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REMONTY I INWESTYCJE

 Stróżu Bożej Rodziny 

Rok św. Józefa, trwający od 8 grudnia 2020 r. w Kościele 
powszechnym, to wyjątkowy czas działania Bożej łaski.  
Jako wierni parafii pod wezwaniem św. Józefa poczujmy się 
szczególnie zaproszeni do tego, by poprzez modlitwę i dobre 
czyny uwrażliwiać swoje sumienia i wprowadzać Boży ład  
w życie rodzinne i społeczne.  
Życzę, aby przeżywanie Roku Św. Józefa jeszcze bardziej 
umocniło nas wszystkich w wierze i miłości do Pana Boga 
oraz w codziennym cierpliwym i pokornym wypełnianiu 
Jego woli. 

Ks. Andrzej Chrzanowski
                            Proboszcz 

Troska o sprawy gospodarcze, to szacunek dla tego, co jest dorobkiem minionych 
pokoleń parafian. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy rozumiejąc to, swoim 
ofiarnym groszem i pracą wspomagają parafię w wymiarze materialnym. Dzięki 
zaangażowaniu wiernych możliwe było przeprowadzenie w minionym roku 
następujących inwestycji: 
- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznych ścian fundamen-
towych kościoła (w tym wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, cokołu z piaskowca), 
- remont elewacji kościoła, 
- remont dachu i elewacji domu parafialnego (w tym nowe obróbki blacharskie  
i opierzenia dachowe i kominowe), 
-generalny remont dawnych obór z przeznaczeniem na budynek gospodarczy i garaż,  
- utwardzenie kostką brukową dojazdu do plebani, 
Prace przy kościele zostały zrealizowane przede wszystkim dzięki dotacjom 
uzyskanym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego 
przy MSWIA oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 
PLANY INWESTYCYJNO-GOSPODARCZE NA ROK 2021 dotyczą przede wszystkim 
kontynuacji prac remontowo-konserwatorskich przy kościele. W związku z tym 
przygotowane zostały projekty budowlane, kosztorysy robót, uzyskano niezbędne 
zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz złożone wnioski  
o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach na rok 2021 w ramach konkursów 
ogłoszonych przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Fundusz Kościelny) oraz 
do Fundacji PGE.  
ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH WEWNĄTRZ ŚWIĄTYNI 
Prace, których zakładanym rezultatem jest remont i konserwacja ścian wewnętrznych 
budynku kościoła, likwidacja widocznych skutków działania wilgoci oraz 
przywrócenie walorów estetycznych świątyni, planowane są na czerwiec i lipiec. 
Przeprowadzone zostaną pod kierunkiem konserwator dzieł sztuki mgr Marii 
Góralczyk  z Częstochowy.  
REMONT OGRODZENIA KOŚCIOŁA (FRAGMENT ZAGROŻONY WYWRÓCENIEM SIĘ) 
Ogrodzenie kościoła, stanowiące razem ze świątynią integralną część jednego 
założenia, wpisanego dnia 1 grudnia 2017 r., do rejestru zabytków woj. łódzkiego, 
wymaga pilnej naprawy.  Na dwóch odcinkach występują duże odchyłki od pionu, 
liczne spękania muru, spękania i złuszczenia tynku oraz ślady wilgoci od wody 
opadowej, popękane dachówki na szczycie ogrodzenia. Głównymi przyczynami takiego 
stanu jest m.in.: płytkie posadowienie ogrodzenia, oddziaływanie rozrastających się 
drzew (pni i korzeni), które powodują jego stopniowy przechył i pękanie, brak 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej, powodujący podciąganie kapilarne wilgoci  
z gruntu oraz nieszczelne pokrycie z dachówki powodujące zawilgocenie. 
Brak niezwłocznych działań remontowych spowoduje - w pierwszej kolejności - 
przewrócenie się ogrodzenia w miejscach naporu drzew, a dalej stopniową destrukcję 
jego pozostałych części. 

- opiekuj się nami!
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PRZED NAMI...
MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

1-3.04 – Triduum Paschalne
04.04 – Wielkanoc
05.04 – Poniedziałek Wielkanocny
19.04 – Msza św. wotywna o św. Józefie
23.04 – Uroczystość św. Wojciecha, 
                głównego patrona Polski
25.04 – Święto św. Marka, ewangelisty 
               (Dni Krzyżowe)

  02.05. – Obchody Dnia Flagi RP
  03.05 – Uroczystość NMP Królowej Polski.
  08.05 – Uroczystość św. Stanisława BM 
  09.05 – Odpust w Jankach ku czci 
                 św. Stanisława BM 
10-11-12.05 – Dni Krzyżowe
14.05 – Spowiedź przed I Komunią św.
16.05 – Pierwsza Komunia św. (godz. 10.00)
16.05 – Wniebowstąpienie Pańskie
19.04 – Msza św. wotywna o św. Józefie
23.05 – Zesłanie Ducha Świętego
24.05 – Święto NMP Matki Kościoła
30.05 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

03.06 – Uroczystość Bożego Ciała 
10.06 – Zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
11.06 – Uroczystość Najświętszego 
                Serca Pana Jezusa
19.04 – Msza św. wotywna o św. Józefie
24.06 – Uroczystość Narodzenia 
               św. Jana Chrzciciela
29.06 – Uroczystość św. Apostołów 
               Piotra i Pawła

19.03 – Uroczystość św. Józefa 
               Oblubieńca NMP
19-21.03 – Rekolekcje Wielkopostne
25.03 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
28.03 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

LOGO ROKU ŚW. JÓZEFA

TRANSMISJA ON-LINE 
Z NASZEGO KOŚCIOŁA

MSZE ŚW, W KAPLICZCE 
W PATRZYKOWIE W 2021 R.

MSZE ŚW. WOTYWNE O ŚW. JÓZEFIE

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w 
niedzielnej mszy św. zachęcam  do duchowej
łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez 
transmisję na żywo mszy świętych niedziel-
nych (9:00 i 12:00), środowej z nowenną 
do św. Józefa (16:30) i nabożeństw on-line 
z naszego kościoła.

W każdą środę i każdego 19-go dnia m-ca 
sprawowana jest Msza św. wotywna do św. 
Józefa, podczas której modlimy się m.in. o  
nowe powołania kapłańskie i zakonne, 
o świętość rodzin, o poszanowanie życia  
ludzkiego,  za  przygotowujących  się  do  
małżeństwa,  za mężczyzn, za ludzi pracy 
oraz za umierających.

Inicjały Józefa i Maryi są zjednoczone 
i tworzą swoisty dom. W centrum, w sercu 
tego domu jest Jezus, przedstawiony jako 
chleb. Jezus jest w centrum Świętej 
Rodziny i centrum naszego braterstwa. 
Z chleba wychodzi pięć ścieżek, które 
idealnie obrazują obecność Kościoła w 
każdym zakątku ziemi (5 kontynentów), 
aby zanieść Chrystusa i aby z każdego 
krańca ziemi wszyscy przybyli do Niego. 
Wokół elementów graficznych widnieje 
hasło „Idźcie do Józefa” – zachęta do 
wcielania w nasze życie tajemnic chrześci-
janina na wzór św. Józefa, któremu ten rok 
jest poświęcony. 

12.06, 29.06, 17.07, 31.07, 28.08

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2021 
w Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach

PIĄTEK – 19 marca
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP

SOBOTA– 20 marca

NIEDZIELA – 21 marca

(Spowiedź od 8.30 – 11.00; 16.30-17.30)
  9.00 – Msza św. (w intencji zmarłych Józefów )
11.00 – Msza św. z nauką ogólną
15.00 – Msza św. w Ładzinie (Spowiedź od 14.30) 
15.30 – Msza św. w Jankach (Spowiedź od 15.00)
17.00 – Suma odpustowa

  9.00 – Msza św. z nauką ogólną
11.00 – Msza św. z nauką dla osób starszych wiekiem 
              z udzieleniem Sakramentu Chorych
16.00 – Droga Krzyżowa
16.30 – Msza św. z nauką ogólną
Po Mszy św. spotkanie z kandydatami do bierzmowania  
      

  7.30 – Msza św. z nauką ogólną
  9.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
10.30 – (Janki) Msza św. z nauką ogólną
12.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
Po Mszy św. Gorzkie Żale

Rekolekcje wygłosi ks. dr. Eric 
Kossi Hounake SVD należący do 
Zgromadzenia Słowa Bożego 
Księży Werbistów.  
Urodził się w miejscowości Aneho 
w afrykańskim Togo. W 2003 r. 
wstąpił do seminarium Werbistów 
w swoim kraju, gdzie studiował 
filozofię. Po odbyciu nowicjatu  
w Ghanie, przyjechał na dalszą 
część formacji do Polski. Od 13 lat 
mieszka w Polsce, pracuje jako 
wikariusz na parafii, uczy religii  
w szkole, prowadzi wykłady  
w seminarium Księzy Werbistów  
w Pieniężnie, głosi rekolekcje. 

 



Dekretem Metropolity Częstochowskiego Abpa Wacława 
Depo, kościół parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w 
Makowiskach został zaliczony do grona kościołów stacyjnych 
Roku św. Józefa w Archidiecezji Częstochowskiej, w  których  
będą  sprawowane  nabożeństwa  z  udziałem  wiernych w  
wymiarze  archidiecezjalnym  pod  przewodnictwem  
biskupów częstochowskich. 
Wyznaczone świątynie mają się stać szczególnymi miejscami 
czci św. Józefa całej naszej archidiecezji,  a  podejmowane  
inicjatywy przygotować nas do obchodów 100-lecia 
ustanowienia archidiecezji Częstochowskiej, poprzez odnowę 
wiary naszych rodzin i parafii.  

DAR ODPUSTU ZUPEŁNEGO 

Ks. Arcybiskup przypomina również o odpustach, które zostały udzielone przez Stolicę 
Apostolską dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 r., zgodnie z 
którym udziela się odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna 
spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) 
wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w 
obchodach Roku Świętego Józefa, podejmując jedną z następujących czynności: 
• półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej, 
• spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała, 
• odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych, 
• codzienne powierzenie działalności (pracy) opiece św. Józefa, 
• modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy (bezrobotnych), 
• odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu, lub innej modlitwy w intencji 
prześladowanych chrześcijan, 
• modlitwę do św. 
Józefa – w dniach: 
uroczystość św. Józefa 
(19 marca), wspomni-
enie św. Józefa 
Rzemieślnika (1 maja)  
i w święto Świętej 
Rodziny, 
• odmówienie mo-
dlitwy za wstawien-
nictwem św. Józefa 
przez osoby starsze i 
chore, które nie mogą 
wyjść z domu. Dotyczy 
to również osób 
umierających. 
 

KOŚCIÓŁ W MAKOWISKACH 
KOŚCIOŁEM STACYJNYM ROKU ŚW. JÓZEFA
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Aparecida

KAPŁAN PRZYSŁANY PRZEZ ŚW. JÓZEFA
19 marca, w dniu w którym Kościół powszechny i nasza 
wspólnota obchodzą uroczystość ku czci św. Józefa, parafia  
w Makowiskach otrzymała duszpasterza, który zapisał się 
złotymi zgłoskami w jej historii. Było to w roku 1945.  
W tym bowiem dniu ks. bp Teodor Kubina podpisał dekret 
mianujący ks. Franciszka Olka pierwszym po wojnie 
proboszczem w Makowiskach. Przypominamy ten fakt z racji 
przypadającej w dniu 5 kwietnia br. 64. rocznicy śmierci kapłana, 
który odnowił życie religijne w zniszczonej po wojnie parafii, a 
wśród wiernych zasłynął z niespotykanej otwartości, 
szlachetności i dobroci. 

Z kroniki parafialnej: 
„Rok 1957 zapisał się 
głęboko w sercach i 
pamięci parafian. Dnia 5 
kwietnia 1957 wczesnym 
wieczorem przebiegła 
lotem błyskawicy wieść po 
całej parafii o nagłej 
śmierci księdza
proboszcza Franciszka 
Olka. Parafianie wiedzieli o 
chorobie swojego próbo-
szcza, ale trudno było im 
się pogodzić ze śmiercią. 
W parafii stał się wielki 
szum, płacz i lament. Przez 
4 dni obok trumny 
przesuwały się niezliczone tłumy wiernych, by jeszcze raz spojrzeć w dobre oblicze 
swojego Pasterza. 9 kwietnia 1957 był dniem pogrzebu. Od wczesnych godzin rannych 
zbierały się tłumy wiernych, by wziąć udział w pogrzebie. Jak opowiadają parafianie, 

zebrała się cała parafia i z okolic. Ludzi 
były niezliczone tłumy. Kościół był 
przepełniony, cmentarz i dziedziniec 
przed kościołem oraz droga prowadząca 
na cmentarz; pełno ludu. W pogrzebie 
brał udział Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
dr Zdzisław Goliński - Ordynariusz i około 
100 kapłanów.” 
Pełna biografia ks. Fr. Olka znajduje się w 
naszym biuletynie nr 10/2017 oraz na 
stronie www.makowiska.pl w zakładce 
„duszpasterze”. 

 



Obchody Wielkiego Tygodnia otwiera NIEDZIELA 
PALMOWA. Liturgia wspomina w tym dniu uroczysty wjazd 
Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę 
i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę 
płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi 
Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do 
Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to 
świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z 

życia Jezusa Chrystusa. 
Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy włącznie Pan Jezus 
dzień spędzał w Jerozolimie i nauczał w świątyni, a na noc udawał 
się do odległej o ok. 3 km Betanii. 
WIELKI PONIEDZIAŁEK - w drodze do Jerozolimy Chrystus 
uczynił uschłym figowe drzewo za to, że nie znalazł na nim 
owocu, a tylko same liście (Mt 21, 18-19). Kiedy wszedł na plac 
świątyni i zobaczył tam kupców z towarami i bydłem, wypędził 
ich stamtąd (Mt 21, 12-13). 

WIELKI WTOREK - Pan Jezus prowadził najgwał-
towniejsze polemiki ze starszyzną żydowską, które 
zakończył wielokrotnym "biada" rzuconym na swoich 
zatwardziałych wrogów (Mt 21, 20 - 23). W wielkiej też 
mowie eschatologicznej zapowiada całkowite zniszczenie 
Jerozolimy oraz koniec świata, jaki zamknie dzieje 
ludzkości (Mt 24, 1-41). Zapowie także powtórne swoje 
przyjście na ziemię w chwale (Mt 25, 31-46). W 

przypowieści o roztropnym słudze, o mądrych i głupich 
pannach i o talentach będzie nawoływał do czujności (Mt 24, 
42-55. 30; Mk 13, 33-37; Łk 21, 34-36). 
WIELKA ŚRODA ma bezpośredni już kontakt z 
wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Piątku. Sanhedryn na 
tajnej naradzie postanawia za wszelką cenę zgładzić Jezusa. 
Judasz ofiaruje Wielkiej Radzie Żydowskiej swoją pomoc za 
srebrniki, przyrzekając śledzić 
Chrystusa, a gdy będzie sam - zawiadomi 

o tym Sanhedryn (Mt 26, 1-16), aby Go można było pojmać. 
WIELKI CZWARTEK - w czasie Ostatniej 
Wieczerzy został ustanowiony sakrament 
kapłaństwa oraz sakrament Eucharystii. 
Wtedy to Pan Jezus obmył nogi swoim 
apostołom, wskazał spośród nich zdrajcę i 
wygłosił mowę pożegnalną. Po wieczerzy udał  
się  z  uczniami   na    Górę    Oliwną    do  
Ogrodu Getsemani, zapowiadając wcześniej 
zaparcie się Piotra. 

WYDARZENIA EWANGELICZNE WIELKIEGO TYGODNIA 

Paulina Jaricot

76

WIELKI   PIĄTEK - 
przeżywamy tajemnicę męki i śmierci 
Chrystusa. Wydarzenia ewangeliczne tego 
dnia rozpoczynają się po północy od 
zdrady Judasza, aresztowania Jezusa i 
postawienia go przed Kajfaszem i 
Sanhedrynem. W tym czasie ma miejsce 
scena zaparcia się Chrystusa przez Piotra 
oraz samobójcza śmierć Judasza. 

Wczesnym rankiem Pan Jezus zostaje postawiony przed 
rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata, przez którego zostaje 
odesłany do Heroda Antypasa.  Piłat, po powrocie Jezusa, ulega 
agresywnemu tłumowi i wydaje Go na śmierć przez 
ukrzyżowanie. Jeszcze tego samego dnia martwe ciało Zbawiciela 
zostało zdjęte z krzyża i złożone do grobu. 

WIELKA SOBOTA to dzień spoczynku 
Pana w grobie. Dzień cichej nadziei, 
modlitewnego oczekiwania na cud 
zmartwychwstania. W dniu tym nie ma 
nic z żałoby, nic ze smutku, ale cicha, wewnętrzna radość 
płynąca z wiary w bóstwo Chrystusa i z nadziei wypełnienia 
wszystkiego, co zapowiedział. Kościół koncentruje się tego 
dnia na tajemnicy zstąpienia Jezusa do piekieł. Prawda ta 
pokazuje uniwersalizm zbawienia. Dostępują go także ci 
sprawiedliwi, którzy żyli przed Chrystusem. Jezus idzie do 
nich, by otworzyć im bramy nieba. To, czego my mamy 
dostąpić przez wiarę w Jezusa, oni otrzymują dzięki swojej 
prawości.  
WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 

Zmartwychwstały Jezus nie objawia się ani Piłatowi, ani 
arcykapłanom, ani faryzeuszom. Pierwszym świadkiem staje 
się Maria Magdalena. To ona z grona niewiast, które spotkały 
Zmartwychwstałego, została wyróżniona przez Ewangelistów 

- ostatni będą pierwszymi! (Łk 
13,30). Uczniom idącym do Emaus 
ukazuje się jako nieznajomy 
wędrowiec i rozpoznają Go dopiero 
przy łamaniu chleba. Kiedy zaś 
objawia się bezpośrednio 
Apostołom, Jego pierwsze słowa 
brzmią: Nie bójcie się! 
Zmartwychwstania Jezusa jawi się 
jako nadzieja zmartwychwstania dla wszystkich wierzących. 
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Parafia Św. Antoniego z Padwy w Kiełczygłowie 
Pierwsza wzmianka o Kiełczygłowie 
pochodzi z 1446 roku, jednak parafia 
pw. Świętego Antoniego z Padwy jest 
stosunkowo młoda. Liczy 2500 
mieszkańców, a tworzy ją 19 wiosek. 
Dekret erekcyjny parafii wydał dnia 21 
sierpnia 1924 roku biskup włocławski 
Stanisław Zdzitowiecki. Pierwszym 
administratorem i późniejszym 
proboszczem został ks. Antonii 
Wróbel, który rozpoczął budowę 
nowej świątyni. Jeszcze w sierpniu 
1924 r. zostały poświęcone fundamenty, a po dwóch miesiącach stał kościół 
drewniany. Czas II wojny był dla parafii niezwykle trudny. W kościele znajdował się 
punkt zborny, więzienie dla Żydów, pomieszczenie dla repatriantów (Niemców) z Rosji 
Sowieckiej. Na plebani ustanowiono posterunek niemieckiej żandarmi, a w jej 
przybudówce znajdował się areszt i więzienie.  
Po okupacji,  trudną i trwającą 9 lat budowę kościoła murowanego rozpoczął ks. Józef 
Janson, który w międzyczasie sam trafił na trzy lata do więzienia z powodów 
politycznych. Ostatecznie 13 czerwca 1957 roku odbyła się uroczysta konsekracja 
przez biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego.  

Od 1990 r. proboszczem parafii jest ks. Bogdan Ignasiak. W 
tym czasie została wybudowana nowa plebania, przy kościele 
powstała kaplica przedpogrzebowa, a wystrój i wnętrze 
samego kościoła diametralnie zmieniono. W odnowionym 
prezbiterium powstał nowy marmurowy ołtarz soborowy i 
przedsoborowy, nowe tabernakulum, ambonka i ołtarz boczny. 
Odrestaurowano freski przedstawiające życie patrona oraz 
przeprowadzono generalny remont i konserwację 
zabytkowych organów, wyprodukowanych w 1888 roku we 
Wrocławiu, a przywiezionych do parafii z terenu ziem 

odzyskanych w 1954 roku. Na terenie 
parafii znajdują się historyczne 
kapliczki, min. odrestaurowana 
zabytkowa kapliczka w Osinie Małej, 
czy kapliczka w Lipiu, która jest tuż 
przy mogile powstańca styczniowego. 
Od 1988 roku funkcjonuje również 
kościół filialny pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Pierzynach Małych, 
konsekrowany przez biskupa 
Stanisława Nowaka. 

POZNAJEMY PARAFIE DEKANATU PAJĘCZAŃSKIEGO

Ks. kan. B. Ignasiak

OBRAZ ŚW. JÓZEFA DO DOMU I NA PREZENT
Poświęcone obrazy Matki Bożej, Świętej Rodziny lub Św. Józefa były zawsze obecne  
w katolickich domach. W Roku św. Józefa, kiedy staramy się odkrywać w osobie 
Oblubieńca NMP wzór do naśladowania, może warto, aby jego wizerunek zagościł  
w naszych domach, szczególnie jeśli nie ma w nich jeszcze obrazu z patronem naszej 
parafii. Przy kościele istnieje możliwość zaopatrzenia się w tradycyjny obraz na płótnie 
zabezpieczony werniksem lub nowoczesną ikonę wysokiej jakości na drewnie. 

Sakrament Chrztu 

Po wieczną nagrodę do Domu Ojca odeszli:

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

STATYSTYKI PARAFIALNE

Przez Sakrament Chrztu Świętego do wspólnoty Kościoła 

została przyjęta Anna Lilla (27.02.2021)

Jan Wójtowicz, ur. 1955 (†19.12.2020)
Józef Kluczny, ur 1939 (†1.01.2021)
Jarosław Uchroński, ur 1969 (†12.01.2021)
Antoni Sikora, ur 2019 (†4.02.2021)
Stanisław Śmigiel, ur 1940 (†18.02.2021)
Bożena Dłubak, ur. 1964 (†6.03.2021)



Niniejszy odcinek kończy publikację zapisków sybiraka, które pokazują świat i czasy 
zesłańców na "nieludzką ziemię" oczami kilkunastoletniego chłopaka, któremu życie 
kazało szybciej niż jego rówieśnikom dorosnąć. 
Więzienie za konserwę 
Brat przeszedł przez Irak, Iran do Anglii. Brał udział w walkach jako skoczek 
spadochronowy, szczególnie wspomniał inwazję w Arnheim. Przeżył wojnę i ocalał 
dzięki modlitwie mamy. Nie miała ona jednak szczęścia dożycia dnia, w którym 
otrzymaliśmy wiadomość, że brat, Władek, żyje, ponieważ zmarła dzień wcześniej. 
Mój ojciec był kowalem. Nauczył się tego zawodu aż w Irkucku. Pracował w rzeźni. 
Pierwsza myśl, to radość, bo kto pracuje w masarni nie może być głodny! Było jednak 
inaczej. Nikt nie mógł się powstrzymać przed skrywaną konsumpcją w czasie pracy, ale 
również przed ryzykiem jakie podejmował, decydując się na wyniesienie smalcu czy 
konserwy z terenu zakładu. Karą było więzienie lub łagier. Ojciec postanowił szukać 
innego sposobu na przetrwanie. W owym czasie gospodarstwa rolne – kołchozy były 
pozbawione jakiejkolwiek obsługi, ponieważ mężczyźni zostali zmobilizowani do 
wojska. Brak było mechaników, kowali, którzy umieliby naprawić wykorzystywany 
tam różny sprzęt rolniczy. Znał się na kowalstwie i złożył w kołchozie swoją 
propozycję zatrudnienia. Został przyjęty z otwartymi ramionami. Problem jednak 
polegał na trudnościach zapłaty, gdyż pieniądze nie miały żadnej wartości. Uzgodniono 
więc, że otrzyma zapłatę w postaci zboża. W tym czasie wiadro kartofli – około 6 kg – 
miało wartość 700 rubli, mąka – razowa z pełnego przemiału, bo była to pszenica 
zmielona na żarnach – miała wartość 3600 rubli. Było to bardzo dobre wynagrodzenie, 
ponieważ przeciętnie robotnik zarabiał 1200 rubli. Oprócz tego przydzielono mu 
mieszkanie – ziemiankę i wyżywienie. Podstawowymi artykułami żywnościowymi był: 
chleb – upieczony z odpadów ziaren zbożowych, nabiał, kartofle, warzywa. Mieliśmy 
możliwość otrzymania ryb z miejscowego stawu i jedliśmy w miarę dobrze. Ziemianka, 
w której mieszkaliśmy miało „tylko” jedną wadę: głównymi jej „gospodarzami” były 
prusaki i stonogi! 
Praca w gospodarstwie i kuźni 

Ja pracowałem z początku w 
gospodarstwie rolnym przy 
rzeźni, 12 km od naszego 
miejsca zamieszkania. Do 
moich obowiązków należało 
dowożenie wody do stołówki 
z odległej o 3 km rzeki oraz 
zapewnienie odpowiedniej 
ilości drewna do kuchni. 
Wykonywanie obowiązków 
latem było znośne, gorzej 
było jednak zimą. Miałem do 
dyspozycji 
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NA NIELUDZKIEJ ZIEMI
Wspomnienia Sybiraka (odc. 8-ostatni)

Józef Hamerla

Powrót do kraju (Fot: Sieradzan/CAF/PAP)

zaprzęg – dwa woły i sanie z beczką na wodę. Pracowałem w tym czasie w różnych 
miejscach. Z ojcem w kuźni kołchozowej, ale niedługo, bo okazało się, że jest to dla 
mnie zbyt trudne. Po niespełna roku przerwy zdecydowałem się jednak na  naukę  
rzemiosła kowalskiego u ojca w kuźni kołchozowej. Okazało się, że jestem zdolnym 
uczniem. Po pół roku dano mi już osobę do pomocy i samodzielnie naprawiałem 
maszyny, urządzenia rolnicze. 
Powrót do Ojczyzny 
Nadszedł rok 1946, a z nim nadzieja powrotu do ukochanej Ojczyzny. Radziecko-
polska komisja uzgodniła, że ziemie odzyskane, dawniejsze Prusy Wschodnie – obecnie 
Zachodnia Polska – zostaną zasiedlone Polakami wywiezionymi przymusowo na 
Syberię. W 1946 r., w kwietniu, wracaliśmy w wagonach towarowych, podobnie jak 
poprzednio, ale teraz nie były one zamknięte i nie było też uzbrojonej eskorty 
żołnierzy. Po drodze oglądaliśmy ogrom zniszczeń wojennych. Trudne to były początki 
nowego życia, ale bez porównania lepsze od tego cośmy przeżyli. 
Uzupełnienie: 
Pisałem o mojej siostrze Franciszce i jej trójce dzieci. Nie dane im było wrócić do 
Ojczyzny, zmarli. Siostra i jej dwóch synów pozostali na zawsze „na nieludzkiej ziemi”, 
pozostała tylko córka, obecnie mieszka w Grabownicy Starzyńskiej k. Sanoka. Brat 
mojego szwagra, Tadeusz Trześniewski, został skazany za niepodpisanie obywatelstwa 
ZSRR na 10 lat ciężkiego więzienia. Wytrzymał tylko 9 miesięcy. Jego żona została 
sama z czworgiem dzieci, a mimo to zaopiekowała się jeszcze jednym dzieckiem po 
zmarłej (wspomnianej wyżej) bratowej Frani. Oni cudem przeżyli, wrócili do Polski. 
Obecnie mieszkają w Dzierżoniowie, oprócz córki Franciszki. Najmłodszy brat mojego 
szwagra, Bolesław, również tam zmarł, ale nie w więzieniu. Wspomnę jeszcze o moich 
rodzicach. Wróciliśmy ze ZSRR w 1946 roku. Oboje rodzice byli chorzy. Matka zmarła 
w 1948 roku, a ojciec w 1951. Spoczywa on na cmentarzu w Szczecinie. Natomiast 
matka koło Gorzowa Wielkopolskiego, w miejscowości Ściechów, do której nas 
przywieźli, po tułaczce w dalekiej Syberii. 
Kiedy przeczytałem te z trudem napisane przeze mnie słowa stwierdziłem, że jest to 
tak niewiele w porównaniu ze wszystkimi problemami, udrękami, zdarzeniami, które 
miałem nieszczęście przeżywać. Szczęście, że w ogóle doczekałem powrotu. Dziękuję 
Panu Bogu, że dane mi było w 1999 roku spisać choć niektóre fakty. 
 

Józef Hamerla urodził się 19 marca 1924 r. w Horodnicy  
w powiecie Skałat w województwie tarnopolskim (obecnie 
Ukraina) w rodzinie polskich osadników. Po powrocie  
z zesłania powrócił w rodzinne strony ojca, osiedlając się  
w 1948 r. w Częstochowie. Swoją pierwszą pracę podjął  
w kuźni Raniewicza, a w roku 1953 założył własny zakład 
kowalski specjalizujący się m.in. w naprawie resorów 
samochodowych. Należał do Cechu Metalowców, będąc przez 
pewien czas członkiem Zarządu Cechu. W latach 90-tych był 
wiceprezesem Związku Sybiraków w Częstochowie. 
Wielokrotnie   odznaczany   za   swoją   działalność   zawodową  



Odradzające się w naszej parafii Bractwo św. Józefa zaprasza w swoje szeregi. 
Nawiązuje ono do chlubnej przeszłości, kiedy to na przestrzeni dwustu lat w jego 
zastępy wstępowały kolejne pokolenia naszych przodków, by pogłębiać swoją wiarę i 
szerzyć kult św. Józefa. Gdy na fali kontrreformacji w XVII wieku klasztory 
karmelitańskie przyniosły kult św. Józefa do Polski, jego czciciele zaczęli się skupiać w 
wielu bractwach poświęconych Opiekunowi Jezusa i Maryi. Powstawały one głównie 
na Śląsku, a najliczniejsze, bo zrzeszające około 100 tys. osób, zostało założone przez 
opata klasztoru cystersów Bernarda Rosę w Krzeszowie 19 marca 1669. Do Makowisk 
idea ta dotarła w I połowie XVIII w., a uroczystego wprowadzenia  dokonali Ojcowie 
Paulini z Jasnej Góry dnia 24 lipca 1740 roku. Warto zauważyć, że założenie tej 
konfraterni w naszej parafii miało miejsce ćwierć wieku wcześniej niż przy 
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (1766). Członkiem Bractwa św. Józefa może zostać 
mężczyzna, katolik, który ukończył 18. rok życia i pragnie prowadzić życie prawdziwie 
katolickie oraz dobrowolnie włącza się w zadania apostolskie Kościoła. Zobowiązuje 

się on do: 
• codziennej modlitwy w intencji rodzin w ogóle, a w 
szczególności rodzin zagrożonych rozbiciem oraz osób 
chorych i konających, 
• częstego przystępowania do sakramentu pokuty i 
pojednania, 
• świadczenie wzajemnej pomocy duchowej innym 
członkom Bractwa, 
• okazywania uczynków miłosierdzia wobec wszystkich 
będących w potrzebie, 
• chętnego uczestnictwo w życiu parafii i zaangażowanie 
społeczne. 
Podczas uroczystości religijnych członkowie Bractwa 
noszą stroje brackie (płaszcz z czapką i medal bracki).   

 

i społeczną. Wiedząc, że przeżył Syberię tylko 
dzięki głębokiej wierze matki i nieustannej jej 
modlitwie, sam prowadził życie głęboko 
religijne.  Razem z żoną był członkiem 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, świadczył 
nieocenioną pomoc przy budowie nowego 
kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w dzielnicy 
Lisiniec, wykonując w swoim warsztacie 
kowalskim metalowe okna oraz mosiężne 
świeczniki i żyrandole do parafialnej świątyni. 
Zewnętrznym wyrazem uznania fachowości 
warsztatu Hamerlów było zlecenie mu w 1986 r. 
wykonania krzyża ze stali nierdzewnej na szczyt 
wieży Jasnogórskiej. Józef Hamerla zmarł w 2018 roku i spoczął na cmentarzu 
parafialnym w Częstochowie. 
 

ZAPRASZAMY DO BRACTWA ŚW. JÓZEFA

Józef Hamerla pr  krzyżu 

na szczyt wieży jasnogórskiej

zy

NASZ MAŁY WIECZERNIK

Andrzej Pietrzyk

W bieżącym roku miną 22 lata, od kiedy w 
budynku po byłej szkole podstawowej w Ładzinie 
odprawiane są Msze święte. Wtedy bowiem, w 
roku 1999, zrodził się pomysł, aby dolną 
kondygnację budynku zaadoptować na potrzeby 
kaplicy mszalnej. Ideę tę udało się zrealizować 
dzięki wspólnym staraniom ks. Stanisława 
Ładochy, radnego Kazimierza Wawrzaka oraz 
sołtysa Jerzego Gwazdy z Radą Sołecką. 
Poświęcenia kaplicy dokonał Arcybiskup 
Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak w lutym 2003 roku, a w lipcu tego 
samego roku miejsce to nawiedził Obraz Jezusa Miłosiernego w czasie peregrynacji po 
Archidiecezji Częstochowskiej. Przy kaplicy mszalnej w Ładzinie zawiązała się też Róża 
Różańcowa pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, zrzeszająca 20 osób. Od 
samego początku kaplicą opiekują się mieszkańcy, sprzątają, dokonują drobnych 
napraw. W szczególności jest ona bardzo ważnym miejscem dla osób starszych, które 
nie maja możliwości samodzielnego dotarcia do kościoła parafialnego w Makowiskach. 
Dzięki uprzejmości pana burmistrza Piotra Mielczarka udało się wykonać podjazd 
przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Z roku na rok zmienia się też otoczenie 
kaplicy, a to dzięki funduszom płynącym z gminy, jak i od marszałka województwa 
łódzkiego. Wszystko dla dobra naszej wspólnoty. Pomimo posiadania swojej kaplicy 
mieszkańcy Ładzina biorą czynny udział w życiu parafii. Najlepszym tego przykładem 
było zaangażowanie całej wioski w przygotowanie dożynek gminno-parafialnych w 
2019 roku. Ale nie tylko wtedy Ładzin stanął  na wysokości zadania. W roku 2020, w 
Święto Objawienia Pańskiego, to właśnie z naszej miejscowości wyruszył barwny 
korowód prowadzony przez króla Baltazara,  łączący się potem w Orszak Trzech Króli. 
W tym samym roku, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, przypadł nam zaszczyt 
wykonania ołtarza na Boże Ciało. Mając za sobą pierwszą falę pandemii, mieszkańcy 
potraktowali to zadanie jako wyróżnienie. Byliśmy dumni. To był nasz ołtarz, nasza 
mała stacja na drodze Pana w tym szczególnym dniu. Warto też podkreślić, że w 
Ładzinie zachował się zwyczaj procesji błagalnej do krzyża w dniu poświęcenia pól. 
Szanowni parafianie, jeżeli Wam czasem nie po drodze w niedzielę do kościoła 
parafialnego, to zapraszamy do Ładzina, do naszej kaplicy. Może bez organów i bez 
ogrzewania zimą, ale w kameralnej atmosferze w sobotni wieczór można spełnić tutaj 
obowiązek niedzielnej Mszy świętej. 
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CUDOWNE SCHODY ŚW. JÓZEFA
W Santa Fé (hiszp. Święta Wiara) stolicy 
stanu Nowy Meksyk (USA) znajduje się 
kaplica loretańska, a w niej drewniane 
schody wiodące na chór, które zgodnie z 
prawami fizyki nie powinny były powstać.  
W 1852 roku siostry loretanki ze stanu 
Kentucky w USA przybyły do Santa Fé, 
celem założenia nowego klasztoru. Na 
miejscu okazało się, że większość 
mieszkańców (głównie Meksykanów i 
Indian), żyje w biedzie. Loretanki 
energicznie zaangażowały się w pomoc 
najuboższym i ewangelizację. Ich dziełem 
było zbudowanie szkoły, w której uczyły 
indiańskie i meksykańskie dzieci czytania i 
pisania. 
Po dwudziestu latach działalności uznały, 
że czas zbudować sobie kaplicę. Do 
budowy zatrudniono architekta Paula 
Mouly’ego. Ten przygotował projekt 
kaplicy długiej na 22 metry i na 7 metrów szerokiej. Dla mniszek, jako miejsce 
modlitwy, zaprojektował chór. Budowa kaplicy trwała pięć lat. Ściany zbudowano z 
specjalnego piaskowca, a stropy z kamienia wulkanicznego. Projektujący kaplicę 
architekt zmarł przed jej oddaniem. I dopiero gdy biskup przyjechał ją poświęcić, 
okazało się, że w przepięknej kaplicy siostry nie mają jak dostać się na swój chór, 
ponieważ wykonawcy zapomnieli wybudować schody, które połączyłyby kaplicę z 

chórem. Teoretycznie schody można było 
dobudować, ale w praktyce ze względu na bardzo 
małe rozmiary kaplicy żaden specjalista nie chciał 
się tego podjąć. Zapraszani fachowcy sugerowali, 
że w takich warunkach wejście na chór może 
odbywać się jedynie po drabinie. W tej sytuacji 
siostry rozpoczęły nowennę do świętego Józefa, 
który sam był cieślą, o pomoc w rozwiązaniu tego 
problemu Po zakończeniu nowenny, u drzwi 
kaplicy pojawił się mężczyzna oferujący 
skonstruowanie schodów, ale pod jednym 
warunkiem. Chciał, by zagwarantowano mu 
możliwość pracy w całkowitej samotności. 
Nieznajomy zamknął się na trzy miesiące w kaplicy 
z piłą i kilkoma innymi prostymi narzędziami 
stolarskimi. Co jakiś czas tylko wychodził z kaplicy, 
by piłować i moczyć drewno.  
 

Kaplica Loretto w Santa Fe

KANONICZNE PRZESZKODY 
DO WAŻNEGO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA 

9. PRZESZKODA POKREWIEŃSTWA 
Przeszkoda pokrewieństwa ma miejsce wtedy, gdy 
narzeczonych łączy bliski związek krwi, powstały na skutek 
bezpośredniego lub pośredniego pochodzenia od 
wspólnego przodka. Podstaw do powstania w kościele tej 
przeszkody dostarczyła starożytna tradycja (najstarsze ludy 
nie dopuszczały do małżeństwa między najbliższymi;  

Prawo Mojżeszowe surowo zabraniało małżeństw między najbliższymi; św. Paweł 
wspomina o ciężkiej karze za kazirodztwo.  
Istnienie tej przeszkody uzasadnione jest wieloma racjami:  
• ze względu na zdrowie (zbyt bliski związek krwi u rodziców sprzyja ujawnianiu się u 
potomstwa cech niekorzystnych), 
• wzgląd moralny (ochrona czystości ogniska domowego; ustrzeżenie przed 
niebezpieczeństwem grzesznej poufałości m. członkami najbliższej rodziny), 
• wzgląd społeczny (dzięki łączeniu się ludzi obcych następowała szeroka integracja 
społeczeństwa). 
Ważnym motywem przy ustanawianiu przeszkody pokrewieństwa było pragnienie, 
aby chrześcijanie nie zawierali małżeństw endogenicznych, czyli zawieranych 
jedynie wewnątrz danego rodu czy szczepu. 
Pokrewieństwo określamy przez  LINIE i STOPNIE. Istnieją dwie linie: 
1. Linia prosta obejmuje wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków, itd.) i 
zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków, itd.) 
2. Linia boczna łączy osoby nie pochodzące bezpośrednio od siebie, posiadające jednak 
wspólnego przodka. 
Obecnie przeszkoda pokrewieństwa ma następujący zakres:  
1. W linii prostej we wszystkich przypadkach; nieważne jest więc małżeństwo m. 
wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, bez względu na to, czy pokrewieństwo powstało 
wskutek zrodzenia małżeńskiego czy pozamałżeńskiego. 
2. W linii bocznej do czwartego stopnia włącznie. 
 
 
 
 
 
 
 
Przeszkoda pokrewieństwa może ustać przez dyspensę, jednak nigdy nie udziela się 
dyspensy  w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej (brat i siostra). 
Przeszkoda pokrewieństwa w linii prostej (ojciec - córka lub matka - syn, itd.) wywodzi 
się z prawa naturalnego. Przeszkoda pokrewieństwa w 3. i 4. stopniu linii bocznej 
jest pochodzenia kościelnego. Z ważnej przyczyny prawodawca może udzielić 
dyspensy 

Jan (wspólny przodek)

Adam    2    

4    4    

3    
Anna

Błażej    Barbara

Cezary  Cecylia
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HISTORIA SZKOŁY W MAKOWISKACH
Korzenie Szkoły Podstawowej w 
Makowiskach sięgają XIX wieku, kiedy to 
jednoklasowe szkoły dla wiejskich dzieci 
w różnym wieku mieściły się zazwyczaj w 
jednym wynajętym pomieszczeniu. 
Najstarsze informacje na temat miejscowej 
placówki pochodzą od Michała Więcławika 
z Makowisk Centralnych. Przekazał on 
Antoniemu Hłopasiowi, który zamieścił tę 
informację w swoich notatkach, że w 1860 
r. szkoła mająca 3 oddziały znajdowała się 
na Czerkiesach w budynku Augustyna 
Piskorskiego, który pełnił również funkcję nauczyciela. Naukę pobierały tam dzieci z 
Makowisk, Czerkies, Ładzina i Podładzina. Kilka lat później szkołę przeniesiono do 
domu parafialnego w Makowiskach, gdzie nauczycielem przez trzy lata był nieznany z 
imienia pan Wróblewski. Z kolei od 1875 r. zajęcia edukacyjne odbywały się w 
sąsiadującym z placem kościelnym budynku pana Romana Trzebskiego. Funkcję 
nauczyciela pełnił wówczas pan Kine. 
W tym czasie na ulicy Cmentarnej, na placu darowanym przez ówczesnego dziedzica, 
powstał nowy obiekt przeznaczony na szkołę. Był to budynek drewniany, pokryty 
strzechą. Funkcję nauczycieli pełnili wtedy m.in. Franciszek Maciejewski (1880-1885), 
lubiany przez wszystkich,z rozległą wiedzą weterynaryjną, Edward Kowalski (1885-
1897) oraz pan Dymitrowicz (1899-1900), po którego wyjeździe szkołę zamknięto, a 
wkrótce potem strawił ją ogień. Ponownie nauczanie wznowiono  w domu wynajętym 
od Ignacego Więcławika. Na krótko przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, w 
1913 lub 1915 roku, powstała w Makowiskach szkoła murowana. Do jej powstania 

przyczyniła się pani 
Helena Olczykówna, a 
plac pod budynek dał 
sędzia Klamborowski. 
W tym czasie szkoła, 
mimo że brakowało 
w niej podstawowych 
sprzętów, cieszyła się 
wielką popularnością, 
władze pozwalały 
jednak na naukę tylko 
jednego dziecka z 
rodziny - z reguły 
chłopca. 

 Po 1918 roku odrodzona Polska podjęła działania na rzecz upowszechnienia 
szkolnictwa, czego skutkiem  było utworzenie najpierw czterech oddziałów po jednej 
klasie, a następnie czterech oddziałów po dwie klasy.  

Budynek szkoły, rok 1963

Lata 20-te, wśród dzieci szkolnych ks. J. Zaborski i Wł. Meyerowa

JEDNA Z NAJSTARSZYCH MODLITW DO ŚW. JÓZEFA 

Po ukończeniu dzieła siostry zobaczyły 33 
drewniane stopnie (tyle schodków, ile lat 
przeżył na ziemi Jezus), wijące się spiralnie  
w górę, bez wsparcia na jakimkolwiek słupie, 
wykonane bez użycia ani jednego gwoździa. 
Specjaliści nie potrafili zrozumieć, jakim 
cudem coś takiego się trzyma?  
A trzyma się tak od 140 lat aż do dziś. Ponadto 
schody wykonano z rzadkiego budulca - 
drzewa o wielkiej trwałości, z pewnością nie 
występującego w okolicy.  
Stolarz odszedł, zanim przełożona zdążyła 
zapłacić, więc siostry zaoferowały nagrodę 
każdemu, kto pomógłby ustalić jego 
tożsamość. Nikt się jednak nie pojawił. Czyżby 
to był sam św. Józef? Czy też może ktoś, kogo 
św. Józef „przysłał” do sióstr? Nie wiadomo, 
ale siostry były pewne: ich modlitwy zostały 
wysłuchane.  
Każdego roku około 250 tysięcy pielgrzymów 
przyjeżdża do Santa Fé, aby w tutejszej kaplicy 
podziwiać „cudownie” wykonane schody  
w przekonaniu, że św. Józef naprawdę pomaga ludziom w problemach! 
 

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga 
jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, 
powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. 

O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne 
wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna 
wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – 
poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje 
dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze 
wszystkich ojców. 

O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się 
kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach 
zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy 
On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w 
moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś 
Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę 
wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, 
patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen. 
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mieszkalny był niedostosowany do jej potrzeb i wymagał remontu. W roku 1956 
uznano za konieczne, aby szkoła wróciła do swojej pierwotnej siedziby. Na konieczną 
renowację pieniądze pozyskano od ludności, która zaangażowała się także w remont i 

rozbudowę. Placówkę oddano do użytku 1 września 
1958 roku. Szkoła powróciła na swoje miejsce.  
W latach 1961-63 otynkowano budynek, częściowo 

go ogrodzono, usunięto ganek z frontowej 
części i wstawiono okno, dzięki czemu 
korytarz zyskał światło dzienne.  
W 1964 roku założono pracownię fizyczno-
chemiczną, a rok później powstała pracownia 
zajęć praktyczno-technicznych. Od tego roku 
działalność swą rozpoczął sklepik szkolny.  
W czerwcu 1970 r. zorganizowano pierwszą 
zbiorową wycieczkę krajoznawczą przez 
Kraków do Poronina i Zakopanego, w której 
wzięli udział uczniowie klas ósmych. 

 mgr Dorota Zdybowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektorzy/kierownicy Szkoły Podstawowej  
w Makowiskach od 1945 r. 
Helena Gaik 1945 – 1953 
Tadeusz Posmyk  1953 – 1961  
Antoni Hłopaś 1961 – 1972 
Stanisław Kuliński 1972 - 1973 
Edmund Grudziński  1973 – 1974  
Stanisław Kuliński 1974 – 1985  
Bronisława Boratyn 1985 – 1999 
Maria Janicka  1999 – 2019 
Dorota Zdybowicz 2019 - aktualnie 

 (Informacje wykorzystane w artykule zostały zaczerpnięte w dużej mierze z rozmów 
przeprowadzonych z mieszkańcami wsi, które zebrali pan Antoni Hłopaś i pani Dorota 
Zdybowicz.) 

Lata 60-te, od lewej siedzą: p. Chrostowska, 
St. Kuliński, Fr. Bylica, T. Szatan

od lewej stoją: Fr. Bylica, 
p. Żurawska, A. Hłopaś, H. Gaikowa

Rok 1963, T. Posmyk, E. Urbaniak, 
p. Chrostowska, Z. Okoń, T. Szatan, J. Dąbrówka

W latach 1930-1934 szkoła 
liczyła pięć oddziałów, a na 
potrzeby nauczania 
wynajmowano od
mieszkających w pobliżu 
gospodarzy dodatkową 
salę. Pieczę nad placówką   
pełniła   Halina  Gaikowa,  
która   od  roku  1920  aż  
do  wybuchu  II   wojny 
 światowej uczyła i 
kierowała szkołą oraz 
zatrudniała  między innymi 
Leonarda Stanika, p. 
Śliwowskiego, Władysława Uchańskiego, Lucynę Darską (1926-30), p. Kotlińskiego, 
Genowefę Zalewską, Józefa Reselskiego (1937-39) i Władysława Tkaczyńskiego, który 

został aresztowany przez Niemców 
i stracony w Dachau. 
Na jesieni 1939 roku, po 
zakończeniu działań wojennych, 
szkoła wznowiła działalność, ale 
już w pierwszych dniach 1940 roku 
placówka została zamknięta przez 
władze okupacyjne, które 
przeznaczyły ją na siedzibę 
niemieckiej organizacji
młodzieżowej „Hitlerjugend”. Po 
okupacji p. Halina Gaikowa 

natychmiast przystąpiła do organizowania nauczania. W 1945 r. funkcjonowały cztery 
klasy a wkrótce siedem. Powstała Publiczna Szkoła Powszechna. 
W roku 1950 władze 
podjęły decyzję o 
przeniesieniu szkoły do 
dworku, a budynek 
przekształcono na świetlicę 
dla członków spółdzielni 
produkcyjnej oraz od roku 
1954 na miejsce posiedzeń 
Prezydium Rady
Narodowej. Uczniowie i 
nauczyciele pozbawieni 
własnej siedziby musieli 
borykać się ze złymi 
warunkami    lokalowymi,   ponieważ   zaadoptowany   na   szkołę   dawny   budynek  

Lata 30-te, na tle szkoły od lewej: p. Żurawska 
Ks. Wł. Wilczyński, Helena Gaikowa z mężem

Lata 50-te, od lewej stoją: T. Posmyk, J. Stanik, Fr. Bylica

Lata 50-te, od lewej stoją T. Posmyk I. Haczykowska, 
Fr. Bylica
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