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W osieckim zamku funkcjonują-
cym kiedyś jako dziecięce sanato-
rium, a obecnie Szpital
Leczniczo-Rehabilitacyjny dla
Dzieci i Młodzieży w Osiecznej.
Odbył się zjazd byłych kuracjuszy.

Zjazd był inicjatywą szpitalnych
pedagogów: Donaty Samolak i
Marioli Czyżak. To one na stronie
internetowej „nasza klasa” zaczęły
poszukiwania swoich podopiecz-
nych. Znalazły wiele osób, także
tych, które teraz mieszkają za gra-
nicą. Znów odżyły nowe przyjaź-
nie. Konsekwencją tego był zjazd.

- Każdego roku odwiedza nas
około 700 osób. Przez 49 lat uzbie-
rała się już spora liczba. Jednak
wielu kuracjuszy nie poprzestaje
na jednym turnusie. Niektórzy wra-
cają do nas przez lata. Pierwszy
zjazd nie był jeszcze tak szeroko
rozpropagowany. W przyszłym

Zjazd kuracjuszy
Prawie czterdzieści osób z wielkim sentymentem i łzą w oku wróciło do… szpitala.

roku przypada pięćdziesięciolecie
istnienia szpitala i szkoły i wtedy
na pewno szerzej rozgłosimy
wieść o zjeździe kuracjuszy. Na

razie udało się dotrzeć do tych
młodszych, którzy posługują się in-
ternetem – tłumaczy dyrektor
szpitala Maria Gawlińska.

A wielu tych “młodszych” ma
już swoje dzieci, które niejedno-
krotnie także odwiedzają zamek
osiecki.

Na zjazd przybyły cztery pary-
jedna małżeńska i trzy narzeczeń-
stwa. Bo przecież tam rodziły się
przyjaźnie i miłości na całe lata.

- Tu poznałem moją miłość –
dziś narzeczoną – wspomina
Kamil.

- U mnie chwile miłosne nadal
trwają. Ze swoją miłością osiecką
jesteśmy parą – mówi Zuza.

Nie obyło się bez chwil senty-
mentalnych:

- W Osiecznej byłam w każdej
klasie od I do VIII. Kiedyś ten
zamek był dla mnie jak drugi dom.
Za to go kocham – mówiła Ania.

- Byłam tu co roku od 1979.
Wspaniałe wspomnienia. Tego nie
da się zapomnieć – mówiła Karo-
lina.

Ci, którzy nie mogli przyjechać
przesłali pozdrowienia, z Ukrainy,
z Londynu, z USA.

Wspominali jak to kiedyś w
zamku bywało. Za mury wycho-
dziło się raz w tygodniu – na mszę
do kościoła. Telewizję oglądali
tylko w niedzielę, podczas trzymie-
sięcznego turnusu było tylko jedno
prawo odwiedzin rodziny. Wspomi-
nali spotkania z Danutą Wałęsą, z
Jolantą Kwaśniewską, z bisku-
pami, swoje role życia podczas
występów publicznych.

Wielu wykorzystało to, czego
nauczyło się w szpitalu. Przewa-
żająca większość przybyłych kura-
cjuszy to dietetycy, ratownicy,
pielęgniarki, pedagodzy.

- Opiekunki z zamku uczyły
mnie szyć. Dziś jestem krawcową i
prowadzę swoją firmę bieliźniarską
– mówiła Kasia.

Były kroniki, pokaz multime-
dialny zdjęć. Niektórzy z trudem
się na nich rozpoznawali. Potem
wspólny posiłek zwiedzanie zamku
i szkoły. I choć zjazd trwał jeden
dzień, to kuracjusze nie wyjechali
od razu z Osiecznej. Zarezerwo-
wali sobie nocleg i zostali jeszcze
kilka dni, żeby porozmawiać, od-
nowić przyjaźnie, pamięcią wrócić
do szczęśliwych lat dzieciństwa.

W Popowie Wonieskim otwarto boisko sportowe. Wioska ma teraz miejsce, gdzie starsi i młodsi mogą pobiegać, pograć w piłkę. Uro-
czyste otwarcie było okazją do świętowania. Przybyli przedstawiciele władz gminy, ksiądz proboszcz Marek Smólski, przybyli też miesz-
kańcy Popowa. Był uroczysty przemarsz, przecięcie wstęgi na boisku, którego dokonał burmistrz Stanisław Glapiak oraz pani sołtys
Krystyna Krajewska, był też pokaz taneczny mażoretek. Mecz rozegrany między młodzieżą a dorosłymi zakończył się zwycięstwem
tych drugich. Przybyli zostali ugoszczeni wypiekami, grochówką z kotła i kiełbasą pieczoną na ognisku. Atrakcją były też przejażdżki
bryczkami i zabawa taneczna do późnych godzin nocnych.


