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Zalecenia w walce z koronawirusem
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich 
dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajdu-
je się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu 
i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamknięte-
go kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz 
do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapo-
biega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz 
lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub do-
tykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi 
ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę 
układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wy-
dala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wi-
rusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdy-
chać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być 
skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanie-
czyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni 
na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, za-
sięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasię-
gnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczo-
ną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/
zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzy-
szącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wiru-
sy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy para-
grypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pa-
łeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddecho-
wego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie 
podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych 
zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i po-
zostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Burmistrz Opola Lubelskiego apeluje 
o ograniczenie wizyt we wszystkich in-
stytucjach publicznych. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkań-
ców oraz pracowników urzędu wszystkie 
sprawy urzędowe oraz wszelkiego rodza-
ju wnioski, podania i pisma prosimy kie-
rować drogą elektroniczną, za pośrednic-
twem ePUAP bądź w wyjątkowych przy-
padkach bezpośrednio na Punkt Obsłu-
gi Klienta. W związku z zamknięciem kasy 
urzędu przypominamy, że wpłat z tytu-
łu podatków i opłat za odbiór odpadów 
komunalnych można dokonywać za po-
średnictwem bankowości internetowej, 
na wskazane w dokumentach indywidu-
alne konta bankowe. Wpłat z tytułu opłat 
skarbowych można dokonywać na konto 
ogólne w PKO BP SA OPOLE LUBELSKIE 
nr 58 1020 3235 0000 5502 0007 3445. 
Urząd Miejski pozostaje zamknięty dla 
petentów. Zaleca się korzystanie z dro-
gi korespondencyjnej, telefonicznej bądź 
elektronicznej przy załatwianiu spraw. 
Przypominamy także, że wniosek o wy-
danie dowodu osobistego, aktu małżeń-
stwa, aktu zgonu, odpisu aktu urodzenia 
a także wnioski meldunkowe można zło-
żyć za pośrednictwem strony www.oby-
watel.gov.pl. 

Przypominamy, że w Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opo-
lu Lubelskim działa całodobowa infolinia 
na temat koronawirusa. Informacje moż-
na uzyskać pod numerami telefonów: 81 
827 20 41 i 509 827 900 (po godz. 15:05).

Informacje o koronawirusie, znajdziecie 
Państwo również w serwisach instytucji 
publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, 
www.gov.pl/web/koronawirus i dzwoniąc 
pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800 
190 590.

Informacje na temat koronawirusa i dzia-
łań podjętych przez władze miasta i pod-
ległe gminie służby miejskie będą za-
mieszczane na stronie www.opolelubel-
skie.pl. Prosimy o śledzenie komunika-
tów, jakie będą pojawiały się w związku 
z koronawirusem w Polsce.
 
Tel. kontaktowy do Urzędu Miejskiego:
81 827 72 01

50 km nowych dróg na terenie naszej gminy  
 Ładna pogoda sprzyja re-
alizacji inwestycji drogowych 
na terenie gminy Opole Lubelskie 
i powiatu opolskiego. Aktualnie 
trwają prace drogowe na wielu 
odcinkach zaplanowanych do re-
alizacji w tym roku. 

	 Dzięki	 dofinansowaniu	
jakie	 gmina	 pozyskała	 w	 ubie-
głym	 roku	 z	 Funduszu	 Dróg	
Samorządowych	 wyremonto-
wanych	 zostanie	 10	 odcinków	
dróg	o	łącznej	długości	11,5	km.	
Koszty	 remontów	 wyniosą	 ok.	
11	 mln	 zł.	 Wszystkie	 remonty	
odbywają	się	zgodnie	z	przewi-
dzianym	harmonogramem	prac.	
	 „Realizujemy	 inwesty-
cje	drogowe	praktycznie	w	każ-
dej	 części	 naszej	 gminy.	 Zo-
stały	 już	 zrealizowane	 odcin-
ki	w	Wólce	Komaszyckiej,	ulica	
Graniczna	we	Wrzelowcu,	ulica	
Dolna	w	Opolu	i	odcinek	w	Gó-
rach	 Kluczkowickich.	 Trwają,	
lub	za	chwilę	rozpoczną	się	pra-
ce	 na	 pozostałych	 odcinkach.	
Wszystkie	 te	 inwestycje	 zosta-
ną	 wykonane	 jeszcze	 w	 tym	
roku”	mówi	Sławomir	Plis,	Bur-
mistrz	Opola	Lubelskiego	 i	 do-
daje:	 „Łącznie	 na	 terenie	 na-
szej	 gminy	 wykonanych	 zosta-
nie	 ok.	 50	 km	 dróg.	 To	 działa-
nia	na	niespotykaną	dotąd	ska-
lę,	które	realizujemy	dzięki	do-
brej	 współpracy	 ze	 Starostą	
Opolskim	 Dariuszem	 Piotrow-
skim”.	
	 Samorząd	 Opola	 Lubel-
skiego	 dofinansuje	 5	 odcinków	
dróg	 powiatowych	 przebiegają-
cych	częściowo	przez	teren	gmi-
ny.	Na	terenie	powiatu	najbar-
dziej	zawansowane	prace	trwa-
ją	na	odcinku	drogi	2622L	prze-
biegającej	przez	Skoków,	Pusz-
no	Godowskie,	Puszno	Skokow-
skie,	 Ludwików,	 Wandalin,	
Białowodę	i	Kolonię	Boby.	
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Drogi realizowane przez Gminę Opole Lubelskie

Drogi realizowane przez Powiat Opolski
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Ruszyła rewitalizacja centrum miasta Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim 
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 Wraz z początkiem mar-
ca ruszyły prace budowlane przy 
pierwszych działaniach zaplano-
wanych w ramach rewitalizacji 
centrum Opola Lubelskiego.  

	 Jako	 pierwsze	 rozpoczę-
ły	się	remonty	obiektów	przezna-
czonych	na	powstanie	Inkubato-
ra	 Aktywności	 (ul.	 Ogrodowa),	
Centrum	Usług	Społecznych	(ul.	
Stary	 Rynek	 44)	 i	 utworzenie	
Centrum	 Aktywności	 Lokalnej	
(ul.	 Długa	 17).	 To	 pomieszcze-
nie	 przeznaczone	 będzie	 na	 po-
trzeby	Klubu	Sąsiedzkiego	Cen-
trum	Aktywności	 Lokalnej,	 któ-
rego	 celem	 ma	 być	 aktywizacja	
mieszkańców	 obszaru	 rewitali-
zacji,	ze	szczególnym	ukierunko-
waniem	na	młode	rodziny	i	mło-
dzież.	Inkubator	Aktywności	po-
wstający	w	lokalu	przy	ul.	Ogro-
dowej	 zaadaptowany	 zostanie	
na	 działania	 prowadzone	 przez	
organizacje	 pozarządowe.	 Z	 ko-
lei	 Centrum	 Usług	 Społecznych	
które	 powstanie	 w	 lokalu	 obok	
Złotego	 Zakątka,	 będzie	 loka-
lem	przeznaczonym	na	potrzeby	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej.	Wy-
konawcą	robót	jest	Przedsiębior-

stwo	Wielobranżowe	Dariusz	Gu-
gała	z	Chodla.	
	 Nieco	później	ruszyły	pra-
ce	 rozbiórkowe	 na	 Małym	 Tar-
gu.	 Wcześniej	 gmina	 przygoto-
wała	teren	pod	tymczasowe	dzia-
łanie	handlowców	z	Małego	Tar-
gu	 na	 dawnym	 boisku	 przy	 uli-
cy	 Morwowej.	 Sprzedaż	 będzie	
się	tam	odbywać	do	zakończenia	
przebudowy	 targowiska,	 które	
planowane	jest	jesienią	tego	roku.	
Wykonawcą	zadania	„Zagospoda-
rowanie	przestrzeni	placu	Małe-
go	 Targu	wraz	 z	 poprawą	 funk-
cjonalności	 ul.	 Ogrodowej”	 jest	
firma	WOD-BUD	Sp.	z	o.o.	z	Kra-
śnika.	 Zakres	 tego	 zamówienia	
obejmuje	 rozbiórkę	 istniejących	
wyeksploatowanych	 zadaszeń,	
modernizację	 istniejącego	 targo-
wiska	poprzez	budowę	dwóch	bu-
dynków	murowanych	wraz	 z	 in-
stalacjami,	 stanowiących	 zespół	
zadaszonych	 stoisk	 handlowych	
z	sanitariatami,	budowę	ogrodze-
nia,	 chodników,	 utwardzonych	
placów	 manewrowych,	 wyposa-
żenie	 w	 obiekty	 małej	 architek-
tury	oraz	zakup	wyposażenia	sto-
isk	handlowych	na	terenie		 Ma -
łego	 Targu.	 Ponadto	 uporządko-

wana	zostanie	zieleń	i	wykonana	
budowa	oświetlenia	oraz		przyłą-
czy	zewnętrznych	(wodno-kanali-
zacyjnego,	 elektrycznego)	 do	 no-
wych	budynków.	
	 Drugą	częścią	tego	działa-
nia	 jest	 przebudowa	ulicy	Ogro-
dowej,	 której	 zakres	 obejmu-
je	 przebudowę	 nawierzchni	 ul.	
Ogrodowej	 na	 odcinku	 od	 ul.	
Nowy	Rynek/Lubelska	do	ul.	Ci-
chej,	 chodników,	zatoczek	posto-
jowych,	 modernizację	 oświetle-
nia	drogowego,	modernizację	sie-
ci	kanalizacji	sanitarnej	i		wodo-
ciągowej	 z	 przyłączami	 a	 także	
przebudowę	 skweru	 publiczne-
go	 róg	 ul.	 Ogrodowej/Lubelskiej	
wraz	z	wymianą	zieleni	i	wyposa-
żeniem	w	obiekty	małej	architek-
tury	(ławki,	kosze	na	śmieci,	sto-
jaki	itp.).	
	 Działania	 te	 prowadzo-
ne	 są	 w	 ramach	 projektu	 „Opo-
le	Lubelskie	do	dotknięcia,	do	za-
smakowania	 –	 rewitalizacja	 go-
spodarczo-społeczna	 historycz-
nego	 centrum	 Opola	 Lubelskie-
go”,	 na	 który	 Gmina	 Opole	 Lu-
belskie	 pozyskała	 dofinansowa-
nie	ze	środków	unijnych.	
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 Zakończyły się prace przy 
termomodernizacji Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Opolu Lubel-
skim. Wcześniej, w ramach tego 
samego projektu zrealizowano 
termomodernizację szkół w Wan-
dalinie, Skokowie i Kluczkowi-
cach. 
 
	 W	 czerwcu	 	 ubiegłego	
roku	zakończono	prace	i	dokona-
no		procedur	odbiorowych	w	szko-
łach	 w	 Wandalinie	 i	 Skokowie.	
Odbiory	 w	 szkole	 w	 Kluczkowi-
cach	 odbyły	 się	w	 sierpniu.	Wy-
konawcą	 była	 firma	 Dach-Mur	
z	Szastarki.
	 W	 SP	 Nr	 2	 zakres	 prac	
obejmował	docieplenie	ścian,	sto-
larkę	budowlaną,	docieplenie	co-
kołu	 i	 ścian	 fundamentowych,	
docieplenie	 stropodachu,	 obrób-
ki	 blacharskie,	 remont	 szach-

tów	 okiennych	 piwnic.	 Ponad-
to	 wykonana	 została	 moderni-
zacja	 kotłowni	 gazowej	 na	 po-
trzeby	 budynku	 szkoły	 i	 budyn-
ku	 Centrum	 Fabryczna,	 wymie-
niono	 instalację	 elektryczną,	
wykonano	 MEMS	 (zdalne	 ste-
rowanie	 centralnym	 ogrzewa-
niem)	 i	 instalację	 fotowoltaicz-
ną.	 W	 wyniku	 realizacji	 zada-
nia	 oszczędność	 energii	 cieplnej	
wyniesie	 	 1064,11	 GJ/rok.	 Pra-
ce	 prowadziła	 firma	 Radosław	
Świderski	z	Bochotnicy.	Realiza-
cja	zadania	trwała	od	30.09.2019	
do	30.12.2019r.	Wartość	zadania	
wyniosła	 	 2.262.495,12zł,	 a	 do-
finansowanie:	 1.181.888,80	 zł	
(85%	kosztów	kwalifikowlanych).
Do	 wykonania	 pozostała	 jeszcze	
termomodernizacja	 obiektu	 SP	
Nr	 1	 w	 Opolu	 Lubelskim.	 Gmi-
na,	ze	względu	na	brak	postępów	

prac	 prowadzonych	 przez	 firmę	
Flis-Bud	 zmuszona	 była	 rozwią-
zać	umowę	z	wykonawcą.	W	dniu	
31	marca	2020r.	został	ponownie	
ogłoszony	 przetarg	 na	 wykona-
nie	prac	termomodernizacyjnych	
w	 tym	 obiekcie.	 Termin	 składa-
nia	ofert	mija	21	kwietnia	2020r.	
	 Projekt		termomoderniza-
cji	 opolskich	 szkół	 realizowany	
jest	w	ramach	Regionalnego	Pro-
gramu	 Operacyjnego	 Wojewódz-
twa	 Lubelskiego	 na	 lata	 2014-
2020,	 Osi	 priorytetowej	 5	 Efek-
tywność	 energetyczna	 i	 gospo-
darka	 niskoemisyjna,	 Działanie	
5.2	 Efektywność	 energetyczna	
sektora	publicznego.	Wartość	cał-
kowita	 zadania:	 13.172.435,61.	
Dofinansowanie:	 8.112.897,26.	
Lata	realizacji:	2018-2021.
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ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW
Teren miasta

15.07.2020r. (całe miasto)

W dniu odbioru elektrośmieci powinny 
być wystawione przed posesję do godz. 7:00.

Odbierane będą tylko urzędzenia kompletne. 

W dniu odbioru elektrośmieci powinny 
być wystawione przed posesję do godz. 7:00.

Odbierane będą tylko urzędzenia kompletne. 

Tereny wiejskie
wg poniższego harmonogramu
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Wspomnienia jeńca łagrów NKWD 
Seweryn Rola z Wandalina, żołnierz AK, później BCh, został wywieziony w 1944 r. 

do łagrów NKWD na terenie Związku Radzieckiego. Swój pobyt w rosyjskich obozach opisał 
w pamiętniku, którego fragmenty publikujemy poniżej.

Opracowała Ewa Śmiech

	 Pierwsze	 aresztowanie	 kil-
ku	 ludzi	 z	 naszej	 organizacji	 na-
stąpiło	 we	 wrześniu	 1944	 r.,	 niby	
to	 do	 służby	 wojskowej,	 lecz	 wy-
wieziono	 ich	na	Majdanek.	Nie	pa-
miętam	wszystkich	 nazwisk	 aresz-
towanych,	 ale	 tacy	 jak	 Zarzyc-
ki	 Seweryn,	 Krakowiak	 i	 kilku	 in-
nych	 uznali,	 że	 to	 nie	 jest	 praw-
da	 co	 im	 powiedziano	 i	 postanowi-
li	uciec,	co	po	pewnym	czasie	im	się	
udało.	 Ludzie	 z	 byłych	 organizacji	
BCh.	i	AK	robili	sobie	wcześniej	róż-
ne	kryjówki,	bojąc	się	spać	we	wła-
snych	domach.
	 Pewnej	 nocy	 październiko-
wej	1944	r.	został	zastrzelony	z	bro-
ni	 maszynowej	 przywódca,	 któ-
ry	opuszczał	posterunek	wraz	z	 in-
nymi	 funkcjonariuszami	 NKWD.	
Padł	 strach	 na	 ludzi	 z	 całej	 wsi,	
ale	 przez	 pewien	 czas	 było	 spokoj-
nie.	 Dopiero	 w	 pierwszych	 dniach	
listopada	 NKWD	 wzięło	 pomocni-
ków	sołtysa	za	przewodników	i	wy-
puściło	się	na	wieś.	Mieli	szesnaście	
osób	na	liście	do	aresztowania	(było	
to	w	nocy).	NKWD-ści	przyszli	do	na-
szego	mieszkania,	wtedy	ja	ukryłem	
się	w	zagłębieniu	nad	piecem	chle-
bowym.	 Weszli	 we	 dwóch	 mówiąc,	
że	 chcieliby	 zająć	 jeden	 pokój	 dla	
kapitana,	myślę	że	właściwie	to	 im	
chodziło	o	mnie.	Dopiero	wieczorem	
go	 przeprowadzono	 do	mieszkania,	
gdzie	stacjonowało	NKWD	i	umiesz-
czono	w	komorze,	gdzie	i	nas	tej	nocy	
sprowadzono.	Było	nas	czterech,	do-
szedł	Chmiel	z	Chruśliny,	 lecz	 jego	
przewieźli	 do	 miejscowości	 Nie-
zdów	 i	 następnego	 dnia	 wypuścili.	
Na	drugi	dzień	pięciu	żołnierzy	pro-
wadziło	nas	na	piechotę	do	Klemen-
towic,	 gdzie	 w	 budynku	 szkolnym	
mieściło	się	UB	(Urząd	Bezpieczeń-
stwa)	podległe	pod	Puławy.	Umiesz-
czeni	zostaliśmy	w	piwnicy	pod		bu-
dynkiem	szkoły.	Piwnica	miała	oko-
ło	4	m	długości	i	1,60	m	szerokości,	
a	 nas	 było	 siedmiu.	 Tam	 spaliśmy	
na	siedząco	-	jeśli	to	można	nazwać	
snem.	Raz	 na	 dzień	wyprowadzani	
byliśmy	do	ubikacji	 znajdującej	 się	
na	 podwórku	 tej	 szkoły,	 natomiast	

w	piwnicy	mieliśmy	naczynie	do	od-
dawania	moczu.
	 	 	 	 	 	 Przed	wieczorem	 załadowano	
naszą	 grupę	 do	 samochodów,	 wy-
wieziono	 do	 Lublina	 i	 umieszczono	
w	 dość	 dużym	 budynku	 na	 boczni-
cy	kolejowej.	Na	drugi	dzień	po	bar-
dzo	 dokładnej	 rewizji	 załadowano	
nas	 do	 wagonów	 towarowych.	 Raz	
na	dzień	podczas	postoju	przynoszo-
no		wodę	w	dwóch	naczyniach	-	oko-
ło	 18	 litrów,	 po	 jednym	 kawałecz-
ku	suchara	wielkości	małej	kromki	
chleba	i	do	tego	porcję	gęstej	kaszy	
jęczmiennej	 (1	 łyżka	 drewniana).	
Nas	było	70.	w	wagonie.	W	rogu	wa-
gonu	umieszczona	była	rura	blasza-
na	do	oddawania	moczu	i	kału.
	 Na	każdym	postoju	wagony,	
w	 których	 jechaliśmy	 były	 spraw-
dzane	ze	wszystkich	stron.	Jechali-
śmy	8	dób	do	ostatniej	stacji	kolejo-
wej,	głodni	i	bardzo	spragnieni.	Gdy	
wyszliśmy	 z	wagonów	pędzono	nas	
do	 obozu	 „kwarantanny”	 w	 Jegol-
sku.	 Po	 drodze,	 którą	 szliśmy	 były	
dołki,	a	w	nich	trochę	wody	i	około	
centymetra	śniegu,	więc	więźniowie	
chwytali	garściami	tę	wodę	ze	śnie-
giem.	 Konwojenci	 zabraniali	 tego	
i	gdy	ktoś	schylił	się,	to	był	kopany	
lub	bity	kolbą.	O	zmroku	dotarliśmy	
do	obozu,	wydano	nam	wodę	do	pi-
cia,	 pamiętam	 jak	 bardzo	mi	 sma-
kowała,	nigdy	w	życiu	żaden	napój	
mi	tak	nie	smakował.	Wypiłem	wte-
dy	około	3	litry	wieczorem.	Po	tej	po-
dróży	zachorowałem	na	grypę,	mia-
łem	42	stopnie	gorączki.	Zgłosiło	się	
kilku	chorych,	poszliśmy	do	lekarza,	
czekając	na	niego	na	ośmiostopnio-
wym	mrozie.	Lokal,	w	którym	przyj-
mował	był	 bardzo	mały	 i	 tak	 stali-
śmy	 około	 godziny,	 co	 jeszcze	 mi	
bardziej	 zaszkodziło.	 Lekarz	 ogra-
niczył	 się	 tylko	 do	 określenia	 jaka	
to	choroba,	nie	dając	żadnych	leków.	
						 Barak,	 w	 którym	 nas	 trzy-
mano	był	w	ziemi,	a	do	dachu	od	zie-
mi	 było	 około	 70	 cm.	Okienka	 nad	
ziemią	miały	wysokość	około	50	cm,	
a	długość	około	1	m.	W	baraku	były	
prycze	 z	 desek	 na	 wysokości	 około	
60	cm	od	podłogi,	a	piętro	około	160	

cm.	Na	 pryczach	 leżeliśmy	 tak	 ści-
śnięci,	 że	 trzeba	 było	 leżeć	 na	 jed-
nym	 boku,	 a	 chcąc	 się	 przekręcić	
na	 drugi,	 wszyscy	 musieli	 to	 robić	
razem.	W	takich	warunkach,	w	jed-
nym	 baraku	 mieszkało	 500	 osób.	
Na	 początku	 gotowano	 na	 obiad	
zgniłe	obierki,	mocno	zanieczyszczo-
ne	ziemią,	to	też	jak	niesiono	w	ku-
błach	tę	„zupę”	z	kuchni	to	na	odle-
głość	50	m	czuć	było	smród.	Trwało	
to	 około	 18	 dni.	 Ja	mając	 gorączkę	
spijałem	z	wierzchu	wodę	z	tej	zupy.	
Podstawą	wyżywienia	był	chleb	z	ja-
kimiś	 innymi	 składnikami,	 mokry,	
ciężki	 i	na	wagę	600	g,	więc	400	g,	
które	 spożywaliśmy	 w	 domu,	 mia-
ły	większą	wartość	niż	ten	w	obozie.	
Tamtejsza	ludność	i	tak	nam	zazdro-
ściła,	bo	oni	dostawali	500	g.	Potem	
znów	 przez	 dłuższy	 okres	 gotowa-
li	nam	zupy	z	nadpsutej	ryby	z	su-
szonymi	ziemniakami,	gdzie	w	por-
cji	600	g	trafiał	się	1	lub	2	małe	ka-
wałki	ziemniaka,	koloru	brązowego,	
które	dodawały	koloru	zupie.	To	po-
żywienie	 też	 było	 wredne.	 Z	 głodu	
wszystko	 zjadaliśmy.	 Ponieważ	 był	
to	obóz	przejściowy	do	odbycia	kwa-
rantanny,	chodziliśmy	do	pracy	wy-
rywkowo,	 nie	 było	 stałego	 zatrud-
nienia.	 Gdy	 potrzebowali	 stolarzy	
zgłosiłem	 się,	 (choć	 nie	 byłem	 sto-
larzem),	 umiałem	 pracować	 siekie-
rą,	 piłą	 czy	 też	 heblem,	 ponieważ	
na	wsi	nie	było	 to	nowością.	Nasza	
kilkuosobowa	grupa	wykańczała	le-
gowiska	 (prycze)	 dla	 ludzi	 w	 nowo	
wybudowanym	 baraku.	 Śmieliśmy	
się,	że	tacy	fachowcy	z	nas,	że	do	tej	
pracy	 wymagany	 był	 zawód	 stola-
rza.	 Potem,	 gdy	 mnie	 wyznaczono	
chodziłem	do	rzeki	po	wodę	dla	gar-
nizonu	 i	 dla	 kuchni,	 ponieważ	 nie	
było	innego	ujęcia	wody.
						 Najbardziej	 przykrym	
dniem	 był	 dla	 mnie	 dzień	 Boże-
go	 Narodzenia,	 ponieważ	 głodny	
i	 zziębnięty	 musiałem	 pracować.	
Wcześniej	 w	 Wigilię	 Bożego	 Naro-
dzenia	 przyszedł	 do	 mnie	 stryjecz-
ny	brat	z	sąsiedniego	baraku	i	przy-
niósł	 malutki	 kawałeczek	 chleba,	
aby	nim	połamać	się	jako	opłatkiem.				

						 Chodziłem	 też	 z	 innymi	
do	ścinania	drzew	w	lesie	na	potrze-
by	 kuchni	 i	 piekarni.	 Wyznaczono	
ludzi	do	prac	z	tzw.	grup	10-tek,	50-
tek,	na	które	podzielono	nasz	barak.	
Do	 pracy	w	 lesie	wyznaczono	 ludzi	
młodszych	i	tych,	którzy	mieli	dobre	
obuwie,	ponieważ	był	duży	śnieg.
						 W	 obozie	 Jogła,	 gdzie	 nas	
przeniesiono,	nie	chodziliśmy	do	łaź-
ni,	 nie	 było	 też	 dezynsekcji	 ubrań.	
Myliśmy	 się	 śniegiem,	 a	wszy	 tępi-
liśmy	 ręcznie,	 gdy	 był	 wolny	 czas	
od	pracy	lub	przy	świetle	wieczorem.	
Często	nie	było	światła,	wtedy	mie-
liśmy	trudności	z	rozlewaniem	kola-
cyjnej	 zupy,	 więc	 paliliśmy	 cienkie	
szczapki,	którymi	oświetlaliśmy	po-
mieszczenie	podczas	kolacji.	
						 Było	 to	 pod	 koniec	 grud-
nia,	dokładnie	nie	pamiętam	ilu	ich	
było,	pięciu	czy	sześciu,	którzy	z	po-
mocą	ludzi	z	kuchni	zdecydowali	się	
na	 ucieczkę.	 Zorganizowali	 sobie	
trochę	żywności.
	 Po	 wodę	 dla	 garnizonu	 wy-
chodziło	 zwykle	 kilkunastu	 ludzi.	
Rzeka	była	zamarznięta,	więc	ucieki-
nierzy	łatwo	przeszli	na	drugą	stro-
nę	w	kierunku	Polski.	Gdy	zoriento-
wano	się,	że	stan	się	nie	zgadza,	wte-
dy	zaczęło	się	liczenie	w	obozie.	Sta-
liśmy	na	zbiórce	dość	długo	na	mro-
zie,	gdyż	kilkakrotnie	byliśmy	licze-
ni.	 Uciekinierzy	 zostali	 schwytani	
i	przyprowadzeni	do	obozu.	Zrobiono	
zbiórkę,	 aby	 udowodnić,	 że	 nikomu	
nie	uda	 się	 stąd	uciec.	 Złapani	 sie-
dzieli	w	specjalnych	bunkrach,	a	po-
tem	wywieziono	ich	prawdopodobnie	
do	Archangielska,	 gdzie	przebywali	
o	wiele	dłużej.	Jednym	z	 tych	ucie-
kinierów	był	Jan	Adach	z	sąsiedniej	
wsi	Franciszków.
						 W	 styczniu	 1945	 r.	 chcie-
li	nam	dać	w	kość,	 jak	to	się	mówi.	
Komendanci	 obozu	 dostali	 nakaz,	
aby	 wyznaczyli	 większą	 ilość	 ludzi	
do	 przyniesienia	 drzewa	 dla	 obozu.	
Zorganizowanie	wymarszu	 o	 półno-
cy	zajęło	sporo	czasu,	prawdopodob-
nie	wyprowadzono	1200	ludzi.	Usta-
wiono	 nas	 w	 piątki	 i	 długo	 przeli-
czano,	a	gdy	 już	wyszliśmy	na	dro-
gę	traktową,	zobaczyliśmy	jak	jeste-
śmy	 mocno	 obstawieni	 konwojem.	
Z	obu	stron	co	10-12	m	szedł	 jeden	
żołnierz.	 Przy	 drodze,	 która	 biegła	
wzdłuż	 rzeki,	 napotykaliśmy	 wiele	
składów	 drzewa	 szczapowego,	 któ-
re	było	wyławiane	z	tej	rzeki,	a	spła-
wiane	z	dużej	odległości	tego	kraju.	
Ja	szedłem	na	przodzie	tej	kolumny,	

w	trzydziestej	piątce.
	 Więc	 gdy	 ujrzeliśmy	 ja-
kiś	 skład	 to	 już	mieliśmy	nadzieję,	
że	 to	pewnie	nasz	 cel	marszu.	Jed-
nak	minęliśmy	wiele	takich	składów	
w	czasie	przebytych	dwudziestu	kil-
ku	kilometrów	 i	nie	 zatrzymaliśmy	
się.	Po	drodze	bardzo	 źle	nas	 trak-
towano,	 gdy	 ktoś	 upadł	 na	 drodze,	
bito	go	kolbami,	a	gdy	nie	podnosił	
się,	wtedy	rzucano	go	na	sanie	i	wie-
ziono	 dalej,	 więc	 przestaliśmy	wie-
rzyć,	że	idziemy	naprawdę	po	drze-
wo.	Szliśmy	obok	dużego	obszaru	le-
śnego,	 w	 pewnym	momencie	 kaza-
no	 nam	 wejść	 w	 las	 wąską	 drogą,	
ostrzegając	 przed	 chęcią	 oddalania	
się	 choćby	 na	 krok,	 bo	 będą	 strze-
lać.	 Tak	maszerując	 lasem	 naresz-
cie	ujrzeliśmy	kilkuhektarową	porę-
bę,	gdzie	były	poukładane	 	drzewa,	
które	 przygotowali	 jeńcy	 niemiec-

cy.	Podchodziliśmy	do	kloców	i	każ-
dy	z	nas	musiał	wziąć	jeden	i	odejść.	
Gdy	ktoś	podniósł	cieńszy	klocek	do-
dawano	mu	drugi	i	musiał	to	dźwi-
gać.	 Ja	 orientując	 się	 dobrze	w	ga-
tunkach	 drzewa	 rozpoznałem	 klo-
cek	 z	 uschniętego	 drzewa,	 prawdo-
podobnie	topoli	lub	osiki,	dość	duży,	
ale	lekki.	W	drodze	powrotnej	pora-
żała	nas	obawa	czy	my	z	tymi	ładun-
kami	na	ramionach	pokonamy	te	30	
km	 do	 obozu.	 Byliśmy	 już	 bardzo	
wyczerpani,	 a	 upadki	 zdarzały	 się	
wcześniej	bez	obciążenia.	Po	małym	
wypoczynku,	 podczas	 którego	 każ-
dy	zjadł	kawałek	chleba,	zostawiony	
na	ten	wymarsz,	ruszyliśmy	w	dro-
gę	do	obozu.		Zaczęło	się	zmierzchać,	
zupełnie	 wyczerpani	 próbowaliśmy	
pozbywać	się	drzewa,	kto	miał	dwa	
małe	klocki	dawał	drugiemu,	a	 ten	

który	 miał	 duży,	 pod	 osłoną	 ciem-
ności	odrzucał	w	odpowiedniej	odle-
głości,	aby	konwojent	nie	zauważył.	
Rzucali	i	ci,	którzy	upadali	z	wyczer-
pania.	W	powrotnym	marszu	kolum-
na	rozciągnęła	się	 i	 już	nie	szliśmy	
piątkami,	ale	 luzem	bo	i	konwojen-
tom	już	się	uprzykrzyło	utrzymywać	
porządek,	 też	byli	 zmęczeni.	Każdy	
był	wyczerpany,	ledwo	nogi	ciągnął,	
więc	nie	mógł	pomóc	obok	 idącemu	
koledze.	 Nasza	 kolumna	 maszero-
wała	coraz	wolniej,	postoje	były	co-
raz	częstsze,	aby	ją	bardziej	zewrzeć.	
Gdy	ktoś	nie	niósł	 drzewa,	 bito	 go,	
aż	upadł,	wtedy	zabierano	go	na	sa-
nie,	 ilość	 po	 powrocie	 musiała	 się	
zgodzić.	Gdzieś	około	północy	(godz.	
druga)	dotarliśmy	do	obozu,	gdy	go	
ujrzeliśmy	 poczuliśmy	 ulgę,	 jakby-
śmy	wydostali	 się	na	wolność.	Kie-
dy	wszedłem	do	baraku	nie	mogłem	
wydobyć	z	siebie	głosu.	Koledzy,	któ-
rzy	nie	byli	wyznaczeni	do	przynie-
sienia	 drzewa	 z	 racji	 rozlatujących	
się	butów	lub	z	uwagi	na	wiek,	wy-
ciągnęli	mnie	na	górne	prycze.	Sam	
już	nie	dałbym	rady.
						 Chcę	 teraz	 opisać	 następ-
ny,	 ważniejszy	 wymarsz	 po	 drze-
wo,	 który	 zapamiętałem.	 W	 dzień	
poprzedzający	 wyjście	 wyznaczono	
120	 osób,	 sprawdzając	 nasze	 buty	
i	ubrania	-	było	wtedy	bardzo	mroź-
no.	 Z	 naszej	 dziesiątki	 wyznaczy-
li	 dwóch	 albo	 trzech,	więc	 koledzy,	
którzy	 pozostawali	 czując,	 że	 też	
może	 być	 to	 dalsza	 podróż	 -	 złoży-
li	się	i	oddali	część	chleba	ze	swoje-
go	przydziału,	abyśmy	mogli	posilić	
się	w	drodze.	Rano	po	śniadaniu	zro-
biono	 zbiórkę	na	placu	 -	 sprawdzo-
no	 jeszcze	 nasze	 ubrania	 i	 wydano	
wszystkim	watowane	rękawice.	Gdy	
wyszliśmy	do	bramy	stały	tam	przy-
gotowane	 sanie,	 do	 których	 przy-
dzielano	 po	 dziesięciu	 ludzi.	 Sanie	
miały	krótkie	dyszle	i	sznury	do	ich	
ciągnięcia.	Mróz	był	40-sto	stopnio-
wy,	było	bardzo	pogodnie,	my	mieli-
śmy	na	głowach	czapki	zasłaniające	
szyję,	a	na	brodzie	zapinane	na	dwa	
guziki.	 Każdy	 wykombinował	 jesz-
cze	 jakąś	 szmatę	 i	 użył	 jako	 szalik	
pod	czapkę,	zakrywając	twarz	i	nos,	
aby	 zostawić	 oczy	 nieosłonięte.	 Ja	
też	miałem	kawałek	 takiego	 sukna	
z	niemieckich	spodni.	Ciągnąc	sanie	
szliśmy	po	drzewo,	 a	mroźny	 śnieg	
skrzypiał	pod	naszymi	nogami.	Brwi	
i	rzęsy	były	zaszronione.	Gdy	doszli-
śmy	 do	 celu	 trochę	 się	 zachmurzy-
ło,	 mróz	 trochę	 zelżał,	 więc	 chcie-
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liśmy	 się	 posilić	 tym,	 co	 mieliśmy	
przy	sobie,	w	kieszeni.	Okazało	się,	
że	chleb	nam	tak	zamarzł	i	nie	moż-
na	go	było	ugryźć,	więc	z	powrotem	
schowaliśmy	do	kieszeni.	Gdy	do	je-
dzenia	 odsłoniliśmy	 swoje	 twarze,	
koledzy	jedni	drugim	mówili,	że	bie-
leją	im	nosy,	więc	szybko	zakrywali-
śmy	twarze.	Aby	odkryć	twarz	trze-
ba	 było	 zdjąć	 rękawice	 do	 odpina-
nia	guzików	na	brodzie	i	do	wyjęcia	
chleba.	 Ktoś	 krzyknął,	 że	 zbielały	
mu	ręce.	Ja	też	miałem	białe	palce,	
więc	wziąłem	w	dłonie	śnieg	i	natar-
łem	je	mocno,	a	po	włożeniu	rękawic	
szybko	„zabiłem”	o	swoje	boki.	W	ten	
sposób	uratowałem	swoje	ręce.	Jak	
się	okazało	nikt	z	nas	nie	czuł	mo-
mentu,	 gdy	 już	 bielały	 nosy	 i	 ręce,	
i	 byłoby	 źle,	 gdybyśmy	 jeden	 dru-
giego	 nie	 ostrzegali.	 Po	 tej	 wypra-
wie	dużo	osób	miało	odmrożone	nosy	
i	stopy,	potworzyły	im	się	rany,	któ-
re	smarowano	maścią	i	robiono	opa-
trunki.	U	mnie	jedynie	skóra	zeszła	
z	 palców	u	 rąk,	 a	 dzięki	 zamienio-
nym	butom	nie	odmroziłem	nóg.	Ci	
co	mieli	gorsze	buty	-	cierpieli	po	od-
mrożeniu.	 Drzewo,	 które	 mieliśmy	
przywieźć	znajdowało	się	w	odległo-
ści	około	20	km	od	obozu.	W	drodze	
powrotnej	 kilku	 ludzi	 nam	 zasła-
bło,	 więc	 kładliśmy	 ich	 na	 drzewo,	
na	 saniach	 i	 ciągnęliśmy	do	 obozu.	
Sanna	była	dobra,	więc	nie	byliśmy	
tak	wyczerpani	jak	z	tym	drzewem,	
które	nieśliśmy	na	ramionach	i	dro-
ga	była	o	około	dziewiętnaście	kilo-
metrów	 krótsza.	 Pod	 koniec	 stycz-
nia	 1945	 r.	 poddano	 nas	 szczepie-
niom.	 Stojąc	 jeden	 za	 drugim,	 wi-
dzieliśmy	 w	 jaki	 sposób	 to	 się	 od-
bywało.	W	 strzykawkach	 były	 gru-
be	 igły	 jak	dla	świń,	a	nasza	skóra	
wychudzona	 i	 skurczona,	mieliśmy	
mało	 ciała,	 natomiast	 igły	 wbijały	
sanitariuszki	 w	 plecy	 pod	 łopatkę.	
Nie	 mogąc	 normalnie	 przebić	 skó-
ry,	 uderzały	 dłonią	 w	 strzykawkę.	
Następnie	 wszyscy	 zostaliśmy	 ogo-
leni	 z	 wszelkiego	 owłosienia,	 umy-
ci	w	łaźni,	dostaliśmy	pierwszy	raz	
od	przybycia	czystą	bieliznę.	W	obo-
zie	Jogła	był	fryzjer,	który	zrobił	so-
bie	brzytwę	ze	stalowej	blachy	i	kto	
chciał	 się	 ogolić,	 mógł	 być	 ogolony	
za	porcję	cukru,	którą	dostawaliśmy	
na	dzień,	a	była	wielkości	łyżki	sto-
łowej	 (płaska).	Golenie	 to	 sprawia-
ło	duże	cierpienie,	więc	nie	wszyscy	
decydowali	się	na	to	i	nosili	brody.
						 Później	 wysłano	 nas	 do	 in-
nych	obozów,	gdzie	praca	obowiązy-

wała	codziennie,	a	raz	na	dwa	tygo-
dnie	prowadzono	nas	do	łaźni,	ubra-
nia	 poddawano	 dezynsekcji,	 więc	
nie	 musieliśmy	 insektów	 likwido-
wać	 ręcznie.	 Ja	 najpierw	 dostałem	
się	do	obozu	w	Borowiczach,	a	kole-
dzy,	 z	 którymi	 byłem	 aresztowany	
do	 innych	 jak:	Szacht,	Łagier	 i	Uj-
ście.	 Po	 kilku	 miesiącach	 przerzu-
cono	 mnie	 do	 nich	 i	 znów	 byliśmy	
razem.	Pod	koniec	roku	znów	mnie	
przeniesiono	i	rozstałem	się	z	moim	
kolegą	 z	 Wandalina,	 H.	 Lankame-
rem.	Gdy	byłem	w	Borowiczach	wy-
buchła	 epidemia	 czerwonki.	 Dużo	
ludzi	wtedy	umarło.	Ja	też	chorowa-
łem,	ale	próbowałem	sam	się	bronić,	
oddawałem	 część	 zupy	 tym	 co	 szli	
do	pracy	jak	i	część	chleba,	a	oni	wy-
mieniali	u	ruskich	chleb	na	czosnek,	
który	 jadłem.	 Trochę	 chleba	 spala-
łem	na	węgiel,	 jadłem	go	 i	 robiłem	
też	 z	 niego	 herbatę.	 W	 ten	 sposób	
opanowałem	 biegunkę.	 Obok	 mnie	
leżał	 nauczyciel	 poznany	 w	 aresz-
cie	 w	 Klementowicach,	 ale	 on	 nie	
mógł	 powstrzymać	 się	 od	 jedzenia,	
tego	co	nam	dawano	i	co	potęgowało	
chorobę,	więc	umarł.	Ja	chleb	przy-
palałem	 przy	 pomocy	 ognia,	 paląc	
szczypki	 nad	 tym	 ogniem,	 ze	 śnie-
gu	gotowałem	wodę.	Woda	była	tyl-
ko	w	kuchni,	a	tam	zabronione	było	
chodzić	 innym	 osobom.	 Po	 tej	 cho-
robie	 miałem	 znów	 inny	 problem,	
a	 mianowicie	 wytworzył	 mi	 się	
wrzód	na	kolanie.		Raz,	gdy	nie	mo-
głem	przyjść	z	pracy	o	własnych	si-
łach,	 koledzy	 przyprowadzili	 mnie	
do	 obozu,	 postanowiłem,	 że	 w	 na-
stępnym	 dniu	 zapiszę	 się	 do	 leka-
rza,	 więc	 nie	 wyszedłem	 do	 pra-
cy.	Do	 lekarza	obowiązywała	kolej-
ność	chodzenia	wg	numeracji	bara-
ków	(1,	2,	3,	4,	itd.).	Gdy	oczekiwali-
śmy	na	kolejkę	naszego	baraku,	za-
potrzebowano	u	nas	ludzi	do	wyko-
nania	 jakiejś	pracy	na	 terenie	 obo-
zu	 i	 potrzeba	 było	 ośmiu,	 a	wyszło	
tylko	 dwóch.	 Wtedy	 wpadli	 z	 pał-
kami	 i	 zaczęli	 gonić	 i	 bić	 kogo	 po-
padło.	 	Usiadłem	na	dolnej	 pryczy,	
zdjąłem	 spodnie	 pokazując	 kolano,	
więc	uznał	mnie	Ruski	 za	napraw-
dę	 chorego.	 Zaraz	 potem	 przyszedł	
sanitariusz	 z	 pielęgniarką	 po	 cho-
rych	do	lekarza,	lecz	ja	już	nie	mo-
głem	 się	 ruszyć,	 więc	 pielęgniar-
ka	przebiła	mi	ten	wrzód	spuszcza-
jąc	krew,	zalała	jakimś	płynem	i	za-
sypała	żółtym	proszkiem,	opatrując	
bandażem.	Była	to	pierwsza	pomoc	
medyczna	 jaką	 otrzymałem	w	 obo-

zie,	 ponieważ	 leków	 prawie	 wcale	
nie	stosowano.	
	 	 	 	 	 Kiedy	 byłem	 trochę	 zdrowszy	
nastąpiła	 odwilż	 wiosenna,	 kil-
ka	 dni	 chodziłem	 w	 grupie	 25	 lu-
dzi	 do	 sprzątania	 placu	 wokół	 ce-
gielni	 oraz	wynoszenia	 cegły	 z	 pie-
ców.	W	tym	czasie	na	przepływają-
cej	 rzece	 w	 odległości	 około	 200	m	
utworzył	 się	 zator	 lodowy	 i	 woda	
sięgała	pod	cegielnię.	Władze	cegiel-
ni	 kazały	 naszym	 ludziom	 wybie-
rać	drzewo	z	lodu.	Dano	nam	grubą	
linę	 i	 żelazne	 drążki	 do	 podnosze-
nia	końca	klocków,	które	były	skie-
rowane	 w	 stronę	 lądu.	 Następnie	
zakładano	na	drzewie	linę,	a	ci	któ-
rzy	byli	na	lądzie	w	kilkunastu	wy-
ciągali	klocek	na	ląd.	Naszym	zada-
niem	było	wydostanie	klocka	na	po-
wierzchnię	 lodu,	 wtedy	 ci	 co	 sta-
li	na	 lądzie	wyciągali	go.	Około	go-
dziny	11.	pracując	w	odległości	około	
25	lub	30	m	od	brzegu	miałem	jakieś	
przeczucie	 i	 spojrzałem	w	górę	rze-
ki,	a	 tam	w	odległości	około	pół	ki-
lometra	zauważyłem	jak	zawirował	
lód	i	krzyknąłem:	-	Lód	idzie!	Kole-
dzy	nie	sprawdzając,	szybko	zaczęli	
biec	do	brzegu	na	ląd.	Ja	byłem	naj-
bardziej	oddalony	od	brzegu	na	rze-
ce	 spośród	 tej	 grupy	 i	 gdy	 ostatni	
wyskoczyłem	na	ląd,	obejrzałem	się,	
a	tu	za	dwie	sekundy	lód	zawirował	
w	tym	miejscu,	z	którego	uciekłem.	
Na	 ten	 widok	 prawie	 zdrętwiałem	
przerażony,	że	tak	szybko	to	się	sta-
ło.	Usłyszeliśmy	potężny	łoskot	jaki	
pochodził	od	spływającej	kry,	która	
wyskoczyła	 na	 ląd,	 a	 miała	 ponad	
dwa	metry	 grubości,	 co	 bardzo	nas	
dziwiło.	 Linę	 chwyciła	 kra,	 gdzie	
pozostała	 do	 stopnienia	 lodu.	 Rze-
ka	miała	koryto	 szerokie	około	100	
m	i	duży	spadek	więc	spławiano	nią	
drzewo	 budowlane	 i	 opałowe,	 lecz	
w	czasie	zatoru	i	wylewu	miała	oko-
ło	1	kilometra	szerokości.
						 Następnie	 pracowałem	
na	 budowie	 przy	 zalewaniu	 funda-
mentów	pod	jakąś	fabrykę,	przy	wy-
ciąganiu	drzewa	z	 rzeki,	która	pły-
nęła	obok	obozu	„Ujście”,	do	którego	
mnie	 przerzucono.	 Tutaj	 dostałem	
ciężkiego	kaszlu.	Chorego	i	osłabio-
nego	przeniesiono	mnie	na	O.K.	(Od-
żywcza	Komenda)	 i	 już	 nie	 chodzi-
łem	do	pracy,	tu	poczułem	się	trochę	
lepiej,	ale	nie	na	długo.	Gdy	nastąpił	
nawrót	 kaszlu	 zapisałem	 się	 do	 le-
karza.	 Po	 zbadaniu	 mnie,	 sanita-
riusz	zapytał	co	jest	ze	mną,	lekarz	
machnął	 ręką,	 więc	 domyślałem	

się,	że	dla	mnie	nie	ma	już	ratunku.	
Udawałem,	że	tego	nie	zauważyłem,	
lecz	wiedziałem,	że	tu	chodzi	o	płu-
ca	 i	 że	nie	ma	co	 liczyć	na	wyzdro-
wienie	 bez	 leków	 w	 takich	 warun-
kach.	Bóg	pozwolił,	że	jeszcze	nie	był	
to	 koniec	 ze	mną.	 Za	 dwa	 dni	 była	
komisja,	 która	 szukała	 wśród	 nas	
chorych	 ludzi	 już	 zdrowszych,	 aby	
ich	wysłać	 do	 pracy.	Kilku,	między	
nimi	 i	mnie,	 przeniesiono	do	 grupy	
tych	beznadziejnych,	do	małego	ba-
raku,	 w	 którym	 kwaterowali	 funk-
cyjni	 Niemcy,	 pracujący	 w	 kuchni,	
pralni,	łaźni.	Mieli	murowaną	kuch-
nię,	 na	 której	 położona	 była	 bla-
cha	 ogrzewająca	 cały	 ten	 mały	 ba-
rak.	Mieszkało	 w	 nim	 około	 50	 lu-
dzi	i	było	w	nim	ciepło,	mimo	że	był	
to	czerwiec	dni	były	bardzo	chłodne.	
Przez	kilka	nocy	bardzo	się	pociłem	
i	 przez	 to	mój	kaszel	 osłabł,	 a	fleg-
ma	 zaczęła	 się	 odrywać.	 Pracowni-
cy	kuchni	dawali	nam	więcej	 jedze-
nia,	zupa	też	była	lepsza	niż	dla	po-
zostałych	w	baraku.	Kiedy	już	byłem	
prawie	zdrowy	stanąłem	na	komisji	
i	przeniesiono	mnie	na	O.K.	(Odżyw-
cza	 Komenda)	 i	 zaraz	 wywieziono	
do	pracy	w	sowchozie.	W	kołchozach	
i	sowchozach	do	lżejszych	prac	polo-
wych	 wysyłano	 ludzi	 słabych.	 Pra-
cowaliśmy	 tam	 przy	 oczyszczaniu	
upraw	warzywnych	z	chwastów.	Ja	
chodziłem	 do	 marchwi,	 inni	 do	 ce-
buli,	 pomidorów,	 ziemniaków	 czy	
kapusty.	 Przynosiłem	marchew	 dla	
tych,	 którzy	 pracowali	 przy	 innych	
uprawach	i	wymieniałem	się	z	nimi	
na	inne,	często	na	cebulę.	Niektórzy	
pracujący	przy	marchwi	 jedli	 jej	 za	
dużo	 -	 rozchorowali	 się	 i	 odwiezio-
no	ich	z	powrotem	do	obozu.	Ja	po-
czątkowo	mało	 jadłem,	 zwiększając	
dawkę	 dzienną.	 Nadzór	 tego	 sow-
chozu	często	nas	kontrolował,	ale	ja-
koś	 radziliśmy	 sobie.	 Przy	 zbiorze	
pomidorów	 często	 zdarzało	 się	 zna-
leźć	 zarumienionego	 -	 więc	 się	 go	
zjadło	na	miejscu,	oczywiście	ukrad-
kiem.	Kapustę	 zjadaliśmy	 na	 suro-
wo,	 a	 do	 obozu	można	 było	 wnieść	
tyle	co	się	miało	„przy	zębach”,	ozna-
czało	to,	że	się	to	jadło,	 lecz	my	by-
liśmy	 już	tym	nasyceni,	a	co	nieśli-
śmy	to	było	dla	kolegów.	Wydobywa-
łem	też	żwir	nad	rzeką,	który	wysy-
pywaliśmy	na	drogę,	budując	szosę.	
Żwir	używany	był	również	na	budo-
wach.	 Pracowaliśmy	 przy	 załadun-
kach,	rozładunkach	wagonów	z	róż-
nymi	materiałami.
						 W	styczniu	1946	r.	przenie-

siono	mnie	 do	 obozu,	 gdzie	 oczeki-
waliśmy	 na	 wolny	 transport,	 aby	
powrócić	 do	 kraju.	 W	 tym	 obozie	
też	wychodziliśmy	do	różnych	prac,	
ale	 już	 dorywczo.	 Na	 wolne	 wago-
ny	 czekaliśmy	 ponad	 miesiąc.	 Kil-
ka	dni	przed	wyjazdem	oznajmiono	
nam,	że	nie	wolno	mieć	więcej	odzie-
ży	niż	po	 jednej	sztuce,	a	 jeśli	było	
dwie,	 trzeba	 było	 oddać	 jedną,	 na-
wet	 jeśli	 to	 była	 koszula.	 Dostali-
śmy	na	wymianę	nową	koszulę	z	su-
rówki.	Po	tym	zarządzeniu	pewnego	
poranka	kazano	nam	szybko	wycho-
dzić	na	zbiórkę.	Ponieważ	była	pora	
zimowa,	więc	każdy	ubrany	był	we	
wszystko	 co	miał.	 Ja	miałem	 dwie	
pary	spodni,	ponieważ	jedne	nakła-
dałem	nogawkami	na	piersi,	a	pozo-
stałą	 część	 okrywałem	 plecy,	 gdyż	
po	 chorobie	 musiałem	 się	 ciepło	
ubierać.	Przed	wyjściem	na	rewizję	
ukryłem	 te	 spodnie	 zakopując	 pod	
pryczą	 (nie	 było	 podłogi).	 Na	 pla-
cu	 zbiórki	 zabrano	 bardzo	 dużo	 tej	
nadliczbowej	odzieży,	którą	uzyska-
liśmy	 poprzez	 kradzież	 z	 magazy-
nów	starej	odzieży.
						 Dopiero	 w	 1946	 r.,	 w	 lu-
tym	 nastąpił	 ten	 dawno	 oczekiwa-
ny	 dzień.	 Przed	 zmrokiem	 pod	 ko-
niec	lutego	weszliśmy	do	wagonów,	
które	były	dla	nas	podstawione.	Nie-
samowita	radość	zapanowała	wśród	
nas,	 że	 dożyliśmy	 tej	 chwili.	Dzień	
był	 mroźny,	 wieczorem	 było	 praw-
dopodobnie	minus	 35	 stopni.	 Prze-
chodziła	obok	nas	grupa	około	dzie-
sięciu	studentów	i	pytają	nas:	-	Kto	
wy?,	 odpowiedzieliśmy,	 że	 Polacy,	
a	 oni	 na	 to:	 -	 Was	 nada	 wsio	 wy-
strelat.	Przyjęliśmy	to	w	milczeniu,	
wiedząc	 jaką	 fałszywą	 propagandą	
stalinowską	 są	 naszpikowani.	 Oni	
żeby	się	dożywić,	musieli	kraść.	Pa-
miętam,	 podczas	 sprzątania	 kapu-
sty,	oprócz	brygadierów	i	konwojen-
tów,	którzy	nas	przyprowadzili,	było	
jeszcze	 dwóch	 wartowników	 z	 ka-
rabinami,	 którzy	 pilnowali	 na	 po-
lach	tych	plonów.	W	odległości	oko-
ło	 1200	m,	w	 pobliżu	 przedmieścia	
Borowicze	była	druga	plantacja	ka-
pusty.	 Na	 tę	 plantację	 podkradła	
się	grupa	dzieciaków,	aby	jej	trochę	
ukraść.	 Gdy	 to	 zobaczyli	 strażnicy	
na	koniach,	szybko	za	nimi	pojecha-
li,	 tak	że	dzieci	uciekając	porzuciły	
kapustę,	którą	miały	w	woreczkach,	
a	same	szybko	skryły	się	za	budyn-
kami.	Od	pracownicy,	która	z	nami	
pracowała	przy	szatkowaniu	dowie-
dzieliśmy	się,	że	nocą	ludzie	chodzą	

po	 takich	 pałkach	 po	 zebraniu	 plo-
nów	i	wyszukują	to	co	pozostało,	po-
nieważ	za	to	nie	są	karani,	w	dzień	
nie	mogą,	gdyż	pracują.		
						 Powracam	 teraz	 do	 opisu	
dalszej	 podróży	 powrotnej	 do	 kra-
ju.	 W	 wagonach,	 gdzie	 nas	 wpro-
wadzono	były	zamontowane	po	obu	
stronach	 prycze	 dwupoziomowe,	
a	w	 środku	ustawiony	 żelazny	 pie-
cyk.	W	małym	wagonie	umieszczono	
nas	 czterdziestu,	 tzn.	 potraktowa-
no	nas	 już	nieporównywalnie	 lepiej	
niż	podczas	wywózki	do	obozów.	Ci	
co	weszli	pierwsi	do	wagonów	zajęli	
w	nich	miejsca	na	górnych	pryczach,	
pozostali	 dolne.	 Dolne	 prycze	 jak	
również	ściany	były	mocno	oszronio-
ne,	 jakby	 śnieg	 na	 nich	 leżał.	 Gdy	
już	 wszyscy	 byli	 ulokowani,	 kaza-
no	nam	wyjść	i	po	terenie	stacji	po-
szukać	sobie	opału	do	ogrzania	wa-
gonu.	Był	to	teren	stacji	towarowej,	
a	my	szybko	rozbiegając	się	zbierali-
śmy	różne	odpady	z	desek,	kawałki	
węgla.	 Jeden	 z	 nas	 znalazł	 klamrę	
do	układania	podłóg,	która	posłuży-
ła	nam	do	łupania	większych	kawał-
ków	drewna.	Między	bramą	a	ścianą	
wagonu	były	szpary	około	6	cm,	więc	
kiedy	 pociąg	 ruszył	 mocno	 wiało,	
musieliśmy	kawałkami	desek	utkać,	
ponieważ	innego	materiału	nie	było.	
Gdy	 piecyk	 rozgrzał	 się	 do	 czerwo-
ności,	usiedliśmy	wokół	niego	grze-
jąc	się,	ponieważ	na	dolnych	oszro-
nionych	pryczach	nie	można	było	się	
położyć.	Ja	miałem	dwie	pary	spodni	
watowanych,	które	udało	mi	się	za-
chować.	 Z	 przodu	 było	 bardzo	 nam	
gorąco,	natomiast	zimno	było	w	ple-
cy,	więc	grzaliśmy	się	na	zmianę.
						 Nareszcie	 po	 siedmiu	 do-
bach	dojechaliśmy	do	Brześcia.	Gdy	
dojechaliśmy	 do	 Białej	 Podlaskiej,	
wysadzono	 nas	 i	 odbyło	 się	 przyję-
cie	naszego	transportu	przez	władze	
polskie.	Tam	też	rozmieszczeni	cze-
kaliśmy	przez	 trzy	dni	na	wydanie	
nam	zaświadczeń	zastępujących	do-
wody	osobiste.	Chodziliśmy	po	mie-
ście	ciesząc	się	wolnością.	Wyżywie-
nie	tu	było	lepsze,	spaliśmy	na	pod-
łodze	na	startej	słomie	pełnej	pcheł.	
W	 Lublinie,	 gdzie	 dotarłem,	 posze-
dłem	 do	mojego	wujostwa,	 tam	 za-
stałem	 swoją	 babcię,	 która	 bar-
dzo	się	wystraszyła,	bo	nie	poznała	
mnie.	 	Babcia	 naszykowała	mi	 cie-
płą	kąpiel.	Zatrzymałem	się	u	nich	
trzy	dni,	aż	ojciec	po	otrzymaniu	ode	
mnie	 wiadomości	 przyjechał,	 żeby	
zabrać	mnie	do	domu.	
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 Ta myśl przyświeca od wie-
lu lat uczniom, rodzicom i na-
uczycielom Szkoły Podstawo-
wej  w Wandalinie. Przejawia się 
to przez organizowanie różnorod-
nych akcji charytatywnych. 

	 Na	 szczeblu	 ogólnopol-
skim	szkoła	włączyła	 się	do	na-
stępujących	 akcji	 „Pomóż	 dzie-
ciom	przetrwać	zimę”,	„Góra	gro-
sza”	organizowaną	przez	„Towa-
rzystwo	Nasz	Dom”,	„Pomóż	i	ty”	
na	 rzecz	 Fundacji	 Osób	 Niewi-
domych	 i	 Niepełnosprawnych,	
„Polacy	–	Rodakom”	zbiórka	pa-
czek	świąteczno	–	noworocznych	
dla	Polaków	na	Ukrainie	i	Biało-
rusi.	 Nasza	 pomomoc	 obejmuje	
również	zwierzęta.	Pomagaliśmy	
schronisku	dla	zwierząt	w	Puła-
wach	 -	 przekazano	 220	 kg	 kar-
my.
	 Co	więcej	jesteśmy	pomy-
słodawcami	 popularnych	 w	 na-
szym	 środowisku	 wielu	 dzia-
łań	 na	 rzecz	 innych.	 Z	 inicja-
tywy	 nauczycieli	 przy	 ogrom-
nym	 wspaciu	 rodziców	 organi-
zuje	się	cykliczną	pomoc	potrze-
bującym.	 	Dużym	zainteresowa-
niem	na	terenie	placówki	cieszy	
się	akcja	odbywająca	się		w	grud-
niu	„Piernikowy	kramik”.	Zarów-
no	dorośli	jak	i	dzieci	kupują	nie-
samowicie	 ozdobione	 arcydzie-
ła	 piernikowe	 typu	 chatki,	 bał-
wanki,	koniki,	gwiazdki	i	choin-
ki	 wykonane	 przez	 	 mamy	 na-
szych	uczniów.	W	tym	roku	uda-
ło	się	zgromadzić	kwotę	2306,90	
zł,	 która	 w	 całości	 wpłynęła	
na	 konto	 „Hospicjum	 im.	Małe-
go	Księcia	w	Lublinie”.	Podobnie	
w	okresie	karnawału	wspieramy	
osoby	 potrzebujące	 z	 najbliższe-
go	środowiska	organizując	akcję	
„Karnawałowe	 słodkości	 dla...”.																																					
W	 tegorocznej	 edycji	 przepysz-
ne	domowe	wypieki	zostały	przy-
gotowane	 przez	 mamy	 uczniów	
klasy	VIII	oraz	panie	ze	„Stowa-
rzyszenia	Kobiet	w	Wandalinie”.	
Nie	 tylko	 uczniowie,	 ale	 rów-
nież	 społeczność	 lokalna	 mogła	

Wandalin pomaga

2(290)/2020 2(290)/2020

skosztować	 wyśmienitych	 ciast	
w	 trakcie	 zabawy	 choinkowej																										
w	 kawiarence	 walentynkowej.		
Całkowity	 dochód	 ze	 sprzedaży	
słodkości	w	kwocie	1518	zł	został	
przekazany	Justynie	P.	
	 Dziękujemy	 wszystkim	
zaangażowanym	w	liczne	przed-
sięwzięcia,	ofiarodawcom	za	oka-
zane	 serca	 i	 poświęcony	 czas,	
a	kupującym	za	szeroko	otwarte	
portfele.	

		 Justynie,	 dzieciom	 z	 ho-
spicjum	i	 ich	najbliższym	życzy-
my	 dużo	 zdrowia	 i	 uśmiechu,	
wielu	 sił	 i	 wytrwałości	 w	 poko-
nywaniu	 napotkanych	 trudno-
ści,	optymizmu,	nadziei	oraz	we-
wnętrznej	pogody	ducha.	

B. Gawryszek
J. Wójcik

„Bycie dobrym nie polega na byciu uprzejmym, tylko na pomaganiu, współ-
czuciu i obdarowywaniu innych bez niczego w zamian, a co najważniejsze 
cieszeniu się z tego, że zrobiło się coś dla innego człowieka co jego uszczęśli-
wiło.”

Zostań terytorialsem - 22 batalion lekkiej piechoty 
w Dęblinie zaprasza w swoje szeregi
 Wchodzący w skład 2 Lu-
belskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej 22 batalion lekkiej piechoty 
w Dęblinie zaprasza w swoje szere-
gi ochotników z powiatów: ryckie-
go, puławskiego, opolskiego, kra-
śnickiego.

Dlaczego warto zostać jed-
nym z nas?

	 Powodów,	 aby	 wstąpić	
do	WOT	może	być	wiele.	Dla	pa-
sjonatów	 wojskowości	 to	 moż-
liwość	 sprawdzenia	 swoich	 sił,	
rozwój	 umiejętności,	 a	 także	
okazja	 odbycia	 szkoleń	 na	 no-
woczesnym	 sprzęcie	 pod	 okiem	
doświadczonych	 instruktorów.	
Służba	 w	 WOT	 może	 być	 rów-
nież	początkiem	kariery	wojsko-
wej,	 bowiem	po	ukończeniu	peł-
nego	cyklu	szkolenia	Terytorial-
si	 mogą	 starać	 się	 o	 przyjęcie	
do	 służby	 zawodowej.	 Ponadto	
żołnierze	Wojsk	Obrony	 Teryto-
rialnej	mogą	 liczyć	na	wynagro-
dzenie	 w	 wysokości	 ponad	 500	
złotych	miesięcznie.	

Jak się szkolimy?

	 Szkolenia	 Terytorialsów	
odbywają	się	nie	 tylko	w	kosza-
rach,	poligonowych,	placach	ćwi-
czeń,	ale	przede	wszystkim	w	te-
renie,	w	naszych	 „małych	ojczy-
znach”,	 które	 być	może	w	 przy-
szłości	 trzeba	 będzie	 wspierać	
podczas	 różnych	 sytuacji	 kryzy-
sowych.	 To	 właśnie	 terytorial-
ność	 i	 doskonała	 znajomość	 da-
nego	terenu	jest	siłą	formacji.	
 
	 Ochotnicy	mogą	odnaleźć	
swoje	 powołanie	 w	 specjalno-
ściach	 takich	 jak:	medyk,	 strze-
lec	wyborowy,	saper,	czy	łączno-
ściowiec.	Najpierw	jednak	muszą	
przejść	 odpowiednie	 szkolenie.	
Tzw.	„szesnastka”,	czyli	16-dnio-
we	 szkolenie	 podstawowe	 jest	
prowadzone	w	systemie	ciągłym	

i	biorą	w	nim	udział	osoby,	które	
do	 tej	pory	nie	miały	do	 czynie-
nia	ze	służbą	wojskową.	
	Podczas	tego	szkolenia	najwięk-
szy	 nacisk	 położony	 jest	 na	 na-
ukę	 praktycznych	 umiejętności	
posługiwania	 się	 bronią,	 zasad	
zachowania	 na	 polu	 walki	 oraz	
przetrwania,	 pierwszej	 pomocy	
czy	też	topografii.	Szkolenie	tak-
tyczne	 integruje	 wszystkie	 inne	
przedmioty,	 a	 priorytetem	 jest	
szkolenie	ogniowe,	w	tym	nauka	
bezpiecznego	 i	 efektywnego	 po-
sługiwania	się	bronią.	Ukorono-
waniem	„szesnastki”	jest	uroczy-
sta	przysięga	wojskowa.	
	 Żołnierze	 OT	 spotykają	
się	raz	w	miesiącu	na	tzw.	szko-
leniach	rotacyjnych,	organizowa-

nych	podczas	weekendów,	 a	 raz	
w	 roku	 odbywają	 obowiązkowe,	
dwutygodniowe	szkolenie	na	po-
ligonie.	 Pełny	 cykl	 szkoleniowy	
żołnierzy	OT	trwa	3	lata.
	 Szczegółowe	 informacje	
dotyczące	naboru	do	Wojsk	Obro-
ny	Terytorialnej	można	uzyskać	
w	Wojskowej	Komendzie	Uzupeł-
nień	w	Puławach,	ul.	Piłsudskie-
go	 93,	 tel.	 261	 519	 850,	 e-mail:	
wku.pulawy@ron.mil.pl.	 Wnio-
ski	można	składać	również	drogą	
elektroniczną	 za	 pośrednictwem	
platformy	e-PUAP.	
	 Więcej	 informacji	o	WOT	
znajduje	się	na	stronie	 -	https://
terytorialsi.wp.mil.pl/	 oraz	
https://www.wojsko-polskie.
pl/2bot/
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Skrócenie czasu
kwalifikacji wojskowej
 I n f o r m u j e m y , 
że na podstawie Rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 
12 marca następuje skrócenie 
czasu trwania kwalifikacji woj-
skowej do dnia 13.03.2020 r.  

		 W	związku	z	sytuacją	
epidemiologiczną	 w	 naszym	
kraju,	 kwalifikacja	 wojsko-
wa	 została	 zakończona.	 Po-
niżej	pełny	komunikat	w	tej	
sprawie,	wydany	przez	Mini-
sterstwo	 Spraw	 Wewnętrz-
nych	i	Administracji.
	 „Szef	 MSWiA	 Ma-
riusz	 Kamiński	 oraz	 szef	
MON	 Mariusz	 Błaszczak	
podpisali	 rozporządzenie	
zmieniające	 rozporządze-
nie	 w	 sprawie	 przeprowa-
dzenia	 kwalifikacji	 wojsko-
wej	w	2020	r.	Na	mocy	tego	
przepisu	kwalifikacja	w	roku	
2020	 r.	 zostaje	 zakończo-
na	w	 piątek	 (13	marca	 br.).	
Wszystkie	 wezwania	 wy-
dane	 przez	 wójtów,	 burmi-
strzów	 i	 prezydentów	miast	
do	 stawienia	 się	 do	 kwali-
fikacji	 wojskowej	 w	 okresie	
od	16	marca	br.	do	30	kwiet-
nia	br.	tracą	ważność.
	 Zakończenie	 kwali-
fikacji	 wojskowej	 jest	 zwią-
zane	 z	 ryzykiem	 zarażenia	
koronawirusem	 powodują-
cym	chorobę	COVID-19.	Jest	
to	 działanie	 profilaktyczne,	
zapobiegające	 rozprzestrze-
nianiu	się	wirusa.

	 Osoby,	 które	 otrzy-
mały	wezwania	do	stawienia	
się	do	kwalifikacji	wojskowej	
w	 okresie	 od	 16	 marca	 br.	
do	30	kwietnia	br.	nie	mają	
już	tego	obowiązku.	Wezwa-
nia	te	tracą	ważność.
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Klub Seniora CZAS poszukuje 
wolontariuszy do akcji Pomoc 

dla seniora w czasie kwarantanny 
społecznej

Jeśli chcesz pomóc w tym trudnym dla nas wszystkich czasie mo-
żesz to zrobić już dziś! Potrzebujemy chętnych, którzy są w sta-
nie pomóc osobom starszym poprzez zrobienie zakupów, do-
starczenie leków, wyprowadzenie psa, zakup prasy itp. Idea jest 
taka, żeby jeden wolontariusz/ka pomagał jednej starszej osobie 
(w ten sposób zachowamy bezpieczeństwo).

Zgłoszenia i więcej informacji pod nr tel. 691 742 354

Zgłoś się - dostaniesz kontakt do  starszej potrzebujacej osoby 
z Twojej okolicy. Od tej pory możesz jej pomagać, np. robiąc za-
kupy od czasu do czasu (przy okazji własnych) lub wyprowadza-
jąc psa.

Pamiętaj! To  co  dla Ciebie jest zwykłą codzienną rutyną, dla 
starszej samotnej osoby może okazać się przeszkodą nie do po-
konania w obecnej sytuacji. Ten zły czas minie, a Ty zapiszesz 
się w historii jako wspaniały i szlachetny człowiek!

10.
Rocznica 
Katastrofy 
Smoleńskiej

Mocą pamięci 
Grażyna Lech

Widmo wiosny czterdziestej wśród nocy,
Rozgonione purpurą a w bieli,
Rozpoznałem – Maryję tulącą
Czaszkę syna zmartwiałą. Omdlałem. 

Trzeba zwalić się z nóg, by posłyszeć
Huk tłumiony potylicą ojca,
Rów wykopny i wapienny śnieg;
Kąty ramion napięte i bieg
Ku wolności, w jej czyste welony
Jądro ziemi dmie narodu zew. 

Od pojmania przez spętlone dłonie,
Od charyzmy po wężowy syk,
Po samotność przy uknutym zgodnie.

O Polacy! Uformować szyk!
Wstańmy! Lećmy!

Cześć dumną o bracie,
Synu, który poprzysiągł się wbić
W każdą grudkę swej ziemi rodaczej,
Głośmy. Przędźmy historii cną nić. 

Stawić nam się potrzeba na apel
Dusz twych synów, gdy ciało z nich zblókł 
Wróg zazdrosny o zieleń mundurów,
Polsko…

I nagleni honoru nakazem,
I wdzięczności zrywając im kwiat;
Oto w niebnym stopili się żarze. 
Srzydłolotni… Narodzie – im graj
Czystołzawe, znajome preludium 
Chopinowskie. I zamilknij. I płacz. 

Trzeba kryształ łzy rozbić, by ujrzeć 
Cenę życia pamięci Katynia;
Samolotu roztrzaskaną pierś,
Prezydenta wytrącony ster,
Jakubową drabinę, co liczy
Dziewięćdziesiąt aż stopni i sześć. 

Widmo wiosny sprzed laty dziesięciu,
Rozgonione i w glorii, i w chwale,
Rozpoznałem – Królową tulącą
Swoje dzieci niebiańskie. Powstałem. 

Opole Lubelskie, kwiecień 2020r. 

10 kwietnia 2010 r. 
w katastrofie samolotu, 

który rozbił się pod Smoleńskiem 
zginęło 96 osób. 

Wśród ofiar tragedii byli 
prezydent RP Lech Kaczyński 

oraz jego żona Maria, 
najwyższy dowódca

Wojska Polskiego, 
ostatni prezydent RP 

na uchodźstwie, 
Ryszard Kaczorowski 

oraz wicemarszałkowie 
Sejmu i Senatu. 

Polska delegacja miała udać 
się wówczas na uroczystości 

rocznicowe do Katynia.

opolelubelskie.pl
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Drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Skokowie wicemistrzem województwa!!!

MKS Opolanin najlepszy w turnieju o Puchar Burmistrza 

 Ogromną walentynkową niespodziankę 
sprawiła nam tenisowa drużyna chłopców, która 
wywalczyła tytuł Wicemistrza Województwa Lubel-
skiego w tenisie stołowym drużynowym chłopców. 
 
	 Finał	 wojewódzki	 odbył	 się	 w	 Hrubieszo-
wie	w	 piątek	 14	 lutego	 2020	 roku.	Nasza	 druży-
na	w	 składzie:	 Ernest	 Staniek,	Mikołaj	 Rzepecki	
i	Tomasz	Dudek,	po	wspaniałej	i	zaciętej	rywaliza-
cji	uplasowała	się	ostatecznie	na	drugim	miejscu,	
ulegając	nieznacznie	w	meczu	finałowym	drużynie	
z	 powiatu	 łukowskiego.	 Do	 etapu	 wojewódzkiego	
awansowało	 ostatecznie	 12	 zespołów,	które	wcze-
śniej	rywalizowały	w	rozgrywkach	rejonowych.	Na-
sza	 drużyna	 w	 drodze	 do	 finałów	 wojewódzkich	
przeszła	kolejno	etapy:	gminny,	powiatowy	i	rejo-
nowy,	 zajmując	w	nich	pierwsze	miejsca.	To	naj-
większy	 dotychczasowy	 sukces	 sportowy	 szkoły,	
z	którego	wszyscy	bardzo	się	cieszymy.	
	 Nasi	zawodnicy	trenują	tę	dyscyplinę	spor-
tu	w	szkole	pod	okiem	nauczycieli	wychowania	fi-
zycznego:	pana	Patryka	Węcławskiego	i	pani	Iwo-
ny	Bery.	Dodatkowo	doskonalą	swoje	umiejętności	
na	zajęciach	w	ramach	rządowego	programu	SKS	
oraz	na	zajęciach	w	klubie	sportowym	OPOLAN-
KI	pod	okiem	pana	Sławomira	Ignatowskiego.	Ten	
wspaniały	 sukces	 uczniowie	 osiągnęli	 dzięki	 wy-
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Filmoffo13
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trwałej	 i	 systematycznej	 pracy	 i	 talentowi,	 któ-
ry	niewątpliwie	posiadają.	Gratulujemy	zawodni-
kom,	trenerom	oraz	rodzicom	i	życzymy	dalszych	
wspaniałych	sukcesów.	TAK	TRZYMAĆ	CHŁOP-
CY!!!
      G.K.

 MKS Opolanin Opole Lubelskie zwy-
ciężył w Turnieju o Puchar Burmistrza Opola 
Lubelskiego roczników 2009 i młodszych.

	 1	marca	odbył	się	I	Turniej	Piłki	Noż-
nej	o	Puchar	Burmistrza	Opola	Lubelskiego	
roczników	2009	i	młodszych.	Rozgrywki	tur-
niejowe	odbywały	się	na	sali	sportowej	przy	
ulicy	Kolejowej	w	Opolu	Lubelskim.	
	 Gratulujemy	 młodym	 piłkarzom	
z	MKS	Opolanin,	oraz	wszystkim	drużynom,	
które	przybyły	do	Opola	na	turniej,	a	zawod-
nikom	życzymy	sportowych	karier	 i	 sukce-
sów.
		 W	 turnieju	 wzięły	 udział	 drużyny:	
MKS	 Opolanin	 Opole	 Lubelskie	 1,	 MKS	
Opolanin	 Opole	 Lubelskie	 2,	 Wisła	 Puła-
wy,	Widok	Lublin,	Stal	Poniatowa,	Janow-
ski	Orlik	Janów	Lubelski,	FA	Lipsko,	Orły	
Kazimierz	Dolny.

PJ, KR




