami poziomie, są tak 
dobrzy jak ich tata, gratulacje dla 
całej rodziny sportowców. Wracając 
do strefy medalowej z poprzedniego 
roku, poza Zbyszkiem na podium 
stanęli też inni gracze, jak choćby 
Grzesiek Witek, można rzec, zawo-
dowy trener i sportowiec w jednym, 
goniący za liderem jak cień. Grze-
siek udziela się, począwszy od tenisa 
i kończąc na siatkówce, zajął drugie 
miejsce w lidze, prowadził zacięty 
bój ze Zbyszkiem o fotel lidera, 
zadecydowało jedno spotkanie, i tak 
jak być powinno, przez bezpośredni 
pojedynek. Grzesiek ma niesamo-
wity styl, rzekłbym, pingpongisty, 
szybki, i bronić się jak on to wielka 
sztuka, przy siatce wymiata najlepiej 
w Ożarowie. Topowy walczak i tech-
nik na korcie, spryciula, miło się na 
to patrzy każdego razu, nie może 
dziwić, iż jest pasjonatem-trenerem, 
bo to, co ma najlepszego, to umie-
jętności, taki Napoleon kortów. A 
na trzeciej pozycji uplasował się nie 
kto inny jak Andrzej Tużnik, jeden 
z faworytów, który nie odpuszcza w 
żadnym meczu, rozwija się zarówno 
w singlu, jak i chyba bardziej w 
deblu, co przekłada się na jego 
coraz to mocniejszą i jeszcze lepszą 
grę, ma determinację w sobie, by 
w końcu dogonić tę dwójkę i tego 
mu życzę, jest zdyscyplinowany na 
korcie, jedzie po swoje jak walec. 
Naszych medalistów można spokoj-
nie nazwać wielką trójką ożarowskiej 
ligi tenisa ziemnego. Reprezentują 
nas w Ostrowcu Św., gdzie mocno 
plasują się w strefach medalowych 
nowego sezonu w singlu, jak i w 
deblu, są jak na razie niedościgli w 
Ożarowie,

i to mobilizuje naszą grupę pości-
gową na ten sezon. Panowie mają 
jeszcze dużą przewagę nad nami, 
jeszcze panowie, jeszcze! 

Po roku mogę powiedzieć, że 

zmieniło się dużo w sferze czucia 
gry, reakcje są lepsze, szybsze, bo 
poznaliśmy swe umiejętności, rywa-
lizując z różnymi stylami zagrań 
rywali, a nawet bardziej to bym 
nazwał, zobaczyliśmy własne braki 
na tle lepszych graczy. Kiedy tylko 
możemy, to przykładamy się moc-
niej do gry, by zmniejszyć dystans 
do najlepszych. Spotykamy się tak 
często na korcie, by podnieść swoje 
umiejętności na wyższy poziom. Ten 
sport i wola walki, chęć rozwoju i 
spędzenia na korcie czasu jest tym 
samym, co wejście dla alpinisty na 
trudny szczyt ośmiotysięcznika. I to 
spełnienie jest ważne, by mieć cel! 
Niekoniecznie sam szczyt jest ważny, 
a predyspozycje, ich podnoszenie, 
które się nabywa, mogą być ukoro-
nowaniem naszych zmagań i wyma-
gań. 

Wracając do tematu organizacji 
drugiej edycji, chcemy ruszyć w dru-
giej połowie czerwca i nie możemy 
się doczekać spotkań o punkty. 
Zapraszamy na naszą stronę na 
Facebooku ożarowska liga tenisa 
ziemnego. Sport to sposób dla nas na 
nudę, ta przyjemność połączona jest 
z poprawą kondycji w sposób lekki 
i przyjemny, spokój, który otacza się 
wokół nas i ta cisza podczas gry jest 
przyjemna. Często docenia się w tej 
grze zagrania rywala, nie ma w tym 
nic nadzwyczajnego, a jednak jest w 
tym coś eleganckiego, warto spróbo-
wać, poznać się od tej strony i może 
polubicie na tyle tenis, tak jak my go 
uwielbiamy, by do niego wracać co 
roku. Zapraszamy, bo w każdym coś 
drzemie, choćby Federer albo Nadal 
(Pawła idol tenisowy) czy Djoko (a 
to już mój ulubiony tenisista). W 
Polsce mamy na kim się wzorować, 
jak Radwańska, Hurkacz czy Świą-
tek, warto brać z nich przykład, bo 
sport ma tylko sens, gdy się udzie-
lamy pierw sami. Bądźmy aktywnymi 
uczestnikami, zabawa przez naukę, 
tego życzę Wam drodzy czytelnicy. 
To jest nasza alternatywa na czas 
wolny. Zapraszamy do działania, 
nie odmawiaj, nie przekładaj, jeśli 
chcesz spróbować, warto. Warto już 
dziś! Polecam.

Daniel Marzec
(ingerencja w składnię i inter-

punkcję ograniczona przy zachowaniu 
oryginalnego stylu wypowiedzi autora 

tekstu - red. J.C.)

LUDZIE I ICH PASJE
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Lubię wyzwania. 
Głównym słowem w mojej pracy jest jakość

- rozmowa z Kamilą Mrozowską, kierownikiem wydziału kontroli jakości w Cement Ożarów SA

- Na czym polega Pani praca 
jako kierownik wydziału kontroli 
jakości?

– Wszystko to, co produkujemy, 
musi być na bieżąco kontrolowane. 
Chcemy być pewni, że do klienta 
trafiają produkty najwyższej jakości 
i spełniają nasze normy, wymaga-
nia, standardy. Zapewniamy naszym 
klientom produkt pełnowartościowy. 
Dlatego wszystko to, co składa się na 
tworzenie całego procesu produkcji, 
musi być przez nas sprawdzane.

Czuwam nad poprawnością wyni-
ków, by zgadzały się z naszymi nor-
mami. Jeżeli są jakieś odstępstwa, to 
je analizujemy. Z działem optyma-
lizacji określamy standardy i potem 
pilnujemy ich realizacji. Jesteśmy 
odpowiedzialni za całokształt tego, 
co nazywamy jakością. Prowadzimy 
wewnętrzna konsultację, a następnie 
przekazujemy informację, gdzie i co 
jest do naprawienia, co wydarzyło się 
w produkcji, że otrzymaliśmy taki a nie 
inny wynik. Analizujemy, jakie to może 
wywołać efekty, na co zwrócić uwagę 
w trakcie procesu produkcyjnego, by 
zapobiec błędom i zapewnić stabilną i 
stałą jakość. Właśnie jakość jest głów-
nym słowem w mojej pracy.

W kontroli jakości pracuje ze mną 
19 osób. Tworzymy zespół, który jest 
podzielony na trzy pracownie. Ludzie 
pracują 24 godziny na dobę. Cały 
czas wykonują badania próbek prosto 
z produkcji. Ich zadaniem jest dokony-
wanie rzetelnej, jak najszybszej ana-
lizy, by operator w centralnej sterowni 
podjął odpowiednie kroki w momen-
cie, gdy otrzyma wynik.

- To bardzo odpowiedzialna 
praca, obejmuje właściwie analizę 
całego długiego procesu produk-
cji.

- To prawda, ilość pobieranych 
prób jest dość duża. Jeśli na jakimś 
etapie wykryjemy błąd, to kolejnym 
naszym zadaniem jest przede wszyst-
kim podjęcie odpowiednich kroków 
w całym procesie produkcyjnym. Jeśli 
na przykład mieliśmy problem z wyni-
kiem wolnego wapnia, to zwiększamy 

ilość dozowania paliw na palnik czy 
na akumulator, by kolejny wynik był 
już dobry. Na bieżąco wszystko kon-
trolujemy i przekazujemy informację 
do produkcji. I oczywiście mamy cały 
czas z tyłu głowy to, że jeżeli coś stało 
się nie tak na danym etapie, to kolejny 
trzeba poprawić.

- Jak to się stało, że trafiła Pani 
do cementowni i w młodym wieku 
objęła tak ważne stanowisko?

- Do stwierdzenia „bardzo ważne 
stanowisko” podchodziłabym ostroż-
nie. Nie jestem sama, pracuje ze mną 
cały zespół, wspieramy się wzajemnie. 
Jeżeli nawet stanowisko, które pełnię, 
jest odpowiedzialne, to na całe szczę-
ście jest dookoła mnie wiele osób, 
które mnie wspierają, To mi pomaga, 
daje dużo odwagi, siły. Karierę z Oża-
rowem zaczęłam od studiów, to jest 
moja pierwsza praca. Byłam w AGH 
w Krakowie na wydziale ceramika. 
Jestem po specjalizacji materiały 
budowlane. To był mój kierunek doce-
lowy.

Na studiach zaczęłam pisać pracę 
magisterską we współpracy z Cemen-
townią Ożarów, wtedy jeszcze Grupą 
Ożarów. I tak to się zaczęło. Następ-
nie zespół CRH przyjechał do nas na 
uczelnię i rozpoczął rekrutację dla 
studentów. Wraz z dwojgiem kole-
gów zostaliśmy zauważeni i następnie 
otrzymaliśmy wstępną ofertę.

Przez pierwszy rok wszyscy razem 
zaczęliśmy pracować w central-
nej sterowni, a potem w zależno-

ści od preferencji, propozycji, każdy 
poszedł w swoją stronę. Jak wiadomo, 
cementownia oferuje bardzo szeroki 
wachlarz rozwojowy, każdy może zna-
leźć coś dla siebie. Ja trafiłam wtedy 
do działu doradztwa technicznego, 
zajmowałam się początkowo przy-
gotowywaniem receptur betonowych 
dla naszych klientów, którzy odbierają 
od nas cement. Byłam dla nich takim 
wsparciem z punktu widzenia techno-
logicznego.

W tym samym czasie pojawił się 
bardzo ciekawy projekt międzynaro-
dowy, w którym wraz z innymi krajami 
naszego klastra wschodniego trafi-
łam do grupy, w której uczyliśmy się o 
całym procesie produkcyjnym, wymie-
nialiśmy się wiedzą, doświadczeniami. 
Ostatnim etapem tego programu był 
wyjazd za granicę, gdzie mogłam 

Podczas targów na AGH w Krakowie, które odbywają się dwa razy w roku, 
Cementownia wyszukuje osoby z talentem, by zainteresować je pracą w zakła-
dzie. W ten sposób Kamila Mrozowska na ostatnim roku studiów przyszła do 
Grupy Ożarów i zaczęła staż. Dostała pracę na wydziale produkcji i współ-
spalania w centralnej sterowni. Kiedy w CRH ruszył program wyszukiwania 
młodych talentów, została do niego zgłoszona.

Program polega na tym, że młodzi inżynierowie od cementu przechodzą 
maksymalnie 3-letni program i potem obejmują stanowiska menedżerskie. 
Zarówno uczą się o produkcji cementu, jak i realizują różne projekty. Wyjeż-
dżają za granicę na pół roku lub na rok do którejś z cementowni, doskonalą 
język i wiedzę o procesie produkcyjnym. Kamila Mrozowska przebywała rok 
na Słowacji, gdzie pracowała w kontroli jakości. Tak została pokierowana w 
programie talentowym, że kiedy go zaliczyła, wróciła i objęła kierownicze sta-
nowisko menedżerskie.

Laboratorium kontroli jakości w cementowni 
Rohoznik
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Rozmowa z komendantem Komisariatu Policji 
w Ożarowie, nadkomisarzem Zbigniewem Gawłem

zdobyć trochę doświadczenia. Miałam 
okazję być rok na Słowacji. Tam też 
zaczęłam pracę jako inżynier jakości, 
to już mnie trochę ukierunkowało na 
pracę w laboratorium kontroli jako-
ści. A po powrocie czekała na mnie 
miła niespodzianka, Zaproponowano 
mi stanowisko kierownika działu jako-
ści. Wiedziałam, że będzie to bardzo 
duże wyzwanie. Ale wiedziałam też, 
że dookoła siebie mam bardzo wielu 
życzliwych ludzi.

- Jak Pani zaaklimatyzowała się 
w cementowni, w gminie Ożarów?

- Nie mieszkam w Ożarowie, 
codziennie dojeżdżam do pracy z 
Radomia. Tam mam rodzinę, swój 
dom. Natomiast bardzo lubię spędzać 
czas w Ożarowie, mam tutaj dużo kole-
żanek. Gdy jest taka możliwość, spoty-
kamy się, wspólnie spędzamy czas.

- Czym się Pani zajmuje w 
czasie wolnym? Co sprawia Pani 
przyjemność?

- Ostatnio zaczęłam biegać, cho-
ciaż w okresie koronawirusa niestety 
musiałem przerwać tę pasję. Powoli 
jednak wracam do niej, bo jest to 

dość odprężające zajęcie. Muszę przy-
znać, że polubiłam bieganie dzięki 
wyjazdowi za granicę. Wiele osób na 
Słowacji, akurat w tej cementowni, też 
biega. Nawet w ubiegłym roku wzię-
łam udział w sztafecie, gdzie jako 
12-osobowa grupa zrobiliśmy od Tatr 
do Dunaju około 360 kilometrów. 
Każdy z nas miał do przebiegnięcia 30 
km. Aby podjąć to wyzwanie, musia-
łam się do tego trochę przygotować. 
Ale ja lubię wyzwania. Od tamtego 
czasu zaczęłam bieganie i staram się 
to kontynuować.

(an)

Spotkanie ITP-C „Management Basic” Rumunia - Cementownia CRH-Medgidia 

BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE

- Rozmawiamy o bezpieczeń-
stwie w gminie Ożarów w sytuacji 
epidemii koronawirusa. Przy-
pomnijmy, jakie środki policja 
przedsięwzięła na początku tej 
nadzwyczajnej dla nas sytuacji?

- Już na samym początku rząd, 
minister zdrowia ogłosili na terenie 
Polski stan epidemii, co zobowiązuje 
policję do zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańcom. W pierwszych 
tygodniach były to dość ostre, rygo-
rystyczne przepisy. Od stanu wojen-
nego nie było tak drastycznych 
ograniczeń, zakazów w porusza-
niu się, przemieszczaniu po terenie 
kraju. Wyjątki stanowiły wyjścia w 
sprawach życiowych, do sklepu po 
zakupy, wyjazdy do lekarza. Otrzy-
maliśmy zadanie, by informować 
społeczeństwo. Ogłaszaliśmy z 
radiowozów, przez megafony infor-
macje o zakazie przemieszczania 
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się, by epidemia dalej się nie roz-
przestrzeniała. Trzeba powiedzieć, 
że społeczeństwo gminy jest bardzo 
zdyscyplinowane i ruch ten nie odby-
wał się wcale albo tylko sporadycz-
nie. Ruch kołowy też był znikomy. 
Jadąc w święta po pracy do Tarłowa, 
natknąłem się tylko na jeden samo-
chód.

Mieliśmy pewne objawy po 
zamknięciu szkół, że młodzież 
będzie wychodzić na ulice. Na 
szczęście uczniowie stosowali się 
do obowiązujących przepisów, nie 
odnotowaliśmy żadnych przypad-
ków naruszania dyscypliny.

- Ten okres nałożył na policję 
dodatkowe obowiązki spraw-
dzania osób przebywających na 
kwarantannie.

- Epidemia zaczęła zataczać 
coraz szersze kręgi, szczególnie we 
Włoszech, Niemczech. Na osoby 
przybywające z zagranicy nakładano 
obowiązek 2-tygodniowej kwaran-
tanny. Otrzymywaliśmy z sanepidu 
wykaz takich osób. Sprawdzali-
śmy je wspólnie ze Strażą Miejską, 
bo pod koniec marca Wojewoda 
Świętokrzyski wydał polecenie, 
by podporządkować nam te jed-
nostki. Kierowaliśmy strażników do 
służby tam, gdzie była szczególna 
potrzeba. Wykazali się dużym zaan-
gażowaniem. Mają swój samochód, 
jeździli po rejonie, po gminie i mie-
ście, również ostrzegali komunika-
tami o obowiązujących przepisach. 
W zwyżkowym czasie kontrole kwa-
rantannowe odbywały się na dwie 
zmiany, rano i po południu policjant 
ze strażnikiem miejskim odwiedzał 
osoby. Było ich dość dużo, około 
100. Polacy za granicą zaczęli 
bać się koronawirusa i postanowili 
masowo wracać do Polski.

Nie jeździliśmy o jednej godzi-
nie, tylko o różnych, naprzemiennie, 
rano, w południe, po południu, by 
dana osoba nie wiedziała, kiedy 
może się spodziewać patrolu. W 
większości te osoby stosowały się 
do kwarantanny. Na terenie miasta 
był tylko jeden przypadek, gdy dana 
osoba dwa razy złamała zakaz wyj-
ścia z kwarantanny i jeden przypa-
dek na terenie gminy. Przekazaliśmy 
wnioski do sanepidu i sprawy do 
sądu. Z artykułu 116 dotyczącego 
wykroczeń jeszcze sprawy są w toku. 

Co do decyzji administracyjnych 
wydanych przez sanepid – jedna 
osoba, która dwa razy złamała 
zakaz, dostała grzywnę (raz 5 tys. zł, 
drugi raz 10 tys. zł). Druga osoba 
otrzymała grzywnę 10 tys. złotych.

- Były też nakładane man-
daty na osoby, które nie nosiły 
na przykład maseczek, jeździły 
samochodem niekoniecznie w 
sprawach pilnych, na myjnię.

- Może tych osób nie było dużo, 
ale niestety zdarzały się. Musieliśmy 
je dyscyplinować. Odnośnie mase-
czek staraliśmy się pouczać, bo to 
jest też forma represji, wychowaw-
czego oddziaływania. Jeśli jednak 
ktoś notorycznie nie przestrzegał tych 
przepisów, to musieliśmy nakładać 
na danego człowieka mandat karny, 
wnioskować o ukaranie. Oczywiście 
na terenie miasta i gminy docho-
dziło do takich przypadków, w sumie 
kilkunastu, co na ten czas i obszar 
działania nie było dużo.

Nie mieliśmy kierowców, którzy 
jeździliby na myjnię. Było jednak 
kilku, którzy złamali zakaz porusza-
nia się, szczególnie po terenie gminy 
w celach rozrywkowych.

- Jak pracownicy policji prze-
strzegali zasady bezpieczeństwa, 
by nie zarazić się wirusem? Jak 
byli ubrani podczas interwencji?

- Każdy patrol miał na wypo-
sażeniu pakiet indywidualny, który 
składał się z maski, gogli, płaszcza 
ochronnego, butów, by nie doszło 
do zakażenia. Jeśli policjanci jechali 
na interwencję, to dyżurny miał obo-
wiązek poinformowania o ewentu-
alnych zagrożeniach, na przykład 
czy pod danym adresem przebywa 
ktoś na kwarantannie. Ważna była 
współpraca z sanepidem, który 
wydawał administracyjne decyzje i 
to my musieliśmy je dostarczyć.

- Były surowe rygory związane 
ze zgromadzeniami, uroczysto-
ściami religijnymi. Jak parafie 
stosowały się do przepisów?

- Mieliśmy zaufanie do probosz-
czów i kościelnych, którzy w tym 
zakresie dyscyplinowali wiernych i 
do świątyni wpuszczali określoną 
liczbę wiernych. Nie było telefo-
nów, informacji, by w którymś z 
kościołów określona liczba wier-

nych została przekroczona i trzeba 
byłoby interweniować. Podobnie 
było z kolejkami przed sklepami, 
nie ujawniliśmy przypadków, by nie-
zachowane były odległości czy nie-
nałożone rękawiczki ochronne. Nie 
ujawniliśmy zgromadzeń na tere-
nach posesji podczas imienin czy 
urodzin.

Mieszkańcy często nas sami 
informowali, gdy dochodziło do 
ewentualnego złamania przepisów. 
Jednak poczucie bezpieczeństwa 
ciągle wzrasta. Gdy ktoś zauwa-
żał, że coś się dzieje, że jest więk-
sza liczba osób, to do nas zgłaszał. 
Musieliśmy sprawdzać, czy rzeczywi-
ście dane wykroczenie ma miejsce.

- Ujawniała się wspólna odpo-
wiedzialność.

- Otrzymywaliśmy dużo telefo-
nów. Społeczeństwo samo nas infor-
mowało, bo napływ ludzi z zagranicy 
był dość duży. Ta lista codziennie 
pęczniała. Zdarzały się osoby, które 
przyjeżdżały z zagranicy i nie infor-
mowały o tym służb.

- Jakie wnioski, jakie reflek-
sje po zdarzeniach związanych 
z epidemią nasuwają się Panu 
komendantowi?

- Patrząc na skalę epidemii, 
podejmowane w naszym kraju 
działania były skuteczne. Jednak 
udało nam się zahamować epide-
mię, mieszkańcy wykazali instynkt 
samozachowawczy. Przebywali w 
domach, nie wychodzili z dziećmi na 
place zabaw, do parków. Nie jeździli 
na imprezy. Trzeba ich pochwalić, że 
dzisiaj czują się odpowiedzialni za 
siebie, za swoje dzieci. Niestety, są 
też osoby, jak w każdym społeczeń-
stwie, którym na niczym nie zależy.

Na szczęście na terenie gminy 
Ożarów przeprowadzane testy nie 
wykazały żadnego zakażenia wśród 
mieszkańców. I z tego trzeba się cie-
szyć. Były dwa podejrzenia, osoby 
miały objawy koronawirusa. Po 
testach wynik okazał się negatywny. 
Działania policji były skuteczne, nie 
chcieliśmy nadmiernie dyscyplino-
wać mieszkańców, karać. Najczę-
ściej staraliśmy się pouczać. Nie 
jesteśmy aparatem ucisku, tylko for-
macją przyjazną społeczeństwu.

(an)

BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE
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Od 5 kwietnia do 3 lipca czynna 
była w Miejsko - Gminnym Ośrodku 
Kultury im. A. Patkowskiego w Oża-
rowie wystawa prac uczniów „My 
też mamy talent V”. Była to już piąta 
edycja wystawy organizowanej z ini-
cjatywy nauczycielki Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. E. Szylki w 
Ożarowie Bożeny Małeckiej. W tym 
roku wystawa miała szerszy zasięg 
- oprócz prac uczniów ożarowskiej 
szkoły pokazano prace uczniów szkół 
z pobliskich miejscowości: Pisar, Jano-
wic i Lasocina. Prace wykonali ucznio-
wie czterech szkół pod kierunkiem 
nauczycielek: Doroty Dąbrowskiej, 
Doroty Chmiel, Sylwii Szymańskiej - 
Broś oraz Bożeny Małeckiej.

Ekspozycja zawiera, jak co roku, 
dużą ilość i bogactwo realizacji. Auto-
rami są dzieci i młodzież szkolna w 
różnym wieku. Bardzo odmienne 
widać techniki, sposoby wykonania 
oraz interpretację otaczającej rzeczy-
wistości, obserwowanej i wyobraża-
nej. Tematykę stanowią krajobrazy, 
budynki, postacie, portrety oraz fakty 
związane z aktualnymi potrzebami. 
Z tematyki okolicznościowej Bożena 
Małecka zaproponowała do plastycz-
nych przedstawień osobę papieża 
Jana Pawła II w związku z setną rocz-
nicą jego urodzin przypadającą w 
tym roku. Powstały wizerunki Wiel-
kiego Polaka zrobione kredką, farbą 
i ołówkiem. Zasugerowała także do 
wspomnień Bitwy Warszawskiej i jej 
bohaterskich uczestników. Zaowo-
cowało to nakreślonymi portretami, 
m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego 
i generała Władysława Sikorskiego. 
Nie zabrakło także ładnych realizacji 

Wychowanie do piękna

wynikłych z inspiracji dziełami słyn-
nych z historii sztuki artystów: Picassa, 
Chagalla, Matisse’a, Mondriana, 
Modiglianiego i Rothko. Było też kilka 
dobrych przedstawień paryskiej Wieży 
Eiffla autorstwa kilku uczniów zain-
spirowanych dziełami Roberta Delau-
naya o tej tematyce. Jedna z prac o 
zwierzętach przypomina dzieła prehi-
storycznego malarstwa jaskiniowego. 
Można było również zobaczyć obra-
zek z przedstawieniem oryginalnego 
budynku, w którym mieści się muzeum 
poświęcone wielkiemu artyście, jakim 
był Salvador Dali. Pokazano również 
przedstawienie malunków w stylu 
graffiti lub street art., czyli sztuka 
ulicy. Wykonane zostały z talentem, 
bo dokładnie oddają charakter tej 
plastyki. Najwięcej eksponatów (jed-
nocześnie pełnych wyrazu) powstało 

o przyrodzie, górach, pejzażach nad 
wodami, ludziach i ich czynnościach. 
Portrety dziewcząt uformowanych 
ołówkiem zwracają uwagę żywością 
wyrazu twarzy. Osobną grupę stano-
wią wizerunki kreślone węglem. Portret 
drzewa wyrósł z techniki wydzieranki i 
naklejanki. Ukształtował go także kolor. 
Dużo realizacji powstało pod kredką, 
pastelą i farbą. Niektóre ukształtowano 
masą solną. Wszystkie zaprezentowane 
eksponaty zdradzają wrażliwy stosunek 
do kreowanej rzeczywistości w sposób 
szczery, co dodaje im oprócz ekspresji 
sporo uroku.

Wystawę przygotowała Eleonora 
Diener - Czuba. Z powodu pandemii 
nie odbył się wernisaż, ale na stronie 
internetowej MGOK można oglądać 
fotografie oraz relację z ekspozycji. 

Tomasz Staszewski
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Dar wolności i nadziei
20. rocznica śmierci ks. Józefa Tischnera

KULTURALNIE

W dniu 28 czerwca minęło 20 
lat od śmierci wybitnego kapłana, 
publicysty, filozofa i człowieka. W 
ostatniej drodze na cmentarz w 
Łopusznej towarzyszyło ks. Tischne-
rowi 20 tysięcy bliskich i przyjaciół. 
Za swego życia powiedział: „Śmierć 
jest podobno wymysłem diabła. Bo 
nie człowiek wymyślił śmierć. Nie 
Bóg wymyślił śmierć. Bóg wymyślił 
życie. Wymyślił miłość, która z życia 
się bierze i z której życie się bierze”. 
Ta miłość i humanizm, nakierowane 
na człowieka, towarzyszyły mu przez 
całe życie. 

W 2001 roku po śmierci ks. pro-
fesora ukazała się uznana za bestsel-
ler, nominowana do Nagrody Nike, 
obszerna biografia pt. „Tischner”, 
autorstwa Wojciecha Bonowicza, 
dziennikarza, publicysty, poety, redak-
tora „Tygodnika Powszechnego”. 

Ks. Józef Tischner wyprzedzał 
wyobraźnią swoje czasy. Zostawił 
po sobie ogromny dorobek. Pisał 
rozprawy i eseje poświęcone pro-
blematyce społecznej, filozoficznej 
i religijnej. Został autorem wielu 
przedsięwzięć. Współtworzył wydział 
filozoficzny Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie. W 1982 roku, 
wspólnie z prof. Krzysztofem Michal-
skim, został współzałożycielem Insty-
tutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, 
który stał się miejscem spotkań inte-
lektualistów i naukowców Wschodu 
i Zachodu. Został pierwszym preze-
sem Rady Naukowej Instytutu. Był 
kapelanem „Solidarności”. Przez lata 
związany był z redakcją „Tygodnika 
Powszechnego”.

Jerzy Pilch: „Kiedy Tischner przy-
chodził do Tygodnika, siadał zawsze 
w sekretariacie, naprzeciw pani Kasi. 
I wtedy na ogół dość ospałe życie 
ulegało wzmożeniu. Albo można 
też powiedzieć, całkiem zamierało, 
bo wszyscy się koło niego skupiali. 
Wszystko, co mówił, obracało się w 
powieść, nie w anegdotę, ale w litera-
turę. On po prostu byle jak nie umiał 
mówić”. 

Profesor Krzysztof Michalski: „Był 
bardzo bliski Ojcu Świętemu, któremu 
bardzo zależało na tym, aby przybli-

żyć kulturę polską Zachodowi, nie 
tylko czerpać z Zachodu, ale podzielić 
się naszym wielkim dorobkiem kultu-
ralnym. Tę samą ideę miał Tischner 
i wielokrotnie spotykali się w Castel 
Gandolfo, letniej rezydencji papieża, 
gdzie dochodziło do wspólnej roz-
mowy o tych sprawach z uczestni-
kami spotkań. Tischner był łącznikiem 
między nami. Darzył go zaufaniem. 
Potem nabrał zaufania również do 
nas, ale zbudowane to było na przy-
jaźni i zaufaniu do Tischnera […] 
Było coś specjalnego w Wojtyle, co 
sprawiało, że jako papież pozostał 
człowiekiem niezwykle otwartym. W 
Castel Gandolfo siedział z nami, gdy 
Tischner opowiadał dowcipy, kawał 
za kawałem. Papież śmiał się tak jak 
i my. Kiedyś mało go nie uderzyłem w 
plecy. Bałem się, że się zakrztusi. Był 
czerwony ze śmiechu”.

Ksiądz Adam Boniecki: „Podczas 
jednej z pielgrzymek do Polski papież 
przelatywał nad bacówką Tischnera. 
On wiedział, że tutaj wielu ludzi chce 
zdyskwalifikować Tischnera jako pro-
fesora. Papież doskonale rozumiał i 
wiedział, jaka to jest krzywda. Później 
papież, idąc przez kościół, rozgląda 
się i widzi Tischnera pod filarem z tyłu 
(on nigdy nie pchał się do pierwszego 
rzędu) i przywołuje go, żeby mu powie-
dzieć, że leciał nad jego bacówką. 
Mówił nie po to, żeby o tym fakcie go 
poinformować, tylko żeby pokazać 

wszystkim, że Tischner jest ważnym 
człowiekiem, któremu warto powie-
dzieć, że leciał helikopterem nad jego 
bacówką. To było mistrzostwo Woj-
tyły - takie drobne, odruchowe gesty 

wpisywał w pewną 
swoją strategię 
działania”.   

W obliczu odra-
dzających się dyk-
tatur i populizmu 
warto przypomnieć 
przesłanie ks. prof. 
Józefa Tischnera, i 
myśl bardzo dzisiaj 
aktualną, o drama-
cie życia człowieka.

Tischner myślał 
o Europie jak o 
domu. To było 
myślenie wspól-
notowe. Łagodził 
lęki eurosceptyków. 
Komentował słowa 
papieża z 1995 

roku w ONZ, który w refleksjach o 
Europie mówił o narodach i ich pra-
wach. Tischner w rozważaniach defi-
niował i objaśniał znaczenie domu 
kryjówki, daru wzajemności, dialogu i 
nadziei, zwłaszcza na drugiego czło-
wieka. To wynikało z sedna jego „Filo-
zofii dramatu” (Wydawnictwo „Znak”, 
Kraków 2001). Stawiał pytania: Kim 
jest drugi, którego spotykam? Dla-
czego zło? Czym są piękno, prawda, 
dobro?

Kontynuując rozważania, dom 
z jego przestrzenią jest najbliższy 
człowiekowi. Z okien widać pierw-
szy widok na świat. Wszystkie drogi i 
powroty prowadzą do niego. Dom jest 
gniazdem. W nim rodzi się życie. W 
nim się mieszka, cierpi, raduje, cieszy. 
Stąd odchodzimy w ostatnią drogę, na 
spoczynek wieczny. W domu czujemy 
się swojsko, bezpiecznie przed kata-
klizmami, nieprzyjaźnią. W domu cie-
szymy się wolnością, jest ona kluczem 
do wspólnoty. Powstaje wzajemność, 
która jest darem - jeśli nie jest on wyra-
chowany, a z serca. W przeciwnym 
razie staje się zapłatą za coś. Gdzie 
zjawia się szczery dar, tam powstaje 
wzajemność, bez wyrachowania. Dar 
jest owocem wolności nakierowanej 
na drugiego człowieka. Zwłaszcza w 
relacji kobiety i mężczyzny. Więź jest 
fundamentem domu.

Niestety, domy też ulegają rozpa-
dowi. Rozpada się wewnętrzna struk-
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tura. Wzajemność ulega destrukcji. 
Ten, kto nie chce wzajemności, zamie-
nia dom w kryjówkę. Objawia się ona 
brakiem zdolności budowania więzi z 
otoczeniem. Nieustannym poczuciem 
zagrożenia. Wtedy człowiek wybiera 
kryjówkę. Granicą jest otwarta prze-
strzeń. Cyt. z „Filozofii dramatu: 
„Człowiek wznosi mury domu. Stają 
się one coraz grubsze, potężnieją 
według miary rosnącego w nim lęku. 
Dom przemienia się w warownię, 
zamczysko, fortecę. Nie służy już do 
mieszkania, lecz do dominacji nad 
okolicą i zamieszkującymi go ludźmi. 
Zadaniem tej budowli jest budzić lęk. 
To już nie jest dom. To jest ostrzeże-
nie i groźba. We wnętrzu tej kryjówki 
przebywa człowiek. Poza kryjówką 
są wrogowie. W kryjówce sojusznicy. 
Granica między wrogiem a sojuszni-
kiem jest płynna. Każdy sojusznik jest 
potencjalnym zdrajcą. Trzeba śledzić 
sojuszników, aby móc uprzedzić ich 
zdradę. Regułą podstawową czło-
wieka z kryjówki jest podejrzliwość. 
Człowiek okazuje się niezdolnym do 
wzajemności”. Pogardza klęczniko-
wymi miernotami, pełnymi strachu, 
którzy są mierni, ale wierni, gotowi 
do wszystkiego. „Człowiek z kryjówki” 
staje się dyktatorem. Z obawy o życie 
otoczony jest wieloma ochroniarzami, 
często na wyrost. Dyskretnie pilno-
wana jest przez policję jego kryjówka. 
Lęki przed utratą władzy i strach 
przed zdradą powodują bezwzględ-
ność, frustrację, mściwość i odwet. 
Manipulacja i zarządzanie strachem, 
wykluczenie całych grup społecznych, 
epitety, odczłowieczanie i pogarda - 
stają się chlebem powszednim. 

Można by się doszukać w tym 
pewnych analogii do czasów obec-
nych i braku wyraźnego sprzeciwu 
społecznego, gdyby te procesy nie 
spowszedniały w obliczu problemów 
dnia codziennego i nakładających się 
nowych, coraz częściej negatywnych, 
zdarzeń w przestrzeni publicznej.

Tak toczą się dramaty człowieka 
i narodów, które ks. J. Tischner w 
rozważaniach filozoficznych zawarł 
w „Filozofii dramatu” i obszernym 
dorobku przesłania swej humanistycz-
nej myśli. Po totalitaryzmie sowiec-
kim odziedziczyliśmy mentalność 
społeczną skażoną, nazwaną przez 
Tischnera „Homo sovieticus”. To czło-
wiekiem, którego świadomość okre-
ślana jest przez byt (jak władza daje, 

to trzeba brać). Przy tej świadomości 
występuje brak pragnień duchowych. 
Dostrzega się brak odpowiedzialno-
ści przy jednoczesnych  pretensjach, 
roszczeniach, obwinianiu innych. Przy 
chorobliwej podejrzliwości i świado-
mości jakiegoś nieszczęścia. 

Taki człowiek ze schorowaną 
wyobraźnią wierzy nieustannie w 
spiski. Najgorszy jest też lęk przed 
wolnością. Lęk, nakazujący scedować 
decyzje na rzecz „nieomylnej” władzy, 
która tylko na to czeka. Człowiek w 
tym systemie znaczy niewiele. Odbie-
rane są mu prawa.

Odpowiedzią i kierunkiem, który 
widział ks. Józef Tischner, jest droga 
ku chrześcijaństwu ewangelicznemu, 
zaufaniu do człowieka, do jego wol-
ności i praw. Droga do wspólnoty ludzi 
wolnych i pojmujących swoją wiarę 
jako odpowiedzialność za wspólny 
świat.

Przyjaciele i bliscy określali ks. 
Tischnera jako nauczyciela mądro-
ści życiowej. Mówił przekonująco dla 
większości. Kochał Polskę, lecz znal 
też okropne cechy polskości: niena-
wiść, zawiść, nadęcie, głupotę, egzal-
towaną tromtadrację. Kochał wolność 
jako największy dar Boży dany czło-
wiekowi. Kochał Kościół Chrystusowy, 
ale dostrzegał też zło. Obok polsko-
ści szlachetnej, ożywionej duchem 
poświecenia, odwagi i rozumu, jak 
mówił, istnieje także inna polskość. 
Wypełniona nienawiścią i pychą. 

Był też wielokrotnie ofiarą tych 
przywar, ale nigdy nie odpłacał jej tą 
samą monetą. Pamięć o nim zamiesz-
kała w Łopusznej, w „Tischnerówce”, 
izbie pamięci, swoistym muzeum, 
które w 2005 roku stworzyła pasja, 
zapał i praca wielu ludzi. 

Jeśli będziecie kiedyś między 
Nowym Targiem a Nowym Sączem 
odwiedźcie „Tischnerówkę”.

Kiedy umarł, znany publicysta 
napisał, że był darem. „To był dar 
Boga dla każdego, kto z nim obcował. 
Pan Bóg stworzył Tischnera po to, żeby 
dać ludziom widzialny znak wiary, 
miłości i nadziei. Żeby każdy, kto się 
z nim zetknął, mógł mieć takie odczu-
cie kontaktu z dobrem, z mądrością 
serca. Z niego promieniowało jakieś 
dobro, jakieś wewnętrzne światło”. 

Po śmierci Tischnera w jednym 
z felietonów Jerzego Pilcha ukazały 
się słowa: „Dostrzegam wielką mgłę, 
która wszystko spowija (ksiądz pro-

fesor zwykł był mówić: „gmła”). Za 
mgłą jest redakcja, do której przy-
chodził, i w której wtedy wzmagało 
się lub zamierało życie. Za mgłą jest 
ból i rozpacz, za mgłą jest Łopuszna. 
Jerzy z żoną Turowiczowie, Pszon i 
Tischner ruszają bardzo mglistym 
rankiem ku pustej bacówce. Idą 
powoli, rozmawiają, słychać głos 
Tischnera”.

Moja fascynacja dziełem życia 
ks. Tischnera spowodowała, że w 
okresie tych 20 lat zrealizowaliśmy w 
Domu Kultury w Ożarowie projekty 
w postaci wieczorów autorskich, 
wystaw fotograficznych, prezentacji 
filmów poświęconych jego osobie 
przy dużym zainteresowaniu miesz-
kańców. W tych przedsięwzięciach 
otrzymywałem wsparcie Burmistrza 
Ożarowa Marcina Majchera, zaan-
gażowanie i pomoc organizacyjną 
dyrektora Domu Kultury w Oża-
rowie Mariana Susa. Podczas tych 
spotkań gościliśmy przyjaciół ks. 
Józefa Tischnera w osobach: Wandy 
Czubernatowej - „tiśnerowej muzy” 
z Raby Wyżnej, Jana Antoła z Bań-
skiej Niżnej - „mędrola Georgiasza”, 
czyli filozofa z „Historii filozofii po 
góralsku”, Andrzeja Roga - aktora 
teatrów krakowskich, przyjaciół 
górali z Krościenka nad Dunajcem. 
Przede wszystkim gościliśmy wyjąt-
kowe osoby: Wojciecha Bonowicza, 
Kazimierza Tischnera - prezesa Sto-
warzyszenia "Drogami Tischnera", 
młodszego brata ks. Józefa, który 
przez lata wraz z Wojciechem Bono-
wiczem i innymi osobami przekazują 
myśl i przesłanie ks. prof. Tischnera, 
na zaproszenie wielu środowisk w 
Polsce.

W czerwcu br. ukazała się w 
Wydawnictwie „Znak” kolejna, roz-
budowana biografia - książka pt. 
„Tischner”, autorstwa Wojciecha 
Bonowicza. Autor mówi: „Od lat zaj-
muję się osobą i dziełem ks. Józefa 
Tischnera. Biografia to nowa książka. 
Choć można też powiedzieć - zmie-
niona i znacznie poszerzona wersja 
książki opublikowanej w 2001 roku. 
Dodałem wiele wątków, bo przez 
ostatnich 20 lat zebrałem mnóstwo 
nowych informacji, dotarłem do 
kolejnych dokumentów, wysłuchałem 
nowych opowieści. Książka jest spo-
tkaniem z człowiekiem, który przy-
wraca ludziom nadzieję. 

Marcin Kwieciński
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Pisaniem zajmuję 
się od ponad pół 
wieku. Zaczynałem 
od pisania reportaży 
z działalności straży 
pożarnych do czaso-
pisma „Strażak” i do 
„Przeglądu Pożarni-

czego”. W ciągu tego okresu uzbie-
rało się kilkaset artykułów. Zakres 
swojej działalności rozszerzyłem po 
zetknięciu się ze środowiskiem regio-
nalnym, jakie powstało w Ożarowie 
przy Domu Kultury w związku z powo-
łaniem miesięcznika „Ożarów”, a 
zapoczątkowane przez Marcina Kwie-
cińskiego, Mariana Susa i oczywiście 
pod patronatem redaktora Józefa 
Myjaka. 

Wtedy w Ożarowie rozpoczął się 
regionalizm w lokalnym wydaniu, 
wyrażany w pierwszej kolejności na 
łamach „Ożarowa” poprzez ciekawe 
publikacje z historii i życia bieżącego 
gminy i regionu. Czasopismo razem 
ze skupionymi wokół niego osobami 
pełni ważną funkcję w upowszech-
nianiu zainteresowań historią tego 
terenu, mobilizuje do wnikania w 
kolejne nowe tematy i działania. 

W ciągu minionych dwudziestu lat 
funkcjonowania „Ożarowa” w każdym 
numerze coś publikowałem. Najpierw 
były to bliskie mi tematy strażackie, 
ale zakres moich zainteresowań się 
rozszerzał i bez inspiracji płynącej z 
łamów pisma, od redaktora Józefa 
Myjaka, na pewno bym wielu kolej-
nych poważniejszych zadań nie wyko-
nał. Trzeba też zauważyć, że strażacka 
służba ma w sobie walory posłannic-
twa, pracy wśród ludzi i łączy się z 
regionalizmem. 

Największym moim dokonaniem 
jest kilka wydanych książek. Jest to 
monografia „Pożarnictwo ziemi san-

domierskiej”, która 
w roku 2011 została 
przez Zarząd Główny 
Związku OSP RP skla-
syfikowana na pierw-
szym miejscu wśród 
publikacji strażackich, 
jakie ukazały się w 
tym roku. Podobnie 
wysoką ocenę uzy-
skała kolejna mono-
grafia powiatowa 
straży w roku 2017, 
„Strażacy powiatu 
człuchowskiego 1945-
2016”. Oczywiście nie 
zapomniałem o naszej gminie, pisząc 
monografię jej straży w roku 2003 - 
„Nie tylko gaszą”. Nawiązując z kolei 
do powiatu opatowskiego w książce 
„Strażacka pamięć”, ukazałem zapo-
mnianą postać kpt. poż. Gustawa Cie-
ślickiego, wybitnego oficera strażaka i 
patrioty, pierwszego przedwojennego 
komendanta powiatowego straży 
pożarnych w Opatowie. Jest jeszcze 
kilka innych mniejszych objętościowo 
pozycji książkowych, których wielkość 
i jakość była zazwyczaj podyktowana 
posiadanym na to zadanie budżetem.  

Ale zrealizowałem także zadanie 
pisarskie zupełnie z innej tematyki, 
mianowicie kościelnej, z inspiracji i 
za namową proboszcza mojej para-
fii ks. Marka Łuszczyńskiego. Mate-
riały do monografii „Z dziejów parafii 
Przybysławice” przygotowane zostały 
przez trzech autorów. Ja dokonałem 
ostatecznego zredagowania książki, 
ułożenia kolejnych tematów, przy-
gotowania materiałów graficznych, 

doboru fotografii,
Inne moje wydaw-

nictwa to foldery, 
kalendarze plan-
szowe, wydawane z 
różnych okazji i uro-
czystości. Na przykład 
był to folder na temat 
Mateusza Wrony, 
założyciela szkoły w 
Jakubowicach w roku 
1865, albo folder 
z okazji jubileuszu 
25-lecia szkolnej 
drużyny pożarniczej 
w Janowicach. Nie 

zapomniałem o rodzinie, wydając 
fotoalbum przedstawiający historię 
rodziny Chmielewskich od XVIII wieku, 
zawierający kilkaset fotografii pocho-
dzących z okresu od początków XX 
wieku 

Moja działalność regionalna to nie 
tylko pisanie, ale także działania orga-
nizatorskie wzbogacające i upamięt-
niające czyny oraz osoby zasłużone w 
regionie. Współdziałając z zarządami 
poszczególnych OSP na terenie gminy, 
dopracowałem się powstania ekspo-
zycji historycznych w remizach strażac-
kich ukazujących nie tylko strażactwo, 
ale także historię danej miejscowości. 
Powstały salki albo kąciki historyczne, 
czego wcześniej nie było.  

Kolejne moje działania regionalne 
to organizacja działań upamiętniają-
cych zasłużone osoby. Tak też organi-
zowałem sesje historyczne poświęcone 
osobom z rodziny Gombrowicza, futu-
rysty Młodożeńca, wójta Wrony, poety 
Czerwca i inne. W szczególności przy-

Mój regionalizm
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wróciłem na terenie gminy pamięć o 
Legionach Józefa Piłsudskiego. Prze-
jawami materialnymi tego są Pomnik 
Legionowy w Jakubowicach oraz 
odbywający się co roku Marsz Szla-
kiem Legionów po gminie Ożarów.  
Ostatnio na kanwie obchodów 100-
lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę organizuję powiatowe sesje 
historyczne dotyczące udziału straża-
ków w dziele niepodległości w Klimon-
towie i Chojnicach.

Podczas pełnienia funkcji radnego 
w pierwszych latach tego wieku moje 
zainteresowania regionalne poszły 
jeszcze dalej. Wykorzystałem możli-
wości poruszania pewnych innowacyj-
nych spraw na forum rady, mając na 
uwadze uaktywnienie i wzbogacenie 
działalności kulturalnej na ożarow-
skiej wsi. Między innymi zapropo-
nowałem wprowadzenie dożynek 
gminnych, które pierwsze zorganizo-
waliśmy wspólnie z Markiem Mazurem 
z Wyszmontowa i Mirkiem Pietrkie-
wiczem z Czachowa. Zainicjowałem 
też budowę chodników wiejskich. To 
wtedy nadzorujący to przedsięwzięcie 
wiceburmistrz Paweł Rędziak w pełni 
rozwinął inicjatywę i zbudował za 
jednym zamachem chodnik dla trzech 
wsi: od Przybysławic przez Jakubowice 
do Sobótki, zwiększając tym samym 
bezpieczeństwo pieszych i rowerzy-
stów. Proponowaliśmy, aby w ramach 
kanalizacji gminy oprzeć ją o dwa 
rurociągi poprowadzone w południo-
wej części gminy dolinami strumieni 
od Sobótki i od Grochocic do oczysz-
czalni w Ożarowie. Wtedy ten projekt 
wydawał się za drogi.

Współdziałając z prezesem sołty-
sów Jurkiem Nogajem i Tadeuszem 
Matyjaskiem, przez kilka lat na 
początku drugiej dekady XXI wieku 
dopominaliśmy się wprowadzenia 

Śladami 
zawichojskich 

schronów

Funduszu Sołeckiego i w końcu przed 
kolejnymi wyborami się udało. Fun-
dusz pokazał aktywność mieszkań-
ców, stworzył możliwości dalszych 
zmian w sferze kultury wiejskiej i roz-
woju gospodarczego.

Przy okazji zajmowania się dzia-
łalnością regionalną zgromadziłem 
pokaźne archiwum i dysponuję mate-
riałami na różne tematy. Między innymi 
kompletuję filmy video, począwszy od 
roku 1990, kilka tysięcy fotografii w 
wersji papierowej i elektronicznej. W 
bibliotece są najważniejsze wydawnic-
twa niezbędne w działalności publika-
torskiej, roczniki niektórych czasopism, 
zbiory wybranych aktów prawnych. 

Naturalnym jest, że z wiekiem 
spada tempo prac. W środowisku 
ożarowskim ubywa niestety osób  
zajmujących się działalnością regio-
nalną, a młodych nie widać, co moim 
zdaniem jest pochodną braku pro-
mocji działalności społecznej i ludzi 
zajmujących się tą dziedziną. Naj-
bardziej bolesna strata nastąpiła z 
powodu choroby red. Józefa Myjaka, 
promotora tej działalności w Ożaro-
wie i na Sandomierszczyźnie od wielu 
lat. Pozostają jeszcze do zrobienia 
pewne tematy, bo jeśli nasze poko-
lenie tego nie zrobi, zaginie ślad, od 
którego należałoby podjąć kolejne 
działania. Mówi się, że pod latarnią 
jest najciemniej. Otóż niepokoi mnie 
ignorancja tak po linii społecznej, jak i 
zawodowej wokół  jakichkolwiek dzia-
łań nad utrwaleniem pięknych kart 
powiatowego pożarnictwa opatow-
skiego Mimo moich inicjatyw, nic w 
tym temacie nie zrobiono. Mijająca w 
tym roku kolejna ważna rocznica na 
drodze do niepodległości powinna 
być okazją do zorganizowania lokal-
nej sesji historycznej. 

Wiesław Chmielewski

Od wczesnej wiosny na terenie 
Zawichostu trwają prace związane z 
wyeksponowaniem obiektu wojsko-
wego - wybudowanego podczas I 
wojny światowej schronu. Fortyfika-
cję, o przeznaczeniu obserwacyjno-
-bojowym, w roku 1916 wybudowali 
Austriacy. Bunkier, który znajduje się 
w sąsiedztwie symbolicznego krzyża 
znaczącego miejsce pochówku osób 
zmarłych na cholerę, znajdziemy na 
niewielkim wzgórzu na peryferiach 
miasta, przy drodze wojewódzkiej 
777, biegnącej w kierunku Sandomie-
rza. Jest to jeden z czterech przykła-
dów wojskowej architektury militarnej. 

Poza odczyszczeniem i przygotowa-
niem do zwiedzania samego obiektu 
zakres prac obejmuje również czynności 
porządkowe wokół schronu, przygo-
towanie znaków informacyjnych oraz 
stworzenie ścieżki dydaktycznej dla 
przyszłych zwiedzających. Przy wspar-
ciu Katarzyny Kondziołki, Burmistrz 
Zawichostu, porozumieniu z właścicie-
lami gruntu oraz terenowym konser-
watorem zabytków, zadaniem kierują 
członkowie Stowarzyszenia Miesz-
kańców Gminy Annopol „Szansa”. 
W działania zaangażowani są rów-
nież pracownicy Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Kultury w Zawichoście oraz 
członkowie opatowskiego Stowarzysze-
nia „Wspólne dziedzictwo”.  Merytorycz-
nie prace wspiera znany czytelnikom 
„Ożarowa” historyk Marek Lis.

Jeśli uda się wcielić w życie plany, 
zawichojski bunkier stanie się częścią 
turystycznego szlaku fortyfikacji I wojny 
światowej na terenie powiatów sando-
mierskiego i opatowskiego. 

P. Sus-Lutyńska
foto archiwum MGOK i „Szansa”
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Nasze sołectwa - dwadzieścia lat później

Przybysławice
Burmistrz Marcin Majcher:

Liderem w sołectwie jest pani 
sołtys, która stara się wszystko orga-
nizować. Poczyniła wiele starań, aby 
we wspaniałym budynku remizy, w 
którym mieści się świetlica, znalazło 
się też zaplecze kuchenne, łazienki, 
położono podłogi, wymieniono okna. 
To wszystko zostało wykonane z inicja-
tywy pani sołtys. Wielkie podziękowa-
nia dla niej.

Strażacy również postarali się uak-
tywnić. Uporządkowali teren, by oto-
czenie zyskało ładny wygląd.

W sołectwie większość stanowią 
osoby starsze. Trudno więc wymagać 
od nich dużej aktywności. Jest kilku 
rolników, którzy starają się działać na 
większą skalę.

Sołtys: Lucyna Krakowiak:

Sołectwo liczy 195 mieszkańców, 
55 rodzin, 47 budynków. Można w 
nim wyodrębnić kilka części, które 
mają własne nazwy. Część, gdzie Przy-
bysławice wzięły swój początek, nosi 
nazwę Stara Wieś, za cmentarzem jest 
Stary Dwór Żydowski, droga w stronę 
Wlonic to Żydowiec, w kierunku Śmi-
łowa - ulica Śmiłowska, w stronę Prus - 
Betonówka (od drogi betonowej), przy 
głównej drodze - Główna. Jest jeszcze 
część zwana Księży Dół. Przed wojną 

w Przybysławicach mieszkało wielu 
Żydów, był nawet dwór żydowski. W 
czasie wojny część z nich uciekła do 
Ożarowa, potem wszyscy zginęli.

Przybysławice są rozdzielone na 
dwie części. Przez miejscowość prze-
biega droga krajowa nr 79 z War-
szawy do Sandomierza, dochodzi tu 
często do wielu kolizji. Jest też zielony 
szlak rowerowy imienia Witolda Gom-
browicza.

Na terenie sołectwa są kapliczki, 
przydrożne krzyże, figura Matki 
Boskiej. Jest ich w sumie 6, znajdują 
się na zakręcie, przy kościele, na 
gruntach Roźmiejów, Wójtowiczów. 
Majówki odbywają się w kościele, bo 
wszyscy mają blisko do świątyni.

Kościół parafialny pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego powstał w 
ubiegłym wieku dzięki ziemianom z 

pobliskiego Śmiłowa. To najwięk-
szy zabytek w sołectwie. Obok 
znajduje się cmentarz, na którym 
zachowało się wiele nagrobków 
ciekawych pod względem rzeź-
biarskim. Najstarsze pochodzą z 
połowy XIX wieku.

Cmentarz odwiedzają nie tylko 
krewni pochowanych tutaj osób, ale 
przyciąga on również miłośników 
pisarza Witolda Gombrowicza, 
którego bliscy są tu pochowani. Do 
parafii należy 8 małych miejsco-
wości: Przybysławice, Jankowice, 
Tominy, Śmiłów, Binkowice, Prusy, 
Józefków, Jakubowice. Plebania 
jest murowana. Powstała podczas 
okupacji, wybudowana z kamienia 
ufundowanego przez ówczesnych 
strażaków.

Ksiądz proboszcz stara się o 
środki zewnętrzne, bo potrzebne są 
pieniądze na renowację organów, 
położenie kostki na cmentarzu. Zawsze 
z proboszczem, który jest u nas od 
2003 roku, wspieramy się, możemy 
na siebie liczyć. Ksiądz zawsze nam 
pomoże, doradzi. Nie oddamy go, 
choćby chciał odejść.

Roźmiej, Krakowiak, Wójcik, Wój-
towicz, Przytuła - to najbardziej znane 
w sołectwie nazwiska. W ostatnich 
latach przybyło tu sporo osób. Jest 

tak, że panienka pochodzi stąd, a 
kawaler z zewnątrz, na którego mówi 
się przybłęda. Wieś jednak zamiera, 
więcej jest pogrzebów niż chrzcin. 
Dzieci rodzi się mało. W tym roku nie 
urodziło się ani jedno dziecko (stan na 
5 lipca), w 2019 roku Ania Mgłosiek 
z domu Walczak urodziła córkę Zosię, 
Agata Kurkowska - Papaj - synka 
Stasia, Dorota i Mariusz Płaneccy 
– córkę Lenkę. U Krzysztofa Pajdy w 
2013 roku urodziła się Malwinka, 
w 2017 – Lilianka. Mała wieś, mało 
młodych, mało dzieci.

Złote gody obchodzili u nas pań-
stwo Roźmiejowie (ślub w 1965), Dąb-
kowie (ślub w 1966).

Do najstarszych mieszkańców 
należą: Leontyna Pajdała (90 lat), 
Leokadia Schabowska (90 lat), 
Jadwiga Leśniak (87 lat), Henryka 
Sobczyk (87 lat), Stanisław Henryk 
Gołąb (82 lata), Hieronim Roźmiej (82 
lata), Henryk Dąbek (81 lat).

Sąsiadka Izabela Sałapa (78 lat) - 
sama (wdowa), sąsiad Henryk Przytuła 
– samotny (kawaler). I wieś się kończy. 
Dwoje z moich dzieci, syn Karol, córka 
Justyna, osiedliło się we Wrocławiu, 
syn Maciej jest na miejscu, pracuje w 
ożarowskiej cementowni. 

Dawniej była chęć do pracy, zżycie, 
wspólnota, teraz – cztery ściany, tele-
wizja, Internet. To nas zabija.

Przybysławice to stara wioska zaj-
mująca 330 ha powierzchni, w tym 
278 to użytki rolne. Ziemia jest tu 
bardzo dobra, klasa I-III, fragmentami 
występują czarnoziemy i gleby bru-
natne. Średnia wielkość gospodarstwa 
wynosi 7 ha. W zależności od klasy i 
położenia  1 ha kosztuje około 60 -70 
tys. zł, drożej przy głównej trasie, tam, 
gdzie jest podciągnięta woda, gaz.

Do liczących się gospodarzy należy 
Łukasz Kiec, który posiada 30 ha, 
do tego jeszcze dochodzi dzierżawa. 
Uprawia buraki, ziemniaki, kukury-
dzę, zboża, proso. Ma też hodowlę 
krów. Pozostali mają po około 10 ha, 
przeważnie uprawiają zboża. Grunty 
są dobre, ale mała jest opłacalność. 
Działalność gospodarczą prowa-
dzi Tomasz Dąbek. Sprzedaje pasze, 
prowadzi transport międzynarodowy. 
Ireneusz Stawiarski prowadził firmę 
remontowo- budowlaną, ale zmarł 
przed dwoma laty. Miał 51 lat. Firma 
prężnie działała, właściciel zatrud-
niał kilka osób, ufundował ołtarz do 
kościoła, był uczynny, pomocny, ludzie 
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bardzo mile go wspominają. Prze-
wspaniały człowiek. Warto o takich 
ludziach mówić, pamiętać o nich. 
Żona jego, Małgorzata, też pomaga 
w sołectwie.

Większość budynków powstała w 
czasach „gierkowskich” i w ostatnich 
latach. Jednostka OSP wybudowała 
murowaną strażnicę. Do najstarszych 
budynków należy kuźnia, budynek 
przy kuźni, pustostan po Otrębach. U 
mnie obory pochodzą z 1912 roku. 
Przyjeżdżał nawet dyrektor MGOK, 
Marian Sus, by sprawdzić krzyżyki 
wyryte na ścianie. Chciał dojść, co 
oznaczają. Nie wiem, czy udało mu 
się coś wyjaśnić.

Najnowocześniejsza architektura 
jest u Bukałów, Pajdów, Czeczotów, 
Kiljańskich, Małgorzaty Stawiarskiej, 
Macieja Krakowiaka, Mazurów i Stęp-
niów oraz w nowo powstałych zabu-
dowaniach państwa Czajkowskich i 
Kaczmarczyków.

Jesteśmy rodziną społeczników. 
Mój mąż Marian był sołtysem w latach 
1999-2007, jego ojciec też pełnił tę 
funkcję. Syn Maciej był dwie kadencje 
radnym (od 2006 do 2014). Ja jestem 

sołtysem od 2007 roku. Udało się 
odnowić remizę - świetlicę wiejską dla 
nas, mieszkańców, oraz na potrzeby 
samorządowe, zbudować pierwszą w 
gminie drogę, betonówkę. Znaleźliśmy 
odbiorcę, który wyciął drzewa,  topole 
z placu wiejskiego, a za ich sprzedaż 
została zakupiona kosa spalinowa 
do straży, by łatwiej było zadbać o 
porządek wokół wspólnego dobra. W 
tym czasie został zainstalowany komi-
nek w remizie, wymieniono pokrycie 
dachowe remizy oraz garażu.

Jestem bardzo dumna z prac i 
remontów, jakie zostały przeprowa-
dzone w „naszym” budynku remizy. 
Wykonano łazienki, kuchnia jest 
ładnie zagospodarowana, są mebelki, 
wyposażenie. Dziękuję mieszkańcom. 
Niełatwo wszystkich wymienić, dlatego 
szczególnie dziękuję rodzinom Roź-
miejów, Jędrzejewskich, Jelonków. To 
bardzo miłe, że nigdy nie odmawiają 
pomocy. 

Już trzeci rok przyjmujemy pielgrzy-
mów, którzy idą zza Wisły na Święty 
Krzyż. Organizujemy dla nich kolację, 
nocleg. Pomaga rodzina Wiatrow-
skich, Skroków. W tym roku za przy-

gotowanie kolacji pielgrzymom 
dziękuję rodzinom Jelonków, 
Walczaków, Wiatrowskich oraz 
Lucynie Jędrzejewskiej, Elżbiecie 

Bukale, Renacie Kiec, Renacie Skrok, 
Katarzynie Jędrzejewskiej.

Ze współpracy z burmistrzami 
jestem zadowolona. Są otwarci na 
nasze inicjatywy. Prosiłam o nową 
nakładkę asfaltową w stronę Wlonic - 
temat załatwiony, nawierzchnia wyko-
nana. Wykonany też został przepust. 
Betonówka wymaga oświetlenia. A i 
owszem, został złożony projekt i ocze-
kujemy jego akceptacji oraz jak naj-
bardziej realizacji tego zadania. Tak 
samo jak i oświetlenia głębokiego 
wąwozu przy drodze krajowej w kie-
runku Ożarowa.

Mam w Radzie Sołeckiej Wiolę 
Kiepardę i Magdę Stępień. Pomagają 
mi dziewczyny. To miłe, że można 
na kogoś liczyć, bo samemu nie jest 
łatwo.

Obecnie pandemia COVID-19 
sprawiła, że ludzie nie wychodzą z 
domów, nie spotykają się, nie chodzą 
do kościoła, bo boją się zarazić. 
Mówią jednak, że tak dalej żyć się 
nie da. Gdy w domu jest osoba star-
sza, chora, to młodzi obawiają się 
gdziekolwiek ruszyć, by nie przywieźć 
do domu wirusa. Ludzie są zmęczeni 
tą sytuacją, brakuje im kontaktów z 
sąsiadami, rozmów.
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Ksiądz Marek Łuszczyński:
Parafia jest mała, liczy tysiąc wier-

nych, około 300 domów. Ludzie są 
tu wspaniali. Niestety, parafia jest na 
wymarciu, nieporównanie więcej jest 
tutaj pogrzebów niż chrzcin.

W 1975 roku kościół został odre-
montowany. Kolejne prace pro-
wadzono w latach 1993-2000, 
pomalowano m.in. dach, w latach 
2003-2009 założono witraże w 
oknach, wymieniono pokrycie 
dachowe, położono posadzkę marmu-
rową w prezbiterium. Wokół kościoła 
zostało wykonane odwodnienie.

Wyposażenie wnętrza kościoła 
pochodzi z XVIII i końca XIX wieku. 
Zachowało się kilka obrazów i rzeźb 
przeniesionych ze starszej świątyni. 
Wewnątrz kościoła na uwagę zasłu-
gują epitafia miejscowych ziemian, 
między innymi Cypriana Baczyńskiego 
i jego żony Katarzyny ze Śmiłowa oraz 
Świeżyńskich z Wlonic.

W środku należy wyremontować 
organy, ewentualnie ołtarze. Potrzebne 
są bardzo duże środki, a parafia jest 
uboga.

Stąd wywodzi się Józef Świeżyński, 
który spoczywa w Malicach. Był pre-
mierem przez trzy miesiące w wolnej 
Polsce. Jako lekarz pracował w San-
domierzu.

W czasie wojny został tu pocho-
wany Cyprian Baczyński. Na naszym 
cmentarzu leżą Gombrowiczowie, 
dziadkowie, ojciec Witolda, brat. 
Spoczywa tu pochodząca z Przybysła-
wic znana doktor nauk biologicznych 

Genowefa Rzęsa.
Każdy grób, każda 

rodzina jest opisana w ksią-
żeczce wydanej w 2007 
roku na jubileusz parafii, na 
680 lat.

Fot. 9750, 9755, 9756

Tadeusz Pajdała:
Moją pasja są konie, 

które fascynują mnie od 
dzieciństwa. U mnie w 
domu nie było konia, ale 
chodziłem do sąsiadów, gdy 
robili w polu, chociaż potem 
dostawałem za to burę. 
Obecnie mam 9 koni. Są 
to konie zimnokrwiste, na 
bazie ardena szwedzkiego 
i belgijskiego, ardena fran-
cuskiego. Najstarsza klacz 
ma 7 lat, najmłodsza kilka 
dni. Uczestniczę w każdej 
wystawie koni rasy zimno-
krwistej w Ożarowie. 

W ubiegłym roku moja 
klaczka po raz pierwszy 
zdobyła puchar. Gospo-

darstwo mam nastawione tylko na 
konie i produkcję paszy. Jestem już na 
emeryturze i teraz, nawet zaniedbując 
siebie, dbam o konie. Pasja to pasja. 
Przed domem mam jedno stadko. To 
roczniaki, nowy narybek, który zasili 
kiedyś moją hodowlę. Drugie stadko 
jest za domem. Pasjonują mnie konie 
wielkie, duże, majestatyczne i przede 
wszystkim spokojne jak arden belgij-
ski. Belgijskie konie zimnokrwiste są 
jedne z największych na świecie. Zdo-
byłem je przez pośredników, nie mam 
takiego transportu, by przywieźć je z 
Belgii. Zamówiłem je u kolegi spod 
Leżajska, który ma duży samochód i 
jednocześnie przywozi 40-60 koni. 
Klacz belgijska kosztuje kilka tysięcy, 
rozpiętość jest duża, źrebak kosz-
tuje 7 tys. zł, klacz - w zależności od 
gabarytów, pochodzenia, rodowodu - 
około 17 tys. zł. Rodowody są bardzo 
ważne. Dzisiaj koń bez pochodzenia 
nie ma racji bytu. Musi to być głęboki 
rodowód, nawet do ósmego pokole-
nia. 

Udaje nam się współpracować 
w dzisiejszym świecie, nie ma wśród 
nas zawiści, zazdrości, wymieniamy 
się doświadczeniami. Przed chwilą 
wróciłem z Brzozowej, pomagaliśmy 
naszemu koledze. On sobie z pew-
nymi sprawami nie radzi, ja z innymi. 
Koń jest zwierzęciem silnym, potrzeba 
2-3 mężczyzn, by go poskromić. Jeź-
dzimy na różne wystawy, na targi koń-
skie do Skaryszewa, aukcje ogierów. 
Człowiek wszystko zostawia i jedzie. 
Oby mi tylko nie zabrakło zdrowia. Ta 
pasja mnie trzyma. Znajomi, sąsiedzi 
podziwiają mnie. Mam wspaniałego 
sąsiada Piotra Jelonka, który hoduje 
krowy. On pomaga mnie, a ja jemu. 
Wspomagamy się podczas nocnych 
porodów, różnych nagłych przypad-
ków, uzupełniamy. Sąsiad mi się trafił 
niesamowity. 

Koń natychmiast wyczuje strach 
gospodarza. I wykorzysta. Nie trzeba 
być zbytnio pewnym, ale nie trzeba 
być też strachliwym. Wchodzę między 
konie bez żadnego lęku. W obec-
nym czasie ludzie wiele mogliby się 
nauczyć od koni - życia, zachowania. 
U konia nie ma zazdrości, niepotrzeb-
nej agresji, nienawiści. Koń czasem się 
broni, gdy trzeba. Nie ma takiej cechy, 
by zrobić drugiemu krzywdę. Małe 
są cudowne. Z 14 na 15 maja oźre-
biła się klaczka. Jutro będzie lekarz, 
robimy klaczom badania USG na 
ciążę. Bez tego nie mielibyśmy źrebiąt. 
Dzisiaj konie zimnokrwiste nie poka-
zują objawów rui. Weterynarz mówi, z 
którą klaczką jechać do ogiera i kiedy 
albo że jest źrebna 20, 40 dni. Dzi-
siaj hodowla jest całkowicie inna. W 
gminie hodowców koni rasy zimno-
krwistej jest tylko czterech. Wiesław 
Sochacki z Glinian, u którego kryję 
klacze, ma teraz ogiera sztumskiego. 
Marek Zdonek z Sobótki, ma czystego 
ardena francuskiego, wprowadziliśmy 
teraz tego ardena do hodowli szwedz-
kiej i belgijskiej. Jeszcze jest Romek 
Sochacki, już z sąsiedniej gminy 
Tarłów, z Brzozowej, który ma ardena 
szwedzkiego. Leśniczy Krzysztof Kita 
ma stado sztumskich klaczy. I tylu jest 
nas hodowców. 

Koszty utrzymania koni są duże, ale 
ja nie liczę pieniędzy. Jeśli mi zdrowie 
pozwoli, to na pewno hodowla będzie 
kwitnąć. Myślę o tym, by mógł ktoś 
przejąć moją hodowlę, ale są na to 
słabe nadzieje. Nie jest to łatwe. Z tą 
pasją trzeba się urodzić. Cóż z tego, 
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że mam dwóch synów, 33-letniego 
i ponadczterdziestoletniego. Gdy 
wspomniałem, by kupić sąsiednią 
placówkę, to żaden nie chciał. Kupił 
człowiek z Ożarowa i burzy budynki. 
Ziemia go tylko interesuje. W mojej 
rodzinie następcy może nie być. Z 
dzierżawami mam około 20 hekta-
rów. To tylko pasza dla koni, głównie 
sieję pszenicę, rzepak, owies. Lekarz 
weterynarz z Wyszmontowa przyjeż-
dża w dzień i w nocy, gdy jest poród 
cięższy. Póki co, dobrze współpracu-
jemy. Gdyby przyszło hodowlę zlikwi-
dować, bo nie miałby kto jej przejąć 
albo z powodu zdrowia czy innego, 
to byłby wielki ból. Nie wiem, czy nie 
będę kiedyś płakał w stajni.

Jesteśmy przed domem Renaty i 
Jarosława Skroków. Dom wyróżnia 
się pięknym otoczeniem. Przed wej-
ściem stoją dwie armaty, które wzbu-
dzają zainteresowanie (teść wykonał 
armatki, Dariusz Skrok, który mieszka 

we Wrocławiu) - opowiada Renata 
Skrok. Pomógł nam też zrobić wia-
traczek, pociąg ze skrzynek, altankę, 
lampy. Państwo Skrokowie miesz-
kają z dwiema córeczkami, młodszą 
9-letnią Mają i starszą, 17-letnią 
Eweliną. Mąż pochodzi z Wrocławia, 
bardzo chciał mieszkać na wsi. Dość 
długo szukaliśmy domku. Stwierdzi-
liśmy, że akurat tutaj się osiedlimy. 
Nie znałam tego terenu, ale pocho-
dzę niedaleko stąd, z Daromina, 
gmina Wilczyce. Trafiła się dobra 
oferta, ciekawa, zainteresowaliśmy 
się nią - dodaje małżonek. Udało się 
kupić. Mieszkamy tutaj od pięciu lat.

Przybysławice nr 9, dom syna 
pani sołtys, Macieja Krakowiaka. 
- Otrzymał od nas placówkę, dom 
po moich rodzicach, Krystynie i Sta-
nisławie Wójcik - wyjaśnia Lucyna 
Krakowiak. - Tu się osiedlił i gospo-
darzy. Maciej zmodernizował, 
odnowił stary budynek. Dobudował 
poddasze, kotłownię. Próbuje zago-
spodarować cały teren wokół oraz 
wyremontować przyległe zabudo-
wania gospodarcze. Maciej obecnie 
pracuje w cementowni, ma 4-letnią 
córkę Blankę.

Przybysławice 5a, przed 
domem młodego małżeństwa, 
Małgorzaty i Krzysztofa Pajdów, 
którzy mają dwie córki: 3-letnią 
Liliankę i 7-letnią Malwinkę. 
Dziewczynki chodzą do przed-
szkola w Janowicach. Budynek 
o nowoczesnej architekturze 
postawili w 2012 roku, cały 
czas go zagospodarowują, 
dorabiają się. Pani Małgo-
sia pracuje jako nauczycielka 
języka angielskiego w Szkole 
Podstawowej Janowicach, pan 

Krzysztof jako mechanik w zakła-
dzie samochodowym w Bidzinach. 
Z tej rodziny pochodzi jedna z naj-
starszych mieszkanek Przybysławic, 
87-letnia Jadwiga Leśniak, babcia 
Krzysztofa. Mieszka obok Macieja 
Krakowiaka. - Początkowo mieliśmy 
mieszane myśli, gdzie zamieszkać 
- opowiadają państwo Pajdowie. 
Zawsze marzyliśmy o dużym mieście, 
jak np. Kraków. Później wylądowali-
śmy w bloku w Ostrowcu Świętokrzy-
skim, ale stwierdziliśmy, że to nie dla 
nas. Jesteśmy mocno związani z naj-
bliższą rodziną, chcieliśmy mieszkać 
blisko naszego rodzinnego domu, 
blisko rodziców. Mąż stąd pocho-
dzi, ja z sąsiednich Jakubowic. Teren 
jest piękny, wszędzie blisko. Tu była 
działka. I jesteśmy na swoim.

Maria Dąbek Przybysławice 8, 
ur. w 1946 r., córka Jadwigi z domu 
Rzepka (1925 – 2018) i Edwarda 
Kiec (1912- 1991). Obecnie eme-
rytka, zajmuje się gospodarstwem, 4 
dzieci: Halinka- 1967, Radek- 1970, 
Małgorzata- 1972, syn Tomasz, z 
którym mieszka- 1978 r.

Spośród wielu zdjęć z jej archiwum 
domowego wybraliśmy 18.

Oto jej opowieść:
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Mateusz Kiec, dziadziuś, żył 75 lat. Na 
zdjęciu wykonanym w USA jest z lewej strony, 

w ciemnym garniturze. Pochodził z wielo-
dzietnej rodziny, był najmłodszy z ośmiorga 

rodzeństwa. Wrócił z Ameryki, miał ponownie 
pojechać, ale zapalił się dom i spaliły się 
dokumenty dziadka. Powinien brać rentę 

amerykańską, bo tam stracił oko. Pracował 
w składzie żelaza. To żelazo topili, spławiali, 

coś odprysło, lewe oko mu wypaliło. Przywiózł 
trochę pieniędzy, planował, że zabierze rodzi-
nę i wróci do Ameryki. Po pożarze nie miał z 
czym wracać. - Niech jedzie, niech zobaczy, 
jak świat wygląda - powiedział dziadek, gdy 
chodziłam do szkoły w Sandomierzu i ojciec 

nie miał pieniędzy na wycieczkę.

Od lewej strony: dziadek Mateusz Kiec, ma ciemne okulary, tata Edward Kiec, 9-letni Michał 
Wiśniewski, syn Heleny, babcia Maria Kiec, bliska sąsiadka - w ogrodzie.

Na drugiej stronie zdjęcia znajduje się 
napis: 6 sierpnia 1932 r. Od lewej: siostra 
mojego ojca, Helena, zmarła w wieku 38 

lat, jest jej pamiętnik w książce o Przybysła-
wicach, kolega taty, mój ojciec Edward Kiec, 

koleżanka ojca.

Mama i tata w ogrodzie.

Na tym zdjęciu jestem ja, mam pół roku, 
1946- 1947 r.

Mateusz Kiec, tato już 
był żonaty.

Ojciec w wojskowym 
ubraniu. Podpis: Na pa-
miątkę kochanej Helci i 
Pawłowi kochający was 
Edek 4 listopada. 1934. 
Helena to siostra taty, 
Paweł - szwagier. Tata 
późno się ożenił, miał 

33 lata.

W Przybysławicach, od lewej strony: moja 
mama, tata, brat Michał w kaszkiecie, ciotka 

Hela, siostra ojca.
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Dom pod strzechą, widać okno, przy domu była szopa, między 
szopą i domem znajdowała się furtka na podwórko, piwnica ziemna. 
Wszedł do niej złodziej po ziemniaki, ale z workiem nie mógł wyjść. 
Dziadek zauważył, że ktoś jest. Zadał mu ten worek na plecy i kazał 

iść. Mieszkaliśmy pod strzechą 7 lat, do 1972 roku za kościołem. Mo-
jemu ojcu bardzo dokuczali, nazywali go kułakiem. Miał 6 hektarów 
na początku, to było dużo. Później dokupił. Jak dziewczyna miała 2 
morgi, to już była bogata dziewczyna. Od lewej: Mój tato, dziadek, 

organiścina Maria Paszkiel, Michał - syn Heleny i babcia.

Siostra Celina, mama, Tomek (rocznik 1956), zmarł w 2008 r., brat 
Janek mieszka w Trójcy, siostra Krysia (rocznik 1949), córka Heleny. 
To moja siostra cioteczna, mieszka we Francji, z tego samego roku, 

co ja. Dalej ja jestem na zdjęciu, dziadek.

Ja, ksiądz Władysław Kuśmierczyk, moja 
babcia Maria Kiec, zmarła w 1956 r. To 

mógł być odpust.

Moja mama, tata, babcia Maria Kiec, 
siostra Krystyna (rocznik 1949), na górce 
mieszka, uprawia byliny, kwiaty, sprze-

daje, ja - pierwsza komunia (8 lat), 1954 
r., dziadziuś, siostra z Sobótki Celina 

(rocznik 1951).

Córka mojej siostry ciotecznej, siostra z Sobótki, Danuta, Celina, ja, 
mąż, ksiądz Tadeusz Stańkowski - komunia Halinki, najstarszej mojej 
córki urodzonej w 1967; moja mama, tato, siostra, która na górce 
mieszka, brat żonaty w Janikowie, Małgosia - moja córka, mój syn 

Radek, brat rodzony, moja młodsza o 3 lata siostra.

Komunia siostry Cecylii. Mój tata, ja, Marian Praga, siostra Krysia, 
była dyrektorka szkoły w Jankowicach, Genowefa Gankowska z domu 

Łukasiewicz, Józefa Praga, moja mama, mój brat Tomek, siostra 
Celina, brat Janek.

Przed dawnym budynkiem - chrzest Radka, nie żyje już, 
nie ma go na zdjęciu. Cała nasza rodzina, pierwsza od 
lewej: mama Jadwiga Kiec, Staś Kiec, Krystyna Nad-

brzuch, teraz nazywa się Niklewicz, ja trzymam Halinkę, 
bo się wstydzi, babcia Katarzyna Nowak (mieszkała u 
nas po sąsiedzku, potem w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
naprzeciw kościoła narodowego). Jej zięć Gołasa woził 

węgiel w Ostrowcu. Pilnowała Radka, gdy szłam w 
pole, była kucharką we Wlonicach we dworze, Jadwiga 

Wiśniewska - żona Michała, brata ciotecznego, jej 
chłopczyk, w drugim rzędzie: Krysia Nadbrzuchowa, 

mój małżonek Heniek, tata, Janina - żona Kuśmierczy-
ka, Adamski, siostra męża - Irena, dziewczynka, która 
pilnowała chłopca, Jan Nadbrzuch, Antek Wiśniewski 
- brat Michała, ojciec, szwagier męża, Kuśmierczyk, 

dziecko na rękach.
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1963 rok - komunia brata Janka (rocznik 1955). Od lewej: ja, ciocia, Celinka, Nowak, mąż Zosi, 
babcia Józefa z Wyszmontowa, mój tato, Janek, brat Tomek.

Zdjęcie wykonane w ogrodzie w Binkowicach, około 1961 roku. Od lewej: brat Tomek, mama, 
tata, Janek, Celinka, Krysia, cała rodzina oprócz mnie.

Mój mąż Henryk Dąbek (rocznik 1939); 20 lat (od 1980 do 2000) pracował jako wozak, obsłu-
giwał Przybysławice, część Jakubowic, potem Binkowice, przeciętnie przywoził do mleczarni 38 

tysięcy litrów miesięcznie. 

Marian Sobieszkoda najwięcej 
dostarczał mleka, a także Latosowa, 
Czajkowski. Mąż pracował wcześniej 
jako inseminator w Mokoszynie w 
zakładzie unasienniania zwierząt. Z 
mojej rodziny ciekawą biografię ma 
tata. Oto jego zapiski: „Pochodzę z 
rodziny chłopskiej, ze wsi Podszyn, 
gmina Czyżów Szlachecki. W 7 roku 
życia zacząłem chodzić do szkoły w 
Przybysławicach, dalej uczęszcza-
łem do szkoły mechanicznej w Łodzi. 
Wstąpiłem do służby wojskowej, którą 
odbywałem w broni pancernej w 
1933 r. Ukończyłem szkołę podofi-
cerską w Żurawicy. Po dwóch latach 
służby powróciłem do domu. Dosta-
łem się do zakładów ostrowieckich, 
tam pracowałem do wybuchu wojny. 
Wyruszyłem na wojnę. Po dotarciu 
do swojej jednostki w majątku księ-
dza Sapiehy szybko wyprowadziłem 
wozy bojowe z fortów. Ruszyliśmy w 
kierunku Lwowa. Niemcy chcieli nam 
zniszczyć siłę pancerną, spieszyliśmy 
na pomoc Warszawie. Po dużych 
zmaganiach zdołaliśmy dotrzeć do 
Brześcia nad Bugiem, tam broniliśmy 
się przez 4 doby. Cała załoga prze-
biła się przez pierścień niemiecki, 
ruszyliśmy w kierunku Terespola, na 
południe, ku rumuńskiej granicy. Po 
długiej tułaczce potykaliśmy się z 
Ukraińcami, żołnierze powracali do 
domu. Podczas okupacji też nie było 
spokoju. Trzeba się było tułać i chronić 
przez okupantem. Podczas okupacji 
walczyłem w AK, po wojnie zacząłem 
pracować w fabryce samochodów w 
Starachowicach. Resztę życia do chwili 
obecnej spędzam w gronie rodzin-
nym, przy dzieciach. Uzupełnienie z 
czasów wojny: Podczas przebijania 
się z okrążenia zostałem ranny. Czołg 
były niesprawny, bo jeszcze z I wojny 
światowej. Wójt Piotr Kozakiewicz 
wydał zaświadczenie: Stwierdzam, że 
Edward Kiec był „lojalnym obywate-
lem w stosunku do ludności polskiej”. 
Wtedy dokuczano ojcu. Utrudniano 
mu życie i on zgłosił się po pomoc.

Tomasz Dąbek:
Firma zarejestrowana jest na moją 

żonę Aldonę. Tę działalność razem 
prowadzimy od 2013 roku, chociaż ja 
głównie zajmuję się gospodarstwem. 
Od 2013 zajmujemy się obrotem 
paszami dla zwierząt gospodarczych, 
bydła, trzody chlewnej, drobiu, pie-
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sków, kotków. Miesięcznie sprzeda-
jemy około 3 tony paszy, raz więcej, 
raz mniej. Najwięcej w tym okresie 
schodzi paszy dla drobiu. Większość 
sprzedajemy do odbiorców w gminie 
Tarłów, częściowo też biorą u nas w 
gminie Ożarów. 

Od 2016 prowadzimy też transport 
międzynarodowy samochodami do 3,5 
tony. Przewozimy towary budowlane, 
motoryzacyjne do krajów Unii Euro-
pejskiej, realizujemy przeprowadzki. 
Dysponujemy czterema samocho-
dami dostawczymi IVECO. Cały czas 
planujemy rozwój przedsiębiorstwa. 
Nawiązujemy współpracę z innymi 
firmami paszowymi, by mieć większy 
wybór. Chcemy dokupić jeszcze dwa 
samochody do transportu międzyna-
rodowego. Ważne jest to, by miał kto 
nimi jeździć, bo dość trudno jest pozy-
skać kierowców. Obecnie zatrudniamy 
trzech. 

Postanowiliśmy prowadzić taką 
działalność, bo dochody uzyskiwane 
z gospodarstwa są niskie i niepewne. 
Występuje albo susza albo deszcze. 
Postanowiliśmy prowadzić działal-
ność pozarolniczą. Na razie spłacamy 
samochody, które wzięliśmy w leasingu. 
Musimy regulować wypłaty dla kierow-
ców, wszelkie podatki. Nie zostaje tak 
wiele, by robić poważne inwestycje. 
W sołectwie Przybysławice działalność 
gospodarczą ma jeszcze Małgorzata 
Stawiarska. Prowadzi prace budowlane, 
robi dachy, sprzedaje blachy.

Henryk Przytuła:
Od urodzenia, czyli od 1946 roku, 

mieszkam w Przybysławicach, w części 

sołectwa zwanej Starą Wsią. Mama 
Cecylia z domu Młodożeniec z Jaku-
bowic (1917-1982), ojciec Jan Przy-
tuła (1903-1973). Mam dwóch braci: 
Tadeusza (ur. 1939), Waldemara (ur. 
1941). Chodziłem do szkoły w Jan-
kowicach, moim wychowawcą był 
kierownik Antoni Rusinowicz, uczył 
matematyki, fizyki, geografii.

W 1955 roku brałem I Komunię 
świętą, przygotowywał nas do niej 
ksiądz Kuśmierczyk. Do komunii przy-
stąpiło wtedy około 30 dzieci. To był 
rocznik powojenny. Na naukę chodzi-
liśmy do kościoła, komunia zaczęła 
się o godzinie 9.00, w dwuszeregu 
weszliśmy do kościoła. Potem było 
skromne przyjęcie, herbatka, ciastka. 
Przyszli chrzestni, byli rodzice, bracia. 

Miałem wujka Juliana Młodo-
żeńca w Niepokalanowie, pracował w 
„L’Ossevatore Romano”. Przybrał imię 
zakonne Juwentyn. Święcenia miał 
w Niepokalanowie, pisał w piśmie 

„Rycerz Niepokalanej”, potem wyje-
chał do brata do USA. Miał audycje w 
radiu dla Polonii Amerykańskiej. Przy-
jeżdżał tutaj. To był człowiek dusza, 
bardzo pogodny, dobry. Z każdym 
stanął, zamienił parę słów. Byliśmy na 
pielgrzymce w Niepokalanowie jako 
mieszkańcy parafii. Przyjął nas bardzo 
serdecznie. To był brat mojej mamy, 
dwa lata młodszy od niej, rocznik 
1919, zmarł w 1997 roku, 

Rodzice gospodarzyli na 5,5 hek-
tarach. To był spory kawałek na tamte 
czasy. Potem doszło do 7,05 ha. 
Uprawiali zboże, buraki, ziemniaki, 
koniczynę na paszę dla krów, trzymali 
konie. Rodzice ciężko pracowali. U nas 
była żniwiarka na parę koni, zwózka, 
młócka na miejscu, dzisiaj jest kom-
bajn. Ukończyłem w 1960 roku szkołę 
podstawową, potem uczyłem się w 
szkole zawodowej w Myślenicach za 
Krakowem na kierunku mechanizacja 
rolnictwa. Z kolegami się umówiłem 
i pojechaliśmy tam. Po ukończeniu 
zawodówki wróciłem do Przybysławic, 
bo tata zaczął poważnie chorować, 
nie dawał już rady. A poza tym tęskni-
łem trochę, tu mi się podobało, a tam 
tylko góry. Praca była na miejscu. Tak 
mi schodziło i nie założyłem rodziny. 
Braciom na tyle się powodziło, że nie 
musiałem ich spłacać. Starszy brat 
był marynarzem, mieszkał w Sopo-
cie. Młodszy też sobie radził. Po wyj-
ściu z wojska w 1970 roku wstąpiłem 
do jednostki OSP. Prezesem był wtedy 
ksiądz Piotr Nowak, naczelnikiem Sta-
nisław Wójtowicz. W OSP zajmowa-
łem stanowisko prezesa w 1985, kiedy 
powstała remiza nowego typu. Ponad 
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5 lat pełniłem tę funkcję, potem zre-
zygnowałem, bo miałem wiele zajęć 
w domu. Tata był zasłużonym stra-
żakiem. Najstarszy brat był trochę w 
straży, zanim przeszedł do marynarki, 
drugi brat mieszkał we Wrocławiu. 
Straż była najliczniejsza na przełomie 
lat 60. i 70. Wtedy wchodziły rocz-
niki powojenne. Wieś się rozwijała. U 
nas nie dochodziło do pożarów, nie 
mieliśmy podpalaczy. Organizowa-
liśmy zabawy, by coś zarobić i kupić 
niezbędne wyposażenie. Grali wtedy: 
Mundek Szymczyk, Adam Daniel 
na saksofonie, obydwaj z Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Dąbrowski - Malo-
wany z Janikowa. Potem pojawiły się 
zespoły młodzieżowe i zakończyły się 
zabawy. Teraz kontynuuję pracę w 
rolnictwie, grunty przekazałem kuzy-
nowi, a ja mam emeryturę. Jaka jest 
przyszłość Przybysławic? Dużo domów 
było, mieszkańców jednak ubyło. 
Ludzie umierali, wyjeżdżali do miasta. 
Obecnie niezbyt dobra jest kondycja 
OSP. Nie ma takiego zainteresowania 
wśród młodych jak kiedyś, chociaż 
budynek remizy jest ładny, wyremon-
towany, świeży.

Wioleta Kieparda:

Znalazłam swoje miejsce na ziemi 
w Przybysławicach. Tu zaczęłam 
wszystko od nowa. Mam mieszkanie, 
na miejscu jest kościół, remiza. Miesz-
kałam wcześniej w Wyszmontowie, 
znałam panią sołtys Lucynę Krako-
wiak. Znałam też prawie wszystkie 
osoby, łatwo było mi się zaaklimaty-
zować. Mieszkam tu już trzeci rok. 
W maju 2017 roku kupiłam kawałek 
gruntów, 35 arów. Jest domek, garaż, 
stodoła. Nieruchomość należała do 
Michała Błaszczyka z Wyszmontowa, 

wcześniej do Zofii i Henryka Mazurów. 
Czym wyróżnia miejscowość? To 

podobna miejscowość jak Wyszmon-
tów, chociaż znacznie mniejsza i nie 
ma KGW. Ludzie są mili. W tym roku 
udało nam się zorganizować Dzień 
Kobiet, chociaż są tylko dwie dziew-
czyny w Radzie Sołeckiej. Pomogli 
nam jednak inni. Przybyły 33 kobiety, 
4 spoza Przybysławic, od 17 do 80 lat. 
Zastępca burmistrza Paweł Rędziak 
miał tylko 8 czekolad i musiał przyno-
sić z samochodu dla pozostałych Pań, 
bo nie spodziewał się, że tyle przy-
będzie. Zabawa trwała do godziny 
3.00 w nocy. Zdjęcie z Dnia Kobiet 
jest inne niż wszystkie. Panie przygoto-
wały się do tej fotografii, usta poma-
lowały, włożyły nowe sukienki. Duży 
plakat kazałam przygotować. Wyszło 
bardzo śmiesznie, bo to nie są nasze 
prawdziwe twarze, tylko karykatury. 7 
marca organizowaliśmy przyjęcie, a 
za tydzień była już pandemia. 

Planowaliśmy organizować Dzień 
Dziecka, ale już się nie udało. Dzisiaj 
nikt nie weźmie odpowiedzialności za 
imprezę, bo mógłby się ktoś zarazić. 
Da się ściągnąć młodych ludzi, jeśli 
jest dobra organizacja. W każdej wsi 
są osoby, które pociągną 
innych. Organizowałam 
u siebie imprezy para-
fialne, jestem naczelnikiem 
OSP. Pracuję w Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w 
Bidzinach. Małżonek zaj-
muje się sadem, ma jabło-
nie, odmiany Idared, Lobo, 
Szara Reneta. To nie jest 
bardzo opłacalne, nakład 
pracy ogromny, ale liczy się 
hobby. Mąż Artur zajmuje 
się także tynkowaniem ścian wewnątrz 
budynków. Jest z nami 20-letni syn 
Bartek.

Marian Krakowiak 
(mąż pani sołtys):

Mam 68 lat, w tym 52 lata byłem w 
straży. Mój ojciec Stanisław był skarbni-
kiem w OSP, zmarł w 1968 roku. Obec-
nie jest 15 aktywnych druhów (głównie 
cele reprezentacyjne, imprezy okolicz-
nościowe, stany klęski). Rodzina Roź-
miejów to cztery pokolenia strażaków: 
dziadek Hieronim, ojciec Dionizy, syn 
Dawid. Jeszcze Stefan, ich dziadek, 
był przed wojną naczelnikiem straży. 

Są cztery pokolenia Krakowiaków: 
dziadek Stanisław, ojciec Marian, syn 
Maciej i dziadek Wójcik; trzy pokole-
nia Czajkowskich: Stanisław, Dariusz, 
Jacek. Samochód marki Dodge stra-
żacy kupili w latach 60. Zorganizowali 
zabawę, zrobili zbiórkę we wsi, ludzie 
złożyli się na samochód. Starszych już 
nie ma, młodzi się nie garną. Teraz 
mamy 15 druhów czynnych oraz kilku 
honorowych, prezesem jest Tadeusz 
Pułanecki, naczelnikiem Dionizy Roź-

miej. Remiza została wyremontowana 
z Funduszu Sołeckiego. Budynek 
służy nie tylko strażakom, jest przede 
wszystkim świetlicą wiejską.

Składam serdecznie 
podziękowania Mieszkań-
com Przybysławic za oddanie, 
pomoc i zaangażowanie w 
pracach społecznych na rzecz 
naszej małej lokalnej ojczyzny: 
„Tu jest Twój dom… Tu jest 
Twoje miejsce”.

Z wyrazami szacunku 
Lucyna Krakowiak
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Moje Przybysławice

Parafia jest najstarszą na tere-
nie gminy Ożarów i można pokusić 
się o stwierdzenie, że tutejszy ośro-
dek kościelny, z uwagi na wielora-
kie funkcje, jakie pełniły kościoły ze 
swym otoczeniem w średniowieczu i 
wiekach następnych, był pierwszym 
centrum kulturalnym dla ludności z 
tego regionu. W średniowieczu to tu, 
licząc od strony Sandomierza w kie-
runku północnym, kończyło się osad-
nictwo z uwagi na urodzajne gleby 
lessowe i czarnoziemy podlegające 
zagospodarowaniu w pierwszej kolej-
ności. Między innymi z tego powodu 
powstawało w okolicy sporo dworów 
ziemiańskich, z których mimo nie 
największego areału w dawniejszych 
czasach, dawało się wyżyć. Szcze-
gólny taki układ mamy w Przybysławi-
cach, gdzie do zabudowań dworskich 
i kościelnych przylegały bezpośred-
nio grunty dworu z Wlonic odległych 
o kilkaset metrów. Pewnie w dalszej 
przeszłości był to jeden majątek, który 
uległ podziałowi. 

W wieku XIX kilku ostatnich zie-
mian było właścicielami zarówno 
majątku w Przybysławicach, jak i 
Wlonicach. Brak silnego ekonomicz-
nie dworu w Przybysławicach na 
pewno negatywnie wpływał na funk-
cjonowanie kościoła jako jego kola-

Przybysławice są wsią ze średniowieczną metryką. O parafii przybysławic-
kiej jest wzmianka w księdze podatkowej biskupstwa krakowskiego z roku 
1326. To funkcjonowanie kościoła przez kilka wieków stanowiło i stanowi o 
pozycji Przybysławic i ważne jest dla każdego parafianina, bo tu przybywa do 
chrztu, zawiera związek małżeński, uczęszcza na nabożeństwa i w końcu spo-
czywa w przybysławickiej ziemi. Przybysławice ważne są dla osób, które tu się 
narodziły, wracają wspomnieniami, starają się odwiedzać groby swoich krew-
nych. Jest to takie miejsce magiczne na ziemi. Cmentarz to zabytkowa galeria 
pokazująca upływ czasu. 

tora. Potwierdzeniem silnych, a nawet 
naturalnych związków między sąsied-
nimi posiadłościami jest to, że na 
cmentarzu przybysławickim znajdują 
się groby niektórych ziemian z Wlonic, 
choć Wlonice należą do parafii w 
Bidzinach. W prezbiterium kościoła 
zawsze stała ławka dla dziedziców z 
Wlonic. W drugiej połowie XIX wieku 
i pierwszej połowie XX wieku Wlonice 
należały do gminy Ożarów, co było 
terytorialnie bardziej funkcjonalne niż 
ma to miejsce obecnie. 

Po uwłaszczeniu włościan w roku 
1864 zaczęła rosnąć rola stanu 
chłopskiego. Odzwierciedleniem tego 
jest między innymi narastająca liczba 
kamiennych nagrobków bogatszych 
rodów chłopskich na miejscowym 
cmentarzu. Dzieci chłopskie z Przyby-
sławic po roku 1865 uzyskały moż-
liwość zdobywania wykształcenia 
podstawowego w utworzonej szkole 
w Jakubowicach, pierwszej takiej w 
regionie. Umiejętność pisania i czy-
tania powiększała świadomość spo-
łeczną, umożliwiała poznawanie 
świata i dawała szansę awansu spo-
łecznego także kolejnym pokoleniom 
mieszkańców Przybysławic. 

W drugiej połowie XIX wieku roz-
począł się proces upadku mniejszych 
majątków ziemskich. Tak też się stało 

z dworem w Przybysławicach, który 
został w roku 1873  wykupiony przez 
Żyda Wejnbergera Mosze, tym samym 
zamykając pewien okres historii. 

W ciągu minionych siedmiu 
wieków różnie się układały stosunki 
między kościołem, dworem i wło-
ścianami. Z bliższych nam czasów z 
kolei trudny był okres na przełomie 
XVIII i XIX wieku, kiedy to po poża-
rze kościoła przez następne pół wieku 
trwały zabiegi związane z budową 
nowego kościoła, a powodem była 
niedostateczna pomoc materialna 
miejscowego dworu wynikająca nie 
tylko z powodu jego słabości ekono-
micznej, ale i utrudniania prac pro-
boszczowi. Dopiero istotna pomoc 
innego dworu ze Śmiłowa, w osobie 
Stanisława Baczyńskiego, doprowa-
dziła do zakończenia inwestycji i kon-
sekracji kościoła dokonanej w roku 
1862 roku. 

W ciągu ostatnich stu lat pozo-
stawili po sobie wyraźny ślad zwłasz-
cza czterej proboszczowie: ks. Józef 
Zientarski (proboszcz w latach 1896 
– 1928), ks. Władysław Osuch (pro-
boszcz w latach 1935 – 1939), ks. 
Julian Maruszewski (proboszcz w 
latach 1939 – 1944), ks. Marek Łusz-
czyński (proboszcz od roku 2003).

Ks. Józef Zientarski przybył do 
parafii w trudnym okresie. Był to czas 
zaborów i szczególnego represjono-
wania narodu polskiego, na przykład  
proboszczowi bez zezwolenia władz 
carskich nie wolno było przemiesz-
czać się poza parafię. Po uwłaszcze-
niu chłopów w 1864 roku zmieniała 
się także wieś, gdzie tracił znaczenie 
dwór będący głównym wsparciem 
materialnym dla kościoła, a rosło w 
siłę włościaństwo szukające swego 
nowego miejsca. Nie ma się też co 
dziwić, że w parafii Przybysławice 
czas jakby się zatrzymał. Główne 
inwestycje kościelne, zrealizowane 
kilka dekad wcześniej, mowa o 
kościele, cmentarzu starym i nowym,  
były ciągle w stanie realizacji. Ks. 
Józef Zientarski wykonał szereg prac 
wieńczących dzieło budowy kościoła. 
Dzięki jego staraniom, kontaktom, 
wyszukiwaniu darczyńców, także 
wśród włościan, wykonanych zostało 
wiele prac kończących etap inwestycji 
kościelnych rozpoczętych i realizowa-
nych w poprzednim wieku. W czasie 
jego kadencji dokonano podstawo-
wego wyposażenia kościoła, które w 
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większości służy do obecnych czasów. 
Wewnątrz kościoła wybudowano 
chór, na którym zainstalowano nowe 
organy. Ufundowane zostały ołtarze 
oraz przeprowadzono malowanie. 
Okna kościoła zostały wypełnione 
różnokolorowymi szkłami. Teren 
cmentarza przykościelnego i nowego 
cmentarza grzebalnego otoczono 
kamiennym murem. Zbudowano 
schody prowadzące do kościoła. 
Wyremontowano budynki gospo-
darcze, między innymi wybudowano 
stodołę. Proboszcz ten pozostał w 
pamięci parafian jako dobry pasterz 
i wielce zaangażowany gospodarz. 
Jego portret umieszczony był w zakry-
stii. Jako jedynego z dawniejszych 
proboszczów zachował się do obec-
nych czasów. Ks. Zientarski zmarł 
nagle w 1928 roku. Spoczął na przy-
bysławickim cmentarzu. 

Pamiątką po ks. Władysławie 
Osuchu jest obecna posadzka w 
kościele, „terazzo” wykonane w roku 
1937. Wcześniej kościół był wyłożony 
płytami kamiennymi z Kunowa. 

Ks. Józef Maruszewski probosz-
czem był tylko 5 lat w trudnym okre-
sie okupacji niemieckiej, ale potrafił 
doprowadzić do wybudowania nie-
zbędnej nowoczesnej plebanii, ponie-
waż dotychczasowy stary drewniany 
budynek rozpadał się. Jako pierwszy 
dostrzegł także szkody wyrządzane 
przez łamiące się drzewa i zaczął 
temu przeciwdziałać. Przystąpił do 
ich usuwania, co niestety spotkało się 
z brakiem zrozumienia wśród para-
fian. Dzieło to udało się dokończyć 
dopiero ponad pół wieku później. 
Ks. Maruszewski aktywnie włączył się 
w działalność konspiracyjną Armii 
Krajowej, był kapelanem, prawdo-

podobnie był także członkiem sądu 
polowego tej organizacji.  

Przełomowe znaczenie dla parafii 
Przybysławice, i to na kilku płaszczy-
znach, ma posługa kapłańska ks. kan. 
Marka Łuszczyńskiego rozpoczęta w 
roku 2003. Jest to umocnienie wiary, 
modernizacja zasobów materialnych 
i rozwinięcie działalności kulturalnej. 
W wyniku jego umiejętności nawią-
zywania kontaktów z parafianami 
zwiększył się ich związek z kościołem. 
Praktycznymi przejawami tej sytuacji 
jest lepsza frekwencja  podczas mszy 
świętych i uroczystości kościelnych. 
Ważnym czynnikiem umożliwiającym 
realizację planowanych zadań była 
także umiejętność współdziałania z 
wpływowymi osobami spoza para-
fii. W czasie porządkowania strychu 
kościoła odnaleziono figurę Chry-
stusa Zmartwychwstałego, pocho-
dzącą z XIV wieku, która o mało co 
nie została spalona z innymi śmie-
ciami. Ks. Marek doprowadził do jej 
fachowej renowacji w pracowni kon-
serwatorskiej. Figura umieszczona 
została w bocznym ołtarzu i uroczy-
ście poświęcona przez ówczesnego 
biskupa sandomierskiego ks. bp 
Andrzeja Dzięgę. Mowa jest nawet o 
tworzeniu się kultu wokół tej figury. 
Rocznicowe wydarzenia w Fatimie z 
roku 1917 zainspirowały ks. Marka 
do zorganizowania i wykonania 
groty fatimskiej na skarpie kościelnej 
poświęconej Matce Boskiej.      

Przybysławice, podobnie jak dwór 
w przeszłości, nigdy nie były i nadal 
nie są dużą miejscowością. Z uwagi 
na urodzajne gleby zawsze domino-
wało tu rolnictwo będące źródłem 
utrzymania dla wszystkich mieszkań-
ców. W wyniku ogólnych przemian 

PRZYBYSŁAWICE

społeczno-gospodarczych dzisiaj z 
rolnictwa utrzymać się może tylko 
wąska grupa mieszkańców, pozo-
stali szukają pracy poza wioską. Ale 
nie znaczy to, że zabraknie tu ludzi i 
Przybysławice znikną z mapy. Atutem 
miejscowości jest jej położenie przy 
trasie przelotowej z Sandomierza do 
Warszawy, zapewniające dogodny 
dojazd w kilku kierunkach. Dużym 
atutem wioski jest także strumień 
Czyżówki niezmiennie od wieków 
przepływający przez miejscowość, co 
w czasach narastającego niedoboru 
wody wymaga szukania odpowiedzi 
na pytanie, jak zatrzymać, zgroma-
dzić tę wodę, tak jak przed laty zrobili 
do właściciele Wlonic. Optymizmem 
napawa także budowa nowych 
domów i dobrze, że jest łączenie przy-
szłości z tym środowiskiem. Warun-
kiem dla sprawnego funkcjonowania 
wiejskiej społeczności jest  jego aktyw-
ność i dogadywanie się mieszkańców 
między sobą przy podejmowaniu róż-
nych zadań.  Między innymi świadczy 
o tym kondycja istniejących organiza-
cji społecznych. Była tu w przeszłości 
przodująca w powiecie Ochotnicza  
Straż Pożarna, która jako pierwsza w 
trudnym powojennym okresie posia-
dała samochód strażacki. Kwitła 
działalność kulturalna, były występy 
w powiecie. Należałoby tylko życzyć 
nawiązywania do dobrych praktyk z 
przeszłości. W sumie musimy mniej 
pesymistycznie patrzeć na obecną 
sytuację demograficzną każdej wsi, 
przyzwyczaić się do mniejszej liczby 
mieszkańców i z tymi, co pozostali, 
organizować działalność. Takie 
nastały czasy.

Wiesław Chmielewski 
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Biblioteka działa

OŚWIATA • BIBLIOTEKI

Osiągnięcia 
przedszkolaków

Nasze przedszkole w bieżącym roku szkolnym brało 
udział w II Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Kre-
atywny Przedszkolak” oraz w Ogólnopolskim Projekcie 
Edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Dzia-
łania zaplanowane w projekcie „Kreatywny Przedszkolak” 
zostały tak zaplanowane, żeby można było je wykorzystać w 
codziennym życiu przedszkola, a przy tym pokazywały twór-
czą i kreatywną stronę pracy dzieci, nauczycieli i rodziców.

Dzięki wspólnym przedsięwzięciom przedszkolaków 
uczęszczających na plastyczne zajęcia dodatkowe, a w 
ostatnim czasie ogromnemu zaangażowaniu rodziców i 
dzieci z grup: „Biedroneczki”, „Żabki”, „Kaczuszki” podczas 
pracy zdalnej, zrealizowaliśmy wszystkie zadania zaplano-
wane w projekcie. Harmonogram obejmował wykonanie 
następujących prac: jesiennych mandali, Orła Białego, 
atlasu liści, ozdoby choinkowej wykonanej z tkaniny, kuli-
narnego prezentu dla babci i dziadka, makiety 3D śnieżnej 
krainy, kreatywnej pisanki, wielkanocnych warsztatów ręko-
dzieła, ogródka warzywno - kwiatowego, majowej łąki.

Grupa „Żabki” włączyła się do Ogólnopolskiego Projektu 
Edukacyjnego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Celem 
projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci. 
Głównym zadanie stanowiło wybranie grupowej maskotki. 
„Miś Puszek” podróżował po domach naszych przedszkolaków. 
Zadaniem dzieci była opieka nad misiem, uzupełnienie misio-
wego pamiętnika oraz czytanie misiowi bajek wspólne z rodzi-
cami i rodzeństwem. Zrealizowane zostały następujące moduły 
projektu: 

• Czytające Przedszkolaki

• Misiowy Wolontariat
• Dzień Pluszowego Misia
• Bezpiecznie z Małym Misiem
• Mały Miś i prawa dziecka
• Play with Little Teddy Bear.

Podczas pracy zdalnej we współpracy z rodzicami  zre-
alizowane zostały dwa  moduły:

• Zmisiowany Dzień Matematyki
• Mali Przedsiębiorcy - poznajemy zawody.

Udział w projekcie rozbudził pasję do słuchania bajek, 
rozwijania czytelnictwa, ale także przyczynił się do kształto-
wania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi. 
Projekty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze 
strony dzieci. Każdy uczestnik projektów otrzymał Dyplom 
Kreatywnego Przedszkolaka, a nasza placówka Certyfikat 
Kreatywnego Przedszkola i Certyfikat Wzorowej Placówki.

Ewa Świątek
Agnieszka Kaczmarska

Ożarowska biblioteka otworzyła ponownie swoje pla-
cówki już 6 maja, oczywiście z zastosowaniem wszystkich 
procedur bezpieczeństwa. Pracujemy w skróconym czasie 
(Ożarów w godz. 8.00-14.30, Filie w godz. 9.00-15.30) 
bez wolnego dostępu do zbiorów. W bibliotece może prze-
bywać tylko jedna osoba z zasłoniętymi ustami i nosem. 
Przed wejściem na salę wymagana jest dezynfekcja rąk za 
pomocą udostępnionych płynów. Pomieszczenia, miejsca 
wspólne są cyklicznie w ciągu dnia dezynfekowane. Pra-
cownicy obsługują czytelników wyposażeni w maseczki, 
przyłbice i rękawiczki. W bibliotekach wydzielono miejsca 
zwrotu książek, które następnie odbywają 5-dniową kwa-
rantannę, oraz punkty przekazania wypożyczanych zbio-
rów. 

Zachęcamy wszystkich do wcześniejszego zapoznania 
się z naszą ofertą, która jest dostępna w katalogu online 
na stronie internetowej instytucji www.biblioteka.ozarow.pl i 
składania zamówień poprzez system biblioteczny, mailowo 
lub telefonicznie. Staramy się, by odwiedziny czytelników w 
naszych placówkach były bezpieczne.

W czasie zamknięcia Biblioteki dla czytelników prowa-
dziliśmy prace wewnętrzne: melioracje zbiorów, katalogów, 

kontrole księgozbioru w trzech placówkach, ale także dba-
liśmy o zapewnienie nowości wydawniczych. W związku z 
tym przeglądaliśmy listy bestsellerów, dokonywaliśmy zaku-
pów, które następnie trzeba było opracować i przygotować 
do wypożyczenia. Po otwarciu placówek na naszych czytel-
ników czekały nowiutkie książki, filmy.

W okresie epidemii życie kulturalne przeniosło się do 
Internetu. Tam odbywało się wiele spotkań autorskich, kon-
certów, spektakli teatralnych, o których informowaliśmy na 
Facebooku Biblioteki. Zapraszamy do obserwowania nas i 
zapoznania z ofertą.
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Nauka na odległość
ZDALNE NAUCZANIE 

– SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWICACH
Historia naszej pla-

cówki sięga 1865 roku, 
w którym władze car-
skie ustanawiają nowy 
system szkolnictwa pod-
stawowego na terenie 
Królestwa Polskiego, 
wyodrębniając szkołę 
jednoklasową i dwukla-
sową. W 1965 roku naj-
ważniejszym miesiącem 
dla SP w Janowicach 
był październik, miesiąc 

otwarcia szkoły na obecnym placu, miejscu spotkań uczniów 
i nauczycieli w nowej powojennej rzeczywistości, w której o 
Internecie nawet nie marzono. Upływa wiele lat, w końcu w 
2003 roku otwieramy nową pracownię komputerową i zysku-
jemy dostęp do wiedzy mającej źródło na różnych stronach 
internetowych. Z każdym rokiem zdobywamy nowe umiejęt-
ności w zakresie informatyki, technologii, a także w sferze wir-
tualnej. Jaki natomiast jest 2020 rok? 

2020 rok to przede wszystkim docenienie tych wszystkich 
umiejętności, które pomagają nam przetrwać tę trudną sytu-
ację. To dzięki wprowadzeniu dzieci w wirtualny świat kilkana-
ście lat temu, dziś możemy przełamywać bariery w kontaktach 
międzyludzkich w czasie kwarantanny i sprawdzać, czy dawna 
praca i lekcje informatyki przynoszą teraz owoce. Owoce te 
to pozytywne, postępowe zmiany, które zaobserwowaliśmy, 
analizując pierwsze etapy pracy zdalnej i porównując je ze 
stanem obecnym. Do plonów wieloletniej przygody ucznia z 
komputerem i technologią informacyjną, obejmującej także 
innowacyjne technologie i ich wykorzystanie w praktyce, zali-
czamy nowy rodzaj współpracy dziecka z rodzicem. Rodzice 
są obecni w domu podczas zajęć lekcyjnych dziecka przez 
dłuższy czas niż było to wcześniej, a ich zaangażowanie także 
jest większe i jest to istotny aspekt nie tylko z punktu widzenia 
pedagogicznego, ale również psychologicznego. Dziś zetknię-
cie się dzieci ,,Z” wirtualnym środowiskiem możemy przefor-
mułować na zetknięcie się dzieci ,,W” wirtualnym środowisku. 

Jednak abyśmy mogli użyć tego określenia, musieliśmy 
stanąć przed wyzwaniem pracy zdalnej, a raczej nasi ucznio-
wie musieli się z nim zmierzyć jako pierwsi. Bowiem postawić 
się na miejscu ucznia, kiedy samemu się nim było, nie jest 
może tak trudno. Egzaminem z pedagogiki jest natomiast 
wczucie się w sytuację ucznia pracującego zdalnie. Na jakim 
wzorcu mamy się oprzeć, z czyjego doświadczenia czerpać, jak 
zmotywować uczniów, kiedy w niektórych momentach mogli-
śmy liczyć jedynie na słowa ,,zachowajmy spokój” ? Każdy z 
nas, nauczycieli, obserwował podopiecznych w pierwotnych 
etapach aktywności zdalnej, kiedy to ich ,,pierwsze kroki” po 
wirtualnej przestrzeni budziły strach, brak wiary w siebie. W 
każdej minucie pierwszych internetowych zajęć odczuwaliśmy 
niemal namacalnie potrzebę wsparcia i porady psychologów 
czy terapeutów dziecięcych. Jednak wiedzieliśmy, że musimy 
działać bez ich pomocy, przynajmniej tymczasowo, wierzyć za 

naszych uczniów, za siebie i rodziców, co z czasem dało siłę i 
nadzieję na lepsze jutro. Brak możliwości zobaczenia reakcji 
uczniów czy niezwłocznego wytłumaczenia im niezrozumia-
łych treści wywoływały naszą bezsilność. Do tego dochodziły 
problemy techniczne, nagłe zrywanie połączeń internetowych, 
słaby zasięg i stałe przekonywanie, że ,,będzie dobrze”. Nie 
obyło się bez komicznych sytuacji, kiedy to dzieci symulowały 
zerwanie połączeń internetowych, ale trochę zabawy nigdy 
nie zaszkodzi, zwłaszcza w tak trudnym czasie. Gdy ucznio-
wie SP w Janowicach przetestowali już cierpliwość i wytrwałość 
naszych nauczycieli, zaczęliśmy dostrzegać i doceniać to, jak 
z każdym dniem nabierają więcej pewności siebie, a, co naj-
ważniejsze, zaufania. 

Kolejny etap nauki zdalnej w Janowicach to moment pró-
bowania różnych metod nauczania, zastępowania ,,starego” 
- ,,nowym”, szukania alternatyw dla doświadczeń i ekspery-
mentów nieodłącznych w przedmiotach ścisłych i motywacja 
do aktywności fizycznej w domu. Gdy sięgniemy pamięcią 
do roku 2003, kiedy czuliśmy jeszcze w powietrzu zapach 
nowego sprzętu w pracowni informatycznej, trudno docierają 
do nas obecne realia, w których relacji nauczycieli z uczniami 
bez rozmów telefonicznych, SMS – ów, poczty elektronicznej 
czy komunikatorów typu Messenger lub Skype nie można już 
sobie wyobrazić. W tym czasie doceniliśmy ogromną pomoc 
Panów Burmistrzów, że wsparli nas wcześniej projektem 
„Cyfryzacja w Gminie Ożarów”. Dzisiaj to doceniamy i miło 
wspominamy, jak czasem narzekaliśmy, że w soboty mamy 
się uczyć.

W pracy z młodszymi dziećmi - uczniami klas I - wycho-
wawczyni za główny cel postawiła sobie indywidualne podej-
ście do ucznia oraz poczucie bezpieczeństwa. Z uwagi na to 
zajęcia online (wideozajęcia) z uczniami mogą być obserwo-
wane przez wszystkich rodziców, co pomaga ,,młodszym” 
oswoić się w zdalnym trybie edukacji. Każdego dnia zajęcia z 
uczniami poprzedzone są wysłaniem do rodziców za pomocą 
poczty elektronicznej wiadomości, w której określona jest 
tematyka, cele, wymagania zgodne z podstawą programową, 
źródła wiedzy, materiał ćwiczeniowy, pomoce dydaktyczne, z 
których uczniowie będą korzystać w czasie zajęć, oraz prze-
bieg zajęć, zadania do wykonania po zajęciach online. W 
zajęciach chętnie uczestniczą wszyscy uczniowie klasy pierw-
szej. Wychowawca jest do dyspozycji uczniów i rodziców na 
Messengerze, telefonicznie, mailowo także poza czasem 
zajęć. Kontaktuje się również z każdym uczniem i jego rodzi-
cem indywidualnie. Przekazywane są rodzicom i dzieciom 
materiały do pracy, karty pracy, nagrania utworów do słucha-
nia, filmy edukacyjne, ćwiczenia multimedialne, e-booki oraz 
linki do materiałów interaktywnych. W czasie indywidualnych 
konsultacji utrwalane są wiadomości, doskonalone umiejęt-
ności dzieci. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności odbywa 
sią na podstawie przesłanych przez rodziców prac uczniów, 
wskazanych ćwiczeń, testów, kartkówek oraz na podstawie 
odpowiedzi ustnych podczas wideozajęć z uczniem lub z klasą 
za pomocą komunikatorów. 

Bardzo często ciepłe słowa wypowiadają nauczyciele o 
pracy uczniów klasy czwartej, podkreślając zainteresowanie, 
ambicję, systematyczność, odpowiedzialność, frekwencję. To 
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także ogromna zasługa rodziców.
Uczniowie z klas 6, 7 i 8 reprezentują grupę wiekową 

wchodzącą w tzw. okres dojrzewania, co przekłada się na 
wiele aspektów pracy, takich jak np. samodyscyplina, usta-
lanie pierwszych granic osobistych czy też pierwsze odpowie-
dzialne zajęcia, na które z racji wieku same muszą wyrazić 
chęci. Współpraca z naszymi szósto-, siódmo- i ósmoklasi-
stami układa się bardzo dobrze, nauczyciele chwalą dobry 
kontakt z dziećmi ze ,,starszych klas”, są usatysfakcjonowani 
terminowym odsyłaniem prac i dopytywaniem się o zadania 
dodatkowe. Taka inicjatywa rodzi satysfakcję z pracy zdalnej, 
motywuje do jej kontynuacji i przysparza nadziei na coraz 
lepszą i bardziej rozwojową współpracę. Dostajemy wiado-
mości od dzieci z ósmych klas: ,,Szkoda, że już się nie zoba-
czymy” czy ,,Będziemy tęsknili”. 

Do naszej szkoły uczęszcza 63 dzieci, nad którymi pieczę 
sprawuje 19 nauczycieli (w szkole nie ma kl. II i III).

Z perspektywy nauczycieli pracy jest z pewnością znacz-
nie więcej w porównaniu z okresem, gdy przygotowywanie 
do zajęć realizowaliśmy jeszcze w normalnym trybie. Wyma-
gało to wypracowania od naszych nauczycieli cierpliwości i 
akceptacji obecnej sytuacji. Mimo odczuwanej w sytuacji pod-
wyższonego ryzyka frustracji, braku komfortu psychicznego i 
wielu pytań, na które nie znamy odpowiedzi, cennym spo-
strzeżeniem jest fakt, że nauczyciele nie wymagają mniej od 
uczniów. Ocenianie jest realizowane zgodnie z przedmioto-
wym systemem oceniania, przy wystawianiu stopni brane są 
pod uwagę systematyczność i poprawność, a głównym suk-
cesem nauki zdalnej okazała się wciąż samodzielna praca 
uczniów. Rodzice często żartują nawet, że młodsze rodzeństwo 
podglądające starsze podczas nauki szybciej dopomina się, 
że chce być równie zaradne, co starszy brat czy siostra i samo 
odrabiać lekcje. 

Poza wielogodzinnym sprawdzaniem prac czy utrudnio-
nymi próbami wytłumaczenia budzących wątpliwości treści 
nasi nauczyciele starali się budować świadomość uczniów w 
zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dbania nie 
tylko o zdrowie własne, ale także innych. Z dumą i ku naszej 
wielkiej uciesze możemy Państwu zrelacjonować, że nasi 
uczniowie – zarówno ci młodsi, jak i starsi – podeszli do tego 
zadania dojrzale i w pełnym zaangażowaniu. Ta utrudniona 
i wciąż pod znakiem zapytania co do rozwoju i przebiegu 
wydarzeń sytuacja jest sama w sobie lekcją WDŻ, BHP oraz 
wychowawczą w jednym. Natomiast na pochwałę i szóstkę 
z plusem z przedmiotu o nazwie ,,praca zdalna” zasłużyli 
rodzice naszych podopiecznych. Mieli oni nie lada wyzwanie, 
gdy usłyszeli, że ich pociechy pozostałą część roku szkolnego 
spędzą przed monitorami komputerów czy tabletów, do któ-
rych nie każda rodzina przecież ma dostęp. W niektórych 
rodzinach zostały zakupione laptopy. Aby usprawnić pracę 
dzieci, dyrektor wypożyczyła szkolne tablety.  

Dużym wsparciem okazała się dla nas pomoc  Burmistrza 
Ożarowa Pana Marcina Majchera oraz jego zastępcy Pana 
Pawła Rędziaka, którzy z zainteresowaniem i uwagą śledzili 
losy każdej rodziny próbującej odnaleźć się w tym czasie kwa-
rantanny. Zadbali oni przede wszystkim o to, aby informacje 
przekazywane z wyższych szczebli były dla nas bodźcem do 
wytężonej współpracy i wzajemnej pomocy, a nie źródłem 
strachu i funkcjonowania w niewiedzy. Dzięki nim mogliśmy 
pracować w poczuciu bezpieczeństwa i dotrwać do chwili 
obecnej, co jest dla nas powodem do dumy i sukcesem. 

Panowie Burmistrzowie dopingowali nasze zmagania i sami 
dokładali wszelkich starań, by uczniowie mogli czuć się nadal 
pełnoprawnymi uczniami, nauczyciele nauczycielami, a pozo-
stali pracownicy mogli spełniać się w swoich niemniej ważnych 
rolach dla funkcjonowania naszej szkoły. Słowo „dziękuję” to 
czasem zbyt mało. 

Jako dyrektor szkoły z uznaniem i dumą mówię o pracy 
moich nauczycieli. Cieszę się, że mam możliwość pracować z 
taką Kadrą i z radością śledzę zdjęcia zamieszczane na portalu 
społecznościowym Facebook, na których widnieją uśmiech-
nięte twarze dzieci. Prezentują zrobione w domu prace pla-
styczne, przesyłają filmiki, jak skaczą na trampolinie, zamiast 
zajęć wf, i wspólnie z rodzicami, mniej lub bardziej wytrwale, 
uczestniczą w zdalnej nauce. Czy mają świadomość niebez-
pieczeństwa, niepewnej przyszłości, ich przyszłości? Tak, jak 
najbardziej, a mimo to wciąż widzę uśmiech na kolejnych 
zdjęciach, wyczytuję optymizm w kolejnych wiadomościach 
e-mail i pierwszy raz w życiu nie słyszę ,,dobrze, że niedługo 
wakacje”.

Adam Mickiewicz pisał: ,,Wiedzę możemy zdobywać od 
innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”. Które to 
słowa, Drodzy Czytelnicy, są w stanie dobitniej wyrazić dzi-
siejsze realia? Z jakiej wiedzy korzystaliśmy, aby jak najlepiej 
odnaleźć się podczas tej kwarantanny, aby zapewnić bezpie-
czeństwo naszym uczniom? Czy była to psychologia, peda-
gogika, a może nauki doświadczalne, statystyka czy rachunki 
zysków i strat? Z tym pytaniem Was zostawiam. Dodam jedy-
nie, że bez mądrości, która jest wielkim Darem od Boga, o 
której pisze Mickiewicz, darem ofiarowanym każdemu z nas, 
myślę, że wszystkie książki i zeszyty też byłyby nam potrzebne. 
Czy pamiętacie, jak zaczynał się ten artykuł? Przenieśliśmy 
się do czasów, gdy nasi dziadkowie odbudowywali szkołę 
po jednej, a następnie drugiej wojnie światowej i sądzę, że 
to właśnie oni przekazali nam tę energię, dzięki której dziś 
trwamy. Oni wlali tę energię w mury naszej szkoły i w nas 
samych, dzięki niej trwamy, a ja dziś wiem, że dzięki niej prze-
trwamy jeszcze niejedną kwarantannę. Dlatego trzymajmy się 
razem i wytrwajmy dla siebie i dla przyszłych pokoleń, które 
wychowujemy wspólnie. Bo wychowanie młodego człowieka 
to nasze wspólne dzieło, a kwarantanna kiedyś się skończy.

Anna Kubala 
dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły w Lasocinie, Teresa Stec: 
Zdalne nauczanie, z 

którym przyszło nam się 
zmierzyć z uwagi na sytu-
ację epidemiologiczną w 
kraju, to nie lada wyzwa-
nie zarówno dla nauczy-
cieli, jak i samych uczniów 
i ich rodziców. Jest to czas 
wielu zmian i zdobywania 
pionierskich doświadczeń. 
Nagle z funkcjonowania w 
świecie rzeczywistym musie-

liśmy przenieść się w świat wirtualny. Narzędziem pracy stał 
się przede wszystkim komputer i telefon. 

Od 25 marca zajęcia odbywają się z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość: dziennika elek-
tronicznego LIBRUS, poczty e-mailowej, telefonu komórko-
wego, (rozmowy, SMS-y, MMS-y, w niektórych przypadkach 
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komunikatora społecznościowego Messenger), plat-
formy edukacyjnej www.epodreczniki.pl, stron interneto-
wych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych 
Komisji Egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych 
w programach publicznej telewizji i radiofonii, opra-
cowanych przez nauczycieli, podręczników i zeszytów 
ćwiczeń. Zajęcia są realizowane w ramach obowiązują-
cego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami. Codziennie do 
godziny 10.00 nauczyciele przekazują uczniom mate-
riały do bieżącej pracy. Zwracają uwagę na możliwości 
psychofizyczne uczniów, łączenie przemienne kształcenia 
z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, tak 
aby aktywność ucznia nie wymagała długiego korzysta-
nia z komputera. 

Wraz z wysyłanymi materiałami nauczyciele infor-
mują, jakie treści i w jakiej formie podlegają ocenie. 
Wszystkie oceny, jakie uczniowie uzyskają, są odnoto-
wywane w dzienniku elektronicznym, tak by rodzice i 
uczniowie mieli do nich wgląd. Obowiązkiem nauczy-
cieli i dyrektora jest systematyczne monitorowanie, czy 
przekazywane treści docierają do wszystkich uczniów. 
Wszyscy nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów i 
rodziców, pełniąc dyżury do godz. 14.00 i wykorzystując 
do tego celu wszystkie dostępne narzędzia. 

Nauczyciele nagle musieli przejść przyspieszony kurs 
obsługi narzędzi, których dotąd nie musieli używać w tak 
szerokim zakresie. Wszystkie nowe umiejętności naby-
wali poprzez samokształcenie. Pojawiło się wiele pro-
blemów zakłócających efektywną realizację podstawy 
programowej. Przede wszystkim brak sprawnego sprzętu 
komputerowego, odpowiedniego oprogramowania, 
brak stałego dostępu do Internetu, szybkość łącza. W 
większości domów dostęp do Internetu jest limitowany. 
W wielu rodzinach jest jeden komputer, z którego korzy-
stają rodzice i dzieci. Pierwszeństwo w takich sytuacjach 
ma starsze rodzeństwo, które ma więcej obowiązków i 
zadań. Częściowo zrezygnowaliśmy z zajęć prowadzo-
nych online z powodu problemów z komputerami u 
uczniów czy dostępem do Internetu. Nauczyciele kon-
taktują się z  wychowankami drogą mailową, poprzez 
telefon komórkowy lub dziennik elektroniczny. W naszej 
szkole wszystkie drogi kontaktu są wykorzystywane. 

Aby uniknąć problemów w klasach młodszych, zde-
cydowaliśmy, że będziemy bazować na uczniowskich 
podręcznikach i zeszytach ćwiczeń. Wysyłamy zadania 
poprzez dziennik elektroniczny oraz pocztę e-mail, kon-
taktujemy się z uczniami i ich rodzicami telefonicznie. 
Bez ścisłej współpracy z rodzicami nie byłoby możliwo-
ści stałego kontaktu z dziećmi. Tu pojawiły się kolejne 
problemy – brak czasu rodziców z powodu nadmiaru 
obowiązków, niesystematyczna praca dzieci, ale też 
problemy merytoryczne z przekazywaniem wiadomo-
ści. Wykonane przez dzieci zadania rodzice odsyłają w 
formie zdjęć lub skanowanych dokumentów. Nauczy-
ciel sprawdza, ocenia, przekazuje informacje zwrotne i 
wskazówki do dalszej pracy. Postępy w nauce weryfikuje 
podczas rozmów telefonicznych. Odbywa się to o róż-
nych porach dnia, tym samym nauczyciel jest stale do 
dyspozycji uczniów i rodziców. 

Proces wdrażania się w zdalne nauczanie pochło-

nął wiele godzin, a nawet dni. Poszukiwanie rozwiązań 
dostosowanych do specyfiki naszego lokalnego środo-
wiska, a także oczekiwań rodziców naszych wychowan-
ków również nie należało do najłatwiejszych. Szczególnie 
istotna funkcja spoczywała na barkach wychowawców. 
To oni komunikowali się z rodzicami, zbierali od nich 
niezbędne informacje, dzieląc się nimi w dalszej kolej-
ności z nauczycielami uczącymi w szkole. To wiele godzin 
spędzonych na łączach telefonicznych w celach organi-
zacyjnych. To także mnóstwo czasu na przemyśleniach, 
jak logistycznie przeprowadzić proces kształcenia na 
odległość. I wreszcie wiele maili i wiadomości SMS/
MMS z wytycznymi dla rodziców, w jaki sposób wdrażane 
będzie i prowadzone zdalne nauczanie. 

Pracowaliśmy nad nowym sposobem oceniania. 
Nauczyciele, dzieci i rodzice stanęli w obliczu przyspie-
szonej cyfryzacji nauczania. Trzeba zrozumieć, że musie-
liśmy podjąć wyzwanie, które wymagało nie tylko nowej 
organizacji pracy, ale także zmiany myślenia na niektóre 
zagadnienia. Wymagało to zwiększenia naszej dyspozy-
cyjności, poświęcenia i zaangażowania. Należało zor-
ganizować tok zajęć, przygotować materiały na każdą 
lekcję, skorygować metody nauczania. Poprowadzenie 
procesu dydaktycznego w taki sposób, by przekazać 
maksimum wiedzy i jednocześnie nie obciążyć ucznia, to 
bardzo czaso- i pracochłonne wyzwanie dla nauczyciela. 
Kolejna kwestia, z jaką nauczyciel musiał się zmierzyć w 
czasie zdalnego nauczania, to mnóstwo pracy związanej 
z przygotowaniem i ze sprawdzaniem zadań realizowa-
nych przez ucznia. 

Korzystając z okazji, pragnę podziękować nauczy-
cielom, rodzicom i uczniom za dotychczasową współ-
pracę, za trud i zaangażowanie, jakie wkładają w zdalne 
nauczanie. W obliczu tej trudnej sytuacji mam jednak 
nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się pokonać 
wszystkie niedogodności. Życzę zdrowia, bo to najcen-
niejsza wartość. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. 
Szylki w Ożarowie, Katarzyna Swacha:

Od 12 marca opusto-
szały sale lekcyjne i korytarze 
szkolne, a placówka przeszła 
na nauczanie zdalne, czyli 
kształcenie na odległość. 
Dyrektor szkoły poinformo-
wała społeczność szkolną o 
zasadach funkcjonowania 
szkoły w okresie czasowego 
zawieszenia jej pracy: orga-
nizacji pracy nauczycieli i 
uczniów, zasadach wza-
jemnej współpracy, pracy 
nauczycieli realizujących inne 
zadania niż nauczanie przed-
miotowe, ocenianiu wiedzy i 
postępów uczniów oraz konsultacjach z nauczycielami w 
czasie nauczania na odległość. Na stronie internetowej 
szkoły pojawił się apel do uczniów, wskazówki dla rodziców 
(jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak 
wspierać i motywować dzieci do nauki) oraz zasady bez-
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piecznego korzystania z Sieci (zagrożenia związane z Interne-
tem i kwestie cyberbezpieczeństwa). Taka baza wiedzy ułatwia 
wszystkim zainteresowanym poruszanie się w obszarze kształ-
cenia zdalnego. 

Praca z uczniami odbywa się od poniedziałku do piątku 
w godzinach: klasy I-III od 10.00 do 12.30, klasy IV-VI od 
10.00 do 13.30, klasy VII-VIII i LO od 10.00 do 14.30. Każda 
aktywność z tygodniowego planu lekcji trwa nie dłużej niż 30 
minut. Wszelkie aktywności i kontakty nauczycieli z uczniami 
realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych metod i tech-
nik kształcenia na odległość. Są to: e-dziennik, poczta elektro-
niczna, Microsoft Office 365, komunikatory społecznościowe 
(Facebook, Messenger), telefon, Facebook szkoły, strona inter-
netowa szkoły. Wszyscy nauczyciele wypracowali najskutecz-
niejszy i najbardziej efektywny sposób komunikacji z uczniami 
i rodzicami. Odrobione prace domowe uczniowie zazwyczaj 
przesyłają drogą elektroniczną w postaci skanów lub plików. 
W nauczaniu zdalnym wykorzystywane są materiały ze stron: 
www.e-podręczniki.pl, MEN, CKE, OKE, materiały prezento-
wane w programach telewizji publicznej oraz dotychczas obo-
wiązujące podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Ważne jest, 
że nauczyciele modyfikują swoje programy nauczania w taki 
sposób, by istniała możliwość realizacji treści programowych 
przez wszystkich uczniów, a jednocześnie następowało utrwa-
lanie i pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań 
uczniów. Dla zachowania higieny pracy nauczyciele starają 
się o zachowanie równowagi między pracą ucznia z użyciem 
monitora ekranowego a innymi źródłami. 

Z uczniami poprzez różnorodne drogi komunikacyjne 
utrzymują kontakt i przekazują wiedzę w swojej dziedzinie 
nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele świetlicy szkolnej. W tak 
trudnym okresie uczniowie mogą również liczyć na wsparcie 
szkoły w momencie pojawienia się jakichkolwiek problemów 
emocjonalnych. Uczniom i rodzicom udzielają porad peda-
godzy szkolni, doradca zawodowy i nauczyciel wychowania 
do życia w rodzinie. 

Oprócz codziennego zdalnego nauczania został prze-
prowadzony (również zdalnie) próbny egzamin ósmoklasisty. 
15 kwietnia w trybie zdalnym odbyło się plenarne zebranie 
rady pedagogicznej zatwierdzające zmianę regulaminu rady 
pedagogicznej, klasyfikację uczniów klasy III Liceum Ogólno-
kształcącego  i zapoznające z organizacją pracy w roku szkol-
nym 2020/2021. 

24 kwietnia, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, 
dyrektor szkoły pożegnała absolwentów liceum, wręczając im 
świadectwa ukończenia szkoły średniej i nagrody książkowe. 
Były gratulacje, podziękowania, ciepłe słowa i nadzieja na 
spotkanie w szerszym gronie już po maturze. 

Jako pomoc dla nauczycieli szkoła otrzymała 19 laptopów 
zakupionych przez Burmistrza Ożarowa ze środków Mini-
sterstwa Cyfryzacji do prowadzenia kształcenia zdalnego. To 
wszystko wskazuje, że praca w Zespole trwa, choć w nieco 
innej formie.

Dyrektor szkoły w Pisarach, Marzena Okręt: 
Początki w szkole w Pisarach były trudne, nagle otrzyma-

liśmy nowe zadanie - podjąć wszelkie działania, by nauka 
online stała się nową formą pracy dla 16 nauczycieli, 55 
uczniów i 19 przedszkolaków. Nauczyciele, uczniowie, a 
przede wszystkim rodzice podjęli wyzwanie. Korzystając z 
doświadczeń zdobytych na różnorodnych szkoleniach, zaczę-

liśmy testować komunikatory. Nie był łatwo. Pojawiały się 
problemy sprzętowe, „uciekał” Internet, no i była też bariera 
natury psychologicznej. Po wielu próbach prowadzenia lekcji 
z różnymi narzędziami do zdalnej komunikacji, uwzględniając 
zdanie uczniów i rodziców, wybraliśmy komunikator Zoom. 

Dziś mogę powiedzieć, że jestem dumna ze swoich 
nauczycieli i uczniów. Świetnie działają w nowej rzeczywisto-
ści. Jestem pełna podziwu dla rodziców, że bardzo dobrze 
sobie z tym wyzwaniem poradzili i mocno nas w pracy wspie-
rają. Zadziałała współpraca, pomoc koleżeńska i sąsiedzka. 
Pomógł burmistrz, przekazując sprzęt komputerowy uczniom, 
którzy go nie mieli. 

Obecnie lekcje ze wszystkich przedmiotów prowadzimy 
według tygodniowego harmonogramu poprzez komunika-
tor, odbywają się też zajęcia rewalidacyjne, nasza szkolna 
Gromada Zuchowa „Ekoludki z Pisar” również spotyka się 
na zdalnych zbiórkach. Zuchy zdobywają nową sprawność 
zuchową. Realizowany jest kalendarz imprez szkolnych, świę-
towaliśmy Dzień Ziemi, Święto Flagi i rocznicę Konstytucji 3 
maja. Nasi uczniowie podejmują w domu rożnego rodzaju 
aktywność, uczestniczą wraz z rodzicami w zajęciach kulinar-
nych czy pracach ogrodniczych, zdobywając w ten sposób 
nowe umiejętności. 

Utrzymujemy stały kontakt z seniorami z Klubu Aktyw-
nego Seniora, który działa przy naszej szkole. Kochani 
Seniorzy wspierają nas dobrym słowem. Zaopatrzyli nas też 
w maseczki, które sami wykonali. Zapanował spokój, spo-
tkania z uczniami dają nam wiele radości i satysfakcji, że 
się udało. Nasi uczniowie są bardzo zaangażowani, lubią 
tę formę pracy, ale przyznają, że brakuje im szkolnego życia 
i kontaktów z rówieśnikami. Mamy też niewielkie trudności, 
3 uczniów z różnych powodów nie korzysta z lekcji razem z 
klasą. Dostarczamy im materiały w formie papierowej i utrzy-
mujemy stały kontakt z rodzicami. Staramy się ich wspierać. Z 
nauczycielami spotykam się na cotygodniowych, poniedział-
kowych zdalnych konferencjach. Rozmawiamy o bieżących 
trudnościach, pracy naszych uczniów, wymieniamy doświad-
czenia, ustalamy co robić dalej, wspieramy się wzajemnie 
i staramy się dodać sobie otuchy do funkcjonowania w 
innej rzeczywistości.
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Zespół Szkół
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dzień Zdrowia 2020- podsumowanie akcji
Mimo swojej nietypowej 

formy, tegoroczne obchody 
Dnia Zdrowia cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem. To 
jedna z ważniejszych, cyklicz-
nych akcji w naszej szkole. Jej 
celem jest zwrócenie szczególnej 
uwagi na problemy zdrowotne. 
Każdego roku motyw przewodni 
jest poświęcony innej tematyce, 
która podkreśla priorytetowy 
obszar problemów w kwestii 
zdrowia publicznego. Organiza-
torami Dnia Zdrowia były: dyr. 
Aneta Gołyska, Elżbieta Chmiel, 
Dominika Czajkowska, Agata 
Duda, Marta Kozieł, Wiesława 
Pastuszka. Pomoc w przygoto-
waniu  i merytoryczne wsparcie 
zostało nam udzielone przez: 
dr Małgorzatę Cichońską – 
wykładowcę WSBiP w Ostrowcu 
Świętokrzyskim oraz specjalistę 

ds. zakażeń, Sylwię Kot z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Opatowie, prof. dr hab. Małgorzatę Polz 
– Dacewicz - kierownik  Zakładu Wirusologii Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie.

Z okazji Dnia Zdrowia przeprowadzone  zostało wiele 
akcji edukacyjnych z zakresu medycyny, takich jak szkole-
nie, prelekcje, wykłady, konkursy i quizy. Udział w nich wzięli 
uczniowie z trzech klas liceum, dwóch technikum i dwóch BS. 
Głównym celem przedsięwzięcia była promocja zdrowego 
stylu życia i wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego 
czasu. W ramach internetowego konkursu, poza częścią 
merytoryczną, uczniowie przesyłali swoje zdjęcia w dobie 
pandemii. Wybrane przedstawiamy. Wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie i udział serdecznie dziękujemy. 

Dzień Zdrowia – najciekawsze wypowiedzi uczniów:
Dokończ zdanie: W czasie pandemii najbardziej brakuje 

mi…
„W czasie pandemii najbardziej brakuje mi szkoły oraz 

uczestnictwa w lekcjach i oczywiście spotkań z rówieśnikami”
„W czasie pandemii najbardziej brakuje mi kontaktu z 

innymi ludźmi i nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale bra-
kuje mi chodzenia do szkoły, a co za tym idzie normalnych 
lekcji i mniej prac domowych”

„W czasie pandemii najbardziej brakuje mi spotkań 
ze znajomymi a przede wszystkim rozmowy z nimi, szkoły 
ponieważ e-lekcje nie są takie proste i trzeba poświęcić 
więcej czasu w domu, oraz wychodzenia bez maseczki, bo 
czasem naprawdę ciężko się oddycha”

„W czasie pandemii najbardziej brakuje mi normalnych 
zajęć w szkole, wycieczek, ćwiczenia na siłowni, a przede 
wszystkim spotkania się z przyjaciółmi”

„W czasie pandemii najbardziej brakuje mi mojej klasy, 
którą bardzo lubię. Z nimi zawsze jest fajnie i czas szybko 
mija. W tym trudnym czasie oddałabym wszystko, aby się z 
nimi znowu zobaczyć”

„W czasie pandemii najbardziej brakuje mi wolności. 
Jestem osobą bardzo aktywną i nie mogę siedzieć w domu 
godzinami. W ludziach jest problem, jeśli ludzie mają zakaz 
robienia czegoś, muszą koniecznie złamać ten zakaz, tak 
samo ze mną”

 „W czasie pandemii najbardziej brakuje mi rodziny i 
przyjaciół,  ponieważ to z nimi spędzałam większość wol-
nego czasu, teraz ten czas muszę organizować i spędzać 
samotnie”

„W czasie pandemii najbardziej brakuje mi bezpośred-
nich spotkań i rozmów z najbliższą rodziną oraz przyjaciółmi. 
Nawet najnowocześniejsze technologie nie są w stanie 
zastąpić spotkania z drugim człowiekiem. Tęsknię również za 
możliwością swobodnego wyjścia z domu, które nie będzie 
wiązało się z obawą o zdrowie moje i najbliższych mi osób. 
Chętnie wróciłabym już do szkoły, gdyż zdalne nauczanie 
nie jest w stanie zastąpić typowej nauki”

„W czasie pandemii najbardziej brakuje mi swobodnego 
wyjścia na dwór, siłownie i basen. Brakuje mi również spo-
tkań ze znajomymi”

„W czasie pandemii najbardziej brakuje spotkań z bli-
skimi przyjaciółmi oraz możliwości swobodnego czasu na 
zewnątrz, ale dzięki temu zaczęłam doceniać każdą chwilę 
przed koronawirusem  i postanowiłam realizować więcej 
marzeń, zamiast odkładać je na później. Ten trudny okres 
pokazał nam, że powinniśmy korzystać z życia i oddawać się 
swoim pasjom”

 „W czasie pandemii najbardziej brakuje mi wyjść ze zna-
jomymi do kina, oraz swobodnego poruszania się po mie-
ście bez maseczki”

 „W czasie pandemii najbardziej brakuje mi możliwości 
rozmawiania z ludźmi i robienia zdjęć w trakcie drogi do 
szkoły. Moim rytuałem było fotografowanie widoków, jakie 
spotykałam na drodze do szkoły, jak i ze szkoły. Uwielbia-
łam te momenty, podobnie jak rozmowy z kolegami z klasy 
i wspólne granie w ping ponga”

„W czasie pandemii brakuje mi szkoły. W niej zawsze 
coś się działo, a przede wszystkim brakuje mi moich kole-
gów. Lubię kontakt z ludźmi, a w związku z pandemią jest on 
trochę ograniczony i to sprawia, że zaczynam doceniać te 
wspólnie spędzone chwile w szkole coraz bardziej. W czasie 
pandemii chronię się, siedząc w domu. Rozwijam wtedy 
moje zainteresowania. Pomaga mi to zapomnieć na chwilę 
o tej nieprzyjemnej sytuacji na świecie. Dzięki papudze czas 
leci mi szybko i przyjemnie. Gdy do niej mówię, ta sprawia 
wrażenie, że rozumie, co się do niej mówi. Wtedy przekręca 
słodko główkę na lewą stronę i nawet mi na swój sposób 
odpowie. Nawet jak trzeba, to ładnie się zaprezentuje, aby 
jak najlepiej wyjść na rysunku. Im mniej wychodzę z domu, 
tym lepiej dla mnie i mojego otoczenia”
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PROJEKT AED
,,Razem dbamy o 

życie Twoje i Twoich 
bliskich”

Uczniowie liceum 
o profilu ratownic-
two medyczne wzięli 
udział w szkole-
niu, które dotyczyło 
obsługi i sposobu 
użycia defibrylatora 
AED. Urząd Miejski 
w Ożarowie zaku-
pił dwa zewnętrzne 
defibrylatory, które będą zamontowane w miejscach 
publicznych – w naszej szkole i na dworcu autobusowym. 

Nagłe zatrzymanie Krążenia (NZK) dotyczy każdego, 
niezależnie od wieku. W Europie NZK dotyka 350 000 
osób rocznie – przeżywa 5%, w Polsce 2%. Czas dojazdu 
służb medycznych to ok. 8 minut w mieście i do 15 minut 
poza miastem. Po 7– 10 minutach od NKZ człowiek umiera. 
Przeżywalność można zwiększyć nawet do 75%, jeśli wypo-
sażymy miejsca publiczne w defibrylatory, które będą 
dostępne dla wszystkich. Z pomocą AED w bardzo prosty 
sposób można podjąć skuteczne działania. Od nowego 
roku szkolnego nasi uczniowie w ramach akcji ,,Pomaganie 
jest fajne” będą uczyć się, jak bezpiecznie i skutecznie prze-
prowadzić akcję ratowniczą, używając defibrylatora AED. 
Zapraszamy do naszego liceum. Ty też możesz pomóc ura-
tować komuś życie.

Młodzi, zdolni, czyli gwiazdy  Zespołu Szkół w 
Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie
„Wielu ludzi czeka w swoim życiu na szansę, która 

pozwoli im wzbić się pod niebiosa”. Taka szansę otrzymują 
uczniowie w Zespole Szkół w Ożarowie. To właśnie w tej 
placówce mają możliwość rozwoju własnych zainteresowań 
i przygotowania się do dorosłego życia. Otrzymują w niej  
wszechstronne wsparcie dydaktyczne, a ich ciężka praca 
zostaje przez nauczycieli doceniona i nagrodzona. Najlep-
szą formą  uhonorowania ich wiedzy i wysiłku są stypen-
dia. Najlepsi z najlepszych, czyli ci, którzy osiągają bardzo 
wysokie wyniki w nauce i angażują się w życie szkoły, otrzy-
mują stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendium Staro-
sty i Dyrektora Szkoły. 

W obecnym roku szkolnym stypendium Prezesa Rady 
Ministrów za najwyższe wyniki w nauce w Liceum Ogól-
nokształcącym otrzymała Klaudia Rzepka z klasy II, a w 
Technikum Michał Czajkowski z klasy IV. Stypendium ufun-
dowane przez Starostę Opatowskiego uzyskała Karolina 
Łycha, uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego. 

W Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej 
– Curie  jest dużo więcej uczniów zdolnych, osiągających 
wspaniałe wyniki w nauce oprócz wspomnianych wyżej 
wyróżnień, dlatego od kilku lat otrzymują oni  stypendia 
w ramach dwóch projektów, „Świętokrzyskiego programu 
stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych” oraz 
„Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów 
liceów ogólnokształcących”, realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego. W bieżącym roku szkolnym, podobnie 
jak w ubiegłym, rekordowa liczba uczniów otrzymała wyżej  
wymienione stypendia, tj. 

• dwie uczennice z klasy III Branżowej Szkoły I Stop-
nia -  Martyna Cieszkowska  i Katarzyna Ordelewska,

• dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego  - 
Karolina Łycha z klasy III i Klaudia Rzepka z klasy II,

• troje uczniów z Technikum – Paweł Sobczak z klasy 
II, Nikola Ożóg i Agata Kurkowska z klasy III. 

Otrzymywane stypendia pozwalają uczniom dalej się 
rozwijać. Mogą oni kupić sobie potrzebne  pomoce dydak-
tyczne, laptopy, programy komputerowe lub  pokryć koszty 
dojazdu do szkoły i na dodatkowe zajęcia. Są nagrodą za 
ciężką i systematyczną pracę, która przynosi wiele satys-
fakcji im i gronu pedagogicznemu. Wsparcie finansowe 
otwiera przed uczniami nowe możliwości i daje szansę na 
zdobycie jeszcze lepszych wyników, realizację marzeń, osią-
ganie zamierzonych celów. Ambitni i pracowici uczniowie 
są przykładem do naśladowania dla swoich rówieśników 
oraz powodem do dumy dla swoich nauczycieli i rodziców. 

B.G.
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Cień dobrego drzewa

Tata kochał pracę na roli, nie czuł życia w niewoli,
nadmiaru obowiązków, obrządków i zbioru plonów.
Interesował się sadownictwem, miał własną szkółkę,

dzielił się szczepami. Przyjaźnił z sąsiadami.
Gdy pojawiłam się na świecie, był najczulszym Tatą.

Letnimi nocami chodził ze mną po ogrodzie;
płakałam, nie chciałam spać, nosił w ramionach,

tłumaczył śpiewy ptaków, szumy wiatru, grę cieni.
Pytałam co to?, ,,ciecioniłam'': oć i ...odź.

(niespokojnym dzieckiem byłam).

Ten spracowany człowieczyna dzielnie mi wyjaśniał
świat, tak trwało wiele lat. Pamiętam wyprawy do lasu,

niepojętą wrażliwość Taty na drzewa, kwiaty i ptaki.
Stąd dziedziczne obciążenie na każde natury tchnienie.

Trwała długa odbudowa, ubywało także zdrowia.
Tato dzielnie trzymał formę, pracował z pasją.

Wojenne przeżycia dawały się mocno we znaki.
Partyzant Batalionów Chłopskich ps. ,,Tatar”

w ostrowieckich walczył lasach w oddz. Kamińskiego, 
światłego działacza ludowego.

Stanisław, pseudo ,,Tatar” – patriota z krwi i kości.
Prosty chłop od pługa uczył mnie wiary i miłości.
Okaz doskonałości Człowieka, prawych wartości.

Obarczył serdecznym dziedzictwem nader bogatym,
wryły się w serce jak trwałe znaki. Ważne stygmaty

miłości do ziemi ojczystej – dla Taty były oczywiste.
Wzruszenia, gdy słyszał patriotyczne pieśni, mocno
utkwiły w pamięci; obraz jego oczu i łzy spływające

działały jak osiki drżące.

Nawet stara pieśń o Sobieskimi i Ostrobramskiej
Pani wzruszała Tatę do niesamowitych granic.
Potem ,,Czerwone maki na Monte Cassino” -

kolejne wzruszenie i łzy znów płyną.
Wzruszał się przy wigilijnym stole, przy mych odjazdach do szkoły.

Odprowadzał do PKS-u; przystanek w pobliżu Geesu
(sprzedawał tam jajka, wtykał w kieszeń kilka groszy,
gest mnie zawsze mocno poruszał i wielce wzruszał).

Nucił stare piosenki, mówił - z czasów kawalerki.
Lubił warszawski szlagier o czarnej Mańce.

Wspominał oberki, znał fokstrota, slowfoxa i walce.
Bolał, że nie pojął gry na harmonii... 

Sam był jak zbiór dźwięków indywidualnej symfonii...

Ulubiona piosenka - ,,Ładne oczy masz, komu je dasz”.
Wnuczce śpiewał, na pamięć znał ,,Opowieść wigilijną”.

Ilekroć powtarzali, oglądał film i przeżywał.
Żywiołową naturę posiadał, nawet niemieckim władał.

Marzył o motocyklu, jeździł jedynie na bicyklu.

Na co dzień był pogodny, gadatliwy, szybki, wesoły.

Nocami, miast spać, słuchał radia ,,Wolnej Europy”
Był ciekaw świata, nieustannie czekał na zmiany.

Słyszał o Mandżurii i Formozie, o lotach w kosmosie.
Mozoły, bruzdy i liczne ,,oczodoły''; o rosie wstawanie

tworzyły kształt życia rolniczego. Praca i czuwanie.

Lubił debaty z chłopami po mszy pod kościołem,
interesował się polityką i choć miał tylko 4 klasy,

wiódł prym w sprawach społecznych działań.
Był nawet mężem zaufania w znanej cukrowni.

Udzielał się na zebraniach, dzielił doświadczeniami.
Lubił nowoczesne technologie w uprawianiu roli.
Pracował do ostatniej kropli potu, z własnej woli .

Wbrew pozorom nie był wiejskim osiłkiem.
Mężczyzna raczej drobnej postury,

kompensował energią i mocą natury.
Ludzie Go szanowali, chociaż czasem żartowali,

że się rozbija za ziemią jak Boryna.

Kiedy Tata z pola wracał, inni dopiero wyjeżdżali.
Takim był rannym, skowronim rolnikiem,

na swój sposób przewodnikiem.
Doczekał czasu rolniczej emerytury.

Dalej z pasją słuchał radiowych wieści, 
Potem wszystko opowiadał, wyjątkowo płynnie gadał.

Mówią, że starych drzew się nie przesadza.
Tata jest tego zaprzeczeniem. Kiedy Mama odeszła,

zamieszkał z nami; w mieście szybko się odnalazł
i tak się cieszył wygodami, rozmawiał

przez telefon z wiejskimi sąsiadami, nawet
pierwszą komórkę kupił na siebie. Weterana!

Wielkie to było przeżycie, że doczekał takiego
wynalazku, oczy lśniły od zachwytu i blasku.

Jedyne, co gnębiło, to było poczucie, że PRL,
a potem następcy nie doceniali weteranów z BCh.
Mój Kochany Tata, weteran wojenny,czuły patriota 

przez Niemców okaleczony, przez życie
nie pieszczony,odszedł na wieczną wartę,

mimo życiowej poniewierki w zacnym wieku.

Bez orderów, bez dyplomów i odznaczeń.
Nie miało to już żadnych znaczeń.

Dla Mamy Emilii był cieniem dobrego drzewa.
Dla mnie - najukochańszym Tatą i powiernikiem, 

dla wnuczki Wspaniałym Dziadziusiem
i męskim wzorem, zapewniał, że kocha ją nad życie.

Odchodził powtarzając, że kto się rodzi umrzeć musi.
Dzielnie trzymał się nadziei, że jednak wróci do domu.

Do swego już nie wrócił. Odszedł do Najwyższego.

Świadomie rozstawał się z nami, czujny do ostatka.
Choroba Tatę pokonała. Odszedł do domu Ojca.

Chociaż nadzieja ostatnia umiera,
tęsknota zostaje jak wieczne odpoczywanie.

Pamięć nie łagodzi żałoby, gdy w imieniny
odwiedzasz groby. Kiedy zamknął oczy Stanisław,

Epitafium dla Taty.
Szlachetnemu patriocie
Order Pamięci składam w hołdzie!
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Mój tata, rozpadł się skrawek szczęśliwego świata.

Planowaliśmy dziewięćdziesiąte Taty urodziny,
świeczka zgasła dla Niego i dla rodziny.

Z Jego odejściem rozpadł się nasz dom i życie.
Wraz z Twoim odejściem, Tato,
nic i nigdy nie będzie tak samo...

Zostało j e s z c z e osieroconych życie
- niestety

- już w bezrozkwicie

Epitafium dla Taty  -  Stanisława  Tomczyka, ur.  19.02 1915 w 
Śródborzu. Gospodarzył w Czyżowie. Ostatnie lata spędził  z córką  

i wnuczką  w Ożarowie.  Zmarł 7.01 2004 r.

WSPOMNIENIA

KIEDY ZIMA 
BYŁA PRAWDZIWĄ ZIMĄ

W naszej strefie geograficznej brak 
klasycznej zimy zawsze musi budzić 
rozczarowanie i poczucie niedosytu. 
Najmroźniejsza pierwsza zima XX 
wieku przyszła do Polski po Nowym 
Roku 1929, a zmierzona temperatura 
w Olkuszu i Poroninie wynosiła minus 
40 stopni. Mrozy syberyjskie zapano-
wały wówczas w całej Europie, choć 
pod koniec miesiąca mróz zelżał, ale 
sypało przez kilka dni. 

Ogromne mrozy spadły na Polskę 
przez całą dekadę lat 40. ubiegłego 
wieku, w okresie wojny i okupacji. 
Rekordowy pod względem opadów 

śniegu był rok 1963, bo padła wówczas 
całkowicie komunikacja, stanęły wielkie 
zakłady i ciepłownie z braku dostawy 
węgla. Do usuwania śniegu z ulic skie-
rowano wojsko i robotników z wielu 
przedsiębiorstw. 

Zima stulecia nadeszła 30 grud-
nia1978 roku, gdy gwałtowna śnieżyca 
zaatakowała Wybrzeże, posuwając się 
w głąb kraju. Ci, którzy udali się na syl-
westra, mieli potem kłopoty z powrotem 
do domu. Stanęła wówczas komunika-
cja, większość zakładów pracy, sklepy, 
a także szkoły. Pękały rury wodocią-
gowe, wystąpiły braki w dostawie prądu 

i gazu. Ta zima tak odcisnęła się nam w 
pamięci, że z bardziej mroźnej i śnieżnej 
zimy stanu wojennego zapamiętaliśmy 
obrazki ogrzewających się przy koksia-
kach żołnierzy i ZOMO-wców. Pamię-
tamy zimę 1995/96, kiedy śnieg spadł 
w listopadzie i leżał do połowy marca. 

W najbardziej mroźne zimy ludzie 
nie wystrzegali się jednak ulubionych 
rozrywek, wśród których królowały kar-
nawałowe bale. Podczas nich obowią-
zywały specjalne stroje wieczorowe, a 
na każdy bal w danym roku musiała 
być nowa kreacja. Zabawy urządzały 
najróżniejsze grupy zawodowe i spo-
łeczne - w salkach, świetlicach, strażac-
kich remizach i szkołach. Na zabawach 
karnawałowych znikły upodobania do 
masek i romantycznych uniesień, a 
zastąpiły je pragnienia wyżycia się w 
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tańcu i dobrej wypitce, a przez lata też 
zmieniły się inne rozrywki zimowe. W 
międzywojniu ślizgano się na łyżwach na 
stawach, jeziorach i zamarzniętych rze-
kach, próbowano sił na nartach.  A nade 
wszystko kochano całodzienne kuligi, 
organizowane z przystankiem na posiłek 
w restauracji lub przy ognisku. Siadali-
śmy do wymoszczonych sianem i słomą 
sań, opatulaliśmy się derkami, kocami 
i wyruszaliśmy z konnym zaprzęgiem 
leśnymi duktami, drogą na Sachalin i 
dalej. Sunęliśmy po białym, skrzypią-
cym puchu wzdłuż lasu, a dzwonki przy 
uprzęży konia dzwoniły, a potem ich 
brzmienie łączyło się w harmonijny 
śpiew. Dziś, choć mamy mnóstwo sztucz-
nych lodowisk, na łyżwach porusza się 
przeważnie młodzież, a kuligi organizują 
głównie górale - jeśli jest śnieg.

Starsze pokolenia, jak i nasze wynio-
sły przede wszystkim ze swojego dzie-
ciństwa pamięć o śnieżnych i mroźnych 
zimach, pełnych radości i zabaw. Mrozu 
szczypiącego w policzki i zamarzniętych 
w mokrych rękawiczkach dłoni, śniegu 
wpadającego za kurtki i dostającego 
się w czasie przewrotek na sankach do 
butów. I tego, że znosiliśmy te niedo-
godności, bo szkoda było czasu na to, 
żeby pójść do domu się przebrać. Taka 
była zabawa. Zjeżdżano na sankach z 
byle pagórka - w Stróży z lasu naprze-
ciwko Kołacza i Firmanta (nieraz aż na 
podwórka), w lesie w Wojciechówce 
naprzeciwko Bawoła. Na tych ze sklepu 
lub własnoręcznie skleconych, ślizgano 
się również na łyżwach przykręconych 
kluczykiem do specjalnie przygotowa-
nych butów z otworem w obcasie, grano 
w hokeja z patykami zamiast kijów na 
sadzawce w Ożarowie. 

W latach 60. wybudowano pierw-
sze sztuczne lodowiska. Nie były one w 
stanie pomieścić chętnych do jazdy na 
łyżwach. A gdy tylko przyszedł mróz, 
wylewano lodowiska na boiskach szkol-
nych, na miejskich placach, w par-
kach - najpierw robiono wały z piasku. 
Budowano też tory saneczkowe i stoki 
do zjazdu na nartach, które z początku 
wyrabialiśmy sami w domach. Przy 
deskach  z akacji wyginaliśmy czubki 
nart w gorącej wodzie, a zapięcia z 
pasków przybite były z boku do takiej 
narty. 

Gdy udało się rozbudować infra-
strukturę, skończyły się prawdziwe zimy. 
Dlatego dziś smutno wyglądają wyciągi 
narciarskie, nawet kiedy są sztucznie 
naśnieżane, a o lodowiskach na szkol-

Na zdjęciu zima w Stróży w 2018 roku

Na placu za kościołem zbudowany został ołtarz polowy z okazji koronacji  Obrazu Matki Bożej 
Różańcowej (w 2007 roku). Pod wpływem dużych opadów śniegu konstrukcja ołtarza się zała-

mała.

Zima 2001- L. Mucha i M. Brzoza

nych podwórkach nikt nie pamięta. 
Sprzęt zimowy, którego obecnie jest pod 
dostatkiem w różnych cenach, leży w 
sklepach na półkach. 

Zimy prawdziwe, czyli śnieżne i 
mroźne, być może jeszcze przyjdą. 
Jednak ich wspomnienie powinno być 
dla nas wszystkich bolesną lekcją wiedzy 
o na samych i o tym, jak traktujemy 
Ziemię. Wprawdzie podobne zimy, jak 
i nie-zimy, bywały już w przeszłości, ale 
w połączeniu z widocznymi zmianami 
klimatu, wywołanymi przez człowieka, 
obecna sytuacja coraz bardziej razi nie-
typowością. 

zdjęcia i tekst J. Lipka

WSPOMNIENIA
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ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

W Świetlicy Środowiskowej
już dzieje się…..

Od dnia 8 czerwca 2020 roku 
Świetlica Środowiskowa wznowiła 
swoją działalność po przerwie spo-
wodowanej wirusem SARS-CoV-2. 
Świetlica Środowiskowa działa w 
filiach; Janowice, Lasocin, Ożarów, 
Pisary i Wyszmontów.

OŻARÓW LASOCIN

PISARY

Dzieci  rozwijają swoje zaintere-
sowania i kompetencje kluczowe na 
zajęciach specjalistycznych takich jak; 
informatyka, język angielski, plastyka, 
muzyka, zajęcia wokalne.

Uczestnicy zajęć świetlicowych są 
pod opieką psychologa i logopedy.

Rodzice mogą zasięgnąć porad u 
prawnika i psychologa.

Wychowawcy organizują dzieciom 
czas wolny po przez zajęcia sportowe, 
gry i zabawy. 

Dotychczasowe warsztaty i zaję-
cia pozostawiły wiele pozytywnych 
wrażeń.

Wakacyjny  czas spędzony  w Świe-
tlicy będzie  bardzo atrakcyjny i twór-
czy dla  dzieci .

Helena Cieszkowska z domu Markiewicz

Moje przeżycia
z okresu okupacji niemieckiej 

w latach 1941-1945 (IV)

SPORY, KONTROWERSJE, DYSKUSJE WOKÓŁ HISTORII

Prace były bardzo często ponad siły 
osłabionych głodem i złymi warun-
kami kobiet. Staruszki słaniały się na 
nogach. Czasem brano je do robienia 
z kurzowej, jak to nazywaliśmy, wełny. 
Robiły na drutach pończochy na zimę. 
Gdy tylko było cieplej, chodziłyśmy 
boso, a czasem nawet gdy było jesz-
cze bardzo zimno. Pracowałyśmy od 

świtu do nocy. Potworzone były różne 
komanda pracy, tak po niemiecku 
je nazywano. Każde takie komando  
liczyło od 20 do 50 osób. Czasem były 
to prace na terenie obozu, czasem 
wkoło obozu, a czasem wywożono nas 
do różnych prac samochodami cięża-
rowymi lub, jak było bardzo daleko, 
to i pociągami. Na wieczór wszyscy 

musieli wracać pod silną eskortą.
Robiłyśmy później w fabryce, w 

której zrobiono z nas ślusarki, w tej 
kolumnie pracy było nas kilkanaście. 
Później nie było o wiele lepiej, tylko 
musiałyśmy się jakoś wdrożyć w ten tryb 
życia. Rano o godz. 5.00, gdy zawyła 
syrena, zrywałyśmy się ze swych prycz. 
Należało w ciągu 15 minut zaścielić 
łóżko, ubrać się, umyć,wypić gorzką 
czarną kawę, taką wstrętna lurę, nie 
wiadomo z czego ugotowaną, bez 
kawałeczka chleba. Pędem biegnąc 
na plac apelowy, a po apelu do roboty 
na cały dzień. Na obiad przynoszono 
nam lub przywożono do miejsca 
pracy wodzianą zupę z brukwi, jakieś 
kawałki nadgnitej kapusty, dodano 
dwa lub najwyżej trzy ziemniaki w 
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skórach. Pochłaniało się to, co raczyli 
wlać do miski, w ilości jednej chochli. 
Jak czasem zdarzyło się, że komuś 
wpadł kawałeczek koniny do zupy, 
to uważał to za wielkie szczęście. Po 
takim obiedzie znów praca do wie-
czora i znów apel liczebny długo trwa-
jący. Gdy zimą, jesienią czy wczesną 
wiosną nie można było wytrzymać z 
zimna, to po kryjomu podkładałyśmy 
pod kurtki bez podszewki kawałki zdo-
bytych ze śmietników gazet czy starych 
papierzysków. Podkładałyśmy to pod 
kurtkę na plecy. Gdy Niemki to zauwa-
żyły, to chodziły i uderzały nas w plecy, 
sprawdzając, czy jest papier. Gdy był, 
bito nas za to. Tak samo nieraz, gdy 
było bardzo zimno, szron czasem 
był na ziemi, to podkładałyśmy pod 
gołe stopy kawałki papieru i to też 
sprawdzono i karano biczem. Trepy 
drewniane i te byle jakie pończoszyny 
otrzymywałyśmy, jak już mróz chwytał. 
Po powrocie z prac i apelu wlokłyśmy 
się umęczone do baraków, tam otrzy-
mywałyśmy znów czarną lurę. Czasem 
bardzo rzadko jakąś zupę, jeśli była 
cośkolwiek zabielona mlekiem, to 
radość była nie do opisania. Dawano 
nam też po kromce chleba czarnego 
jak ziemia. Jeśli ktoś ją spożył do zupy 
czy kawy i nie zostawił na śniadanie, 
to jak to już nadmieniałam, rano wypi-
jał trochę czarnej lury i o tym szedł do 
ciężkiej pracy. Żywności wydawano 
nam bardzo mało, zupełnie głodowe 
to były porcje.

Z głodu, mimo wielkiego umęcze-
nia pracą, jednak nie mogłyśmy sypiać, 
bo jelita jakby się skręcały, burczały i 
odczuwałyśmy z tego powodu bole-
ści. Kobiety czasem padały przy pracy 
z wycieńczenia jak muchy, zwłaszcza 
starsze lub małoletnie dzieci, bo i takie 
były. Często z wolności przywożono 
kobiety w ciąży i w takich warunkach 
rodziły albo Niemki je zabijały po uro-
dzeniu. Mleka dla niemowląt dawano 
też bardzo mało, a matki wygłodzone, 
istne szkielety, też nie mogły mieć dla 
nich pokarmu. Umierały masowo te 
niewinne dzieciny na rękach matek 
albo pomordowane przez Niemki. 
Widziałam nieraz te nieszczęsne matki 
tulące w ramionach swe nieszczę-
śliwe dzieci. To był widok wstrząsający, 
płakałyśmy nad nimi, ale nie mogły-
śmy im pomóc, gdyż byłyśmy takimi 
samymi więźniarkami. 

Prawdopodobnie pewna przy-
wieziona kobieta w ciąży zwolniona 

została na skutek wielkich starań 
ze strony rodziny. Została wysłana 
pod eskortą do domu, tam urodziła 
dziecko, musiała je zostawić chyba u 
swych rodziców, a ją samą przywie-
ziono z powrotem do obozu. Można 
sobie wyobrazić jej ból, gdy musiała 
zostawić dziecko, a sama wracać do 
miejsca kaźni. 

Byłam świadkiem, gdy nas przwie-
ziono, jak przywieźli z naszym trans-
portem matkę z 12-letnią dziewczynką. 
Rozłączono je od razu. Matkę zabrali, 
a dziewczynka została między nami 
sama. Krzyczała przeraźliwie, wyła 
wprost z rozpaczy, że mamę zabrano 
na śmierć. Pocieszałyśmy ją jak tylko 
mogłyśmy, że mamy nie zabiją, tylko 
wywiozą do innego obozu, lecz nie 
dało się jej utulić w żaden sposób.W 
końcu musiała po długim jednak 
czasie troszkę uspokoić się i tak żyła 
między nami bez matki. Zresztą zapę-
dzono ją po odbytej kwarantannie do 
ciężkiej pracy, tak jak każdą z nas. 
Nazwisko tej matki i córki brzmiało 
Plewa, imię córki Stasia, imienia matki 
już nie pamiętam.

W niedzielę i święta wydawano 
łaskawie tabletkę sacharyny do osło-
dzenia kawy, kawałeczek margaryny 
i łyżkę stołową marmolady. W święta 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy 
prócz tego kilka obieranych ziem-
niaków do byle jakiej zupiny. Naj-
boleśniejsze były dla nas święta już 
nawet nie z powodu marnego jedze-
nia, lecz z tęsknoty za swoimi bliskimi 
i Ojczyzną.W pierwszy dzień świąt 
chyba, albo cały dzień, do południa 
nie pracowałyśmy, lecz drugiego dnia 
świąt po południu już była praca. Nie 
pamiętam tego dokładnie, jakoś uszło 
to z mej pamięci.

Wszystkiego nam skąpiono z 
wyjątkiem soli. Tej dawano nam w 
nadmiarze. Z braku masła lub czego-
kolwiek do tej kromki chleba otrzymy-
wanej dodawałyśmy tę sól, posypując 
grubo chleb. Chyba mieli w tym cel, 
dając dużo soli, aby nam szkodziła na 
zdrowie. Przede wszystkim na nerki, 
a może i inne narządy. W ten sposób 
nas zatruwano. Tak żyłyśmy w ciągłym 
zagrożeniu zdrowia i życia. Śmierć 
wisiała nam dosłownie na ramieniu. 
Codziennie można było się jej spo-
dziewać. Panikę zawsze rozbudzał 
czarny towarowy samochód zajeżdża-
jący na ulice lagrowe, który zabierał 
ofiary na śmierć, najczęściej chorych, 

starych, niezdolnych do pracy. 
Mówiono, że każda z nas miała 

wyrok śmierci wydany przez gestapo 
jeszcze przed przyjazdem. Tylko nie 
wykonywali ich w szybkim tempie, 
chcąc na pewno wykorzystać nas, 
młode, do ciężkiej niewolniczej pracy. 
Bogu niech będą dzięki stokrotne, 
że wojna się skończyła i nie zdążono 
nas wykończyć. Jestem przekonana, 
że gdybym doczekała starszych lat 
i może niezdolną była do pracy, to 
z pewnością by mnie tak jak wiele 
innych wykończyli. 

Przebywając przez 6 tygodni na 
kwarantannie, nie miałyśmy żadnej 
łączności korespondencyjnej z rodzi-
nami, nie wolno nam było pisać listów. 
Rodziny nasze nie wiedziały nic o 
nas, co z nami się dzieje. Dopiero po 
zakończeniu kwarantanny, gdy poroz-
dzielano nas na różne bloki, wtedy 
dopiero wolno było napisać do swoich 
bardzo krótko, lakonicznie, gdzie się 
znajdujemy,  że jest nam dobrze. O 
ironio! Dobrze! Jeden Bóg widział, jak 
nam było dobrze, ale mimo to cieszy-
łyśmy się, że nasi najbliżsi wiedzą, że 
jeszcze żyjemy i z tego na pewno nie-
zmiernie się cieszyli. 

Po jakimś czasie otrzymałyśmy 
takie same króciutkie listy. Oni też na 
pewno mieli nakaz pisania tylko skró-
towo, ale dla nas była to pierwsza od 
uwięzienia radość przeogromna, że 
żyją, że nas kochają i że pamiętają o 
nas. Odczytywałyśmy te króciutkie listy 
po niezliczone razy, oblewając je łzami 
radości. Z czasem, tak mniej więcej po 
półrocznym pobycie w obozie, pozwo-
lono nam łaskawie przysłać paczki 
odzieżowe jak sweterki. Mamusia 
nasza mimo to włożyła do paczek i 
wiele innej odzieży, lecz to wszystko 
zarekwirowano nam. Otrzymałyśmy 
swetry, które zostały naznaczone w ten 
sposób: na piersiach ogromny krzyż 
namalowany grubą farbą olejną, 
drugi taki sam na plecach. Zrobili tak 
w celu zapobieżenia ucieczkom, a po 
tych krzyżach, gdyby która uciekła, 
poznaliby, że to więźniarka. Ułatwi-
łoby to im schwytanie jej.

Później w miarę przybywania więź-
niarek jeszcze bardziej pogorszyły 
się warunki bytowe, sanitarne i prze-
strzenne. Zrobiła się ciasnota, spały-
śmy na dwóch ze sobą zestawionych 
pryczach, po kilka w poprzek łóżek, o 
poduszkach, nawet twardych, mowy 
nie było. Na te kilka osób śpiących 
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razem wydawano tylko jeden koc, 
który szczególnie w zimie jedna z 
drugiej we śnie ściągała, gdy bardzo 
skostniała. Okna na noc były przez 
służbę obozową zdejmowane z zawia-
sów i stawiane na zewnatrz, oparte o 
ściany baraków. Sypialnie były oczy-
wiście nieogrzewane, z zimna i głodu 
nie mogłyśmy spać. Zaprzestano nam 
wydawać zupełnie środki do utrzyma-
nia czystości: mydło, proszki, ręczniki 
itp. Rzeczy. Bielizny też, co spowo-
dowało niebywałe rozmnożenie się 
robactwa. Wszy, pluskwy, pchły itp.
insekty dręczyły nas bezustannie. Na 
pluskwy znalazłyśmy w Buchenwaldzie 
sposób, ale na pewno dla zdrowia 
bardzo szkodliwy. Gdy nas bardzo 
gryzły, to wstawałyśmy, szłyśmy do 
łazienki z zimną wodą w barakach, 
ciepłej nie było, moczyłyśmy koszule 
i takie mokre koszule zakładałyśmy 
na siebie i kładłyśmy się do prycz. 
Dopóki koszula była mokra, to plu-
skwy, a może i inne robactwo, nie 
gryzły, gdy trochę zasypiałyśmy. Ale 
wtedy, gdy koszule wyschły, robactwo 
znów rzucało się na nas i znów trzeba 
było koszule moczyć. Kąpiel po pracy 
w tej zimnej wodzie, oczywiście bez 
mydła, była obowiązkowa, w począt-
kach wszystkie poprzeziębiałyśmy się, 
rozchorowałyśmy się, każda dostała 
temperatury, ale bez względu na to do 
pracy musiałyśmy chodzić.

Z głodu panującego w obozie 
stałyśmy się dosłownie szkieletami. 
Kąpałyśmy się pod prysznicami, gor-
sząc światło, bo nie mogłyśmy patrzeć 
na te nasze kości bez ciała. Człowiek 
wychudzony wywołuje odrażające 
wrażenie. A te lodowe kąpiele nie 
wszystkie przeżyły. Wiele, zwłaszcza 
starszych i dzieci, zmarło. My, młode, 
chociaż długo jeszcze chorowałyśmy, 
jakoś - dzięki Bogu i Matce Najświęt-
szej – przeżyłyśmy, jak również starsze 
niektóre, ale bardziej odporne, też na 
pewno przy pomocy Bożej. Modliłyśmy 
się indywidualnie i zbiorowo wciąż o 
ocalenie, gdy tylko nadarzyła się jakaś 
sposobna chwila. W lasach odbywały 
się też egzekucje. Słychać było wieczo-
rami salwy karabinowe. Modliłyśmy 
się wtedy za ich dusze. 

Nadszedł wreszcie czas, że chyba 
zrozumieli, że jeśli wygnębią ludzi, 
przede wszystkim głodem, to nie będą 
mieli darmowych, bezpłatnych robotni-
ków i pozwolili łaskawie na przysyłanie 
paczek przez nasze rodziny. Część z 

nich rekwirowano dla siebie. Gdy nad-
chodziły paczki, to je oczywiście otwie-
rano i kontrolowano zawartość. Jak to 
już zaznaczyłam, część z nich rekwiro-
wano, oczywiście co najlepsze, nam 
zazwyczaj oddawano suszony chleb i 
czasem tylko coś lepszego, zależało to 
od aufzejerki. Jeśli miała jeszcze trochę 
sumienia, to oddała czasem paczkę w 
całości albo niewiele sobie zabierając, 
a jeśli była podła, bez serca gestapó-
wam to rzucała tymi paczkami, biorąc 
co jej się podobało. Gdy w jakichś 
paczkach znalazła się suszona wędlina 
czy tłuszcz w puszkach, to wrzeszczała, 
że w Polsce czy innych krajach robią 
sabotaże, zabijają świnie i zabierała 
sobie i podobnym sobie, na pewno 
rozdawała. Nieraz w złości rzucała 
paczką na głowę więźniarki, rozsypu-
jąc jej zawartość. Urządzili się sprytnie 
z tymi paczkami, bo sami wiele z nich 
korzystali, a więźniarki musiały dla nich 
pracować o własnym chlebie, sucha-
rach, bo w innej postaci nie doszedłby 
chleb, bo by spleśniał. Przysyłali nam 
Rodzice to, co tylko mogli, a najwięcej 
cebuli, aby zapobiegać szkorbutowi, 
który był bardzo rozwinięty wśród więź-
niarek. Przysyłali owoce, ale całkiem 
niedojrzałe, bo zanim dotarły do nas, 
to dojrzały. Później pozwolono pisać 
listy. Gdy ktoś napisał coś niedozwolo-
nego, to w cenzurze, przez którą prze-
chodziły, wycinano całe wiersze, lub 
odwrotnie. Gdy rodziny do nas napi-
sały coś, co im nie przypadło do gustu, 
to też otrzymywałyśmy listy z powycina-
nymi wierszami. Wycinano nożyczkami 
całe zdania albo strony. Nie wolno 
nam było pisać co robimy, jak nas 
żywią, ubierają itp. rzeczy. Obowiąz-
kowo trzeba było pisać, że jest nam 
dobrze, że wszystko jest w porządku. 

Zapomniałam w początkach relacji 
napisać, że po wyjściu z kwarantanny 
pomieszano na blokach (barakach) 
kobiety z różnych narodowości.To była 
istna wieża Babel. Jedna drugą prze-
krzykiwała, trudno było usłyszeć swój 
ojczysty język, to było nie do zniesienia. 
Później sami zorientowali się, że to do 
niczego nie doprowadza, że ogromnie 
utrudnia życie i porozumiewanie się 
między sobą. Wobec czego utworzono 
bloki narodowościowe. Odetchnęły-
śmy choć trochę, gdyśmy znalazły się 
w swoich polskich blokach. Kobiety z 
innych narodowości znów znalazły się 
w swoich blokach ojczystych. Muszę 
tu jeszcze dodać, że był to obóz na 

szeroką skalę międzynarodowy. Pod 
koniec wojny liczył wiele tysięcy kobiet. 

Mleka nie piłyśmy nigdy, czasem 
tylko była na kolację zupa szumnie 
nazywana mleczną, może o większej 
części wody niż mleka. Ziemniaki 
dawano nam, jak to już poprzednio 
wspominałam, w skórach, zazwyczaj 
zjadało się je ze skórą, aby nic nie 
ubyło. Mimo paczek głód był strasz-
liwy, podsycany ciężką pracą, ponad 
siły kobiece. Przy rozdawaniu zupy, 
gdy ktoś szybko zjadł, podbiegał po 
dolewkę, jak wystarczyło. Zazwyczaj 
nie starczało.

Każdy dzień w tym i jeszcze w 
drugim obozie (Wolfen) był niezmier-
nie trudny do zniesienia, a tu 3 lata 
upłynęło w ciągłej męce, poniewierce, 
różnego rodzaju upokorzeniach. 
Wyzywano nas od świń polskich, 
bandytek, piorunów, choler itp. Prze-
klinano nas w języku niemieckim, 
popychano, bito przy pracy, bezustan-
nie dało się słyszeć popędzanie sło-
wami “Schweine Polnische, schnell!” 
itp. Wyglądałyśmy potwornie, skóra 
i kości, cera ziemista, zapadłe oczy, 
włosy na twarzy niezbyt długie, ale 
były. W drodze do pracy musiałyśmy 
śpiewać niemieckie piosenki. Bunto-
wałyśmy się nieraz, śpiewając polskie. 
Odważyłyśmy się na to, za co nieraz 
obrywało się nam po głowach. Krzy-
czano na nas “singe nur auf deutsch”, 
tzn. śpiewać tylko po niemiecku. Nie 
brano pod uwagę tego, że przecież 
my, szczególnie w początkach pobytu 
w obozach, nie znałyśmy ich języka, 
a zwłaszcza piosenek. Czasem trafiały 
się aufzejerki niezwracające uwagi 
na to, w jakim języku śpiewamy. To 
wtedy śpiewałyśmy pieśni nawet reli-
gijne. Szczególnie gdyśmy znajdowały 
się daleko od obozu i jego władz, nie 
chciałyśmy takiej aufzejerki narażać 
na przykrości za to, że nam pozwoliła 
to śpiewać.

Gdyśmy czasem pracowały w 
polach czy ogrodach, to nawet udało 
się coś zjeść albo też przywieźć ukryte 
w butach, albo w rękawach pod 
sukienką. Przywożono w ten sposób do 
lagru dla tych, które pracowały na jego 
terenie. Dość często w bramie prze-
prowadzano rewizję osobistą, każdej 
z nas. Musiałyśmy wtedy zdejmować 
ubranie, buty, przetrząsano wszystko 
skrupulatnie i biada była takiej, u której 
coś znaleziono. 

Cdn.
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Od dawna podróżuję autostopem, lecz 
tym razem miało być inaczej. Kolejny po-
ranek w klasztorze tuż nad Mekongiem. 
Jeszcze w Tajlandii, choć od Laosu dzie-
li mnie już tylko ta majestatyczna rzeka. 
Plecaki spakowane, śniadanie z mnichami 
zjedzone. Żegnamy się i wychodzimy na 
drogę, aby złapać stopa w stronę granicy. 
Jednak nie tak szybko będzie dane mi tam 
dotrzeć. 

Tym razem życie miało swoje plany, a moje nieoczekiwanie legły w gruzach. Kilka 
tygodni później, gdy stanęłam już na własne nogi, z powrotem jestem nad Mekon-
giem. W jednej ze świątyń potrząsam bambusową tubą pełną małych patyków, tak 
długo, aż na ziemię wypada jeden z nich z wypisanym numerem. Człowiek jest cie-
kaw przyszłości. Ja zdecydowanie staram się żyć teraźniejszością, mając świadomość, 
że teraz właśnie swoją przyszłość tworzę. Mimo to ulegam tej prostej, popularnej tutaj 
wróżbie i w pierwszym zdaniu czytam: „Twoje szczęście leży po przeciwnej stronie 
rzeki”.

Pora więc ruszyć w stronę wielkiego 
mostu na rzece Mekong, pięknie nazwa-
nego Mostem Przyjaźni Tajsko-Laotań-
skiej. 30 mln dolarów na jego budowę 
przekazali Australijczycy, aby ocalić 
Laos od zacofania. A ile szkód wyrzą-
dzili? Tak często jestem świadkiem tego, 
że turyści dają pieniądze ludziom tylko 
dlatego, że uważają, że żyją oni ubogo. 
Intencje może i szlachetne, ale gdy nie 
są poparte mądrością, przemyśleniami 
i współczuciem, przynoszą wiele szkód. 
Australijskie miliony zrujnowały życie 
wielu Laotańczykom, wbrew nim samym, 
wpuszczając tam biznesmenów zaślepio-
nych ideą postępu oraz masy turystów. 
Gdy widzę kolejnego białego z rozwinię-
tego gospodarczo kraju, który daje kipy, 
kiaty czy dolary skromnie wyglądającym 
i żyjącym ludziom, to brakuje mi słów...

W magiczny sposób ten kraj przy-
ciągał mnie do siebie od dawna, choć 
na dobrą sprawę bardzo mało o nim 
wiedziałam. Kilkanaście lat temu uwio-
dło mnie zdjęcie dzieci kąpiących się 
w błocie, które zrobiła Kinga Freespirit 
Choszcz, jadąc na pace jakiegoś auta, 
samotnie, przez laotańskie prowincje. 
Jak mi później powiedziała, był to jeden 
strzał, aparatem analogowym. Zdjęcie to 
wisiało przez jakiś czas na ścianie poko-
ju, w którym mieszkałam, i przypominało 
mi o nieznanym lądzie, który jest gdzieś 
tam... Wciśnięty pomiędzy zachłanne 
Chiny, Tajlandię ślepo dążącą do roz-
woju na miarę zachodniego świata, 
Wietnam, Birmę (zwaną obecnie Mjan-
mą), która szybko i raczej nieodwra-
calnie zatraca swoje magiczne piękno, 
oraz Kambodżę, pełną kontrastów, po 
omacku szukającą pokoju. Oddzielony 
od nich górami od północy i wschodu a 
Mekongiem od zachodu i południa, bez 
dostępu do morza, kraj, na którym chy-
ba nikomu tak naprawdę nie zależy, bo 
przez większość XX wieku był najeżdżany 
i bombardowany. Toczono na jego te-
renie wojny, robiono poligon wojskowy, 
zrzucano tony materiałów wybuchowych.

Świadectwa bezdusznych działań na-
rodów „rozwiniętych”, mocarnych wład-
ców — Chin, Japonii, USA i innych — 
możemy spotkać do dziś. Gdy uważnie 
patrzymy, dostrzegamy nie raz w świą-
tyniach bądź przy domach bomby i łuski 
po pociskach artyleryjskich. Z niektórych 
zrobiono dzwony, innymi wzmocniono 
ogrodzenia bądź wykorzystano jako po-
jemniki na wodę dla zwierząt. Echa woj-
ny odbijają się jeszcze w napotykanych 
po drodze zapomnianych cmentarzach, 

fot. Jolanta Suszko - Adamczewska
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o których nikt już nie chce pamiętać, oraz na pomnikach z komunistyczną pięciora-
mienną gwiazdą i napisem „Tổ Quổc ghi công” (w wolnym tłumaczeniu „Ojczyzna 
bierze pod uwagę twoje wysiłki” bądź prościej „Ku chwale ojczyzny”), a na nagrob-
kach poległych bohaterów, którzy w tę ojczyznę ślepo wierzyli — daty ich śmierci: 
1965, 1966... 

Laotańczycy wojny nie wspominają, bo historia ma dla nich inne znaczenie, po-
dobnie jak powiązanie przyczyny i skutku, a miejsc związanych z czyjąś śmiercią nie 
uświęcają czcią i pamięcią, lecz unikają, ponieważ głębokie są w nich wierzenia, że 
nie ma tam szczątków ich bliskich, lecz jedynie duchy, zwane tu Phii, od których trzeba 
trzymać się z daleka.

Pomimo wojen i presji zachłannych państw ościennych, życie w Laosie płynie da-
lej, płynie w sobie tylko właściwym rytmie, nieśpiesznie. Zniszczona wybuchami zie-
mia i przyroda powoli się odradza i rodzą się nowe dzieci. W mijanych wioskach wy-
mieniamy uśmiechy, pozdrowienia, od czasu do czasu się zatrzymujemy. Na jednym 
z postojów przy drodze podeszli do nas mali chłopcy i chcieli sprzedać nieżywego 
szczura. Wtedy myślałam, że to żart. Później przekonałam się, że wcale nie. Tutaj spo-
żywa się prawie wszystko. Ślimaki to rarytas. Im dalej na północ od stolicy, tym coraz 
piękniejsze góry i coraz świeższe powietrze, coraz gorsze drogi i coraz mniej pojaz-
dów na nich, wioski z domami na palach, które jakimś cudem trzymają się urwiska. 
Coraz bardziej zanurzam się w ten inny świat, czuję się jak w filmie, niekiedy muszę 
sie uszczypnąć, aby poczuć bardziej, że to się dzieje naprawdę.

Ruch na drodze niewielki. Średnia prędkość pojazdów silnikowych to 50 km/h, 
bo na drogach, gdzie co jakiś czas brakuje asfaltu, trwają prace drogowe, nierzadko 
dziury na drodze pojawiają się znienacka, po prostu trudno jest rozwinąć prędkość. 
Zdecydowanie się na motor to chyba najlepszy wybór na przemierzenie tej części 
kraju. Przyjemny wiatr podczas jazdy sprawia, że wysokie temperatury w ciągu dnia 
są mniej dotkliwe. A swoboda w zatrzymywaniu się prawie wszędzie to coś nieprzece-
nionego w podróży. Gdy światło poranka oświetla ten unikalny świat, prostego życia i 
radosnych ludzi, co chwila zatrzymujemy się w wioskach. Nie fotografujemy z ukrycia, 
nie płacimy za zdjęcia. Po prostu jesteśmy tu, witamy się uśmiechem i słowem Sabay-
dee. Fotografuję w sposób nienarzucający się, czekając zazwyczaj na zgodę. Dzieci 
beztrosko i niewinnie bawiące się ze sobą przy drodze bądź szalejące w rzece na 
oponach albo skaczące do rzeki w widowiskowy sposób, uczniów w szkole w trakcie 
przerwy, dorosłych wykonujących swoje prace, jak na przykład łowienie ryb, mycie w 
rzece, pracę przy sadzonkach kawy, chłopca sprzedającego imbir i cebulę, panią, u 
której zamówiłam kawę i właśnie parzy mi ją w możliwie prosty sposób, pana, który 
obok na podłodze przebiera liście mięty, młodzież idącą do szkoły, krawca w swoim 
zakładzie, mnicha medytującego, mnicha, który udzielił nam przed chwilą błogosła-
wieństwa i obdarował słodyczami, mieszkańców wioski w trakcie wspólnego śniada-
nia w klasztorze po porannej pudży, wreszcie mieszkańców wiosek etnicznych na pła-
skowyżu Bolaven, którzy żyją tak prosto, jak to możliwe, uśmiechają się szczerze i... 

tylko czasami jakieś dziecko wyciągnie 
nieśmiało rękę, nauczone przez jakiegoś 
bezmyślnego turystę, że pieniądze moż-
na otrzymać tak po prostu, gdy zrobisz 
smutne oczy.  

Po trzech dniach dotarliśmy nad rze-
kę Nam Khan, ok. 30 km przed Luang 
Prabang, nad którą biwakowaliśmy dwie 
noce. Następnego dnia podczas bezsku-
tecznych poszukiwań grobowca Henri-
’ego Mouhot’a zostaliśmy pokierowani 
do obozu dla słoni. Może dlatego tak się 
stało, bo w Azji Płd.-Wsch. słowo mahout 
oznacza osobę, która pracuje ze słonia-
mi i jeździ na nich. Tak czy siak, ten dzień 
był dla mnie jednym z piękniejszych w 
Laosie. Spędziliśmy dłuższy czas tutaj, 
podziwiając i wzruszając się na prze-
mian, gdy zatrzymaliśmy się przy dużej 
samicy, która udała się sama nad rzekę 
zażywać kąpieli wodno-błotnych. Co za 
piękny widok i niezapomniane przeży-
cie! Wszystkie słonie, które do tej pory 
spotkaliśmy, głównie w Tajlandii, były 
złamane torturami na tyle skutecznie, że 
nie protestowały już, gdy na ich grzbiety 
wkładano ciężkie kosze, w których zasia-
dali ludzie, nie protestowały już, gdy ra-
niono je i bito w najczulsze punkty.

Do grobowca Mouhot’a dotarliśmy 
kolejnego dnia i nie było to wcale ta-
kie proste. Najważniejsze odkrycie tego 
francuskiego przyrodnika i niestrudzo-
nego wędrowcy to świątynia - miasto 
Angkor Wat w Kambodży, którą mieliśmy 
przyjemność zwiedzać rok temu. Podczas 
marszu brzegiem rzeki Nam Khan Mo-
hout zachorował na febrę. Zmarł w wie-
ku 35 lat koło Luang Prabang, właśnie 
w tym miejscu, gdzie znajduje się jego 
grobowiec. Było to ponad 150 lat temu, 
a zdawać by się mogło, że nic się tu nie 
zmieniło, że czas się zatrzymał.

Tam, gdzie rzeka Nam Khan wpa-
da do szerokiego Mekongu, leży dawna 
królewska stolica Laosu, Luang Prabang, 
pełna urokliwych, buddyjskich świątyń. 
Miejsce zdecydowanie warte odwiedze-
nia. Podobnie jak wodospady Kuang Si, 
oddalone od Luang Prabang o ponad 
godzinę jazdy. Kilka naturalnych base-
nów z czystą wodą turkusowego koloru 
w środku dżungli i wysoki na kilkadzie-
siąt metrów wodospad sprawiły, że po-
czuliśmy się tu jak w raju i odwiedziliśmy 
to miejsce dwukrotnie, dzień po dniu.

Rok wcześniej w Birmie czułam się tak, 
jakbym cofnęła się o 30 lat, ale to, co po-
czułam tutaj, to coś innego, coś bardziej 
osobliwego. Albert Einstein jako pierwszy 
naukowiec twierdził, że czas jest doświad-
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czany indywidualnie i nie jest taki sam dla całego wszechświata. Każdy ma swój prywat-
ny czas, biegnący w jego osobistym tempie. Co więcej, rozróżnienie, jakie dostrzegamy 
między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością może być tylko złudzeniem. Jak ni-
gdzie przedtem, w Laosie wielokrotnie miałam uczucie bycia poza czasem.

Po paru dniach dojechaliśmy lokalnymi autobusami i autostopem na południe 
Laosu. Ta część kraju okazała się odmienna od górzystej północy, tutaj też zostaliśmy 
pouczeni, żeby uważać na wypożyczony skuter i nie zostawiać go w niektórych miej-
scach. Tutaj też spotkaliśmy więcej turystów i podróżników, głównie Francuzów. Połu-
dniowy Laos to spotkania z mniejszościami etnicznymi oraz dziesiątki fantastycznych 
wodospadów. A to wszystko na położonym nieco powyżej 1000 m n.p.m. płaskowyżu 
Bolaven, którego przyjemny klimat i obfite deszcze sprawiają, że jest to idealne miej-
sce na plantacje kawowe. Bolaven to też miejsce, które zostało szczególnie dotknięte 
w brutalny sposób w trakcie trzech historycznych okresów: francuskiej kolonizacji, na-
stępnie buntu lokalnych plemion przeciwko francuskiej dominacji, a kilkadziesiąt lat 
później przez wojnę w Wietnamie. Z czasów kolonialnych nie ostał się tu jednak ża-
den budynek ani żadna wioska. Dlaczego? Bo wszystko zostało doszczętnie zrównane 
z ziemią przez amerykańskie naloty, które miały miejsce pod koniec lat 60. ubiegłego 
stulecia. To najmocniej zbombardowany teren w dziejach świata. 

Przyroda, drastycznie wyniszczona w tamtym czasie, obecnie powoli się odradza. 
Większość ludzi żyje tu w bardzo skromnych warunkach, w drewnianych chatkach 
na palach, krytych liśćmi bananowca lub blachą falistą. Przedsiębiorcy na nowo za-
kładają na żyznej glebie plantacje kawowe, które zapoczątkowali na tym terenie ko-

lonialiści francuscy. I trzeba przyznać, że 
kawa smakuje tu wybornie. 

Zostawiamy skuter obok jakiegoś 
domku i idziemy przed siebie. Gdy do-
cieramy przed wieczorem do brzegu rze-
ki, dostrzegamy kilkoro małych dzieci, 
które beztrosko kąpią się i bawią, oraz 
dziewczynki niosące wodę, piorące. Za-
trzymujemy się. Czas ponownie traci 
znaczenie. Gdy wchodzimy do wioski, 
która leży nieopodal, jesteśmy zaurocze-
ni, zarazem onieśmieleni, bo pierwszy 
raz jesteśmy w tak innej, a jednocześnie 
tak autentycznej wiosce. Domy postawio-
ne są wokół dużego, okrągłego placu, w 
którego centrum stoi drewniany budynek 
zwany Hor Kuan, jak się później dowia-
dujemy centrum religijnego i kulturalne-
go życia mieszkańców. Dwie dziewczynki 
w wieku szkolnym grają na ławce w grę, 
której zasady do złudzenia przypominają 
warcaby. Chodzimy od chaty do chaty, 
przyglądamy się zwierzętom oraz miesz-
kańcom — z wzajemnością, ale też dy-
stansem. Jesteśmy tu jedynymi białymi i 
czujemy się z tym dość osobliwie. Trochę 
jak intruzi z innego wymiaru.

Kolejnego dnia, w kolejnej wiosce, 
gdzieś z dala od głównej drogi, zatrzy-
małam się przy małej, bardzo biednie 
ubranej dziewczynce, która stała przy 
ogrodzeniu, wypatrując swojej mamy. 
W pewnym momencie usłyszałam śpie-
wy dochodzące z wnętrza domu, przed 
którym staliśmy. Po jakimś czasie, zapro-
szeni gestem ręki przez jedną z kobiet, 
zaciekawieni i podekscytowani, weszli-
śmy do środka jednoizbowej chaty na 
palach. Dołączyliśmy w ten sposób do 
siedzących w kręgu na podłodze około 
dziesięciorga obecnych tu osób. I słucha-
liśmy kolejnej poruszającej piosenki. W 
pewnym momencie rozpoznałam jedno 
słowo, „Alleluja”... Rozejrzałam się do-
kładnie dookoła i dostrzegłam drewnia-
ny krzyż na drewnianej ścianie, a następ-
nie znak krzyża namalowany na księdze, 
którą jedna z kobiet trzymała w rękach. 
Ach, to już wszystko wiadomo! Pośrodku 
niczego, w kraju, gdzie chrześcijanie sta-
nowią zaledwie 2% - trafiliśmy na mszę 
świętą. Co ciekawe, dokładnie rok temu 
trafiliśmy przypadkowo do kościoła kato-
lickiego w środku Tajlandii, gdzie chrze-
ścijan jest zaledwie 1%. 

Choć nadal byłam zaciekawiona, to 
moja ekscytacja zaczęła słabnąć, ustę-
pując miejsca myślom na temat religii 
i radości, że nie przynależę do żadne-
go wyznania. Kłaniając się wszystkim, 
wymknęliśmy się w ciszy. Około 45% 
mieszkańców Laosu wyznaje wierzenia 
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W POGONI ZA TRADYCJĄ
animistyczne, a 50% Laotańczyków to wyznawcy buddyzmu 
Theravada.

Po kilku dniach opuszczamy krainę baśniowych wodospa-
dów, w Pakse przejeżdżamy przez most przerzucony nad Me-
kongiem w stronę regionu Champasak, mijamy buddyjskie 
świątynie, które zdają się konkurować między sobą wielkością, 
ilością ozdób, wysokością posągów Buddy. Za kolejnym za-
krętem naszą uwagę przyciąga znak na drewnianej tablicy ze 
złoconym napisem w języku laotańskim i namalowanymi koła-
mi Dhammy. Maciej, kierowany intuicją, zawraca. Po błotnistej 
drodze pod górę, wpadając z jednej dziury w drugą, podjeż-
dżamy pod kilka drewnianych domków i skromną świątynię. 
To klasztor buddyjski. To jedno z takich miejsc, gdzie, chociaż 
na pozór nie ma nic, to przyciąga nas siła i spokój stąd biją-
cy. Spotykamy kilka osób, w tym też mniszkę, która prowadzi 
nas do głównego mnicha. Rozmawiamy z nim o medytacji i 
Dhammie. Porozumiewamy się trochę po angielsku, trochę tłu-
macząc z francuskiego przez Google, trochę za pomocą kil-
kunastu znanych nam słów w języku pali, ale najlepiej chyba 
rozumiemy się poza słowami. 

I choć spędziliśmy tu zaledwie niecałe dwa dni, to poczuli-
śmy, że w tym miejscu liczy się praktyka, a nie materialne do-
wody swojej religijności i kolejne złote świątynie, które poza 
schronieniem przed deszczem czy palącym słońcem niewiele 
ludziom dają. Wiem, że najważniejsza jest własna praktyka, 
a schronienie mogę znaleźć tylko w samej sobie. Karteczka z 
wróżbą, którą wyciągnęłam tuż przed przyjazdem do Laosu, 
miała ciąg dalszy: „Jeśli przetrwasz przez trudy budowania mo-
stu, szczęście na drugim brzegu będzie twoje”. I już wiem, że 
nie chodzi o szczęście na drugim brzegu Mekongu.

Jolanta Suszko - Adamczewska
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Święto zostało ustanowione w XIII wieku 
i początkowo, od 1246 roku, obchodzone 
było w Belgii. Później objęło Germanię. W 
1264 roku papież Urban IV wprowadził je 
do kalendarza liturgicznego obowiązują-
cego w całym Kościele powszechnym. W 
Polsce obchody Bożego Ciała zapoczątko-
wane zostały w diecezji krakowskiej przez 
Biskupa Nankiera w 1320 roku. Począwszy 
od XV wieku, nieodzownym elementem 
święta jest procesja z Najświętszym Sakra-
mentem do czterech ołtarzy.

Jedną z najbardziej barwnych procesji 
w dniu Bożego Ciała zobaczyć możemy 
w Łowiczu. Mieszkańcy ubrani są w trady-
cyjne stroje łowickie. To, co najbardziej w 
nich charakterystyczne, to pasiaste tkaniny 
wełnianych spódnic (wełniaków) oraz mę-
skie spodnie w kolorze pomarańczowym. 
Ze względu na zawarte w niej elementy 
regionalnej kultury i sztuki ludowej została 
wpisana na krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO. 

Tegoroczną uroczystość w Łowiczu roz-
poczęła uroczysta msza święta w Bazylice 
katedralnej. Trasa, którą przeszła proce-
sja, była jednak skrócona, ze względu na 
pandemię koronawirusa. Zrezygnowano z 
przejścia ulicami miasta i skierowano się 
bezpośrednio do czterech ołtarzy wokół 
Starego Rynku.

Nieodłącznym elementem łowickiego 
święta są również bobiki - kolorowy jar-
mark, na którym goście mogą kupić wyroby 
regionalne: rzeźby, hafty czy wycinanki.

Relacja uroczystości, którą prezentuje-
my, to zdjęcia archiwalne z 2011 roku.

Liwia Sus
fot. Marian Sus

BOŻE CIAŁO 
W ŁOWICZU
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