
Nie wiemy dziś czy za miesiąc 
będziemy mogli zasiąść do wigilij-
nego stołu ze wszystkimi bliskimi, 
których byśmy chcieli widzieć w 
tym czasie. Czy obostrzenia po-
zwolą na zakupy przedświąteczne 
w takim wymiarze jak do tej pory? 
Jedno jest pewne – warto pozwolić 
na to, by puste miejsce przy stole 
- przeznaczone dla niespodziewa-
nego gościa - zajęła zaduma nad 
prawdziwym sensem Świąt Boże-
go Narodzenia. Bo być może na 
przekór przeciwnościom, wbrew 
obawom – tegoroczne święta będą 
dokładnie takie jak być powinny. 
Być może wyścig na ilość ulepio-
nych uszek warto zastąpić czasem 
spędzonym wspólnie z dziećmi? 
Uszka można ulepić razem z nimi, 
świetnie sprawdza się też wspólne 
przygotowywanie ręcznie wykona-
nych ozdób świątecznych. Zapewne 
choinka ozdobiona papierowym 
łańcuchem nie będzie tak elegan-
cka, tak bogata jak te z okładek cza-
sopism, ale czy nie równie piękna  
i o wiele bardziej wartościowa?

Tradycja Bożego Narodzenia na-
kazuje, by na wigilijnym stole znala-
zło się 12 świątecznych potraw. Ile 
jest jednak polskich domów, w któ-
rych te dania znikają w całości? Ile 

jedzenia ląduje po świętach w koszu 
na śmieci? Nie chcę tutaj nawoły-
wać do łamania tradycji, do bojkotu 
Świąt Bożego Narodzenia, ale dla-
czego owe 12 potraw miałoby się 
znaleźć tylko na naszym stole? Pan-
demia koronawirusa to czas trudny 
dla każdego. Dookoła nas są bliźni, 
którzy potrzebują pomocy bardziej 
niż do tej pory. Kilogram mąki, któ-
ry dla jednych nie ma większego 
znaczenia, dla innych może okazać 
się kluczem do radosnych świąt. Jak 
co roku wolontariusze Szlachetnej 
Paczki organizują zbiórki dla najbar-
dziej potrzebujących osób – zachę-
cają do robienia paczek. Podzielmy 
się więc posiłkiem na odległość 
– naprawdę nie zaszkodzi nikomu, 
jeśli na jednym stole pojawi się 11 
potraw po to tylko, by na innym po-
jawiła się choć jedna. Jak to zrobić? 
Choćby wpłacając na rzecz potrze-
bujących koszt tej jednej brakującej 
potrawy, albo przekazując wolon-
tariuszowi paczkę ze składnikami.  
To tak niewiele, prawda?

Prezenty – kolejna tradycja, którą 
przy okazji pandemii warto nieco 
zmodyfikować. Wiele osób straciło 
pracę więc tego roku nie planują 
wzajemnego obdarowywania się. I 
dobrze. Bo wiele z tych prezentów 

cieszy tego jednego wieczoru, by 
nigdy więcej nie zagościć w rękach 
obdarowanego. Jeśli jednak w Wa-
szym domu tradycja prezentów jest 
wciąż aktualna, wspomóżmy lokal-
nych przedsiębiorców i organizacje 
w wydostaniu się z kryzysu. Dooko-
ła wiele jest zdolnych osób, które 
sprzedają ręcznie robione ozdoby, 
figurki, odzież, świece… Piękne  
i wyjątkowe, a nie produkowane na 
skale masową, dzięki czemu może-
cie mieć pewność, że bliski otrzyma 
prezent jedyny w swoim rodzaju, 
a maleńki sklepik sąsiadki z bloku 
naprzeciwko być może nie upadnie.

Jak co roku pamiętajmy także, 
że podarowanie dziecku pieska 
czy kotka nie jest najlepszym po-
mysłem… zamiast spełniać kolejną 
zachciankę najmłodszych, warto 
przygotować je do roli opiekuna 
jakiegoś Mruczka czy Reksia. Jak? 
Niewystarczająca wiedza i zanie-
dbania właścicieli często prowadzą 
do niekontrolowanego rozmnaża-
nia się psów i kotów, co często skut-
kuje bezdomnością tychże. Zorgani-
zujmy więc dzieciom lekcję opieki 
– niech zadbają o bezdomne kocia-
ki czy psy z okolicy, dbając by miały 
co jeść oraz zgłaszając ich obecność 
w sąsiedztwie odpowiednim orga-

nizacjom. A być może sami, za po-
mocą mediów społecznościowych 
znajdą zwierzakom kochające domy 
by zimę mogły spędzić w cieple?

Do Świąt Bożego Narodzenia 
jeszcze daleko i blisko jednocześnie. 
Już dziś warto zadbać o bliźnich. W 

tym roku nie czekajmy na niespo-
dziewanego gościa – sami bądźmy 
niewidzialnym gościem w życiu in-
nych – niosąc pomoc i wspierając 
ich w tym jakże ciężkim czasie.

Beata Murat
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Święta inne niż wszystkie
Już za miesiąc Święta Bożego Narodzenia. Nie da się ukryć, że w tym roku będą one inne niż 

wszystkie, które do tej pory przeżyliśmy. Nie chodzi o niepewność czy woła, osiołka i owce 
w stajence wliczać do limitu osób na wydarzeniach rodzinnych; czy Trzej Mędrcy ze wschodu 
zostaną przepuszczeni przez granicę; czy Pastuszkowie powinni przybyć w maseczkach na 
twarzy, a Aniołowie zagrać na trąbach on-line? Te nieco ironiczne rozważania warto zastąpić 
poważniejszymi, niemniej nadal związanymi z pandemią koronawirusa na świecie.

P.H.U”MIX” Pionki

Aniołek (ceramika)
wyk. Aneta Ośka
WTZ w Przewozie

https://www.facebook.com/WTZPRZEWOZ/
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SZLACHETNA PACZKA, CZYLI SIEĆ DOBRA
Szlachetna Paczka to wyjątkowa inicjatywa społeczna, której działania co roku staramy się 

relacjonować, ponieważ uważamy, że naprawdę warto. O szczegółach i specyfice tego-
rocznej edycji opowiedział nam lider rejonu Kozienice. Mateusz Mikulski.

OKO: Na jakim etapie jest 
obecnie, w środę 18 listopada, 
Szlachetna Paczka?

Mateusz Mikulski: W tym 
momencie jesteśmy na eta-
pie poszukiwania darczyńców 
dla rodzin, które włączyliśmy 
do projektu Szlachetnej Pacz-
ki. Osoby te za pośrednictwem 
wolontariuszy będą mogły do-
wiedzieć się, jakie dokładnie 
są potrzeby rodziny, by przy-
gotować dla niej paczkę, która  
w możliwie najpełniejszy spo-
sób je zaspokoi.

OKO: Od otwarcia bazy ro-
dzin, która pozwala zapoznać 
się z ich historiami i wybrać  
osoby, które chcemy wspomóc, 
minęło kilka dni. Jak wyglądają 
postępy?

M.M.: Na ten moment zdekla-
rowanych darczyńców znalazło 
już 20 rodzin. Wciąż poszukuje-
my darczyńców dla dwóch ro-
dzin z gminy Kozienice i trzech z 
gminy Głowaczów. Rodziny i dar-
czyńcy, którzy je wybrali, kon-
taktują się już w tym momencie 
za pośrednictwem naszych wo-
lontariuszy, bo na tym to polega. 
Wolontariusze pomagają, jeśli 
chodzi o przygotowanie i sper-
sonalizowanie paczek, a także 
ich dostarczenie w wypadkach, 
gdzie chodzi o rartykuły logi-
stycznie nieco bardziej wymaga-
jące, jak np. węgiel. Tutaj bardzo 
życzliwa okazała się firma IVAX 
z Ryczywołu - dzięki ich dobrej 
woli jesteśmy już dogadani w za-
zwyczaj problematycznej kwe-
stii dostarczenia opału osobom 
go potrzebującym. Darczyńcom 
Szlachetnej Paczki zaoferowa-
li bardzo korzystne warunki w 
kwestii cen i dowozu, dzięki cze-
mu za zaoszczędzone pieniądze 
będą mogli wesprzeć rodziny w 
jeszcze szerszym zakresie.

Organizacyjnie nie jest to 
wcale takie proste, jak się wy-
daje. Przypomnijmy, że zgodnie 
z obowiązującymi nas zasadami  
w tym momencie darczyńca nie 
zna danych osobowych rodziny, 
której pomaga. Nie może więc 
po prostu zamówić dostawy na 
konkretny adres, w dokonaniu 
całej tej operacji musi zatem po-
średniczyć wolontariusz.

OKO: Macie nowych wolon-
tariuszy. Ty jesteś weteranem, 

ale występujesz w nowej, od-
powiedzialnej roli - powiedz, 
jak się to wszystko sprawdza?

M.M.: Mamy wspaniały skład 
wolontariuszy, którzy zostali so-
lidnie przeszkoleni, wdrożeni i 
wprowadzeni. Na bieżąco pro-
wadzimy wideorozmowy, jeste-
śmy cały czas w kontakcie tele-
fonicznym i sms-owym. Jeżeli 
mają jakieś pytania, śmiało je 
do mnie kierują i to mnie bardzo 
cieszy, bo zawsze lepiej zapytać, 
niż potem próbować coś odkrę-
cić. W tym momencie wiem już 
na pewno, że mam tu wspania-
łych ludzi i współpraca układa 
nam się w tym roku po prostu 
rewelacyjnie.

OKO: Okres mamy taki, jaki 
mamy. Z jednej strony zatem 
wiele osób z powodu pandemii 
znalazło się pewnie w trudniej-
szej sytuacji niż zwykle, z dru-
giej natomiast - Wasze działa-
nia też zapewne zostały jakoś  
utrudnione?

M.M.: Oczywiście, były np. 
sytuacje że wolontariusz trafiał 
na kwarantannę i ktoś musiał 
go zastąpić. Bywało też, że ktoś 
z beneficjentów był w szpitalu 
bądź na kwarantannie i też nie 
było możliwości odwiedzenia 
takiej rodziny, dlatego niektóre 
sprawy były czasem wysłane do 
sprawdzenia niejako na ostat-
nią chwilę, bo po prostu wcześ-

niej nie było możliwości, by się  
z tymi osobami spotkać i dopeł-
nić formalności

OKO: Rozumiem. Teraz kwe-
stia nie dla wszystkich może 
jasna: niektórzy darczyńcy or-
ganizują w swoim środowisku 
zbiórki, prawda? To zalecane   
i bezpieczne?

M.M.:  Tak. Szlachetnej Paczki 
nie trzeba robić jednoosobowo, 
nie ma konieczności pokrywania 
samemu wszystkich kosztów. 
Jak najbardziej można robić w 
tym celu w swoim środowisku 
zbiórki. Dużo osób postępu-
je właśnie w ten sposób i ze 
swej strony serdecznie zachę-
cam do udziału w takich zbiór-
kach, bo im więcej darczyńców, 
tym łatwiej będzie zaspokoić 
potrzeby rodziny i nie nad-
szarpnie to tak bardzo naszego  
domowego budżetu.

Uczestnicząc w nich pamiętaj-
my jednak o rozwadze: bierzmy 
udział wtedy, gdy znamy osobę, 
która taką zbiórkę organizuje, 
gdy jest ona dla nas wiarygodna 
i wiemy, że możemy powierzyć 
jej pieniądze czy przekazać za-
kupione artykuły. Nie oszukujmy 
się  - złodzieje są wszędzie i czę-
sto wykorzystują dla swojej ko-
rzyści nawet akcje charytatyw-
ne. Na szczęście, według mojej 
wiedzy nie zdarzyło się dotąd, 
by ktoś naraził w ten sposób do-
bre imię Szlachetnej Paczki. Nie 

chciałbym bardzo, żeby taki pre-
cedens po raz pierwszy zdarzył 
się u nas w rejonie.

OKO: Szlachetna Paczka dzia-
ła już w Kozienicach od jakiegoś 
czasu...

M.M.: Tak, akcja zaczęła się 
już bodajże 5 lat temu. Potem 
była roczna przerwa i w ubie-
głym roku reaktywował ją Ma-
riusz Wilczyński, który był wtedy 
liderem, a teraz jest  koordyna-
torem regionalnym, więc mamy 
już drugą z rzędu edycję, ale 
czwartą ogólnie w Kozienicach.

OKO: No właśnie, czyli Wasza 
nazwa powinna być już rozpo-
znawalna. Czy tak jest? Jest ko-
jarzona, wzbudza zaufanie tak 
jak np. WOŚP?

M.M.:  Na pewno Szlachetna 
Paczka nie ma takiej rozpozna-
walności jak akcje typu WOŚP, 
aczkolwiek widać, że świado-
mość kozieniczan zdecydowanie 
się zwiększyła w porównaniu do 
ostatniego roku. Coraz więcej 
osób wie, czym jest  Szlachetna 
Paczka, jakie ma ideały, z czym 
się wiąże mądra pomoc. Jest 
nam więc coraz łatwiej docierać 
do lokalnej społeczności.  

OKO:  Finał Szlachetnej Pacz-
ki odbędzie się w dniach 12-13 
grudnia, prawda?

M.M.: Tak, ale jeśli ktoś nie 
ma wtedy możliwości dojechać, 
to magazyn będzie czynny bo-
dajże od godziny 17 do 21 już 
w piątek. Wolontariusze będą 
przygotowywali się do startu, 
robili dekoracje na sali, ale jeżeli 

ktoś ma potrzebę, to wtedy już 
można przywozić rzeczy. Chce-
my po prostu wyjść ludziom 
naprzeciw i udostępnić im miej-
sce troszeczkę wcześniej, żeby  
w miarę możliwości nie robić  
w czasach pandemii zbyt dużego 
zbiegowiska.

OKO: Przedsiębiorcy poma-
gają?

M.M.:  Jasne. Wiedzą o co 
chodzi  i dużo osób reaguje bar-
dzo pozytywnie. Firma Zibi bę-
dzie nam na przykład pomagała 
przy organizacji  finału, dostar-
czając pojemniki, co umożliwi 
rozdawanie na wynos jedzenia, 
herbaty i kawy. Stowarzysze-
nie  LGD zasponsorowało nam 
prezenty dla darczyńców. Była 
też taka sytuacja, że gdy jed-
na z rodzin zasygnalizowała, że 
potrzeba nowych szkieł do oku-
larów i wolontariuszka zadzwo-
niła do optyka na Warszawskiej, 
ten powiedział, że jeżeli to jest 
dla dla Szlachetnej Paczki, to on 
bardzo chetnie zasponsoruje 
wymianę tych szkieł i po prostu 
nie weźmie pieniędzy. Marek 
Król także zaproponował nieod-
płatną pomoc, gdy dowiedział 
się, że jedna z dziewczynek ma 
problemy z laptopem i nie ma 
jak się uczyć zdalnie, a rodzi-
ców nie stać naprawę. Jest co-
raz więcej takich właśnie osób, 
które może nie byłyby w stanie 
same zorganizować paczki, ale 
mogą pomóc różnymi usługa-
mi. Coraz więcej ludzi właśnie 
w taki sposób włącza się w ak-
cję. Można powiedzieć, że wo-
kół Szlachetnej Paczki tworzy  
się taka sieć dobra.

Tegoroczna kozienicka edycja Szlachetnej 
Paczki po raz kolejny objęta jest honorowym 

patronatem Burmistrza Gminy Kozienice.

Normalne, godne życie
OKO: Korzystacie Państwo 

z tej formy pomocy już po raz 
drugi, prawda? Wiedzieliście 
Państwo o istnieniu Szlachet-
nej Paczki wcześniej, czy do-
wiedzieliście się dopiero, gdy 
do Waszych drzwi zapukał  
wolontariusz?

P: Tak, po raz drugi.
K: Wiedzieliśmy wcześniej 
z telewizji, ale dopiero w ze-

szłym roku pani z MOPS-u za 
naszą zgodą zgłosiła nas do Szla-

chetnej Paczki, a potem właśnie 
MOPS nas wybrał i był naszym 
darczyńcą.  MOPS i chyba jeszcze 
inne osoby z urzędów, chyba też 
ktoś z biblioteki…

OKO: Pierwszy kontakt z wo-
lontariuszami - jakie pozostawił 
wrażenia?

P: Zdziwienie, że to tak szybko. 
I że w ogóle ktoś do nas przyszedł 
i zaproponował udział w czymś 
takim.

K: Zaskoczyło nas to. Zgłosi-

ła nas ta pani z MOPSu i bardzo 
szybko pojawili się  wolontariu-
sze, porozmawialiśmy z nimi, 
wypytywali o nasze potrzeby.  
Bardzo sympatyczni ludzie, kon-
taktowi. Było widać, że napraw-
dę chcieli pomóc.

OKO: Udało się znaleźć dar-
czyńców, odbył się finał i … war-
to było czekać,  paczka była za-
dowalająca?

K: Bardziej niż zadowalająca. 

Byliśmy zaskoczeni, że aż tak 
duża była ta pomoc, bo napraw-
de była bardzo znacząca. Liczyli-
śmy na taką po prostu, jak to za-
wsze bywa, zwyczajową paczkę 
żywnościową, a tymczasem były 
to tak duże ilości, że mogliśmy 
spokojnie sobie przez parę mie-
sięcy funkcjonować. Człowiek 
już się nie martwił, że “Wydam 
na leki, nie bedzie na na tamto”. 
Na kilka miesiecy nam zapew-
nili takie naprawdę normalne, 
godne życie. Jakość produktów 

też była bardzo dobra, nie było  
byle czego.

OKO: W tym roku nie ma już, 
jak rozumiemy takiego zasko-
czenia - i czekamy?

P: Właściwie to było zasko-
czenie, bo myśleliśmy, że można  
z tego skorzystać tylko jeden raz.

K: Rozmawiała z nami wolo-
nariuszka, bardzo miła pani S. 
i wiemy już, że znalazł się dla 
nas darczyńca. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni, czekamy spokojnie.

Tym razem złożyło się tak, że szczęśliwie udało nam się porozmawiać nie tylko wolontariuszami Szlachetnej Paczki, ale i z jej beneficjentami - państwem Pa-
włem i Krystyną* z jednej z podkozienickich miejscowości. Oboje są w wieku emerytalnym, przyczym pan Paweł jest osoba niepełnosprawną (po udarze).
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Na konkurs organizowany przez 
Mazowiecko-Świętokrzyskie 
Towarzystwo Ornitologiczne, 
a  współfinansowany przez Fun-
dację Enea, wpłynęło 107 prac 
od 30 osób. Oceną fotografii zaj-
mowała się Komisja Konkursowa 
w składzie: Jacek Tabor (M-ŚTO, 
przyrodnik, podróżnik), Rado-
sław Gwóźdź (influencer, fotograf 
przyrody, podróżnik), Witold Stru-
żyński (SGGW w Warszawie, na-
ukowiec, specjalista w dziedzinie 
zwierząt bezkręgowych).

Dominowały prace osób do-
rosłych, dlatego w tej kategorii 
przyznano jedno miejsce I, dwa 
miejsca II oraz dwa miejsca III. 
Młodzież starsza reprezentowana 
była przez jedną osobę. Wśród 
dzieci i młodzieży ze szkół podsta-
wowych postanowiono przyznać 
pojedyncze nagrody dla I, II, III 
miejsca oraz jedno wyróżnienie.

– Nadesłane prace dobrze i w 
sposób adekwatny odpowiadały 
założeniom konkursu, wiele prac 
pokazywało owady „świadczące” 
i wykonujące konkretną pracę. 
Były to najczęściej działania owa-
dów zapylających, zbierających 

pyłek i nektar (motyle, pszczoły, 
trzmiele, chrząszcze). Zwycięska 
praca pokazała aspekt utrzymania 
równowagi w przyrodzie, ograni-
czając uciążliwość mszyc w rolni-
ctwie, ogrodnictwie – mówi Jacek 
Tabor, prezes M-ŚTO – Uczestnicy 
wykazali się także dużą odwagą i 
determinacją fotografując owa-
dy społeczne, uzbrojone w żąd-
ła - wyróżniają się tutaj gniazda 
pszczół, os, szerszeni, bliskie ka-
dry pracujących robotnic pszczół 
miodnych i trzmieli. Uwagę zwra-
ca również ogromna różnorod-
ność gatunkowa fotografowanych 
owadów. Dominowały pszczoły, 
trzmiele (z rodziny pszczołowa-
tych), modliszki, motyle i ważki. 
Sfotografowano także owady z 
grupy prostoskrzydłych (pasiko-
nik), mrówki. W kilku przypad-
kach tematem zdjęć były paję-
czaki, które niestety nie należą 
do grupy owadów.  Dzięki kon-
kursowi udało się także potwier-
dzić liczną populację w okolicach 
Kozienic chronionej modliszki, 
stwierdzono obecność dość rzad-
kiego motyla oblaczka granatka.

Organizatorzy konkursu,  

w większości przypadków sami 
nadali tytuły charakteryzujące 
poszczególne zdjęcia, korzystając 
z wiedzy i nazewnictwa poszcze-
gólnych gatunków.  

– Planujemy także wystawę 
zdjęć uczestników konkursu - w 
chwili obecnej w formie zdalnej. 

W przypadku zaistnienia moż-
liwości organizacji większego 
wydarzenia poinformujemy o 
miejscu wystawy i otwierającej 
ją uroczystości głównej. Zwycięz-
com i wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy, a wszystkim uczest-
nikom dziękujemy za wzięcie 
udziału w tej cennej inicjatywie 
przybliżającej problematykę i 
piękno owadziego świata! – dodał 
Jacek Tabor.

Wyniki:
Kategoria – osoby dorosłe:
I miejsce – Biedronka żerująca 

na mszycach (autor: Wanda La-
skowska)

II miejsce – Pszczoły pracujące 
w ulu (autor: Jerzy Wojtkowski)

II miejsce – Trzmiel zapylający 
pierwiosnkę (autor: Anna Kielich)

III miejsce – Praca na straży 
mrowiska (autor: Grzegorz Woj-

ciechowski)
III miejsce – Pszczoła miodna i 

efekt jej pracy w koszyczkach (au-
tor: Stefania Kowaluk)

Z uwagi na dużą liczbę nadesła-
nych prac, często równoważnych i 
cennych, wprowadzono dodatko-
wą kategorię w postaci wyróżnie-
nia wśród osób dorosłych.

Wyróżnienia – osoby dorosłe:
– Pszczoła samotnica na astrze 

(autor: Wacław Laskowski)
– Rusałka pawik na jeżówce 

purpurowej (autor: Barbara Gon-
tarek)

– Błonkówka z rodziny osowa-
tych (autor: Andrzej Kozłowski)

– Chrząszcz obsypany pyłkiem 
służącym do zapylania (autor: 
Wojciech Domagała)

– Pasikonik zielony w nietypo-
wym środowisku (autor: Barbara 
Nabożny-Adamiec)

– Rusałka kratkowiec (autor: Je-
lena Jasek)

– Pszczoła miodna zapylająca 
kwiatostan maliny (autor: Joanna 
Budniak)

– Efekt pracy mrówek rudnic - 
mrowisko (autor: Filip Mozer)

– Czatująca ważka (autor: Sła-
womir Sałaciński)

Kategoria – szkoły ponadpod-
stawowe:

I miejsce – Modraszek ikar (au-
tor: Kamil Skawiński) i Czerwoń-
czyk na wrzosowisku (autor: Ka-

mil Skawiński)
Kategoria – szkoły podstawowe:
I miejsce – Osy pracujące przy 

budowie swojego gniazda (autor: 
Michał Seredyn)

II miejsce – Bielinek pracujący 
przy zapylaniu kwiatów (autor: 
Natalia Mika)

III miejsce – Pszczoła miodna i 
trzmiel na aksamitce (autor: Julia 
Wiktoria Seredyn)

Wyróżnienie – Polowiec sza-
chownica na lawendzie (autor: 
Nina Kwaśnik)

W celu przekazania nagród or-
ganizatorzy skontaktują się z oso-
bami wygranymi i wyróżnionymi. 
W związku z sytuacją pandemicz-
ną odbędzie się to prawdopodob-
nie za pośrednictwem poczty.

Konkurs Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Ornitologicznego ze wsparciem Enei
Wykonane przez Annę Laskowską zdjęcie biedronki, która walczy z mszycami zdobyło I 

miejsce w kategorii dorosłych w konkursie zorganizowanym przez Mazowiecko-Święto-
krzyskie Towarzystwo Ornitologiczne pod patronatem wiceprezesa Enei Wytwarzanie Marci-
na Łukasiewicza. Znakomitych prac było znacznie więcej, stąd też więcej nagród i wyróżnień.

Drugi sezon Radomiaka Radom 
z energią od Enei Wytwarzanie

W biało-czerwonych barwach

Kolejny rok kibice i piłkarze RKS Radomiak Radom mogą liczyć na wsparcie swojego głów-
nego sponsora – Enei Wywarzanie. Umowa między klubem a energetyczną firmą zakłada 

również organizację aktywności sportowej dzieci i młodzieży z regionu radomskiego. 

Enea Wytwarzanie uczciła Święto Niepodległości, nie tylko 
składając wiązanki kwiatów na cmentarzu na kwaterze Le-

gionistów oraz pod pomnikiem Niepodległości w Kozienicach, 
ale także w jeszcze jeden sposób. Napis „Elektrownia Kozieni-
ce” na budynku administracji w Świerżach Górnych wyświet-
lany był w biało-czerwonych barwach.

To już drugi sezon z rzędu 
współpracy Enei Wytwarzanie  
z „Zielonymi”. Pozytywna ener-
gia, która płynie od Enei pozwo-
liła klubowi rozwinąć się sporto-
wo i osiągnąć wysoką pozycję na 
zapleczu piłkarskiej Ekstraklasy. 
Radomiak Radom mógł rów-
nież liczyć na swojego sponsora  
w trudnym okresie spowodo-
wanym pandemią koronawi-
rusa, gdy sezon 2019/2020 
został na kilka tygodni przerwa-
ny. „Zieloni” do końca rywali-
zowali o awans na najwyższy 
szczebel rozgrywek w Polsce. 
Dopiero w ostatnim meczu ba-
rażowym musieli uznać wyższość  
Warty Poznań.

Nowa umowa sponsoringowa 
dotyczy rozgrywek w sezonie 
2020/2021. Obejmuje ona nie 
tylko sponsoring drużyny senio-
rów Radomiaka, ale także organi-
zację na boiskach przy ul. Struga 
w Radomiu turniejów piłkarskich

z udziałem dzieci i młodzieży z 

regionu radomskiego.
Pomimo meczów rozgrywa-

nych bez udziału publiczności, 
obydwie strony bardzo dobrze 
oceniają dotychczasową współ-
pracę. Dziękują również za zaan-
gażowanie panu posłowi Marko-
wi Suskiemu, przewodniczącemu 
Komisji do Spraw Energii

i Skarbu Państwa oraz panu 
Adamowi Bielanowi, posłowi do 
Parlamentu Europejskiego, na 
których wsparcie zarówno Enea 
Wytwarzanie, jak i Klub zawsze 
mogą liczyć.

– Wspieramy piłkarzy Rado-
miaka Radom w trudniejszych niż 
dotąd okolicznościach, dlatego 
tym bardziej doceniamy osiąg-
nięcia zawodników

i energię kibiców. Cieszymy się, 
że przyczyniamy się do sukcesów 
Radomiaka Radom i z radoś-
cią czekamy na kolejne mecze  
i zwycięstwa drużyny „Zielonych”  
w Fortuna 1. Lidze. Każda inwe-
stycja w radomski sport to dla 

nas powód do radości. Dysponu-
jemy analizami naszej dotychcza-
sowej współpracy zarówno

z Radomiakiem Radom, jak 
i z Czarnymi. Wyniki są bardzo 
dobre, a realizowane projekty 
sponsoringowe świetnie promu-
ją Eneę Wytwarzanie i całą Gru-
pę Enea. Cieszymy się, że oprócz 
udanej inwestycji finansowej, 
możemy promować po prostu 
bardzo dobrą drużynę piłkarską 
z regionu radomskiego. Aktyw-
ność i odpowiedzialność spo-
łeczna naszej firmy, szczególnie  
w dobie pandemii, jest na tym 
polu szczególnie ważna – powie-
dział Jan Mazurkiewicz, wicepre-
zes Enei Wytwarzanie ds. korpo-
racyjnych.

– Bardzo się cieszymy, że  
w tych trudnych, pandemicznych 
czasach, tak duży sponsor, jakim 
niewątpliwie jest Enea, przedłu-
ża z nami współpracę. Jesteśmy 
z tego powodu niezwykle szczęś-
liwi, bo czujemy, że nie zostali-
śmy sami, że jest grono zacnych 
partnerów, jak właśnie Enea, 
którzy nas wspierają i pomagają 
ciągle iść do przodu. Podpisanie 
nowej umowy pokazuje również, 
że Radomiak i Enea są zadowole-
ni z dotychczasowej współpracy,  
z tego, że jest ona bardzo owocna 
dla obydwu stron. Wspieramy się 
wzajemnie w swoich działaniach 
i to jest chyba najważniejsze, bo 
pozwala z optymizmem patrzeć 
w przyszłość. Dziękuję bardzo 
wszystkim, którzy byli zaanga-
żowani w przedłużenie umowy 
Radomiaka z firmą Enea – stwier-
dził z kolei Sławomir Stempniew-
ski, prezes Radomiaka.

11 listopada, tak jak każde-
go roku, przedstawiciele Enei 
Wytwarzanie złożyli wieńce na 
cmentarzu oraz pod pomnikiem, 
kontynuując w ten sposób chlub-
ną tradycję. Pojawił się też nowy 
akcent oddania hołdu Niepodle-

głej. Zrekonstruowany kilka mie-
sięcy temu napis „Elektrownia 
Kozienice”, który zwykle przy-
biera niebieski kolor, tym razem 
pojawił się w biało-czerwonych 
barwach pięknie wpisując się  
w patriotyczne uroczystości. 
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Obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

O godz. 10.00 w kwaterze Le-
gionistów na cmentarzu para-
fialnym w Kozienicach złożono 
wieńce, wiązanki i znicze. Obec-
ne były delegacje lokalnego 
samorządu terytorialnego. W 
imieniu samorządu gminnego 
wieniec składali Burmistrz Gmi-
ny Kozienice Piotr Kozłowski oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kozienicach Rafał Sucherman. 
Powiat Kozienicki reprezentował 
z kolei Starosta Powiatu Andrzej 
Jung oraz Radny Rady Powiatu 
Marek Kucharski.

Po zakończeniu uroczysto-
ści na kozienickim cmentarzu, 
uczestnicy zostali zaproszeni 
na dalszą część obchodów, o 
charakterze religijnym. O godz. 

10.30 w kościele pw. Św. Rodzi-
ny rozpoczęła się msza św. za 
Ojczyznę, celebrowana przez 
proboszcza parafii ks. Władysła-
wa Sarwę.

Po zakończeniu uroczystości 
kościelnych, o godz. 11.30 pod 
kozienickim Pomnikiem Niepod-
ległości odbyła się dalsza część 
obchodów, podczas której pod 
pomnikiem złożono wieńce, 
kwiaty i znicze. Oprócz władz sa-
morządowych wiązanki i znicze 
składali przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych, szkół oraz 
przedsiębiorców.

Wartę honorową zarówno na 
cmentarzu, jak i pod Pomnikiem 
Niepodległości pełnili żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 

członkowie Kozienickiego Sto-
warzyszenia Rekonstrukcji Histo-
rycznych.

Pomimo ograniczonego zasię-
gu tegorocznych uroczystości, 
warto zacytować słowa skiero-
wane przez Burmistrza Gminy 
Kozienice Pana Piotra Kozłow-
skiego do mieszkańców Ziemi 
Kozienickiej i pamiętać, że tylko 
„sytuacja epidemiologiczna po-
zbawiła nas możliwości wspól-
nego i uroczystego świętowania, 
wobec czego w wyjątkowym dla 
wszystkich czasie, bogatsi o ko-
lejne doświadczenia, ze zdwojo-
ną mocą powinniśmy pamiętać 
o historii naszego państwa, o mi-
nionych wydarzeniach i ludziach, 
którzy są twórcami naszej wol-
ności i niepodległości”.

W środę, dnia 11 listopada 2020 r. odbyły się w Kozienicach obchody 102. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dotychczasowe uroczystości gromadziły w naszej gminie zazwyczaj wielu uczest-
ników, chcących uczcić pamięć zasłużonych w sprawie wolności Ojczyzny. W roku bieżącym, z uwagi na 
ogłoszony stan epidemii, Narodowe Święto Niepodległości odbywało się w zmienionej formie i miało 
charakter przede wszystkim symboliczny.

Stypendia Burmistrza Gminy Kozienice
za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe

Po raz 17 zostały przyznane stypendia Burmistrza Gminy Kozienice za szczególne wyniki w nauce, osiągnię-cia artystyczne i 
sportowe. Naczelną ideą programu stypendialnego jest wspieranie i motywowanie uczniów do osiągania 

wysokich wyników w nauce, kulturze oraz sporcie.
W obecnej edycji stypendia zostały przyznane 163 uczniom za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 w dziedzinie:

• nauka - 145 (stypendystów),
• sport - 15 (stypendystów),

• artystyczne- 3 (stypendystów)
Łączna kwota przyznanych stypendiów to: 207 560,00 zł

Stypendia będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie od 17 listopada (osoby, które 
nie wskazały we wniosku numeru konta proszone są o dostarczenie pisemnego oświadczenia 

z numerem konta do Wydziału Edukacji)
Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną rezygnujemy z uroczystego wręczania dyplomów uznania.

 „To był wyjątkowy rok szkolny, który dla Nas wszystkich miał zaskakujący przebieg. Nikt z nas nie spo-dziewał się, że szkolną 
pracę tak bardzo zmieni epidemia, a obostrzenia wprowadzą zdalne nauczanie. Było to ogromne wyzwanie, z którym musieli 

zmierzyć się przede wszystkim uczniowie. Dziękuję za wysiłek podjęty przez dyrektorów, nauczycieli, pracowników i rodziców, by 
w nowej sytuacji kontynuować codzienną naukę i nie tracić kontaktu ze szkołą, przyswajać nową wiedzę i umiejętności. 

Z pewnością zdobyte teraz doświadczenia zaowocują także w przyszłości. Gratuluję wszystkim stypendystom 
oraz dyrektorom szkół, nauczycielom, trenerom oraz rodzicom nagrodzonych uczniów”.

      Burmistrz Gminy Kozienice - Piotr Kozłowski
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W związku  z rozpoczęciem robót związanych z przebudową ulic Zdzi-
czów i Bohaterów Studzianek w obrębie skrzyżowania z ul.Jeziorną 
i ul.Krasickiego w Kozienicach, wykonawca robót planuje od dnia 
23.11.2020 r. wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

Program „Wspieraj seniora” Autobus dla WTZ

Niemal 1300 przypadków, blisko 1000 
ozdrowieńców, 19 zmarłych

Program „Wspieraj Seniora” polega na dostarczaniu nie-
zbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć ko-

nieczność wychodzenia na zewnątrz podczas trwania pande-
mii korona wirusa, zważając na ich bezpieczeństwo.

Senior, który ukończył 70 rok 
życia i zdecyduje się na taka po-
moc, powinien zadzwonić na 
ogólnopolską infolinię urucho-
mioną specjalnie w ramach tego 
programu pod numer 22 505 11 
11. Następnie osoba, która przy-
jęła zgłoszenie przekazuje je do 
ośrodka pomocy społecznej w 
danej gminie przez system Cen-
tralnej Aplikacji Statystycznej. 
Odpowiedzialny za to pracow-
nik ośrodka pomocy społecznej 

kontaktuje się telefonicznie z 
seniorem weryfikując zgłoszenie 
i ustala grupę wsparcia, która w 
dużej mierze polegać będzie na 
dostarczeniu zakupów – artyku-
łów pierwszej potrzeby, w tym 
artykuły spożywcze, czy środki 
higieny osobistej. Koszt tych za-
kupów pokrywa senior.

Gmina Kozienice uzyskała 
dofinansowanie do programu 
„Wspieraj Seniora” w wysokości 
ok.75 000 zł.

W dniu 6 listopada 2020 r. o godzinie 12:00 przed siedzibą Urzędu Miejskiego  
w Kozienicach nastąpiło przyjęcie przez Gminę Kozienice autobusu  
przeznaczonego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie.

Autobus marki MERCEDES, 
model MB SPRINTER rok pro-
dukcji 2020, przystosowany jest 
kompleksowo do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Dzięki roz-
kładanej platformie zapewnia 
również możliwość transportu 
osób na wózkach inwalidzkich 
(2 stanowiska). Automatyczne 
drzwi pozwalają na bezpieczne  
i wygodne korzystanie z pojazdu. 
Ilość miejsc na pokładzie to 22 + 
1 dodatkowe + kierowca. Auto-
bus zakupiono z przeznaczeniem 
na dowóz osób na zajęcia, reha-
bilitację oraz wycieczki.

Zakup autobusu został dofi-
nansowany w ramach projektu 
pn.: „Program wyrównywania 
różnic między regionami III” w 
obszarze D, ze środków PFRON.

Łączny koszt realizacji projektu 
wynosi 356 700,00 zł.

Dofinansowanie zakupu ze 
środków PFRON wyniesie maksy-

malnie do 215 607,00 zł.
Wkład własny Gminy Kozienice 

do zakupu autobusu wynosi 141 
093,00 zł.

Zgodnie ze słowami Burmistrza 
Gminy Kozienice jest to pięk-

ny autobus, który będzie służył 
przez najbliższe lata. Zakup zo-
stał dokonany z perspektywą 
wieloletnią, oczekiwany, a jego 
finalizacja cieszy szczególnie, 
że w okresie panującego w kra-
ju stanu epidemii, wykonawca 
wywiązał się z zamówienia. Au-
tobus planowo powinien wejść 
do użytku w przyszłym roku, 
ale jeśli warunki na to pozwo-
lą, to być może będzie dowoził  
już tym roku.

W odbiorze samochodu poza 
Burmistrzem Gminy Piotrem 
Kozłowskim uczestniczyli też: 
Dyrektor Wydziału Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego w 
Kozienicach Luiza Prus, Skarbnik 
Gminy Monika Makulec-Sobota, 
Kierownik Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Przewozie Danuta 
Bernacik oraz kierowca autobusu 
Tomasz Komorek.

Sytuacja z koronawirusem na terenie powiatu kozienickiego nie wygląda optymistycznie, 
znów jednak: nie ma też powodów do paniki.

Owszem, padają kolejne re-
kordy dziennej liczby potwier-
dzonych zakażeń. Warto jednak 
zwrócić jednocześnie uwagę na 
znacząca liczbę ozdrowieńców, 
zarówno ogólną, jak i dzienną. 
75% osób z naszego powiatu, 
które od początku pandemii 
zaraziło się koronawirusem, 
zdążyło już wyzdrowieć - choć 
mówimy tu oczywiście jedynie 
o przypadkach potwierdzonych. 
Niestety, zostały również odno-
towane kolejne zgony, w tym 17 
listopada aż dwa jednego dnia,  
76-letniej kobiety i 73-letniego 
mężczyzny.

Bardzo trudna jest sytuacja 
kozienickiego szpitala. Decyzją 
Wojewody Mazowieckiego z 6 
listopada 2020 roku nasza pla-
cówka zobowiązana została od 
dnia 9 listopada zapewnić  100 
łóżek dla pacjentów z potwier-
dzonym zakażeniem COVID-19, 
w tym 7 łóżek intensywnej tera-
pii z kardiomonitorem oraz moż-
liwością prowadzenia tlenotera-
pii i wentylacji mechanicznej. 
Okazało się to fizycznie niemoż-
liwe, wobec czego 10 listopada 
SP ZZOZ w Kozienicach złożył 
odwołanie od decyzji Wojewo-
dy Mazowieckiego co do ter-
minu realizacji polecenia, okre-
ślając bardziej realny termin  
na 20 listopada 2020 roku.

Od 12 listopada 2020 roku 
wstrzymane zostały do odwo-
łania przyjęcia pacjentów do 
Oddziałów: Wewnętrznego 
z Pododdziałem Kardiologii, 
Urologicznego oraz Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii. W 
Oddziale Wewnętrznym z Pod-
oddziałem Kardiologii zaplano-
wano uruchomienie od  18 li-
stopada 50 łóżek dla pacjentów  
z COVID-19.

Stan danych w powiecie na 
godzinę 13.00 w dniu 18 listo-
pada 2020 r (wg kozienickiego 
Sanepidu):

• liczba osób aktualnie obję-
tych kwarantanną domową ogó-
łem: 1161

• liczba osób aktualnie obję-

tych izolacją domową / (ostatnia 
doba): 273/(28)

• liczba osób aktualnie obję-
tych pobytem w izolatorium: 0

• liczba osób aktualnie obję-
tych nadzorem epidemiologicz-
nym/(ostatnia doba): 0/(0)

• liczba osób aktualnie ho-
spitalizowanych z powodu po-
dejrzenia/zakażenia COVID-19/
(ostatnia doba): 0/23/(3)

• liczba przypadków potwier-
dzonych laboratoryjnie z wyni-
kiem dodatnim/(ostatnia doba): 
1290/(31)

• liczba zgonów związanych 
z COVID-19 (przypadki z terenu 
powiatu kozienickiego) / (ostat-
nia doba): 19/(0)

• liczba ozdrowieńców / 
(ostatnia doba): 975/(19)

Wsparcie  dla Spółdzielni 
Socjalnej “Przystanek Kozienice”

Dobre wieści w dobie pandemii - szansa rozwoju dla 
niedawno utworzonego podmiotu ekonomii społecznej.

Spółdzielnia Socjalna „Przy-
stanek Kozienice” powstała 30 
czerwca 2020 r. Spółdzielnia 
ubiegała się o wsparcie finan-
sowe z Mazowieckiego Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w ramach projektu  „Inkubacja 
i Wsparcie Ekonomii Społecz-
nej w subregionie radomskim – 
IWES3”.

Wniosek przeszedł pozytywną 
ocenę formalną oraz merytorycz-
ną w wyniku czego przyznano 
Spółdzielni dotację 105 600,00 
zł. na utworzenie 4 miejsc pracy. 
Zatrudnienie zaplanowane jest 
do końca bieżącego roku.

Utrudnienia w ruchu
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Spot informacyjny wspólnoty AA
Uzależnienie od alkoholu, potocznie zwane 

alkoholizmem, to ciężka choroba dotykająca 
coraz więcej osób, również ludzi bardzo mło-
dych. Oprócz osoby bezpośrednio dotknię-
tej uzależnieniem, choroba ta ma wpływ na 
osoby bliskie alkoholikowi, dlatego jej skut-
ki są niezwykle dotkliwe dla całych rodzin. 
Jedną z najskuteczniejszych form radze-
nia sobie z uzależnieniem od alkoholu jest 
uczestnictwo w spotkaniach grup Anonimo-
wych Alkoholików. Jeśli Ty lub ktoś z Twoje-
go otoczenia ma problem z alkoholem, wy-
słuchaj spotu informacyjnego Wspólnoty AA 
w Polsce. Skorzystaj z pomocy, Anonimowi  
Alkoholicy czekają.

Wysłuchaj spot: www.aa24.pl/aa.mp3

Grupa AA „Urodziny” Kozienice ul. Głowa-
czowska 41 (wejście od tyłu kościoła) zapra-
sza w niedzielę o godz.17

Muzyczne 
Kozienice 
już 
działają!
Pod łatwym do zapamię-

tania adresem muzycz-
nekozienice.pl dostepna jest 
od 10 listopada strona inter-
netowa, poświęcona wszyst-
kiemu, co dotyczy obecnej 
i dawnej kultury muzycznej 
Kozienic, utworzona w ra-
mach projektu, jaki stowa-
rzyszenie Przystanek Inicjaty-
wa realizowało od września 
wspólnie z Kozienickim 
Domem Kultury, w ramach 
projektu “Razem dla kultury  
w Gminie Kozienice”.

Portal Muzyczne Kozienice 
powstał by zgromadzić wie-
dzę, pomóc wypełnić luki  
i uporządkować wszelkie do-
stępne informacje na temat 
wszystkiego, co dotyczy kul-
tury muzycznej Gminy Ko-
zienice, tj. działających u nas 
zespołów i twórców, imprez 
i festiwali oraz miejsc, gdzie 
muzykę i grano i gdzie wciąż 
jest grana. Wedle naszego 
rozeznania jest to pierwszy 
projekt, który zakłada opi-
sywanie zarówno oficjalnej 
warstwy kultury muzycznej, 
czyli muzyki tworzonej i gra-
nej w ramach działalności 
różnych instytucji, jak i mu-
zyki alternatywnej czy under-
groundowej

Zadanie okazało się ogrom-
ne, możliwe do skompleto-
wania raczej w ciągu roku, 
niż w ramach projektu trwa-
jącego raptem dwa miesią-
ce. W trakcie trwania pro-
jektu odzew na zachęty do 
uczestnictwa zamieszczane 
w prasie i Internecie okazał 
się znikomy, by nie rzec przy-
zerowy. Co ciekawe: zaraz po 
opublikowaniu strony zaczęły 
docierać do nas uwagi, cza-
sem krytyczne, czasem  ma-
jące formę wskazywania kon-
kretnych zespołów czy osób, 
których zabrakło. Być może 
trzeba było zacząć od razu w 
ten sposób, od postawienia 
strony jeszcze przed zgro-
madzeniem materiałów, by 
prowokowała swoimi braka-
mi i zachęcała do zapełnienia 
pustego miejsca? Cóż, jest 
jak jest. Za wszelkie uwagi je-
steśmy wdzięczni, a stroną na 
pewno będziemy rozwijać -  
w tym numerze OKA ukazu-
je się na stronie 8 wywiad 
z Krzysztofem Sztukiem 
(French Letters, XThe), prze-
prowadzony dwa tygodnie 
temu właśnie z myślą o Mu-
zycznych Kozienicach.

Co dalej? To w dużej mie-
rze zależy od Was. Do zoba-
czenia!
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MUZYCZNE KOZIENICE

Coś kosmicznego w stylu lat 90.,czyli... XThe
Formalny koniec projektu Muzyczne Kozienice to nie koniec naszego zgłębiania kozienickiej 

sceny. Dziś z Krzysztofem Sztukiem, wokalistą, basistą i autorem piosenek, przez lata znanym 
przede wszystkim z French Letters, a dziś, jak się okazuje, śmiało przemierzającym nieco inne 
- choć nieodległe - muzyczne rejony, rozmawiamy o jego zespołach, muzyce, wspomnieniach  
i pewnej bardzo ważnej dla Kozienic postaci, której niestety już z nami nie ma.

Tygodnik OKO: Zacznijmy może 
od końca: grasz gdzieś w tym mo-
mencie?

Krzysztof Sztuk: Oczywiście! 
Gramy nadal z Damianem [Da-
mian „DanDan” Kędziora, perku-
sista m.in. French Letters] - z któ-
rym gram zresztą razem prawie 
całe życie -  i Maćkiem, naszym 
kumplem z Warszawy w zespole 
XThe. Zagraliśmy z tym składem 
dwa koncerty w Kozienicach u Zie-
lonego i dwa w Warszawie, ostatni 
w Hybrydach, zaraz przed tym, jak 
rozpoczęła się pandemia. Teraz je-
steśmy w trakcie robienia drugiej 
EPki, jest ona obecnie na etapie 
miksów. Pierwsza, “Patostream”,  
jest od roku dostępna na Spotify i 
nie tylko.

OKO: Czyli... czekaj, iksde jak 
taki uśmieszek [XD]?

K.S.: No właśnie nie!  Widzisz 
tu chodzi o grę słów. Jest tam “X” 
i “The”, jak, no nie wiem, The Be-
atles, The Sex Pistols czy coś w tym 
stylu. Razem: XThe.

OKO: OK, teraz czaję. Czyli - 
XThe, EP-ka do znalezienia na 
Spotify...

K.S. Otóż to. To też jest ciekawa 
sprawa, bo tę EPkę robiliśmy sami, 
własnym sumptem. Nagraliśmy 
ją w Kozienicach u nas na sali, a 
produkował nią Koniu, który jest 
zresztą skądinąd dość znany z 
tego, że grał na kozienickiej sce-
nie z różnymi zespołami, m.in. z 
takiego projektu Różowy Fluid, 
kojarzysz?

OKO: Tak, w KDK [w roku 2013 
- przyp. red.] zagrali całą płytę 
“Dark Side Of The Moon” Floy-
dów.

K.S.: Dokładnie. I teraz Koniu 
naszą płytę wyprodukował, to 
jego pierwsza produkcja w życiu. 
Nie jest to pewnie najświetniej 
brzmiąca EP-ka na świecie - ale 
jest, nam się podoba!

OKO: Zanim posłucham - co 
gracie? Jaki gatunek, styl…

K.S.: Określamy się jako “90s 
rock”. Dlaczego? Bo chcemy nieko-
niecznie grać jakiś konkretny gatu-
nek, rocka, punk rocka czy coś tam 
jeszcze w ten sposób sprecyzowa-
nego, tylko po prostu staramy się 
robić muzę, która będzie brzmiała 
jak dźwięki z lat dziewięćdziesią-
tych. Taki jest nasz klimat, na tym 
się wychowaliśmy, lubimy taką 
muzykę i to samo nam naturalnie 
wychodzi.

OKO: Czyli to co robicie, mimo 
że jest w tym zespole dwóch 
członków French Letters, to nie 
jest kontynuacja Frenchów, tylko 
już inny lot?

K.S.:  Jeśli chodzi o Frenchów, 
to rozmawialiśmy i... hmm. No 
cóż, jest bardzo prawdopodobna 
reaktywacja. Za jakieś 15-20 lat 
[śmiech].  Wiesz, chłopaki są teraz 
w zupełnie innym miejscu - życie, 
obowiązki…

OKO: Ty nie myślisz o składaniu 
broni?

K.S.:  Wiesz, gdybym też miał 
teraz jakieś obowiązki i nie miał na 
to czasu, to może byłoby inaczej, 
ale... Z drugiej strony: dla mnie to 

jest taka zajawka, że wiem, że jeśli 
ja teraz nie zrobię wszystkiego co 
w mojej mocy, żeby wyciągnąć z 
tego jak najwięcej, to mogę potem 
gdzieś na łożu śmierci żałować, że 
nie dałem z siebie tego wszystkie-
go. Kiedy człowiek jest młodszy, 
myśli sobie, że zawojuje świat i tak 
dalej - a rzeczywistość jest rzeczy-
wistością. I tak jestem strasznie 
dumny z tego, że teraz udało nam 
się z XThe zorganizować dwa kon-
certy w Warszawie, na obu wyjść 
po odliczeniu wszystkich kosztów 
na plus i jeszcze na koniec usłyszeć 
od organizatorów, że byli bardzo 
zadowoleni z imprezy. Publika 
też. Jeśli tylko ruszy się coś z tym 
covidem, będą możliwości - mam 
nadzieję, że uda nam się wrócić z 
przytupem.

OKO: Tego Ci zatem życzę. Ist-
niejecie od zeszłego roku?

K.S.:  Nie, od 2017.

OKO: Czyli mniej więcej od mo-
mentu, gdy grać przestało French 
Letters.

K.S.: Nie pamiętam dokładnie. 
To nie było tak, że my się jakoś for-
malnie rozpadliśmy, że powiedzie-
liśmy sobie, że to koniec. Po prostu 
zagraliśmy jakiś koncert i dalej wy-
szło tak, że kolejnego już niestety  
nie było.

OKO: Cofnijmy się zatem jesz-
cze bardziej: kiedy zaczęliście?

K.S.: Tu akurat mogę powiedzieć 
ci dokładnie: rok 2007, z początku 
pod nazwą No Hurry. To już było 
French Letters, tylko pod inną na-
zwą. Skład ten sam, nie było u nas 
nigdy jakichś specjalnych przetaso-
wań - oprócz tego, że po reaktywa-
cji w 2012 doszedł do nas Koniu, 
wspomniany wcześniej producent 
EPki XThe, który wtedy grał u nas 
na klawiszach. To jedyna zmia-
na - dodanie osoby, która zawsze 
chciała z nami grać i zawsze czuła 
nasz klimat.

OKO: Wiem, że jeszcze wcześ-
niej była Stalowa Gęś, ale to już 
prehistoria, wiele pewnie na te-
mat tego zespołu nie da powie-
dzieć, wspominaliśmy go zresz-
tą ostatnio z Kudłatym [OKO nr 

17/2020] . Powiedz więc mi może 
zamiast tego ogólnie: jak  wspo-
minasz tamte czasy, tamte mu-
zyczne Kozienice?

K.S.: Było zupełnie inaczej. Moż-
na to zobaczyć nawet po tym, jak 
San Lo Remo wygląda teraz, a jak 
wyglądało wtedy. Kiedyś na kon-
certy przychodzili wszyscy, był 
wręcz głód koncertowy, zawsze 
była ekipa, mnóstwo ludzi, zu-
pełnie inaczej się grało. Było tak 
zresztą nie tylko w Kozienicach. 
Gdziekolwiek pojechaliśmy, ludzie 
chcieli uczestniczyć w koncertach, 
słuchać muzyki na żywo. Teraz sie-
dzą w domach i - szczególnie dzie-
ciaków - muza na żywo za bardzo 
nie interesuje. Jak wspominam? 
Było świetnie - tyle przygód, tylu 
ludzi! Zamiast jak wielu rówieś-
ników, siedzieć pod klatką i pić 
piwko, my spakowaliśmy manatki  
i jechaliśmy grać koncert gdzieś, 
gdzie spotkaliśmy mnóstwo ludzi, 
z którymi często do dziś mamy 
kontakt... Nie da się tego wszyst-
kiego opisać, to było coś kosmicz-
nego. Na pewno ukształtowało  
nasze charaktery.

OKO: Zapytam Cię na koniec w 
postać bardzo ważną dla kultury 
alternatywnej Kozienic oraz, o 
ile wiem, także dla Ciebie. Zielo-
ny. Kim był dla Ciebie, czym było 
miejsce, które stworzył?

K.S.: Zacznijmy od tego kim był 
jako człowiek. Dla mnie, a praw-
dopodobnie nie pomylę się, jeśli 
powiem, że także dla setek osób, 
to była osoba, która zawsze była. 
Jego bar był tym miejscem, któ-
re zawsze było, gdzie wiedziałeś, 
że jeśli tam pójdziesz, to zawsze 
spotkasz kogoś znajomego, dzięki 
niemu  nigdy nie musisz tego wie-
czoru spędzać samemu. Zawsze 
mogłeś iść do Zielonego i nawet 
jeśli tam był tylko Rafał i obcy tobie 
ludzie - no to zawsze miałeś co ro-
bić, z kim porozmawiać. Spotykało 
się tam mnóstwo ludzi - wszyst-
kie święta, wszystkie zjazdy, gdzie 
ludzie po prostu przyjeżdżają do 
Kozienic i chcą kogoś spotkać, nie 
umawiając się nawet - to wszystko 
się odbywało u Zielonego. Prędzej 
czy później każdy tam lądował. 
Można było ot tak przyjść i spotkać 

kogoś, kogo nie widziałeś np. czte-
ry czy pięć lat.

Dla mnie osobiście to było jesz-
cze więcej. Ja dużo tam pracowa-
łem, pomagałem Zielonemu orga-
nizowano koncerty, tak naprawdę 
od 15 roku życia z nim współpra-
cowałem przy różnych projektach 
i uczyłem się od niego. Te dywany 
w trzeciej sali koncertowej wie-
szaliśmy my z Damianem. Dla 
mnie osobiście to była szkoła ży-
cia - wiele rzeczy się nauczyłem, 
bardzo wielu ludzi poznałem. 
Jako osoba on był takim dobrym 
kompanem dla wszystkich. Lubił 
się czasem troszeczkę podrażnić, 
ale inteligentni ludzie to kumali, 
bo to było takie bardzo koleżeń-
skie. Niektórzy tego nie rozumie-
li i ich to wkurzało, jasne, ale w 
rzeczywistości Rafał zawsze był w 
porządku gościem dla wszystkich.

Chodzą teraz różne plotki, ja-
kieś głupoty - ale nikt nie mówi o 

tym, jak Zielony przyganiał jakieś 
psy ze schroniska, że organizował 
wystawy, wspólne oglądanie fil-
mów…Stworzył miejsce unikalne 
w Kozienicach. Nie ma drugiego 
takiego miejsca i już takiego nie 
będzie, bo nikt nie myśli w ten 
sposób.

Co więcej mogę powiedzieć... 
że, tak po ludzku, czuję wielki żal, 
że Go już nie ma.

Żal też tego miejsca - zobacz ile 
zespołów tam przyjeżdżało. I to 
nie było wcale tak, że goście jadą 
do jakiegoś małego miasteczka, 
gdzie nic nie ma, do jakiegoś ma-
łego baru i są niezadowoleni. Nie. 
To było miejsce, w którym kapele 
z całej Polski chciały grać, same 
pisały “Słuchajcie, my bardzo 
chcemy tutaj wystąpić”. A jak już 
przyjeżdżały, to nawet jak publika 
była słaba, to oni zawsze wyjeż-
dżali zadowoleni z atmosfery, z 
ludzi, których poznali, z tego jak 
bardzo dobrze można się było z 
Rafałem dogadać.

Wiesz, on był naszym menad-
żerem przez długi czas. To on 
organizował nasze koncerty w 
Ostrowcu, on z nami jeździł do 
Łochowa, do Warszawy - i robił 
to wszystko nie dlatego, że miał z 
tego jakieś korzyści, tylko dlatego, 
że kochał muzykę. Jeździł nieraz 
nawet wspólnie z nami dopła-
cając do tego, żeby tylko coś się 
działo. To był człowiek niezastą-
piony. Gość był pewnym sensie 
mentorem bardzo wielu ludzi  - w 
tym moim - i przede wszystkim 
takim dobrym duchem, do które-
go każdy lubił wracać. Szkoda, że 
nikt nie wiedział, jak poważny jest 
jego stan i problemy. To jest przy-
kre, bo on był przecież przez cały 
czas otoczony wkoło ludźmi.

OKO: Ładnie o tym opowiedzia-
łeś. Dzięki.

K.S.: Bo pytasz o rzeczy, o któ-
rych nie jestem w stanie opowie-
dzieć fałszywie. Do usłyszenia!

muzycznekozienice.pl



