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PoraŜony piorunem
Tę historię pamiętają pewnie

starsi mieszkańcy gminy. Zdarzyło
się to w 1950 roku. W lipcu minęło
60 lat.

Ojca pana Eugeniusza – Feli-
ksa Lisa niesłusznie oskarżono.
Właściwie początkowo miał być
świadkiem, ale szybko okazało się,
że został skazany na 12 lat więzie-
nia. Jego żona razem z synem po-
została w domu. Żeby zarobić na
wyżywienie i utrzymanie praco-
wała w gospodarstwie i prała. Mały
Eugeniusz pomagał mamie.

Ciepły, letni, lipcowy dzień ni-
czym nie różnił się od innych. Je-
denastoletni chłopiec popędził na
łąkę stado baranów, gdzie zwie-
rzęta miały się wypasać. Siost-
rzeńca z okien domu widziała
ciocia - Ewa Szyszka, przyszła
więc ze swoimi kozami i została,
żeby chłopcu było raźniej. Sie-
dzieli, spokojnie rozmawiali, nic nie
zapowiadało zmiany pogody.

Traumatyczne przeżycie z dzieciństwa odbiło swój ślad na
całym jego późniejszym życiu. Eugeniusz Lis z Osiecznej
przeżył uderzenie pioruna, a uratował go tylko cud i jakieś
dziwne przeczucie.

- Nagle na niebie pokazała się
mała chmurka zwiastująca deszcz.
Myśleliśmy, że pokropi i zaraz
minie, więc schowaliśmy się pod
drzewo – opowiada Eugeniusz Lis.
– Było jednak inaczej. Pierwsze
uderzenie pioruna było skierowane
prosto w nas. Zobaczyłem jak sto-
jąca obok mnie ciocia przewraca
się i wpada do rowu, sam poczu-
łem prąd przeszywający całe ciało.

Pani Ewa Szyszka zginęła na
miejscu.

- Miała wypaloną skórę na szyi
– w miejscu gdzie był łańcuszek i
medalik.

Prawdopodobnie taki sam los
spotkałby pana Eugeniusza, gdyby
nie wydarzenie sprzed kilku
wcześniejszych dni.

- Trzy dni wcześniej przed tą
tragedią łańcuszek, który nosiłem
na szyi zaczął mnie drapać, de-
nerwować. Powiedziałem o tym
mamie, która poradziła bym go

zdjął. Tak zrobiłem. Gdyby nie to,
nie byłoby mnie tutaj. Do dziś nie
noszę medalika. Mam uraz.

To zdarzenie pozostawiło trwały
ślad w psychice.

- Przez wiele lat nie mogłem
patrzeć na miejsce, gdzie miała
miejsce ta tragedia. Idąc tamtędy
odwracałem głowę.

Ciotka i zarazem matka

chrzestna pana Eugeniusza osie-
rociła dwoje małych dzieci.

Uderzenie pioruna nie pozos-
tało też obojętne dla zdrowia.

- Lekarze twierdzą, że wszyst-
kie moje choroby mają powiązanie
z tym wydarzeniem i z niego biorą
swój początek. Wyładowanie at-
mosferyczne poraziło mi kark.

ALDONA KORBIK

W szkołach i przedszkolach odbyły się pasowania na uczniów. Najmłodsi członkowie społeczności złożyli przysięgi i zostali pełno-
prawnymi członkami placówek, do których uczęszczają. Na zdjęciu grupa "Krasnali" z Przedszkola Samorządowego z Osiecznej wraz
z rodzicami i opiekunami.

Eugeniusz Lis pokazuje zdjęcia
i dokumenty, które mają zwią-
zek z tą przedziwną historią.


