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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Andrespol,
Życzę, aby czas Świąt Bożego Narodzenia napełniał nasze ser-

ca radością i spokojem. Niech wspólne spotkania z Najbliższymi 
abfitują życzliwością i rodzinną atmosferą, a polska tradycja dzie-
lenia się świątecznym opłatkiem jednoczy nas wszystkich w czy-
nieniu dobra.

W Nowym Roku życzę zdrowia, pogody ducha, wielu błogosła-
wieństw Bożych dla Państwa i naszej Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
pomyślnej realizacji zamierzonych celów. Wesołych Świąt i Szczęśli-
wego Nowego 2018 Roku!

Zbigniew Rau
Wojewoda Łódzki

Gdy ogarnie nas radosna, rodzinna atmosfera Bożego Narodze-
nia, pomyślmy także o innych, o każdym z 2,5 miliona mieszkań-
ców naszego Łódzkiego Województwa - o tych szczęśliwych i tych 
ze swoimi troskami. Niech spełniają się wszystkim osobiste, nawet 
najskrytsze marzenia. Życzmy również naszym Małym Samorządo-
wym Ojczyznom wszelkiej pomyślności. 

Niech głos dzwonu zwiastującego Dobrą Nowinę będzie zapo-
wiedzią pomyślnych wieści na 2018 rok. Radosnych Świąt i Szczęśli-
wego Nowego Roku!

Witold Stępień
Marszałek

Województwa Łódzkiego

Bezpiecznych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła i miłości 
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzą-
cym Nowym Roku, wszystkim mieszkańcom gminy Andrespol życzą: 

Parafianom i Mieszkańcom gminy Andrespol życzymy, aby 
tegoroczne Święta Bożego Narodzenia stały się czasem wielkiego 
i pełnego radości dziękowania Bogu za to, że w swoim Synu Jezusie 
Chrystusie jest pośród nas, że dzieli z nami człowieczy los, że idzie 
z nami i napełnia nas Duchem Świętym.

Otwórzmy nasze serca na Jego cudowną obecność i pozwólmy, 
aby nam błogosławił - naszym rodzinom, domom, naszej lokalnej 
społeczności i całej Ojczyźnie. 

Wszystkim mieszkańcom gminy życzymy, by dni Bożego Naro-
dzenia upłynęły w ciepłej rodzinnej atmosferze ubogaconej w niepo-
wtarzalne przeżycia, chwile w pokoju i wzajemnej bliskości.

Niech Nowy Rok przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, któ-
ra sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem 

Noc betlejemskiej Jutrzenki W numerze:
Świąteczne powroty

Czytaj str. 7

Jesienią LZS Justynów był w regresie. Pierwsze 
miejsce Andrespoli po zakończonej rundzie 
cieszy, ale perspektywa wiosny zobowiązuje. 
Działaczy bardziej niż zawodników. 
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GAZETA SAMORZĄDOWA
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Czytaj str. 3

Julii Mikołaj przyniesie laptopa, Kubie 
projektor na ścianę. Te święta będą 
szczęśliwe. Pięć minut się żyje na świecie. 
Trzeba sobie wybaczać.

Czytaj str. 5

Padł strzał - postrzał w płuco. 
W dwudziestym pierwszym roku za to 
okaleczenie pod Sokalem plutonowy Olesik 
dostał Krzyż Virtuti Militari V klasy.

W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie. 
Człowiek jest wielki nie przez to kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi.

� Jan�Paweł�II

Porozmawiajmy 
poważnie

Terror 
i poczucie polskości

Echa
z Groty Narodzin

Ks. Marian Górka 
Parafia NMP 
Nieustającej

Pomocy 
w Andrespolu

Ks. Włodzimierz
Kujawin

Parafia Matki Boskiej 
Królowej Polski

w Bedoniu

Ks. Dariusz Burski 
Parafia 

Miłosierdzia
Bożego 

w Justynowie

insp. Krzysztof Dąbrowski
Komendant Powiatowy

Policji
powiatu łódzkiego wschodniego

mł. bryg. Krzysztof Supera
Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej
w Koluszkach

Jan Woźniak
Przewodniczący 

Rady Gminy Andrespol

Dariusz Kubus
Wójt

Gminy Andrespol
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Wywróżyliśmy! W tegorocznym, kwietnio-
wym numerze pisma - pisząc o historii i możli-
wościach artystycznych Big Bandu „Wiśniowa 
Góra” - zachęcaliśmy jazzmanów i ich lidera do 
wyjścia w świat scen pozagminnych. I stało się. 

W sobotę, drugiego grudnia w Rudnikach 
w województwie opolskim w trakcie XXVI 
Spotkania Muzyków Jazzowych naszemu ze-
społowi przyznano jedną z dwóch pierwszych 
- równorzędnych - nagród. W kategorii big ban-
dów prowadzoną przez Zbigniewa Żeno ekipę 
muzyków z naszej gminy oceniono identycznie 
jak grupę Old Traditional Jazz Band z Wielunia. 
Powstały z inicjatywy Stanisława Świerkow-

skiego, przy wsparciu dyrektor GOK Mał-
gorzaty Kopczyńskiej-Żeno, team w tym 
roku do Rudnik trafił po raz pierwszy. Na 
scenie uznanego w kraju przeglądu jazzo-
wego wystąpił między innymi z gośćmi spe-
cjalnymi imprezy - Hanną Banaszak i zespo-
łem „Sweet & Hot Jazzband” z Łodzi. 

Nasi potrafią! - W imieniu własnym 
i wszystkich gminnych miłośników jazzu, 
dixie, swingu i boogie gorąco gratulujemy 
nagrody.

 K.S.
 Fot.: Alina Frejusz

URZĄD GMINY ANDRESPOL
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126
tel./faks: 42 213 24 40

POLICJA - POSTERUNEK ANDRESPOL 
tel. 42 213 20 07

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
tel. 42 213 24 57, 535 526 367

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA 
tel. 42 213 23 62

APTEKI:
■ Na Skrzyżowaniu – Andrespol, 
 Rokicińska 124, tel. 42 649 13 73
■ Miętowa – Andrespol, 
 Rokicińska 125, tel. 42 213 20 25
■ Apteka Najlepsza dla Ciebie – Andrespol,  
 Rokicińska 125 D, lok. D-1, 
 tel. 42 647 00 51
 Apteka prowadzi zbiórkę leków
 przeterminowanych
■ Apteka Sieciowa – Andrespol, 
 Rokicińska 146, 42 307 02 50
■ Dbam o Zdrowie – Andrespol, 
 Projektowana 16, tel. 42 213 22 33
■ Farm-Med – Justynów, Łódzka 37, 
 tel. 42 236 23 31
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Ważne telefony 

22.12. - „Na Skrzyżowaniu”
23.12. - „Apteka Najlepsza 

dla Ciebie”
24.12. - „Miętowa”
25.12. - „Apteka Sieciowa” 
26.12. -„Dbam o Zdrowie”
27.12. - „Farm-Med.”
28.12. - „Na Skrzyżowaniu”
29.12. - „Apteka Najlepsza 

dla Ciebie”
30.12. - „Miętowa”
31.12. - „Apteka Sieciowa”
  1.01. - „Dbam o Zdrowie”
  2.01. - „Farm-Med.”
  3.01. - „Na Skrzyżowaniu”
  4.01. - „Apteka Najlepsza 

dla Ciebie”
  5.01. - „Miętowa”
  6.01. - „Apteka Sieciowa”
  7.01. - „Dbam o Zdrowie”
  8.01. - „Farm-Med.”

  9.01. - „Na Skrzyżowaniu” 
10.01. - „Apteka Najlepsza 

dla Ciebie”
11.01. - „Miętowa”
12.01. - „Apteka Sieciowa
13.01. - „Dbam o Zdrowie”
14.01. - „Farm-Med.”
15.01. -  „Na Skrzyżowaniu”
16.01. - „Apteka Najlepsza 

dla Ciebie”
17.01. - „Miętowa”
18.01. - „Apteka Sieciowa” 
19.01. -„Dbam o Zdrowie”
20.01. - „Farm-Med.”
21.01. - „Na Skrzyżowaniu”
22.01. - „Apteka Najlepsza 

dla Ciebie”
23.01. - „Miętowa”
24.01. - „Apteka Sieciowa”
25.01. - „Dbam o Zdrowie”
26.01. - „Farm-Med.”

Nocne, niedzielne i świąteczne dyżury aptek 
od 22 grudnia do 26 stycznia

Przekop na Brzezińskiej w najniżej poło-
żonym miejscu będzie miał jedenaście metrów 
głębokości. Licząc od poziomu torowiska, a sze-
rokość jezdni pod nim wyniesie sześć metrów. 
Tunel pod torami na granicy Andrespola i Bedo-
nia zostanie wybudowany! W jego wnętrzu, po 
zachodniej stronie będzie chodnik i ścieżka ro-
werowa o łącznej szerokości dwóch i pół metra. 
Na poziom stacji wieść będzie para schodów oraz 
- niezależna od nich - para podjazdów dla wóz-
ków i rowerów. Będą to wyjścia na perony wzdłuż 
torów prowadzących do i z Łodzi Fabrycznej.

W momencie przygotowywania gazety do 
druku wiadomo było, że dwa dni przed jej wyda-
niem wyspecjalizowana firma z Gdańska zakoń-
czy prace nad zleconym jej przez Urząd Gminy 
dokumentem zatytułowanym „Koncepcja pro-
gramowo-przestrzenna budowy bezkolizyjnego 
skrzyżowania drogi powiatowej nr 2912E z tora-
mi PKP”. Według tego konceptu, po stronie Bedo-

nia przebudowa drogi przed tunelem sięgnie ulicy 
Mokrej, w Andrespolu znacząco zmodernizowa-
ny zostanie jej stupięćdziesięciometrowy odcinek, 
licząc od torów. W stolicy gminy od właścicieli 
czterech działek przed przejazdem wykupić trzeba 
będzie równoległy do ulicy pas ziemi o szerokości 
około trzech metrów. W Bedoniu takiej koniecz-
ności nie ma.

W sierpniu władze gminy podpisały z zarzą-
dem Polskich Linii Kolejowych porozumienie 
włączające nas do kolejowego projektu „Poprawa 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejo-
wych z drogami”. Wraz ze starostwem powiato-
wym znaleźliśmy się w gronie krajowych instytu-
cji samorządowych - formalnych inwestorów tego 
typu przedsięwzięć - których inicjatywy budowy 
bezkolizyjnych przejazdów pod lub nad torami 
wsparte zostaną pieniędzmi z Unii Europejskiej. 
Pomoc finansowa, o której mowa, dotyczy części 
kosztów będących po stronie kolei. Podziemne 
przejście na Brzezińskiej - jak się ocenia - kosz-
tować ma PLK, powiat łódzki wschodni i naszą 
gminę trzydzieści milionów złotych. Ważnym ele-
mentem podpisanego przez wójta porozumienia 

jest zgoda zarządu Polskich Linii Kolejowych na 
odstąpienie od twardo stawianego przez znaczną 
część rozmów warunku likwidacji przejazdu usy-
tuowanego w Bedoniu w ciągu ulicy Kościelnej. 

Budowa, która uwolni nas wreszcie od 
zmory bezproduktywnych, przymusowych po-
stojów przed szlabanem, rozpocznie się w dwa 
tysiące dwudziestym roku. Powodem odłoże-
nia realizacji w czasie jest rozpoczynający się 
za niecały kwartał remont ulicy Rokicińskiej, 
o którym krótko informujemy obok. Jego za-
kończenie przewidziano na koniec dwa tysiące 
dziewiętnastego roku i do tego momentu ulica 
Brzezińska musi być przejezdna. Nie sposób 
nawet wyobrazić sobie sytuacji kierowców - 
i nas wszystkich zresztą - gdyby Brzezińską 
zamknięto jednocześnie z Rokicińską. 

Jeśli nie wydarzy się żaden decyzyjny kata-
klizm, tunel stanie się faktem. Będzie elementem 
drogowej rzeczywistości XXI wieku, ale i sym-
bolem naszej konsekwencji w procesie przemian 
modernizacyjnych w otaczającym nas świecie. 
I to też fakt.

 K.S.

Tradycyjnie, na przełomie grudnia i stycz-
nia, informujmy Państwa o tym, co ważnego 
w kończącym się roku wydarzyło się u naszych 
sąsiadów i co chcieliby zrobić w roku nadchodzą-
cym. Zapraszamy zatem do lektury tekstu z cyklu 
„W powiecie i u sąsiadów.”

Dla gminy Brójce mijające dwanaście mie-
sięcy były przede wszystkim czasem inwestycji 
drogowych. Asfaltem pokryte zostały jezdnie 
w Budach Wandalińskich, Bukowcu, Kurowi-
cach, Wardzynie i Woli Rakowej. W Woli Rako-
wej właśnie i Brójcach zmodernizowano także 
drogi powiatowe. Ważną inwestycją infrastruk-
turalną była budowa wodociągu w Bukowcu, 
której koszt wyniósł prawie dwieście tysięcy 
złotych. W efekcie trwającej tam jeszcze insta-
lacji oświetlenia ulicznego, w miejscowości tej 
wybudowanych zostanie sto czterdzieści pięć 
słupów z energooszczędnymi lampami typu LED. 
Za pośrednictwem stowarzyszenia Łódzki Obszar 
Metropolitarny na oświetlenie to prawie pół milio-
na złotych gmina pozyskała z zasobów unijnych. 
Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest 
na połowę stycznia przyszłego roku. Jeszcze do 
końca grudnia gmina Brójce wzbogaci się o trzy 
nowe place zabaw. Powstaną w Stefanowie, War-
dzynie i Woli Rakowej. Dzięki zakupionemu dla 
OSP w Woli Rakowej nowemu, lekkiemu samo-
chodowi ratowniczo-gaśniczemu strażacy lepiej 
mogą zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców 
i osób podróżujących autostradą A1.

W przygotowaniu są plany budowy oczysz-
czalni ścieków w Kurowicach oraz sieci kanali-

zacyjnej w tej miejscowości, a także w Bukowcu 
i Karpinie. Te długo oczekiwane projekty mają 
szansę rozpocząć się już w najbliższych miesią-
cach i po zakończeniu prac stanowić będą naj-
większe przedsięwzięcie inwestycyjne tej kaden-
cji samorządu gminnego w Brójcach. 

W przyszłym roku gmina przewiduje rów-
nież kolejne przebudowy dróg, w tym współfi-
nansowanie remontu drogi powiatowej łączącej 
Pałczew z Wardzynem. Planuje zakup nowych 
wiat przystankowych, montaż kolejnych lamp 
ulicznych, dokończenie wieloletniej już moder-
nizacji strażnicy OSP w Kotlinach oraz zagospo-
darowanie terenu w sąsiedztwie ośrodka zdrowia 
i kościoła w Kurowicach. 

W roku dwa tysiące siedemnastym w gmi-
nie Nowosolna w inwestycjach działo się wiele. 
Intensywnie poszukiwano tam też nowych form 
współpracy z mieszkańcami. 

W zakresie modernizacji gminnej infrastruktu-
ry między innymi zakończono prace przy skrzyżo-
waniu w Kalonce. Na ukończeniu są roboty zwią-
zane z przebudową drogi powiatowej w Kopance. 
W gminie sfinalizowany został ważny etap działań 
związanych z rozbudową ulicznego oświetlenia. 
Ułożono kable i wylano fundamenty pod przyszłe 
latarnie w miejscowościach: Byszewy Majątek, 
Nowe Skoszewy, Dobieszków, Rosyjka, a także 
w Kalonce na ulicy Aksamitnej i Narcyzowej. 
W Natolinie przeprowadzono modernizację ujęcia 
wodociągowego. Podobnie jak u nas, u sąsiadów 
rozpoczęto prace nad wykorzystaniem w przydo-
mowej energetyce słonecznego światła. 

W kończącym się roku władzom gminy na 
część prowadzonych inwestycji udało się pozy-
skać dofinansowania z zewnątrz. Jako przykład 
takiego zasilenia prowadzonych projektów warto 
podać chociażby przebudowę sieci wodociągowej 
w miejscowości Wódka oraz zakup specjalistycz-
nego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sta-
rych Skoszewach.

W sferze działalności pozainwestycyjnej 
w Nowosolnej - wśród innych urzędniczych 
aktywności - trwają konsultacje z osobami nie-
pełnosprawnymi i ich opiekunami. Efektem ma 
być wprowadzenie rozwiązań wychodzących 
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób 
upośledzonych. Władze samorządowe starają 
się wprowadzać usprawnienia w pracy Urzędu 
Gminy. Rozwijany jest tak zwany „system po-
wiadamiania SMS”. Za pośrednictwem krótkich 
komunikatów zainteresowanym mieszkańcom 
przekazywane są informacje o planowanych wy-
łączeniach prądu na przykład. O zbliżających się 
terminach płatności podatków, imprezach kultu-
ralnych i sportowych. 

W nadchodzących dwunastu miesiącach 
w Nowosolnej - jak deklarują przedstawiciele jej 
władz - nie zamierzają wyhamować. Rok dwa ty-
siące osiemnasty także obfitował będzie w inwe-
stycje i działania na rzecz lokalnej społeczności.

Przy opracowaniu tekstu korzystaliśmy 
z pomocy pani Moniki Perek-Jury oraz wójtów: 
Brójec i Nowosolnej. Za pośrednictwem na-
szej gazety liderzy sąsiednich samorządów 
- Radosław Agaciak oraz Piotr Szcześniak 
- składają Państwu najserdeczniejsze życze-
nia zdrowych, spokojnych i wesołych świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślno-
ści w nowym roku. K.S.

Tunel

Big Band
the best

Wkrótce ulica Rokicińska stanie się 
nieprzejezdna. W połowie grudnia w Łodzi 
otwarto kolejny przetarg na jej moderniza-
cję. Oznacza to, że w okolicy przełomu lute-
go i marca przyszłego roku zacznie się prze-
budowa - jezdni i podziemnej infrastruktury 
komunalnej ulicy.

Prace podzielone będą na dwa etapy. Do 
końca 2018 roku unowocześniony będzie 
odcinek od alei Józefiaka w Łodzi do Gaj-
cego. W tym czasie samochody jeździć będą 
objazdem ulicą Zakładową. Na następny rok 
przewidziano remont części drogi od Gajce-
go do Andrespola - i tu największy problem! 
Jak dotychczas łódzki inwestor nie przed-
stawił satysfakcjonującej nas koncepcji ob-
jazdu po zamknięciu tego fragmentu trasy. 
W kontekście przewidywanego rozpoczęcia 
w przyszłym roku modernizacji węzła ko-
munikacyjnego: Jędrzejowska - Tomaszow-
ska, wszystkie propozycje w tym zakresie 
są nie do przyjęcia. O tym, jak zmniejszyć 
poziom czekających nas utrudnień, wła-
dze naszej gminy i Łodzi będą wprawdzie 
jeszcze rozmawiać, ale - patrząc realnie na 
obecny schemat dróg w okolicy - trudno 
o optymizm. 

Do sprawy na naszych łamach będzie-
my wracać. Dziś chcemy tylko zdemen-
tować jeszcze pojawiające się pogłoski 
o wybudowaniu nad przecinającymi ulicę 
torami kolejowymi wiaduktu. Niczego ta-
kiego w planach nie przewidziano. Tunelu 
na Rokicińskiej też nie będzie. K.S.

Rokicińska
do remontu

W powiecie i u sąsiadów
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Kiedy znakomity bas, były wokalista Teatru 
Muzycznego w Łodzi, Lesław Białecki zaśpiewał 
pierwsze słowa pieśni Tewjego z musicalu „Skrzy-
pek na dachu”: „Gdybym był bogaczem…” stało 
się jasne, że organizatorki imprezy starannie prze-
myślały jej program. Używając myślowego skró-
tu, trzydziestego listopada w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wiśniowej Górze premiowani byli 
przecież ci, którzy chcą się bogacić. 

Podczas znakomicie przygotowanej przez 
panie z andrespolskiego biura Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania STER i szefową GOK 
uroczystości, cztery osoby z naszej gminy - i po 
dwie z gmin: Nowosolna i Rokiciny - podpisały 
z Zarządem Województwa Łódzkiego umowy 
gwarantujące im finansowe wsparcie projekto-
wanych przez nie działań gospodarczych. Dzięki 
podjęciu przez LGD STER wspólnotowej inicja-
tywy bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej 

pod nazwą LEADER, każdy z ośmiu przybyłych 
pod koniec listopada do Wiśniowej Góry benefi-
cjentów otrzyma z zasobów Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 62 500 złotych. Podczas 
tegorocznego „rozdania” środków unijnych na 

rozpoczęcie działalności biznesowej skorzysta 
w sumie dwunastu mieszkańców gminy tworzą-
cych LGD STER, tj.: Andrespola, Brójec, Nowo-
solnej i Rokicin. Czterech spośród tej dwunastki 
- których wnioski o dofinansowanie zdołano już 
pozytywnie rozpatrzyć - jest jeszcze na etapie 
uzupełniania niezbędnej dokumentacji lub czeka 
na wezwanie do jej uzupełnienia. Skorzysta tak-
że gmina Brójce. W ostatni czwartek listopada 
w GOK umowę gwarantującą finansowe wsparcie 
pieniędzmi z Unii Europejskiej budowy dwóch 
placów zabaw i siłowni podpisał wójt tej gminy 
Radosław Agaciak. 

Otwierając spotkanie, prezes LGD Elżbieta 
Ciesielska zwróciła uwagę na to, co w dziedzinie 
współczesnych inicjatyw gospodarczych najistot-
niejsze. Na konieczną, merytoryczną współpracę 
przedsiębiorców i lokalnych - wyspecjalizowa-
nych w zakresie inżynierii finansowej i marke-
tingu - wspierających ich organizacji. Współ-
działanie to tworzy w finale efekt synergii, bez 
którego na dzisiejszych rynkach trudno o sukces. 
Reprezentująca Zarząd Województwa - wcho-
dząca w jego skład - Joanna Skrzydlewska spo-

ro miejsca poświęciła w swym wystąpieniu roli 
kreatywnego, twórczego w skutkach podejścia do 
biznesu. Szansa na powodzenie jawi się głównie 
przed tymi, którzy potrafią zidentyfikować nie-
zaspokojone potrzeby rynku. Takie choćby, jakie 
dostrzec umiała pani Marzena Aleksandrowicz 
z naszej gminy, która miesiąc temu w GOK pod-
pisała umowę na dofinansowanie z Unii… SPA 
dla zwierząt! Gratulując wszystkim beneficjentom 
kreatywności, obecnym na sali samorządowcom 
Joanna Skrzydlewska gratulowała możliwości 
współdziałania z mieszkańcami o tak wysokim 
poziomie życiowej aktywności. 

Aktywnością pochwalić się mogły tego 
przedpołudnia także panie z andrespolskiego 
Koła Gospodyń Wiejskich, które uczestników im-
prezy w Wiśniowej Górze częstowały pysznymi 
łazankami z kapustą. Wpisanym rok temu na mi-
nisterialną listę produktów tradycyjnych daniem 
zwanym w okolicy… kapuścianym dziadem. 
Gwarantujemy słowem - smak równie ekscytują-
cy jak nazwa.
 K.S.
 Zdjęcia dzięki uprzejmości pani Gabrieli Robak.

Kreatywni przy STER-ze

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid

Choinka u Wrzesińskich stoi już od tygo-
dnia. Zresztą, choinki są trzy - w stołowym duża, 
a u Julki w pokoju i u chłopców po małej. Dwu-
nastoletni Dominik chyba najbardziej ze świąt 
się cieszy. Przez rok chrzestnej - cioci Patrycji 
- nie widział, więc zaczął tęsknić. W Wielkanoc 
nie było jej w Bedoniu. Była na statku - w Rio 
de Janeiro czy Urugwaju… Skończyła Akade-
mię Morską w Szczecinie i ciągle gdzieś pływa. 
Dominik i tym razem nie wie, co mu z podróży 
przywiezie. Dowiedział się za to, co od rodzi-
ców dostanie na Gwiazdkę! Wymarzoną książkę 
kucharską z MasterChef Junior. Julii Mikołaj 
przyniesie laptopa, Kubie projektor na ścianę, 
a Olesiowi jakąś zabawkę.

Tak naprawdę za Mikołaja przebierze się 
Julka, ale to nic nie szkodzi. Dominik bardzo 
kocha swą szesnastoletnią siostrę i w ten wie-
czór obok niej, w stroju reniferka, siedzieć 
będzie przy stole z mamą Kasią, tatą Jarkiem, 
dwa lata starszym bratem Kubą i najmłodszym 
z rodzeństwa Olesiem. W listopadzie malec 
skończył dwadzieścia miesięcy. Pani Kasia 
uzupełnia. Wigilię spędzą też z jej mamą i oj-
cem. Z dwudziestosześcioletnią - o jedenaście 
lat młodszą od niej - siostrą Patrycją, teściową, 
siostrą pana Jarka z mężem, jego bratem z żoną, 
no i ich z dziećmi: Weroniką i Marcelem. Bę-
dzie też narzeczony Patrycji, który dopiero sta-
ra się wejść do rodziny. Najważniejsze, że będą 
razem, że nikogo przez rok nie ubyło. I nikogo 
głodnego pani Kasia od stołu nie puści, a po 
świętach każdy do domu coś weźmie. Patrycja 

do Szczecina też pakuneczek dostanie. Może 
także dlatego mówi czasem, że starsza siostra 
jest jej drugą mamą.

W Wigilię będą kolędy: Bóg się rodzi, Cicha 
noc, Lulajże Jezuniu… Kuba i Dominik są mi-
nistrantami. Wrzesińscy nie wyobrażają sobie 
świąt bez kościoła. Na mszę pójdą na dziesiątą. 
Fakt - pojadą autem, bo do dobrego człowiek 
szybko się przyzwyczaja. Te święta będą szczę-
śliwe. Nawet mama i tata pani Kasi - choć od lat 
są po rozwodzie - już się pogodzili. Pięć minut 
się żyje na świecie. Trzeba sobie wybaczać. 

Tak, są szczęśliwą rodziną.

***
Na tarasie pod daszkiem wisi już karmnik 

dla ptaków, co go Dominik-majsterklepka na 
warsztatach rehabilitacyjnych pozbijał. Słonin-
ka w nim jest i ziarenka ze sklepu, bo w Bedo-
niu Wsi ziarenek nie ma już nikt znajomy. Bar-
dzo cieszył się Dominik, gdy przygotowywał tę 
kolację dla ptaszków. Święta same w sobie są 
piękne, ale ich przygotowywanie też.

Boże Narodzenie u Wrzesińskich przygoto-
wują wszyscy. Mąż robi karpia, pierogi z kapu-
stą i grzybami, także kapustę z grochem. Pani 
Kasia sałatki i ciasta, a teściowa sernik. Mama 
przeniesie warzywa i suszone śliwki. Julia rów-
nież pomaga. Jak to córka, ale pani Wrzesińska 
mówi, że przydałaby się w rodzinie jeszcze jed-
na dziewczynka… 

Przed świętami Dominik zapewniał: 
„Mamo, ja ci we wszystkim pomogę”. Kiedy 
się urodził, pani doktor powiedziała, że bę-
dzie roślinką. Ma obniżone napięcie mięśnio-
we - upośledzenie w stopniu umiarkowanym. 
Chodzić zaczął, gdy skończył cztery lata, ale 
chodzi. Dwa razy w roku przez miesiąc dostaje 
zastrzyki wzmacniające, trzy razy w tygodniu 
wożą go na rehabilitację, ale nie jest roślinką! 

Czytając, składa literki. Liczy do dwudziestu. 
Jest w czwartej klasie łódzkiej szkoły przy 
Niciarnianej. Jego mama wierzy, że takie i ta-
kie muszą być dzieci. Różne. Pan Bóg kocha 
wszystkie.

Olek urodził się dwudziestego piątego mar-
ca. W Wielki Piątek. Kiedy proboszcz Włodzi-
mierz Kujawin dowiedział się od Kasi, że znów 
będzie syn, żartował: „Macie dwóch ministran-
tów, to teraz pewnie będzie ksiądz”. Trudno 
powiedzieć, jakie wobec Olesia Pan Bóg ma 
plany, ale przecież nie każdy rodzi się w Wielki 
Piątek. W ubiegłym roku przy okazji bierzmo-
wania chłopca pobłogosławił w kościele biskup 
Marek Jędraszewski. W tym roku - biskup 
Adam Lepa. Spotkali się w łódzkiej księgarni 
„Caritasu”. Biskup spojrzał na Olesia w wózku 
i zapytał mamę, czy może dziecko pobłogosła-
wić. Nie każdy rodzi się w Wielki Piątek.

***
Do dwa tysiące dziesiątego roku mieszkali 

w Bedoniu za strażą. Naprzeciw szkoły, gdzie 
kiedyś było kółko rolnicze. W zamian za wy-
konany remont mogli mieszać za darmo, ale 
jak straż przejęła budynek, to powiedzieli, że 
Wrzesińscy muszą płacić komorne. Niedu-
że. Sto złotych miesięcznie, ale zawsze. Całe 
szczęście, że w dwa tysiące dziewiątym babcia 
dom przy Słowiańskiej im przepisała, w którym 
kiedyś mieszkała prababcia. Mąż zrobił remont 
i w dwa tysiące dziesiątym roku z budynku 

straży się wyprowadzili. 
I właśnie Boże Narodzenie 
w dwa tysiące dziesiątym 
było chyba dla rodziny naj-
szczęśliwsze - byli na swo-
im. Wszyscy, oprócz Olka. 
A najsmutniejsze święta? 
Jak umarł teść Czesław. 
W dwa tysiące piętnastym, 
w dzień urodzin swojego 
syna, pana Jarka… Długo 
nie mogli dojść do siebie. 
Czują, że nadal jest z nimi, 
ale i tak go bardzo brakuje. 

Olek jest za dziadka - ży-
cie za życie. Tak sobie myśli 
w ten czas Kasia Wrze-
sińska, bo święta to także 
czas refleksji… Wszystko 
niepostrzeżenie się zmie-
nia. W okolicach Wigilii 
wyraźniej widać, co w pa-
mięci zostało już chyba na 
zawsze. Kiedyś święta były 
zwykle u babci, obok na 
Słowiańskiej. Kiedyś szynka 
była tylko raz do roku i raz 

w roku zapach pomarańczy. Z tamtych dziecię-
cych świąt na trwałe zapisała się jej w pamięci 
woń Bożego Narodzenia. Zapach i coś jeszcze. 
Coś nienazwane, bo nienazywalne…

Któregoś roku na Gwiazdkę Kasia dostała 
lalkę Barbie i to był…? No właśnie - teraz dzie-
ci powiedzą: szał! Teraz w sklepach za szyb-
ko się to wszystko zaczyna. Za szybko, zbyt 
krzykliwie, zbyt płasko. Dobrze, że we wspo-
mnieniach został dźwięk skrzypiącego śniegu 
w mroźnej drodze na bożonarodzeniową mszę. 
Jest gdzie wracać, by dotknąć korzeni. Wsłu-
chać się w swoje ja.

 K.S.

Boże Narodzenie u Wrzesińskich przygotowują wszyscy. Na-
turalnie prócz Olka. Oluś, akcentując swoją obecność, pięknie 
się do wszystkich uśmiecha i tylko czasem - zbyt długo niepo-
strzegany - głośno pogrymasi albo coś spsoci. Od lewej: Jakub, 
Julia, Aleksander, pan Jarosław, Dominik, pani Katarzyna.

Święta
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Wspaniałe głosy trójki wykonawców już na 
starcie gwarantowały wysoki poziom koncertu. 
W sobotni wieczór dwudziestego piątego listopa-
da Gminny Ośrodek Kultury gościł wyśmienitych 
artystów: Annę i Romualda Spychalskich i Dariu-
sza Pietrzykowskiego. Na początku niezwykłego 
wokalnego spektaklu oczarowały słuchaczy dźwię-
ki piosenki z tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego 
ósmego roku „La Voce del Silenzio”. Jakżeby ina-
czej - koncert nosił tytuł „Viva l’Italia!”.

Pierwsza, romantyczna część widowiska nale-
żała do Anny i Romualda Spychalskich, którzy duet 
tworzą nie tylko na scenie. Pani Anna - wokalistka 
obdarzona ciepłą barwą głosu i aktorskim talentem 

- specjalizuje się w repertuarze musicalowym i roz-
rywkowym. W repertuarze jej męża natomiast znaj-
dują się utwory z gatunku liryki wokalnej, pieśni 
neapolitańskie, dzieła oratoryjno-kantatowe, arie 
operowe, operetkowe i musicalowe. Także utwo-
ry z gatunku muzyki rozrywkowej - Jana Kiepury, 
Andrei Bocelliego, Franka Sinatry, Josha Grobana. 
Pan Romuald - tenor, kompozytor, aranżer i konfe-
ransjer - koncertował w Niemczech oraz we Francji. 
Wielokrotnie, na zaproszenie Bogusława Kaczyń-
skiego, brał udział w Europejskim Festiwalu im. 
Jana Kiepury w Krynicy. Niedawno, w dwa tysiące 
piętnastym oraz szesnastym roku, wraz z żoną wy-
stępował w Kanadzie. W Toronto i Ottawie.

Czarującym akcentem pierw-
szej części koncertu w Wiśniowej 
Górze było pełne uroku wykona-
nie przez Annę piosenki „L’amore 
Sei Tu”. Jej anglojęzyczna wer-
sja „I will always love” zyskała 
olbrzymią popularność, kiedy 
Whitney Houston nagrała ją na 
potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu 

„Bodyguard”. Włoski wieczór muzyczny nie mógł 
obejść się bez klimatów mafijnych - „Parla Piu Pia-
no”, utwór skomponowany przez Nina Rotę pierwszy 
raz prezentowany był publiczności w filmie „Ojciec 
Chrzestny”. Tę nastrojową część występu zakończyła 
kompozycja Andrei Bocelliego napisana na zamknię-
cie Zimowych Igrzysk Olimpijskich dwa tysiące 
szóstego roku w Turynie. Piękna piosenka i pięknie 
zaśpiewana przez państwa Annę i Romualda. 

Na koncercie znalazło się wiele znanych 
wszystkim włoskich piosenek, które były wiel-
kimi przebojami - dziś chciałoby się powiedzieć 
hitami - lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych minionego wieku. Właśnie od nich 
zaczęła się druga część spektaklu. „Lasciatemi can-
tare”, „Ciao, ciao, bambina” Marino Mariniego, 
„Quando, Quando, Quando”, „Volare” Domenico 
Modugno i „Marina Marina. Marina” - to utwory, 
które przed laty śpiewała niemal cała Europa. Ich 
wykonawcy: Toto Cutugno, Domenico Modugno, 
Gianni Morandi, Marino Marini czy Rocco Granata 
byli bożyszczami tłumów. Zwłaszcza ich żeńskich 

sektorów! Publiczność zgromadzona w sali wido-
wiskowej GOK bawiła się więc wyśmienicie. Śpie-
wała razem z artystami, a nawet tańczyła. Ale czyż 
można usiedzieć przy tak melodyjnych, porywają-
cych piosenkach? 

Przerwa po drugiej części recitalu była chwilą 
wytchnienia dla artystów, ale nie dla wszystkich. 
Z okazji nadchodzących andrzejek Romuald Spy-
chalski postanowił przeprowadzić konkurs z wie-
dzy na temat andrzejkowych wróżb. Było zabaw-
nie, bo uczestnicy kwizu nie bardzo radzili sobie 
z odpowiedziami. Okazało się, że zwyczajów zwią-
zanych z tym magicznym w naszej tradycji wieczo-
rem było dużo i wielu już nie pamiętamy. 

Na trzecią część złożyły się - choć wciąż z ubie-
głego stulecia - utwory bardziej współczesne. Pięk-
nie brzmiały piosenki duetu Romina Power i Al 
Bano oraz zespołu Ricchi e Poveri. Ten niezwykle 
udany koncert to dwugodzinne widowisko scenicz-
ne w mistrzowskim wykonaniu. Pierwszorzędnie 
wypadł w nim także Dariusz Pietrzykowski. Artysta 
dysponujący dobrze wyszkolonym, ładnym w bar-
wie tenorem lirycznym. Pan Dariusz śpiewa z dużą 
pewnością techniczną. Brzmienie jego głosu jest 
czyste, szlachetne. Intonacja bezbłędna, o czym mo-
gliśmy się przekonać w sobotni wieczór, słuchając go 
w repertuarze lekkim, łatwym i przyjemnym. Można 
sobie tylko wyobrazić jak pięknie muszą brzmieć 
partie operowe w wykonaniu tego wokalisty. 

Koncert w GOK z pewnością trafił w gusta 
przede wszystkim osób w średnim wieku. Jesteśmy 
jednak przekonani, że występ zadowolił również 
młodszą część publiczności. Wisienką na torcie 
były kreacje Anny Spychalskiej, która w każdej 
części spektaklu ubierała się w przepiękne, zdawa-
łoby się bajkowe wręcz stroje. Pani Anna zachwy-
cała widzów nie tylko wysoką klasą śpiewaczki, ale 
i znakomitym wyglądem. Także zakończenie listo-
padowego wieczoru na scenie było wyrazem estra-
dowej perfekcji - na bis artyści zaśpiewali „Con te 
partiro” Andrei Bocelliego. Piosenkę znaną bardziej 
pod tytułem „Time to say goodbye”.

 Małgorzata Kopczyńska-Żeno
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Fotobudka

Jeśli potrzebujesz ciekawej atrakcji, która urozmaici 
Twoje wydarzenie, nie musisz już dłużej szukać. 

Nasza fotobudka to idealne rozwiązanie na wesele,
osiemnastkę oraz pozostałe imprezy rodzinne 

i firmowe.
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Okolice kultury

GOK i nie tylko. Co, gdzie, kiedy w kulturze

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.

Wieczór wigilijny
Emilia Waśniowska

Nikt tego wieczoru w Wiśniowej Górze nie 
czuł się samotny. Nikt nie był obcy. Kierownik 
andrespolskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Zbigniew Piekarski i dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Małgorzata Kopczyńska-Żeno zadbali, 

by piętnastego grudnia spotkanie w GOK blisko 
osiemdziesięciu starszych wiekiem - w niektórych 
przepadkach samotnych - osób z naszej gminy 
było najprawdziwszą Wigilią Bożego Narodzenia. 
Lekko tylko przesuniętą w czasie. 

Wigilię drugi rok z rzędu zorganizował OPS. 
Jednak jej poziom i niemal dotykalne w atmosferze 
emocjonalne ciepło nie byłyby możliwe, gdyby nie 
wsparcie GOK. Tego popołudnia i wczesnego wie-
czoru w sali ośrodka było wszystko, co na wigilij-
nym stole od dziesięcioleci jest w polskich domach 
- na czołowym miejscu opłatek, którym życząc so-
bie błogosławieństw Nowonarodzonego i wszelkich 
spełnień, łamali się uczestnicy spotkania. Na świą-
tecznych obrusach były: ryby, pierogi z kapustą, ka-
pusta z grochem, śledzie na różne sposoby, a nawet 
w jarzynowej sałatce… Były napoje, cukierki i naj-
różniejsze ciasta. Przede wszystkim zaś - na otwar-
cie - było ciepłe powitanie przez kierownika Piekar-
skiego i księdza proboszcza Mariana Górkę. Było 
coś jeszcze. Coś najważniejszego, bez czego ludzie 

w naszym kraju gubią swoją tożsamość 
- wspólna Modlitwa Pańska i odczytane 
przez księdza proboszcza Włodzimierza 
Kujawina słowa Ewangelii. 

W tym dniu seniorzy mieli okazję 
do świątecznego biesiadowania z licz-
nie przybyłymi do GOK radnymi naszej 
gminy i przewodniczącym rady Janem 
Woźniakiem. Radosną atmosferę wspól-

nej wigilii budowały estradowe występy. Najpierw 
prowadzony przez Mariolę Krysińską-Deczyńską 
dziecięcy zespół teatralny „Mała Trzynastka” wy-
stawił bardzo naturalne w swym scenicznym wyra-
zie przedstawienie „Bóg się rodzi”. Zaraz po jego 
zakończeniu - gdy Herod w finalnym ukłonie ramię 
w ramię stanął z trzema królami, a diabeł z anioł-
kami - na scenę w kolędowym repertuarze wyszły 
duety wokalne młodziutkich piosenkarek. Z dużą 
dozą perfekcji zaprezentowały się Magda Bartke 
i Liwia Pysklak. Kiedy zaś Ola Sapała i Adrianna 
Spisz zaintonowały „Przybieżeli do Betlejem”, po 
kilku sekundach sala śpiewała z nimi. Wyraźnym 
sygnałem do wspólnego kolędowania był występ 
spontanicznie utworzonego przez panie: sekretarz 
gminy Elżbietę Ciesielską i dyrektor Małgorzatę 
Kopczyńską-Żeno oraz radnego Andrzeja Wiosnę 
śpiewaczego trio. „Gdy śliczna Panna” w ich wy-
konaniu przeniosła uczestników wieczoru w klimat 
domowej Wigilii. Pięknie kolędę „Oj Maluśki, Ma-
luśki” zaśpiewał również ad hoc uformowany duet 
Bogusława Rigamonti - Jacek Malanowski. 

Na twarzach wychodzących z ośrodka po za-
kończeniu spotkania starszych ludzi malował się 
spokój i poczucie duchowej satysfakcji. Szesna-
stego grudnia, w sobotę przy wigilijnym opłatku 
spotkali się też członkowi kół emerytów i renci-
stów z Andrespola i Wiśniowej Góry, a także mi-
łośnicy wędkarstwa z Gminnego Stowarzyszenia 
Wędkarskiego „Marysinek”. K.S. 

Gloria in exelcis Deo
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Ojciec Stanisława, Józef, był zwolennikiem 
Piłsudskiego, jego matka Juliana - Hitlera. Przed 
wojną, kiedy mieszkali jeszcze na Hulance, mama 
mówiła w domu po polsku. W czasie wojny, w Zie-
lonej Górze, po niemiecku. Co się z nią stało, nie 
wiadomo. Co za przyczyna...? Tata w dzieciństwie 
dużo opowiadał panu Stanisławowi o Piłsudskim. 
Tak naprawdę ojciec na imię miał Wojciech, a Jó-
zef później przybrał. Na cześć marszałka. Ojciec 
nie podpisał volkslisty. Kiedy był w szpitalu, mama 
- Niemka z urodzenia - zrobiła go w urzędzie volks-
deutschem. Podała, że jest jej mężem i tak się stało. 
Dzieci też na listę wpisała, jako pięćdziesięciopro-
centowych Niemców. W Zielonej Górze przed do-
mem Olesików wieszała flagę ze swastyką, a ojciec 
ją zrywał. Gdy po wyjściu ze szpitala dowiedział się 
o volksliście, chciał ich zostawić. Został ze względu 
na dzieci. 

***
 Tata urodził się w Łodzi. W tysiąc osiemset 

dziewięćdziesiątym ósmym roku. W listopadzie ty-
siąc dziewięćset osiemnastego rozbrajał tam Niem-
ców. Według Konrada Czernielewskiego, starszego 
kustosza w Muzeum Tradycji Niepodległościowych 
w Łodzi, akcja ta zaczęła się od tego, że dziesiątego 
listopada doszło w mieście do polsko-żydowskich 
zatargów. W okolicach Grand Hotelu Żydzi wzno-
sili hasła: „Niech żyje Lenin”, „Niech żyje rewolu-
cja bolszewicka”, „Niech żyje Trocki”. Polacy byli 
przeciw. Doszło do przepychanek. Interweniowały 
niemieckie wojsko i policja. Polacy zaczęli wów-
czas rozbrajać wojskowych i policjantów. 

Dwa lata później wybuchła wojna bolszewic-
ka. Chodziło o Polskę, ale i Europę. W czasie prze-
mówienia na IX Konferencji Rosyjskiej Partii Ko-
munistycznej (bolszewików) Włodzimierz Lenin 
przedstawił główną przyczynę wojny: „(…) stwier-
dziliśmy, że gdzieś pod Warszawą znajduje się nie 
centrum polskiego rządu burżuazyjnego i repu-
bliki kapitału, ale centrum całego współczesnego 
systemu imperialistycznego oraz, że okoliczności 

pozwalają nam wstrząsnąć tym 
systemem i prowadzić politykę 
nie w Polsce, ale w Niemczech 
i w Anglii. Tym samym stworzy-
libyśmy w Niemczech i Anglii 
zupełnie nowy odcinek rewolucji 
proletariackiej walczącej z ogól-
noświatowym imperializmem”. 

Wojna rozpoczęła się czter-
nastego lutego tysiąc dziewięćset 

dziewiętnastego roku starciem koło miasteczka 
Mosty niedaleko Szczuczyna. W lipcu dwudzieste-
go roku na terenie Rosji, w Smoleńsku, utworzony 
został Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, 
z rosyjska w skrócie: Polrewkom. W sierpniu tego 
samego roku w Białymstoku wydał on manifest 
zapowiadający obalenie „szlachecko-burżuazyj-
nych” rządów i stworzenie Polskiej Socjalistycz-
nej Republiki Radzieckiej. 

Walki w tej wojnie trwały do października 
dwudziestego roku. Józef Olesik był żołnierzem 
30 Pułku Strzelców Kaniowskich, któremu począ-
tek dała jednostka piechoty sformowana w listopa-
dzie osiemnastego roku w Łowiczu z oddziałów 
Polskiej Organizacji Wojskowej. W czasie Bitwy 
Warszawskiej - w sierpniu tysiąc dziewięćset dwu-
dziestego roku - pułk wsławił się brawurowym 
wtargnięciem i odbiciem zajętego przez wojska 
sowieckie Radzymina. Ostatnią walkę w wojnie 
oddział stoczył od jedenastego do trzynastego 
września w czasie końcowych działań pościgo-
wych - w trakcie jesiennej ofensywy wojsk pol-
skich - zakończonych opanowaniem miasta Sokal 
nad Bugiem.

Pod Sokalem Józef Olesik był ranny. Bolsze-
wik postrzelił kolegę w nogę. Dowódca oddziału 
krzyknął: „Kto poleci i wyciągnie go spod ognia 
dostanie Krzyż Virtuti”. Pan Józef pobiegł i wte-
dy padł strzał - postrzał w płuco. W dwudziestym 
pierwszym roku za ten bieg pod Sokalem plutono-
wy Olesik dostał Krzyż Virtuti Militari V klasy.

***
Mama Juliana - z domu Kitzkie - była Niemką 

z Łodzi. Rodzina Olesików mieszkała tam do tysiąc 
dziewięćset trzydziestego siódmego roku. W trzy-
dziestym siódmym rodzice pana Stanisława kupili 
plac - zwykłe pole - w Zielonej Górze i zaczęli sta-
wiać dom. Z Łodzi przenieśli się do Justynowa, na 
Hulankę, by być bliżej budowy. Zamieszkali w wie-
lorodzinnej żydowskiej czynszówce, w której miesz-
kał też późniejszy miejscowy granatowy policjant.

W trzydziestym dziewiątym wprowadzili się 
do niewykończonego domu w Zielonej Górze. 
W czasie wojny mama ze sznurka zrobiła lejce, 
rózgę brała do ręki i tak prowadzała syna do nie-
mieckiej szkoły w Justynowie. Tam, gdzie teraz 
jest świetlica. Koło cmentarza. Wtedy Justynów 
należał do Kraju Warty. Mówiono, że to wcielone 
wschodnie ziemie III Rzeszy. We wsi mieszkały 
tylko dwie polskie rodziny przy dzisiejszej ulicy 
Łódzkiej i kilka rodzin w okolicy obecnej Daszyń-
skiego. Od tysiąc dziewięćset czterdziestego trze-
ciego roku Justynów nazywał się Justenau.

Do tej szkoły Staś chodził pół roku, bo kiedy 
w czterdziestym pierwszym mama zmarła na płu-
ca, przestał. W czasie II wojny światowej Zieloną 
Górę zamieszkiwali gównie Niemcy. Wieś nazy-
wała się Grünberg. Z Polaków były tylko rodziny: 
Chorążych, Skarżyńskich, Piotrowskich i oni - Jó-
zef Olesik i jego dzieci. Po śmierci matki Staś bał 
się donosu - że w połowie Niemiec, a do niemiec-
kiej szkoły nie chce chodzić. Chował się w zbożu. 
W żyto uciekał. 

Po wojnie Niemcy popakowali rzeczy i ruszyli 
w kierunku Łodzi. Ojciec pana Stanisława mieszkał 
w Zielonej Górze do końca życia. W Gałkówku, 
gdzie teraz jest poczta, po II wojnie światowej był 
posterunek milicji. W czterdziestym piątym rządził 
tam sowiecki oficer i za udział w wojnie dwudzie-
stego roku Józefa Olesika aresztował. Sołtys Zielo-
nej Góry Skarżyński za niego poręczył i po kilkuna-
stu dniach pana Józefa zwolniono. Później jednak 
przez kilka lat nieraz jeszcze UB do ich domu znie-
nacka wpadało, żeby „bandytów” szukać. Pewnie 
ktoś donosił - w czerwcu czterdziestego szóstego, 
podczas referendum, do Olesików różni się scho-
dzili. Radzili, jak nie dać się bolszewikom. Przy-
chodził też sołtys Skarżyński. 

***
W tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym drugim 

roku, gdy miał osiemnaście lat, pan Stanisław po-
wołany został do Służby Polsce. Do utworzonej dla 
młodzieży w wieku od szesnastego do dwudzieste-
go pierwszego roku życia w lutym czterdziestego 
ósmego państwowej organizacji paramilitarnej. 
Tam nie szło się na ochotnika. SP powiązana orga-
nizacyjnie z wojskiem, politycznie - za pośrednic-
twem Związku Walki Młodych - kierowana była 
przez komunistów. Zanim w grudniu pięćdziesią-
tego piątego została rozwiązana, już w tysiąc dzie-
więćset czterdziestym dziewiątym roku zrzeszała 
milion dwieście tysięcy młodych ludzi. 

Stanisław Olesik najpierw był w brygadzie 
w Terespolu. Budował drogę do ZSRR. Cały czas 
propagandę do głowy im kładli. Krzyżówki z ob-
razkiem, na którym Winston Churchill Europę cy-

garem podpala, podrzucali. Później brygadę wysłali 
do Świdnika. W Świdniku przeczuwał, że jest chy-
ba w karnym oddziale. Nawet go tam aresztowali. 

Było tak - stał na warcie. Gawroński Janek 
z Justynowa był dowódcą warty. Kilku „junaków” 
postanowiło z brygady uciec. Umówili się że upo-
zorują napad. Że niby uciekający napadną na war-
towników. Tak się dogadali, żeby warty nikt się 
nie czepiał. Zrobili jak było uzgodnione i sześciu 
uciekło. Wkrótce Urząd Bezpieczeństwa powyła-
pywał ich w domach, a jeden z uciekinierów - Ry-
siu z Koluszek - wydał bezpiece, że wartownicy 
ich wypuścili. Warta - w tym i Olesik - poszła sie-
dzieć. Przesłuchiwał ich Liszko z UB. Surowy był: 
„Klinkaj!” - krzyczał. Naganem groził. Straszył, 
że w Lublinie ich pozamyka. W Białym Zamku, 
gdzie było ciężkie więzienie. Po tygodniu jednak 
ich wypuścili. W formacji Służby Polsce Stanisław 
Olesik był od wiosny do października. 

Po wyjściu z SP najął się do Przedsiębiorstwa 
Instalacji Sanitarnych i Urządzeń Wodociągowych 
„Instal” w Łodzi. Ojciec w „Instalu” robił jeszcze 
przed wojną, ale wtedy była to firma „Pękalski 
i Jóźwik”. Do pracy w Piotrkowie - gdzie w latach 
pięćdziesiątych „Instal” miał swoja budowę - pan 
Stanisław codziennie pociągiem dojeżdżał ze stacji 
w Justynowie. Razem z ojcem pracował, więc nie 
chciał mu zrobić wstydu. Gdy starsi pracownicy 
szli na obiad, młody brał się za spawanie. W Piotr-
kowie ciężko było. Na budowie nawet pakamer 
nie mieli. Deszcz nie deszcz, mróz - przebierali się 
pod gołym niebem. 

Pod koniec lat pięćdziesiątych w Łodzi budo-
wali dom kultury dla pracowników MPK. Stanisław 
Olesik widział, jak od dwunastego do czternastego 
sierpnia pięćdziesiątego siódmego roku wybucha 
i jak gnieciony jest w Łodzi strajk tramwajarzy. 
Protest o podłożu ekonomicznym.

O nastrojach panujących wtedy wśród załogi 
miejskiej komunikacji świadczy anonimowy list 
jednego z tramwajarzy, wysłany wówczas do Pol-
skiego Radia: „Kiedy robotnik pracuje miesiąc, 
a starczy mu na utrzymanie siebie i wyżywienie 
rodziny na dwa tygodnie, to ten, co ma co ukraść, 
to sobie resztę dokradnie na drugie dwa tygodnie. 
A ten co nie ma co ukraść, to drugie dwa tygodnie 
kona i chodzi głodny, zwłaszcza tramwajarze”.

Dwunastego rano komunikacja tramwajowa 
w Łodzi stanęła. Strajkujący okupowali wszystkie 
zajezdnie. Władze usiłowały uruchomić komu-
nikację zastępczą. W miasto wyjechało czterysta 
ciężarówek z miejscowych fabryk. Jednocześnie 
przygotowywano pacyfikację strajku - z Często-
chowy, Kalisza, Piotrkowa Trybunalskiego, Ra-
domia i Starachowic ściągnięto do Łodzi oddziały 
ZOMO. W mieście pojawili się żołnierze Korpu-
su Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czternastego 
o drugiej w nocy nastąpił szturm. W zajezdni przy 
ulicy Tramwajowej strajkujący oblewali funkcjo-
nariuszy wodą z hydrantów i obrzucali kamienia-
mi. Włączyli syreny alarmowe, by Łódź wiedziała 
co się dzieje. Po latach jeden z pracowników tej 
zajezdni na łamach łódzkiej prasy wspominał: 
„Obserwowaliśmy ze zgrozą sceny katowania 
strajkujących. Krew pryskała na ściany, bito leżą-
cych, rzucano ich jak kłody do ciężarówek”. 

Rano czternastego z łódzkich zajezdni wyje-
chały prawie wszystkie składy. Były eskortowane 
- za każdym motorniczym stało dwóch milicjantów. 
Inni stali na pomostach w obydwu wagonach. 

Dwudziestotrzyletni Stanisław Olesik patrzył 
na to i notował w pamięci. Ponad dwadzieścia lat 
później został członkiem „Solidarności” - od po-
czątku. Tak, jak u niego na budowie wszyscy. Ra-
zem wybierali Wałęsę. 

***
Dopiero na rok przed śmiercią tata powiedział 

im, że będąc dziećmi wpisani zostali na volkslistę. 
Zmarł w sześćdziesiątym drugim, pochowali go 
w Łodzi. Sześć lat temu pan Stanisław przeniósł 
prochy ojca do Justynowa, żeby był bliżej. Sta-
nisław Olesik też tam na zawsze zostanie. Brat 
również w Justynowie jest pochowany. Mama leży 
gdzieś w Łodzi, ale ojciec nie chciał dzieciom po-
wiedzieć gdzie. Nikt z rodziny nie wie. Stanisław 
próbował szukać, ale bez skutku. To trauma, która 
nie daje spokoju. To właściwe słowo, tak uważa. 
Trauma na całe życie.  K.S.

R E K L A M A

Żołnierze 30 Pułku Strzelców Kaniowskich. Na dole z lewej – 
plutonowy Józef Olesik. U góry z prawej - odznaka pułku.

Volkslista, bolszewicy i krzyż

Tata w dzieciństwie dużo opowiadał 
mu o Piłsudskim. W pięćdziesiątym 
siódmym dwudziestotrzyletni Stanisław 
Olesik obserwował strajk tramwajarzy. 
Po latach został członkiem „Solidarności” 
- od początku. Jak u niego na budowie 
wszyscy. Razem wybierali Wałęsę.
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Są szanse, że wkrótce i u w nas gminie 
czerpać będziemy w energetyce z najnowszych 
technologii XXI wieku. Wprawdzie już w 1839 
roku Antoine César Becquerel po raz pierwszy 
zaobserwował efekt fotowoltaiczny, ale dopie-
ro od początku bieżącego wieku energetyka 
słoneczna - projekty i przedsięwzięcia techno-
logiczne zajmujące się wykorzystaniem energii 
promieniowania słonecznego na skalę przemy-
słową - rozwija się w tempie około czterdziestu 
procent rocznie. W 2014 roku globalne inwesty-
cje w energię słoneczną wyniosły bez mała sto 
pięćdziesiąt miliardów dolarów. W 2016 roku 
zaś łączna moc zainstalowanych na świecie 
ogniw słonecznych wynosiła trzysta jeden giga-
watów - trzysta jeden miliardów watów! Ogni-
wa te zaspokajały rok temu jeden i trzy dziesiąte 
procent światowego zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną.

Na przełomie września i października, we 
współpracy Urzędy Gminy i firmy Europejskie 
Centrum Doradztwa Energetycznego z Mikoło-
wa na Śląsku powstał projekt pod nazwą „Od-
nawialne Źródła Energii w Gminie Andrespol”. 
Chodzi w nim o to, by - korzystając w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego z unij-
nego dofinansowania - w zgłaszających się do 
projektu gospodarstwach domowych oraz na 
budynkach będących własnością gminy zainsta-
lować ogniwa słoneczne. Nazywane inaczej fo-
towoltaicznymi, w których następuje przemiana 
światła w prąd elektryczny. Do niedawna foto-
ogniwa, jako trwałe i niezawodne źródła ener-
gii, stosowane były przede wszystkim w kal-
kulatorach, zegarkach, także w elektrowniach 
słonecznych oraz… w sztucznych satelitach. 
Ostatnio również w samochodach z napędem 
hybrydowym.

W drugiej połowie listopada, z inicjatywy 
pracowników Referatu Inwestycji UG, fachow-

cy ze Śląska odbyli w Andrespolu i Justyno-
wie poświęcone tej problematyce spotkania 
informacyjne. Objaśniali warunki przystą-
pienia do programu i płynące z niego pro-
fity - siedemdziesiąt pięć procent kosztów 
netto instalacji pochodzić będzie z dotacji, 
dwadzieścia pięć stanowić ma udział wła-
sny użytkowników urządzeń. Szacuje się, 
że ogólny koszt aparatury - łącznie z jej monta-
żem - sięgać może trzydziestu tysięcy złotych. 
W tych realiach, według przeprowadzonych 
symulacji ekonomicznych, kwota udziału wła-
snego chętnych do uczestnictwa w projekcie 
zwróci się po około czterech, pięciu latach.

Do ósmego grudnia w Urzędzie Gminy 
trwał nabór wniosków od osób zainteresowa-
nych ulokowaniem w swych gospodarstwach 
- na dachach budynków, ale nie tylko - foto-
ogniw. Wpłynęło nieco ponad sto pięćdziesiąt 
wniosków z całej gminy. Aktualnie przedsta-
wiciele Europejskiego Centrum Doradztwa 
Energetycznego prowadzą w naszych domo-
stwach wizje lokalne, bo do połowy stycz-
nia przyszłego roku firma ta opracować ma 
Program Funkcjonalno-Użytkowy przedsię-
wzięcia. W tym terminie w łódzkim Urzędzie 
Marszałkowskim złożony być musi wniosek 
o jego dofinansowanie. Nie będzie łatwo, bo 
w tym przypadku - i to niestety niemal pewne 
- trudniej będzie sięgnąć po dofinansowanie 
niż w wielu innych projektach.

Jeśli jednak sprawy ułożą się zgodnie z na-
szymi oczekiwaniami, to czas realizacji prze-
widuje się na rok dwa tysiące dziewiętnasty. 
Wówczas ogniwa fotowoltaiczne funkcjonować 
będą w gminie Andrespol nie tylko w zakwa-
lifikowanych ostatecznie do projektu - wierzy-
my, że we wszystkich zgłoszonych - gospo-
darstwach indywidualnych, ale też na wielu 
gminnych budynkach. Choćby na siedzibie UG, 

czy ZGK w Wiśniowej Górze i - wśród innych 
niewymienianych już z nazwy - na budynku 
gminnej przychodni. 

W Hiszpanii, w południowych Włoszech, Ho-
landii i w Niemczech instalacje solarne stają się 
konkurencyjne wobec energetyki konwencjonal-
nej. Polsce do tego jeszcze bardzo daleko. Miło 
jednak, że nasza gmina znalazła się w gronie tych, 
które chcą ten stan rzeczy zmienić.

 K.S.

* III Noworoczny Marsz Nordic Walking 
z grupą AndresPOLAKtywnie! Na szóstego stycz-
nia grupa i sołtys Kraszewa zapraszają na marsz 
z kijkami, którym chętni mają szansę na dobre roz-
począć 2018 rok. W marszu mogą wziąć udział cho-
dziarze zaprawieni w treningach, a także debiutanci, 
którzy chcieliby spróbować tego sportu pod okiem 
doświadczonych „kijkarzy”. Start - godzina czterna-
sta, polana pod lasem za mleczarnią w Kraszewie. 
Na mecie ognisko i zabawa przy skocznej muzyce. 

* Szóstego stycznia, w święto Trzech Króli, 
na godzinę szesnastą zespół „Okaryna” zaprasza 
Państwa do wspólnego śpiewania kolęd. Wszyscy, 
którzy przyjmą zaproszenie i przyjdą w tym dniu 
o wskazanej porze do siedziby OSP w Justynowie, 
otrzymają bezpłatnie przygotowane na tę okolicz-
ność śpiewniki i opłatki. Śpiewacy i instrumentaliści 
„Okaryny” będą się nimi dzielić ze swymi gośćmi. 

* Gminny Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie 
JA - TY - MY zapraszają na organizowany dwu-
nastego stycznia o godzinie siedemnastej wieczór 
kolęd w wykonaniu artystów scen łódzkich i pod-
opiecznych stowarzyszenia. Działający przy GOK 
zespół teatralny „Trzynastka” zaprezentuje specjal-
nie wyreżyserowane na to popołudnie przedstawie-
nie pod tytułem „Bóg się rodzi”. 

* Dzieci i kadra samorządowego przedszko-
la w Andrespolu zapraszają seniorów na Dzień 
Babci i Dziadka. Dwudziestego trzeciego stycz-
nia o godzinie trzynastej w przedszkolu odbędzie 
się spotkanie organizowane przez opiekunów 
grup III i IV, a dzień później - także o trzynastej - 
babcie i dziadków gościć będą dzieci z grup I i II. 
Pod kierunkiem nauczycielki rytmiki pani Klaudii 
Kapłonek maluchy już drugiego stycznia rozpoczy-
nają przygotowania do tych wyjątkowych uroczy-
stości. W programie bowiem nie tylko poczęstunek, 
piosenki i wiersze, ale także tańce. 

* Również na dwudziestego trzeciego 
stycznia, na godzinę czternastą do sali OSP 
w Justynowie zapraszają swe babcie i dziadków 
przedszkolaki z tamtejszego samorządowego 
przedszkola. Wnuczęta zaprezentują się w tanecz-
nym programie artystycznym oraz obdarują babcie 
i dziadków wykonanymi przez siebie wcześniej - 
oczywiście przy współudziale zaproszonego do 
przedszkola nauczyciela specjalisty - pachnącymi 
mydełkami. Będą też upieczone przez mamy cia-
sta i występ iluzjonistów.

W imieniu wszystkich organizatorów na każdą 
z zapowiedzianych imprez serdecznie zapraszamy. 
Będzie się działo.

95-020 ANDRESPOL, ul. Rokicińska 113 
tel. 668 060 544     www.g-slazienka.pl
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Finansowane spoza gminy
Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbe-

stu dla zdrowia pochodzą z lat 1900-1906. Na-
rażenie na pył azbestowy może być przyczyną 
m.in.: pylicy azbestowej, raka: płuca, oskrzeli 
oraz krtani. Również żołądka i jelit, a także 
trzustki. Od lat nasza gmina uczestniczy w re-
alizacji ogólnopolskiego Programu Oczyszcza-
nia Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Wszystkich zainteresowanych BEZ-
PŁATNYM demontażem, wywozem azbestu 
ze swojej posesji i bezpłatną jego utylizacją 
w przeszłym roku zapraszamy - do 28 lute-
go 2018 roku - do pokoju numer 2 w Urzę-
dzie Gminy. Otrzymacie tam Państwo wnioski 
służące przystąpieniu do programu. Komplet 
wniosków znaleźć też można na stronie inter-
netowej gminy: www.andrespol.pl - w elektro-
nicznym BIP, w zakładce: „Jak załatwić spra-
wę; Ochrona Środowiska; Azbest”.

Uwaga azbest!
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Po trzynastej kolejce rundy jesiennej - po wy-
granej 1:0 z ŁKS II - Andrespolia miała sześć punk-
tów przewagi nad Zawiszą Rzgów i od kolejnego 
meczu z rezerwami Widzewa zależało, czy nasi pił-
karze zostaną mistrzami jesieni. Do pełni satysfak-
cji wystarczał w czternastej kolejce remis. Okazało 
się jednak, że zawodnicy z Czajewskiego zrobili 
więcej niż było konieczne. Zespół na własnym bo-
isku pokonał RTS II Widzew Łódź 2:1. 

Jesienną część rozgrywek V ligi Andrespolia 
zakończyła jak przystało na mistrza półmetka. Ze-
spół na trudnym terenie w Głownie wygrał z tam-
tejszą Stalą 2:1. Obie bramki zdobył dla nas znako-
mity ostatnio Sebastian Radzio i były to dwudzieste 
pierwsze i dwudzieste drugie trafienia tego piłkarza 
w rundzie. Puentując dokonania drużyny, dodać 
trzeba z przekonaniem, że boisko przy ulicy Cza-
jewskiego było jesienią twierdzą nie do zdobycia. 
Andrespolia na własnym obiekcie nie przegrała ani 
razu, a osiem razy wygrała! 

Wszystko wskazuje więc na to, że ku uciesze ki-
biców… skazani jesteśmy na IV ligę. Gratulujemy! 
Pytanie jednak czy po przyszłorocznych wakacjach 
dłużej niż rok temu gościć będziemy na wyższym 
poziomie piłkarskich zmagań niż teraz. Porozma-
wiajmy zatem poważnie - ostatni mecz pucharowy 
z Widzewem Łódź wskazuje, że - identycznie jak 
w minionym sezonie - w spotkaniach z bardziej 
wymagającymi przeciwnikami drużyna ma kłopo-
ty z utrzymaniem koncentracji do ostatniej minuty. 
Zwłaszcza w doliczonym czasie gry, a takie sytuacje 
w spotkaniach rozegranych przez Andrespolię w IV 
lidze były częste. Należałoby nad tym się zastano-
wić i na tym poziomie struktury polskiego futbolu 
nie ma co zasłaniać się brakiem pieniędzy na za-
trudnienie w klubie psychologa. W przeciwnym ra-
zie czeka nas powtórka z rozrywki, kiedy to wiosną 

mijającego roku - po przejęciu zespołu przez trenera 
Krzysztofa Kamińskiego - zespół z Wiśniowej Góry 
przegrał dziesięć meczów na szesnaście. W tym 
sześć na boisku w Wiśniowej Górze.

Oby do tego nie doszło.
I na koniec jeszcze słowo o pieniądzach właśnie. 

Trudno w dzisiejszym świecie, także w świecie piłki 
nożnej, wyobrazić sobie sytuację, w której głównym 
sponsorem jakiejkolwiek drużyny jest instytucja sa-
morządowa. W naszej gminie drużyny piłkarskie są 
w trzech klubach, a budżet jest jeden. W czwartym 
klubie - uczniowskim - są odnoszący ostatnio spore 
sukcesy młodzi judocy, a organizowane w Wiśniowej 
Górze imprezy karate i deskorolki w Stróży nie gorzej 
budują markę gminy niż futbol. Warte są więc dofi-
nansowania z budżetu samorządu. XXI wiek to rynki. 
Wszelkiej maści - rynki finansów, opinii, ale i sponso-
rów. Są u nas imprezy, na które organizatorzy potrafią 
zaprosić ich nawet… trzydziestu. Pozycja lidera, na 
jakiej jesienią uplasowała się Andrspolia, cieszy, ale 
perspektywa wiosny zobowiązuje. Kto wie, czy dzia-
łaczy klubu nie bardziej niż zawodników.

Siedem zwycięstw i sześć porażek to jesienny 
dorobek LZS-u Justynów. Apetyty były większe. 
Cofając się o rok i patrząc na tabelę jesieni z dwa 
tysiące szesnastego roku, trzeba powiedzieć, że 
drużyna stanęła w miejscu. Kiedy zaś porównamy 
wynik LZS-u Justynów z tegorocznej wiosny, moż-
na smutno skonstatować - zespół przeżywa regres.

Przygotowania do sezonu przebiegały bez kło-
potów. Drużynę zasilił młody bramkarz Damian 
Lewosiński oraz były junior Widzewa Łódź Eryk 
Mąkiewicz. Pożegnali się z nim z kolei kontuzjowa-
ny Kuba Sapiński oraz Konrad Musiał. Do pierw-
szego spotkania z beniaminkiem z Rogowa piłka-
rze podeszli bardzo skoncentrowani, a zwycięstwo 
2:0 dało im sporą dozę pewności. Środkowa część 

rundy miała pokazać, na co rzeczywiście zespół 
LZS-u stać będzie w tym sezonie. Spotkania 
z faworytami ligi to: porażka u siebie z Błękitnymi 
Dmosin, wyjazdowe zwycięstwo z KKS Koluszki 
oraz pogrom ze Startem z Brzezin. Najbardziej roz-
goryczeni kibice do dziś twierdzą, że po tym me-
czu morale w drużynie spadło do poziomu gruntu. 
Wynik 0:7 poszedł w kręgi miłośników piłki, a - co 
nie mniej przykre - styl gry zespołu był w rozsypce. 

W klubie ciężko było komukolwiek wytłuma-
czyć to, co stało się w meczu z drużyną z Brzezin, 
a już trzeba było przełknąć następną gorzką pigułkę 
po kolejnym spotkaniu. Tym razem z Włókniarzem 
w Zgierzu. Ten mecz pokazał istotną bolączkę zespo-
łu - do protokołu sędziowskiego wpisanych zostało 
wówczas tylko trzynastu zawodników. Kilka kontu-
zji, absencje powodowane zawodowymi zobowiąza-
niami piłkarzy spowodowały w LZS-ie spustoszenie 
na ławce rezerwowych. Odczuwalny był szczególnie 
brak zawodników, którzy od lat stanowią ostoję dru-

żyny: Rafała Pankiewicza, Michała Biernackiego, 
Mateusza Dzięgielewskiego i Przemka Bartosika. 
Trudno ich było zastąpić młodszymi kolegami.

Ostatnie cztery mecze rundy uratowały nadzie-
je kibiców na lepszą wiosnę. Zwycięstwa ze Sport 
Perfectem, LKS Kalonka - a przede wszystkim 
z LKS Różyca - dały LZS-owi miejsce w środku 
tabeli. Sumując, trzydzieści dwie strzelone bramki 
cieszą, ale strata takiej samej liczby goli, to powód 
do wstydu. Szczególnie dla defensywy. W Justyno-
wie dawno nie pamiętają rundy, w której bramkarz 
aż siedmiokrotnie musiał wyjmować piłkę z siatki. 
Martwią też aż trzy porażki na własnym obiekcie. 

W ligowej przerwie czas na wnioski. Według 
kibiców, ale - co ważne także działaczy - cztery 
miesiące to aż nadto, by w spokoju popracować 
i zacząć przypominać innym drużynom z II grupy 
łódzkiej A-klasy, że miejsce LZS-u Justynów jest 
w górnej części tabeli. K.S.

 Współpraca: Michał Pietrzykowski.

Wojtek wykonał koso-
to-gari. Stosując tę technikę, 
rzucił przeciwnika na matę 
i wygrał przez ippon - zwy-
ciężył przed upływem regulaminowego czasu wal-
ki. To jeden z największych, o ile nie największy 
sukces w dziewiętnastoletniej historii Ludowego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jusport”. Tak, 
jak krótko informowaliśmy Państwa miesiąc temu, 
pod koniec października w Zakopanem podczas 
Pucharu Polski Młodzików w judo uczeń szkoły 
podstawowej w Justynowie Wojciech Kaleta zdo-
był złoty medal w kategorii wagowej do 73 kilogra-
mów. Drugie miejsce i srebrny medal w kategorii 
wagowej do 38 kg wywalczył Łukasz Harasimiuk 
ze szkoły podstawowej w Wiśniowej Górze. 

„Jusport” to klub jedyny w swoim rodzaju. 
Powstał z pasji i miłości do sportu dwóch judo-
ków: obecnego, społecznie działającego prezesa 
Stanisława Hilta i aktualnego dyrektora justy-
nowskiej szkoły Zbigniewa Soszki. Wsparł ich 
w pewnym momencie wielbiciel ping-ponga 
- prowadzący obecnie w Justynowie sekcję teni-
sa stołowego - Adam Sobczyński. Klub powstał 
też z… życiowej konieczności Hilta i Soszki, 
którzy, przez lata ucząc młodzież judo w łódzkim 
Pałacu Młodzieży, na przełomie wieków znaleźli 
się na zawodowym rozdrożu. Niedługo po repry-
watyzacji budynku pałacu w 1993 roku jego pra-
wowity właściciel - YMCA Łódź - zrezygnował 
z prowadzenia tam zajęć sportu walki. Justyno-
wianin Stanisław Hilt otrzymał propozycję pra-
cy jako nauczyciel WF w szkole w Justynowie. 

Ofertę złożyła mu ówczesna dyrektor tamtejszej 
podstawówki Wiesława Fiet. To dzięki jej życz-
liwemu podejściu do pomysłu Hilta utworzenia 
uczniowskiego klubu judo powstał „Jusport”. 
Kiedy w dwa tysiące drugim roku pan Stanisław 
dostał zawału, na jego miejsce do szkoły przy-
szedł Zbigniew Soszka. Siedem lat później został 
jej dyrektorem. Wtedy właśnie do „Jusportu” tra-
fił trzeci z grona twórców obecnej struktury klubu 
Adam Sobczyński. Od tego momentu na wizeru-
nek justynowskiego LUKS-u pracowały już dwie 
sekcje - judo i tenisa stołowego. 

Spontanicznie, mocą gestu dobrej woli 
i otwarcia na nowe inicjatywy, Justynów stał się 
ziemią obiecaną osób przez moment zawodo-
wo zagubionych. Wkrótce potem zaś mekką dla 
fanów judo i ping-ponga nie tylko z gminy, ale 
i z całej okolicy. W naszej lokalnej społeczności 
znalazło się miejsce dla aktywnych dotąd poza 
gminą ludzi i ich życiowych pasji. W gronie blisko 
siedemdziesięciu judoków sport ten w Justynowie 
uprawiają obecnie także uczniowie spoza gminy 
Andrespol. Z Nowosolnej, Gałkówka, Wiskitna, 
Eufeminowa, Różycy, Koluszek i z gminy Brój-
ce. Tenis stołowy również trenują w „Jusporcie” 
miłośnicy tego sportu od nas i spoza naszych gra-
nic. Dorośli i dzieci. W prowadzeniu sekcji Ada-
mowi Sobczyńskiemu pomaga Stanisław Wnęk. 
W listopadzie bieżącego roku, reprezentująca na 

co dzień MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiec-
ka jedenastoletnia Wiktoria Wróbel - w Łódzkiej 
Lidze Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów 
występująca w barwach „Jusportu” - odniosła 
zwycięstwo w II Grand Prix Młodzików. Miesiąc 
wcześniej - także w kategorii młodzików - wygra-
ła europejski turniej w Belgii. 

Najwięcej splendoru przysporzyli klubowi 
jednak judocy. W dwa tysiące drugim roku na tur-
nieju międzynarodowym w Chemnitz Beata Hilt 
zdobyła trzecie miejsce. Rok wcześniej aktualna 
nauczycielka w Justynowie Karolina Pilarska 
- wówczas Kopeć - była piąta w Mistrzostwach 
Polski Młodzików. Medalowe pozycje w ogólno-
polskich turniejach judo odnosili Bartosz Strzel-
czyk i - brat tegorocznego medalisty Pucharu 
Polski - Piotr Harasimiuk. Obu Urząd Gminy 
przyznał wówczas sportowe stypendia. W tym 
roku w polskich turniejach Międzynarodowej 
Ligi Judo dla dzieci i młodzików w grupie tych 
ostatnich Wojtek Kaleta - walcząc w kategorii 
do i powyżej 73 kilogramów - zdobył dwa zło-
te medale. Dominika Szulc wywalczyła drugie 
miejsce, a Kornelia Strzelczyk i Dawid Krupa 
trzecie. W gronie zawodników urodzonych w la-
tach dwa tysiące sześć - dwa tysiące osiem zło-
te, srebrne i brązowe medale zdobywali: Marcin 
Kwiatkowski, Dawid Krupa, Kacper Szulc, Jakub 
Harasimiuk, Łukasz Turek, Hania Wojtczak, Ni-
kola Brot, Marysia Stasiak, Gabrysia Pełka, Ola 
Jaworska, Emilka Sakowicz.

Dziewiętnastowieczny twórca judo Japoń-
czyk Jigoro Kano w trzeciej ze sformułowanych 
przez siebie zasad tego sportu napisał: „Trenuj dla 
dobra własnego i dla dobra innych”. Dyrektor Zbi-
gniew Soszka podkreśla, że słowa te odnoszą się 
nie tyle do samej walki, co stanowią filozofię ży-
ciową judoków. W „Jusporcie” zasada ta potwier-
dza się co do kropki. Zawodnicy budując siebie, 
budują markę klubu, Justynowa i gminy. K.S.

R E K L A M A

SPORT

W klubach, w GOSiR-ze i na „Orliku”

Z pasji i z konieczności

Październikowi medaliści Pucharu Polski 
Młodzików. Od lewej - Wojciech Kaleta 
i Łukasz Harasimiuk. W środku prezes 
i trener „Jusportu” Stanisław Hilt.
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Jest po zawale. Nie będzie więc już jak kie-
dyś skakać w filmie z trzeciego piętra lub spadać 
z konia. Nie da się podpalić. Połamane miał pra-
wie wszystko - żebra, nogi, ręce… Bywa, jak to 
w kaskaderce. Czasem jest tak, że jakimś upad-
kiem podczas kręcenia człowiek się nie przejmu-
je, a wieczorem w hotelu wymioty. Okazuje się, 
że to wstrząśnienie mózgu. 

Do kaskaderki Grzegorz Chojnacki trafił 
dzięki Józefowi Galicy - góralowi z Poronina, 
który przy „Janosiku” był konsultantem od koni. 
Galica zabrał pana Grzegorza na plan tego filmu, 
żeby Chojnacki mógł zobaczyć, po co są kaska-
derzy - filmowy Janosik, Marek Perepeczko, bał 
się podejść do konia. W scenach z końmi Galicy 
brat robił za Janosika. W dwa tysiące pierwszym 
Grzegorz Chojnacki skończył dwuletnią police-
alną szkołę kaskaderską i wszedł do zawodu. Jak 
niemal wszystko w jego życiu zaczęło się od koni.

***
Dziadek Marian był łódzkim dorożkarzem. 

W dzieciństwie pan Grzegorz mieszkał w Ło-
dzi, na Rewolucji pod trzydziestym. Obok przy 
szkole dziadek miał stajnię. Była tam jeszcze pod 
koniec lat sześćdziesiątych. Po lekcjach w kolej-
nych klasach podstawówki Grześ zwykle biegł 
do stajni. Jakiś czas później magistraccy kaza-
li z miasta uciekać z końmi. Dorożkarstwo się 
kończyło, ale drugi dziadek Chojnackiego - też 
Marian - był handlarzem końmi w Złoczewie. 
Grzegorz nie znał innych wakacji niż przy ko-
niach w stajni. 

Dziadek często kupował konie w górach. Nie 
zawsze jednak stać go było na transport. Któregoś 
roku, pod koniec lat siedemdziesiątych, z Zako-
panego do Złoczewa osiemnastoletni Grzegorz 
przyjechał więc konno. W siodle. Osiem dni je-
chał. Trzysta kilometrów. Górale, którzy widzieli 
początek tej drogi, doszli do wniosku, że mimo 
młodego wieku Grzegorz to chłop z krwi i z kości. 
Ze wszystkim, czego mężczyźnie potrzeba. 

Z Galicą Chojnacki pracował między inny-
mi przy „Annie Kareninie”, „Katyniu” Andrzeja 
Wajdy, przy „Wiedźminie”. Z drugim swym fil-
mowym guru - także, jak Galica już nieżyjącym 
- z warszawskim kaskaderem Jerzym Celińskim 
pan Grzegorz - wśród wielu innych - zrobił film 
Agnieszki Holland „Janosik. Prawdziwa histo-
ria”. Przy „Pianiście” pracował z Romanem 
Polańskim. Dużo robił z Niemcami, bo Polacy 
- jak mówi - chcą robić jak najtaniej. Najtaniej 
wynająć konie, półdarmo powozy, za bezcen uli-
ce. W sumie pracował w osiemdziesięciu, dzie-
więćdziesięciu filmach. Może nawet przekroczył 
setkę. Robił nawet w reklamie „Harnasia”. 

Teraz od trzech miesięcy w filmie Filipa 
Bajona „Kamerdyner” dubluje Janusza Gajosa. 
Grają tam także Borys Szyc i Daniel Olbrych-
ski. Chojnacki zdążył się z nimi poznać i wie, 
że na planie aktor jest święty. Szyc i Olbrychski 
dobrze jeżdżą konno. Gajos według scenariusza 
ma powozić drabiniastym wozem, ale nie umie. 
A czasem koń pójdzie w bok… Nie można ak-
tora puścić w takie niebezpieczeństwo. W żad-
ne. W tym filmie pana Grzegorza podpalają - 
na potrzeby akcji, zamiast Gajosa. W styczniu 
przyszłego roku będzie kręcił ostatnie sceny. Po 
„Kamerdynerze” emerytura. Młodych będzie 
uczył. A jak za filmem zatęskni, to jakiś dzieciak 
się znajdzie, który do samochodu go weźmie 
i na plan zabierze. 

***
Zawsze najbardziej podobały mu się filmy, 

w których było dużo koni. Najżywsze wspomina 
ma z dwa tysiące ósmego roku, z pracy w dru-
gim „Janosiku” Agnieszki Holland. Jest tam taka 
scena, w której na łuku górskiej drogi galopująca 
czwórka koni idzie w swoją stronę, powóz - któ-
ry do tego skrętu ciągnęła - odjeżdża w swoją 
i w końcu się przewraca. Powożący kaskader 
skończył te ujęcia z otwartym złamaniem nogi. 
Chojnackiemu nic się wtedy nie stało. Siedział 
nie w powozie, a w siodle jednego ze spłoszonych 
koni. Koń do filmu musi być specjalnie szkolony. 

Nie może się bać. Kiedy dwadzieścia cztery 
lata temu pan Grzegorz przeprowadził się 
do Janówki, wstawał o czwartej rano, by 
konie pod lasem szkolić. Zdarzało się, 
że robił „węgierską pocztę” - stójkę 
na jednym z pięciu galopujących we 
wspólnym zaprzęgu koni. Ludzie, 
idąc na grzyby, pukali się w czoło 
i „wariat” wołali.

W stajni ma cztery konie. 
Kiedyś miał dwadzieścia. Od-
szedł od tego. Większość 
sprzedał, bo teraz filmy robi 
się komputerowo. Dawniej 
- w takim „Panu Woło-
dyjowskim” na przykład 

- na planie musiało 
być trzysta, czte-
rysta koni. Teraz 
wystarczy dziesięć 
i resztę komputer 
pomnoży. Na fil-
mach się zarabia, 
ale jak się ma ko-
nie, to każdy co-
dziennie zjeść musi 
kostkę siana, a to 
cztery, pięć złotych. 
Już nawet sześć za 
kostkę chłopi wo-
łają. Co cztery ty-
godnie konie trzeba 
przestrugać - kopy-
ta przyciąć, żeby 
rapcie nie porosły. 

A kowal też swoje potrafi wziąć. Za darmo czter-
dzieści kilometrów z Bogusławic nie przyjedzie. 
W stajniach - w Łodzi, w Złoczewie czy obecnie 
w Janówce - pan Grzegorz spędził pod czterdzie-
ści lat. Konie były i są dla niego jak ludzie.

Miał kiedyś klacz Alabamę. W łódzkim Te-
atrze Muzycznym naga Dulcynea ze snu Don 
Kichota wjeżdżała na niej na scenę. Jakiś czas 
potem, gdy na prośbę polskich gospodarzy wo-
ził bryczką po warszawskich łazienkach Mar-
garet Thatcher - czy może Michaela Jacksona, 
trudno wszystko spamiętać - żona zadzwoniła 
z informacją, że coś dziwnego dzieje się z Ala-

bamą. Poprosił, by otworzyła jej stajnię, żeby 
klacz mogła sobie pochodzić. Alabama pode-
szła pod dom. Włożyła głowę w otwarte okno 
pokoju, w którym zwykle pan Grzegorz spał, 
ale go nie znalazła. Wyszła potem przed bramę, 
spojrzała w lewo, w prawo i padła. Na zawsze. 
A mówią, że zwierzę nie ma rozumu.

O koniach, aktorach i filmach Grzegorz 
Chojnacki długo by mógł opowiadać. Także 
o powozach i bryczkach. Czemu nie… Kiedy 
żył jeszcze Jerzy Celiński, w filmowym światku 
byli wspólnikami. Pod Warszawą, w Janówce 
oraz na Śląsku mieli w sumie czterdzieści po-
wozów i bryczek. O każdym i każdej pan Grze-
gorz mógłby coś ciekawego powiedzieć.

Historie bywają różne.
Pojechał kiedyś do chłopa pod Warsza-

wę, by obejrzeć pogruchotane resztki jakiegoś 
powozu stojącego w stodole pod słomą. Pyta: 
ile…? Dogadali się. Przewiózł powóz do domu, 
ogląda, a w kufrze paryskie gazety z tysiąc 
osiemset siedemdziesiątego roku. Okazało się, 
że za grosze kupił francuski Vis-à-Vis, którym 
później w filmie aktor grający Eugeniusza Bodo 
pod teatr zajeżdżał.

Dwudziestowieczny amerykański psycho-
log Abraham Maslow mawiał: „Najpiękniejsza 
rzecz, najcudowniejszy los, jaki może spotkać 
człowieka, to móc zarabiać na życie, robiąc to, 
co się kocha”. Kto wie, może myślał o Choj-
nackim.

 K.S.

NASI
POTRAFIĄ

Nasi
potrafią

Dziś szybki i nieskomplikowany przepis na 
wyjątkową przekąskę. Tym razem w roli głów-
nej ziemniaki, dzięki którym będziecie mogli 
Państwo przyrządzić przed świętami oryginalne 
kuleczki z pysznym farszem.

Składniki: kilogram ziemniaków, półtorej 
szklanki mąki, jedno jajko, cebula, czosnek. Pę-
czek natki pietruszki, sześćdziesiąt dekagramów 
zmieszanego - mielonego - mięsa wieprzowego 

i wołowego, łyżka masła, trzysta mililitrów oleju 
rzepakowego. Sól, pieprz do smaku.

Wykonanie: ziemniaki obrać i ugotować 
w osolonej wodzie. Przepuścić przez praskę lub 
dokładnie utłuc na purée i odstawić do wystudze-
nia. Na patelni rozgrzać masło, zeszklić na nim ce-
bulę i - jeżeli ktoś lubi - również czosnek. Dodać 
zmielone mięso, doprawić do smaku solą oraz pie-
przem. Smażyć całość przez około dwadzieścia 
minut. Na minutę przed końcem dodać pokrojoną 
natkę pietruszki. Farsz odstawić do wystudzenia.

Do ziemniaków dodać jajko oraz mąkę. Wyro-
bić na jednolitą masę, tak jak na kopytka. Uformo-
wać z niej wałek o średnicy ośmiu, dziesięciu cen-
tymetrów, a następnie z ziemniaczanego „rulonu” 
powycinać plastry o grubości około dwóch centy-
metrów. Na każdy nałożyć porcję farszu, po czym 
uformować kulki. Wrzucać je do mocno rozgrzane-
go oleju, smażyć na rumiano półtorej, dwie minuty. 

Kuleczki podawać z czerwonym barszczy-
kiem, z warzywami lub - jak komu smakuje 
- wedle uznania.
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R E K L A M A

Kiedy przeprowadził się do Ja-
nówki, wstawał o czwartej rano, 
by konie pod lasem szkolić. 
Zdarzało się, że robił „węgier-
ską pocztę”, a ludzie pukali się 
w czoło i „wariat” wołali.

ŚWIĄTECZNE KULECZKI PANI MIRECZKI

Polecam i życzę smacznego
autorka potrawy  

Mirosława Kryda

Alabama i naga Dulcynea

Z Zakopanego do Złoczewa przyjechał konno. W siodle. Trzysta 
kilometrów. Górale, którzy widzieli początek tej drogi, doszli do 
wniosku, że Grzegorz to chłop z krwi i z kości. Ze wszystkim, 
czego mężczyźnie potrzeba.


