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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

ŚMIERĆ W OTCHŁANI JEZIORA

- Wspomnienia Oktawiana Ziembickiego
Tydzień temu na łamach „CzO” pisaliśmy o tragedii,
jaka rozegrała się przed 25 laty w Leśnictwie Dąbrowa (gm. Kobyla Góra). Śmierć w wodach jeziora 13-letniej Elżbietki Ziembickiej pogrążyła w smutku jej
najbliższych, jednocześnie stała się twórczą inspiracją
dla ojca Elżbietki – Oktawiana Ziembickiego. Cały swój
ból zawarł on w trenach i wspomnieniach dedykowanych ukochanej córeczce. Pisane od grudnia 1982 do
czerwca 1983r, umieszczone na 207 stronach rękopisu
są dokładnym zapisem wydarzeń tamtych tragicznych
dni, rejestrem dokumentów, zasłyszanych informacji i
własnych odczuć. Przede wszystkim są jednak przepełnioną żalem tęsknotą, która kierowała myśli ojca ku
Elżbietce i nakazywała mu spisać je dla potomnych.
Oto fragmenty tych wspomnień.

POMYSŁ SPISANIA WSPOMNIEŃ
„Przez zwykły przypadek. Paląc w piecu znalazłem
w makulaturze kartkę z zeszytu zapisaną przez Ciebie.
Trzymając ją w ręku doznałem nieopisanego smutku.
Pomyślałem wtedy, że wystarczy ją spalić i ślad wszelki po niej zaginie. Schowałem tę zapisaną przez Ciebie
kartkę i pomyślałem, że jest to tylko fragment Twego
życia. W tym momencie powstała myśl o całościowym ujęciu w zapisie tego, co pamiętam i co uda mi
się o Tobie odtworzyć.”

W MAJESTACIE ŚMIERCI
„Śmierć - słowo jednosylabowe, ale jego znaczenie
jakże jest okrutne, bolesne, ostateczne.”
„Była niedziela, 1 sierpnia, ciepłe późne popołudnie.
Mariusz był wtedy w domu, przyjechał do Ostrowa, by
zabrać potrzebny prowiant. Zapytany przez żonę, czy
nie bał się zostawić babcię i Elę same, odrzekł: Mamusiu, przecież one dają sobie dobrze radę, a gdyby
babci coś się stało, Ela wie, gdzie jest telefon (…) Po
powrocie z kościoła do domu wyglądałem na ulicę
przez otwarte okno. W tym właśnie czasie przyszedł
do nas syn sąsiada. Dzwoni ktoś z Rzeszowa – powiedział. Okazało się potem, ze to nie z Rzeszowa,
ale z Ostrzeszowa. Pomyślałem, ze to dzwoni Ziutka,
bratowa żony, więc lepiej jak pójdzie do telefonu Genia. Żona poszła. Lecz po chwili przychodzi drugi syn
sąsiada i mówi, że to jednak ja jestem proszony do telefonu. Po wejściu do przedpokoju, gdzie był telefon,
zorientowałem się, że coś jest nie tak. Żona siedziała
na parkiecie koło stolika, głośno płacząc, powiedziała
do mnie: Nasza Ela nie żyje! Elżbietka utonęła! Nogi
pode mną się ugięły, zawirowało w oczach. Nie mogłem i nie chciałem w to uwierzyć. (…) Zaraz po tej
bolesnej wiadomości pojechałem z żoną i Mariuszem
taksówką do leśniczówki.”

BOLESNE OCZEKIWANIE

W LEŚNEJ GŁUSZY
„Nadzieja Elżbietki na wyjazd do leśniczówki stała
się bardziej realna, gdy Mariusz po ukończeniu stażu
w Bieszczadach przeniósł się do Nadleśnictwa Przedborów i podjął pracę w leśnictwie Zmyślona Ligocka,
położonej niedaleko Kobylej Góry.”

POŻEGNANIE
„Było to w środę, 28 lipca 1982 r. Żona powróciła do
domu z zakupów. Już w przedpokoju powiedziała do Eli
i babci (słyszałem to siedząc w kuchni przy warsztaciku): No, moje panny, szykujcie się zaraz do wyjazdu na
leśniczówkę. Elżbietka przybiegła do mnie do kuchni,
w pośpiechu pocałowała w oba policzki i powiedziała:
Cześć, tato, nie martw się o nas i pracuj. Jak przyjadę,
to ci pomogę. Pa”

Wreszcie dojechaliśmy na miejsce. W głębi było
widać oświetlone okno leśniczówki, gdzie babcia, o
niczym nie wiedząc, z niepokojem czekała na powrót
wnuczki. Ponieważ taksówkarz nie wyraził zgody na
przewóz ciała Eli do domu w Ostrowie, powiedziałem
żonie, aby wraz z babcią pojechała do domu i załatwiła
karetkę. Leśniczy dał ciągnik. Mariusz i dwóch pracowników, zabrawszy nosze pojechali po Elżbietkę. Nastało długie, bolesne oczekiwanie. Siedziałem na schodach domu, kiedy usłyszałem warkot ciągnika. Serce
zabiło mi mocniej. Ujrzałem nosze i Elżbietkę przykrytą
dużym pomarańczowym kocem. Leżało to biedactwo
całe mokre z rękami wyciągniętymi wzdłuż ciała, oczy
na wpół przymknięte. Ubrana w jednoczęściowy strój
kąpielowy koloru pomarańczowego. Klęcząc, spadającymi kroplami łez, które ciekły po mych policzkach,

polewałem jej ręce i twarz. Zostałem sam z Elżbietką
w obecności wszechpotężnego majestatu śmierci.
Było już po północy, jak zajechała pod leśniczówkę
furgonetka mego kolegi Benia. Ułożyliśmy Elżbietkę
z powrotem na nosze i wynieśliśmy do samochodu.
Przez całą drogę trzymałem Elżbietkę za złożone dłonie. Wreszcie dotarliśmy. Wnieśliśmy Elę do jej pokoju.
Kobiety zaraz zajęły się ubieraniem i jej uczesaniem.
Do rana nikt już nie spał. Tak minęła czarna niedziela 1
sierpnia 1982 roku.”

OSTATNIE POŻEGNANIE
W środę, 4 sierpnia o godzinie 9.45 1982 r., zaczął
się pogrzeb Elżbietki. Kościół był zapełniony ludźmi.
Szczególnie dużo było dzieci. Dyrektor szkoły muzycznej, do której uczęszczała Ela, przyprowadził grupkę
starszych dzieci, dając krótki koncert podczas mszy w
farze. Mszę żałobną odprawił nowy proboszcz naszej
parafii ks. Alfred Mąka. Po wyjściu z kościoła autokary
pełne ludzi i szereg prywatnych samochodów udało
się na cmentarz przy ul. Bema. Doszliśmy do otwartej mogiły, nad którą złożono białą trumnę. Nadszedł
przykry moment opuszczenia jej do grobu i rzucenie
przez księdza garści ziemi ze słowami; „ Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz”. Ze łzami w oczach rzuciłem również garść jasnego piachu i znakiem krzyża
pożegnałem moją Elżbietkę w tym doczesnym życiu
– na zawsze.”

ZZOZ TYM RAZEM NA PLUSIE

darowiznom kilkunastu firm z terenu powiatu uzbierano blisko 24 tys. zł, które w
jakimś stopniu dofinansują zakup samochodu strażackiego.

SPEC-KOMISJA DLA INWESTYCJI
Kilka miesięcy temu radni postanowili
powołać komisję, której zadaniem byłoby

Informację o działalności ZZOZ w pierwszym półroczu 2007r. przedstawił dyr.
Henryk Siciński. Właściwie były to dane
z siedmiu tegorocznych miesięcy. W tym
czasie szpital wykazał ok. 150 tys. zł straty. Za to inne działy podległe ZZOZ przyniosły ok. 162 tys. zł zysku, co pozwoliło całej
placówce osiągnąć dodatni bilans 12.225
zł. Zysk niewielki, ale cieszy. O pozytywnych zmianach mówił nawet, zwykle krytyczny wobec poczynań dyrektora, K. Obsadny. By jednak nie było za słodko, radny
wytknął straty generowane przez oddział
chirurgiczny (213 tys. zł), odział opieki
długoterminowej i anestezjologię (po 49
tys. zł). Zaskoczeniem było też, kiedy dawny przywódca związkowy dziękował personelowi szpitala za powstrzymanie się od
strajków, które tego lata wstrząsały służbą
zdrowia w całym kraju.

SKŁADKA NA STRAŻACKI WÓZ
Rozpoczęcie roku szkolnego zobligowało radnych do przyjęcia pakietu uchwał
oświatowych. O sytuacji w szkołach
ponadgimnazjalnych mówił kierownik
Wydziału Oświaty – Ryszard Szymański
(patrz str. 15.). Dokonano też niewielkich
zmian w budżecie.
Nie jest tak źle z naszą hojnością. Dzięki

dokonanie przeglądu wieloletnich planów
inwestycyjnych i na tej podstawie sporządzenie jednolitego planu działalności inwestycyjnej i remontowej na lata 2007-2013.
W skład tej, tzw. Komisji Doraźnej weszli
przewodniczący istniejących komisji oraz
przedstawiciele wszystkich gmin. Przewodniczącym wybrano Mariana Lamka,
inicjatora powołania takiej komisji. Prócz
niego komisję tworzą: H. Dembska, M.
Gorzelanna, J. Ibron, M. Mądry, R. Mucha,
Z. Poprawa, M. Powązka, R. Pustkowski,
K. Obsadny.
Nie zabrakło sporów – wątpliwości co
do zadań komisji zgłaszał radny Z. Lewek.
M. Gorzelanna zaproponowała, aby niejasności wyjaśnił radca prawny. Okazało
się jednak, że radcy już nie ma na sali. Cóż,
nie zdarzyło się to pierwszy raz, więc poza
radną Gorzelanną nikt się tym nie przejął.
Teraz ta speckomisja ds. inwestycji ma
czas do końca I kwartału 2008r. Wtedy
najpóźniej będzie musiała zdać relacje ze
swych dokonań.

POROŚNIĘTE POBOCZA DRÓG
Interpelacji tym razem nie było za wiele.
M. Mądry zwrócił uwagę na zaniedbane,
porośnięte trawą pobocza dróg powiatowych. Pytał też, co ze skwerem przy targo-

Opr. W. Juszczak
PS Dziękuję p. Eugeniuszowi Morcie za udostępnienie kopii rękopisu wspomnień Oktawiana Ziembickiego
i za informacje ułatwiające napisanie tego artykułu.

Taki właśnie cytat widnieje na pomniku Elżbietki, na
cmentarzu w Ostrowie Wlkp. przy ul. Bema (nr grobu
4613).

***
W dalszej części swych wspomnień Oktawian Ziembicki wyraża wątpliwość, co do przebiegu zdarzenia
związanego ze śmiercią córki. „Jedynie Bóg i Elżbiet-

wisku, gdzie miał być parking, tymczasem
trwają tam jakieś prace.
Teren ten jest własnością Skarbu Państwa – wyjaśniał starosta. Z tego tytułu
jest on w gestii wojewody. Za jego sugestią
powiat, jako zarządca terenu wydzierżawił
go prywatnej osobie. Usłyszeliśmy jednak
zapewnienie, że kiedy tylko będzie wniosek miasta o inwestycję w tym miejscu,
wówczas dzierżawa zostanie zakończona.
Obsadny apelował o remont chodnika przy
ul. Powstańców, z kolei J. Ibron chciał zapoznać się z wielkością środków, jakimi
dysponuje PUP na tzw. aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu. Tutaj odpowiedź przyszła błyskawicznie - już po
godzinie radny otrzymał od dyrektorki PUP
broszurę z informacjami na interesujący go
temat.

PROTEST

Dyrektor ZZOZ - Henryk Siciński

ka wiedzą, jak było – pisze”. Ma żal do obecnych tam
osób, że nie zapobiegli tragedii. Jednocześnie stwierdza, że nawet najsurowsza kara nie zwróci życia córce,
a wszelkie procesy naruszyłyby spokój Jej duszy.
Wspomina także sen, w którym przyśniła mu się
Elżbietka, prosiła: „Wiesz tatuś, postaw w tym miejscu, duży biały krzyż, a na nim na kartce z zeszytu,
napisz ołówkiem, kto tam zginął.”
Tak też uczynił i 22 października 1982 r. wraz z synem Mariuszem ustawił brzozowy krzyż - po sześciu
latach zastąpiony betonowym.
We wspomnieniach pozostawionych przez p. Oktawiana Elżbietka jawi nam się jako „mały skrzat” (tak ją
nazywano), który przemienił się w spokojną, uczynną,
uzdolnioną muzycznie, lubiącą sport i wrażliwą dziewczynkę.
Autora wspomnień nie ma już wśród nas, odszedł
w 1994 r. by już na zawsze być ze swoją ukochaną
córeczką. Co roku w pierwszą niedzielę sierpnia w
Myślniewie odprawiana jest msza za duszę śp. Elżbiety
Ziembickiej. W ten sposób spełnia się testament ojca:
„Niech pamięć o Tobie żyje ciągle wśród nas.”

„Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Elżbieto tym zniknieniem swoim!
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło”
/J. Kochanowski, Tren VIII/

VIII sesja Rady Powiatu
Po wakacyjnej przerwie powróciliśmy
na sale obrad. 5 września odbyła się VIII
sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Zestaw poruszanych spraw był jak zawsze
różnorodny, choć nie po raz pierwszy na
czoło wysuwała się służba zdrowia.

12.09.2007

Sesja też odbywała się w cieniu tragedii,
do jakiej doszło na izbie porodowej ostrzeszowskiego szpitala. Radny Obsadny przekazał przewodniczącemu Mickiewiczowi
oraz dyr. Sicińskiemu pismo podpisane
przez 71 matek. Protestują one przeciw
wypowiedzi dyrektora na łamach jednej z
gazet. W piśmie czytamy:
„My, mieszkanki Ostrzeszowa, a zarazem matki, wyrażamy swój stanowczy
protest przeciwko bezdusznej i cynicznej
wypowiedzi dyrektora Henryka Sicińskiego na łamach Ziemi Kaliskiej w artykule pt.
„Zmarła matka i noworodek”, a brzmiącej:
„Niestety, takie dramaty mogą się zdarzyć wszędzie”. Takim stwierdzeniem pan
dyrektor minimalizuje ludzki dramat, który wydarzył się w naszym szpitalu, a nie
„wszędzie”, i po raz kolejny w ostrzeszowskim ZZOZ. Ta tragedia boli nas i przeraża
tym bardziej, że zmarła nie tylko matka, ale
i jej maleńka córeczka. Uważamy, że ta tragedia nie powinna się wydarzyć ani tu, ani
gdzie indziej, a tego typu wypowiedzi nie
powinny padać z ust lekarza i jednocześnie
dyrektora ostrzeszowskiego szpitala. Mówimy STOP tego typu wypowiedziom.
My, matki chcemy rodzić bezpiecznie,
chcemy wydawać na świat nasze dzieci
w przekonaniu, że w czasie porodu opiekę
nad nimi sprawuje lekarz-profesjonalista,
człowiek pełen troski i poświęcenia. Pragniemy również, by w przypadku tragedii
dyrektor szpitala okazał współczucie, nie
bagatelizując problemu poprzez zamiatanie go pod przysłowiowy „dywan”.
Oczekujemy od Rady Powiatu, że na najbliższej sesji odetnie się w sposób zdecydowany od wypowiedzi dyrektora Henryka
Sicińskiego, a tekst oświadczenia poda do
publicznej wiadomości wraz z imienną li-

stą radnych popierających je.
Liczymy również na to, że tym razem
Władze Powiatu poważnie potraktują tę
tragedię i z zatroskaniem podejdą do powtarzających się nieszczęść, by takie
sytuacje nie miały miejsca w przyszłości,
byśmy nie bały się zostawać matkami.
Cud poczęcia nie może nieść z sobą piętna
śmierci!”

**

Według H. Sicińskiego, cytowane zdanie zostało wyciągnięte z kontekstu jego
wypowiedzi, choć są to słowa zgodne ze
stanem faktycznym. „Ta sytuacja nie może
prowadzić do atmosfery linczu – mówił
– bo można spowodować kolejną tragedię,
jakiej Ostrzeszów był już świadkiem.”
Rada wydelegowała kilka osób ze swego grona do zredagowania odpowiedzi na
protest matek.

K. Juszczak

Ostrzeszów, dnia 5 września 2007 roku

OŚWIADCZENIE
Rady Powiatu w Ostrzeszowie

Odpowiadając na protest mieszkanek Ostrzeszowa związany ze zgonem matki i
jej dziecka w ostrzeszowskim Szpitalu, Rada Powiatu oświadcza, co następuje:
- Z głębokim żalem i zatroskaniem przyjęliśmy wiadomość o tragedii śmierci
matki i jej nowo narodzonego dziecka. Łączymy się w bólu z najbliższą rodziną,
przekazujemy nasze najszczersze współczucie. Zgadzamy się z autorkami protestu
„… że ta tragedia nie powinna się wydarzyć ani tu, ani nigdzie indziej …”.
- Jako organ założycielski apelujemy i zobowiązujemy dyrektora i personel medyczny ostrzeszowskiego szpitala, aby dołożyli wszelkich starań, by już nigdy w
przyszłości nie doszło do podobnej tragedii.

W imieniu Rady Powiatu w Ostrzeszowie
Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Mickiewicz

PAMIĘTAMY
Z okazji 27. rocznicy podpisania Porozumień Gdańskich oraz w przeddzień
68. rocznicy wybuchu wojny w dniu
31.VIII.2007 Komitet Powiatowy Prawa

i Sprawiedliwości w Ostrzeszowie oddał
hołd tym, dzięki którym możemy żyć w
wolnej Polsce. Biało-czerwone wiązanki
kwiatów zostały złożone pod krzyżem
na cmentarzu parafialnym oraz przy
grobach tych którzy oddali swoje życie
podczas II wojny światowej.

A. Manikowski

