
rzystwa Przyjaciół Klimontowa Andrzej Borycki, uczcili czterowiekową 
rocznicę Praw Miejskich Klimontowa.

Sesje otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Klimon-
tów Bolesław Zieja, na wstępie informując wszystkich uczestników sesji 
o wyłożonej przed salą obrad księdze pamiątkowej, po czym przywitał 
przybyłych na sesje przedstawicieli wszystkich stanów i zawodów, rad-
nych i proboszczów, przybyłego pana prof. Eugeniusza Niebelskiego (au-
tora dwóch książek o Klimontowie), kierowników jednostek organizacyj-
nych, sołtysów, członków Społecznego Komitetu Obchodów 400-lecia 
Nadania Praw Miejskich miejscowości Klimontów, pana Wójta i Sekreta-
rza Gminy Klimontów, przedstawicieli radia i telewizji, a także zgroma-
dzoną młodzież.
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Uroczystą sesją z okazji 400-lecia Nadania Praw Miejskich miej-
scowości Klimontów, odbywającą się 30 stycznia 2004 roku w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Klimontowie, władze Gminy Klimontów, 
wśród nich radni Gminy Klimontów, Wójt Gminy Bogusław Mrozow-
ski, Sekretarz Gminy Andrzej Zientkiewicz, Skarbnik Gminy Krystyna 
Cichoń, oraz radni powiatu sandomierskiego Dariusz Kwapiński i Sta-
nisław Bajur, sołtysi, dyrektorzy szkół, członkowie Społecznego Komi-
tetu Obchodów 400-lecia Nadania Praw Miejskich miejscowości Kli-
montów, przedsiębiorcy, jak również liczni zaproszeni goście, wśród nich 
proboszcz parafii Klimontów ksiądz Kanonik Adam Nowak, proboszcz 
parafii Olbierzowice Andrzej Teper oraz wykładowca Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego w Lublinie Eugeniusz Niebelski i prezes Towa-

400-ROCZNICA NADANIA PRAW 
MIEJSKICH DLA KLIMONTOWA

Od wczesnych godzin rannych 15 lutego 
rozbrzmiewał charytatywny „Koncert Zimo-
wy”, rozpoczynający akcję „Ofiaruj Dzieciom 
Wakacje” – 2004. Wolontariusze ze skarbon-
kami gromadzili wokół siebie wielu ofiarodaw-
ców, którzy mogli jednocześnie posłuchać – 
brzmiącej z tarasu usytuowanego w Gminnym 
Ośrodku Kultury przy ul. Krakowskiej w Kli-
montowie – dobrej muzyki w wykonaniu zespo-
łu VOLT, zapraszającego wszystkich do udziału 
w koncercie rozpoczynającym się o godz. 16:30 
w sali widowiskowej.

Koncert rozpoczęło „Gminne Studio Pio-
senki i Muzyki” oraz zespół GEST taneczny-
mi etiudami karnawałowymi, by później po tak 
artystycznym wstępie można było podziwiać 
grę zespołów ALLEGRO, VOLT, EBLANCE-
BAND oraz gwiazdę zespołu KIND of BLUE i 
konferansjera koncertu Karolinę Zarodę.

Jednocześnie składamy serdeczne słowa 
podziękowania sponsorowi nagród, które zosta-
ły rozlosowane wśród osób kupujących wej-

ściówki, tj. firmie VICTOR-2 pana Mieczysława 
Cichonia, za okazane serce, gdyż zebrana pod-
czas koncertu kwota ze sprzedaży wejściówek 
oraz kwesty zamknęła się sumą 771,08 zł, która 
da nam jeszcze większe możliwości uatrakcyj-
niania wypoczynku dzieci z rodzin biednych.

Dodajmy, że wszyscy wolontariusze, organi-
zatorzy koncertu, zespoły muzyczne oraz oso-
ba prowadząca koncert, pracowali nad oprawą 
koncertu bezinteresownie i z wielkim zaanga-
żowaniem. Trzeba też tutaj powiedzieć, iż akcja 
nasza przez osiem lat trwania pozwoliła wyje-
chać na wakacyjny wypoczynek, aż 307 dzie-
ciom z rodzin biednych.

Tym samym dziękujemy wszystkim spon-
sorom i ofiarodawcom, dotychczasowym i 
obecnym za uczestnictwo, w tym szlachet-
nym przedsięwzięciu, jednocześnie zaprasza-
jąc wszystkich na finał akcji, który będzie miał 
miejsce w pierwszą niedzielę lipca 2004 roku, 
na stadionie LKS „Klimontowianka” w Kli-
montowie.

KONCERT ZIMOWY
CIĄG DALSZY NA STRONACH 2 I 3
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UCHWAŁY 
RADY GMINY
Uchwała Nr X/117/04 Rady Gminy 

w Klimontowie z dnia 30 stycznia 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

w sprawie nadania stutusu miasta miejscowości Klimontów
Rada Gminy w Klimontowie podjęła uchwałę o poddaniu konsultacji 

z mieszkańcami (w podziale na sołectwa) projektu uchwały Rady Gminy 
wnioskującej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie 
statusu miasta miejscowości Klimontów.

Konsultacje zostaną przeprowadzone we wszystkich sołectwach gmi-
ny w terminie do 15 marca 2004 roku. Konsultacje z mieszkańcami miej-
scowości Klimontów mogą być prowadzone ulicami. Uprawnionymi do 
wzięcia udziału w konsultacji są mieszkańcy sołectw, którzy najpóźniej 
w dniu jej przeprowadzenia posiadają ukończone 18 lat. Wyniki konsulta-
cji Wójt Gminy przedstawi Radzie na kolejnej sesji Rady Gminy, oddziel-
nie w gminie i miejscowości Klimontów. Wyniki konsultacji zdecydują o 
podjęciu przez Radę Gminy uchwały wnioskującej o nadanie statusu mia-
sta miejscowości Klimontów.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

Uchwała Nr X/116/04 Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/97/03
Rada Gminy w Klimontowie uchwaliła co następuje: w uchwale 

Nr VIII/97/03 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 listopada 2003 r. 
w sprawie uchwalenia podatku od środków transportowych (Dz. U. Woj. 
Świętokrzyskiego Nr 260, poz. 2619) wprowadza się następujące zmiany:
• w § 1 ust.3 pkt. b) przy liczbie osi - trzy zwiększa się stawkę podatku 

z 1.550,00 zł i określa się go w wysokości 1.576,31 zł.
• w § 1 ust.5 pkt. b) otrzymuje brzmienie:

b) równej lub wyższej niż 18 t i mniejszej niż 31 t:
– o liczbie osi - dwie: 1.500,00 zł

• w § 1 ust.5 pkt. c) otrzymuje brzmienie:
c) równej lub wyższej niż 31 t:

– o liczbie osi - dwie: 1.600,00 zł
– o liczbie osi - trzy: 1.722,97 zł”

• w § 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używa-
nia łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zwieszenia osi 
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 t i mniejszej niż 18 t:

– o liczbie osi - dwie: 1.400,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 t, a mniejszej niż 31 t:

– o liczbie osi - dwie: 1.500,00 zł
c) powyżej 31 t:

– o liczbie osi - dwie: 1.937,76 zł
d) równej lub wyższej niż 36 t, a mniejszej niż 40 t:

– o liczbie osi - trzy: 1.722,97 zł
• w § 1 ust.9 pkt. b) otrzymuje brzmienie:

b) równej lub wyższej niż 18 t mniejszej niż 38 t:
– o liczbie osi - jedna: 1.200,00 zł
– o liczbie osi - dwie: 1.291,00 zł

• w § 1 ust.9 pkt. b) otrzymuje brzmienie:
b) równej lub wyższej niż 18 t i mniejszej niż 38 t:

– o liczbie osi - jedna: 1.200,00 zł
– o liczbie osi - dwie: 1.291,07 zł

• w § 1 ust.9 pkt. c) otrzymuje brzmienie:
c) równej lub wyższej niż 36 t, a mniejszej niż 38 t:

– o liczbie osi - dwie: 1.699,87 zł
– o liczbie osi - trzy: 1.280,68 zł

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała podle-
ga ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Po przyjęciu porządku obrad oraz krótkim okolicznościowym wpro-
wadzeniu uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Klimontowie, 
przedstawili widowisko słowno-muzyczne poświęcone dziejom Klimon-
towa od zarania istnienia aż po dzień dzisiejszy. Widowisko w przepięknej 
scenografii przedstawiającej najważniejsze zabytki Klimontowa, wykona-
nej przez Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie, z epizodami z życia 
Klimontowa i klimontowian, którzy w szczególności zapisali się złotymi 
zgłoskami w historii naszego miasteczka, m.in. założyciela miasta Klimon-
tów Jana Zbigniewa Ossolińskiego, jego syna Jerzego, wielkiego działacza, 
społecznika Jakuba Zysmana, znanego poety futurysty Brunona Jasieńskie-
go. Trudno wymienić tu twórców tego wspaniałego widowiska artystyczne-
go, ale podziwiając kunszt włożony w przygotowanie i wykonanie oraz całą 
oprawę artystyczną nie można nie wspomnieć tu o Tomaszu Ferensie, Mar-
cinie Maziarzu, Darku Chmielowcu, Jadwidze Kowalskiej i Barbarze Bil-
skiej – to po prostu wspólny pomysł, wspólna realizacja zwieńczyła dzieło.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu młodych artystów rozległy się gromkie 
oklaski, po czym głos zabrał autor wielu publikacji naukowych i dwóch 
wydań książkowych o Klimontowie prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski, 
mówiąc m.in. „Miasto Klimontów powstało na surowym terenie, po wyrę-
bie lasu, prawdopodobnie na zasadach prawa chełmińskiego, czyli po nada-
niu aktu miasta przez Wojewodę Sandomierskiego Jana Zbigniewa Osso-
lińskiego dnia 2 stycznia 1604 roku, wyrąbano las i wytypowano rynek i 
ulice. W dokumencie (zaginionym w 1870 r.), który pozostawił Ossoliń-
ski jest mowa o radzie miejskiej. Prawo magdeburskie regulowało wygląd 
zewnętrzny, a przede wszystkim wewnętrzną organizację miasta. Miastem 
zarządzał sam Ossoliński i rada miasta, mieli się tu budować „ludzie uczci-
wi, wolni i też kupiectwa wszelkiego, także rzemieślnicy wszelacy i ludzie 
rozmaitych religii”. Ossoliński warował sobie prawo do mianowania 1/2 
rady miasta. Wójt i rada miasta miała strzec wspólnie miasta. Takie było 
ich głównie zadanie. Po śmierci Ossolińskich, kiedy Klimontów przeszedł 
we władanie ich potomków, staraniem Kalinowskich zostały nadane nowe 
prawa miasta. Klimontów miał wtedy dwóch burmistrzów, wójta i pięciu 
ławników, miał też prawo miecza, czyli skazywania na karę śmierci, a oby-
watelami miasta mogli zostać wszyscy ci, którzy mieszkali na terenie mia-
sta, lub poprzez urodzenie, lub też zajmujący się jakimkolwiek rzemiosłem. 
Nie miała praw miejskich szlachta mieszkająca w mieście, ale posiadająca 
majątki poza miastem oraz duchowieństwo.” Tu zaznaczył, iż jest w Kli-
montowie bardzo ważny dokument „księga bractwa różańcowego”, wiemy 
z niej, że w 1636 roku obywatelami tego miasta byli tacy ludzie jak rodzi-
na Adama Pistora, Stanisław Kopeć, a w XVIII w. rodzina Kostańskich, 
Terlekiewiczów, Zielińskich oraz to, iż na przełomie XIX i XX w. w Kli-
montowie działał i pracował adwokat Adam Bartkowski, a także aptekarz 
Kazimierz Majewski. Jest też wzmianka, że od roku 1604 do lipca 1870 r. 
Klimontów był miastem. Pierwszy okres świetności przypadł na pierwsze 
50 lat, wtedy to Klimontów liczył 24 domy i 530 mieszkańców, w tym 200 
żydów. W 1616 r. przychodzą do Klimontowa dominikanie,  wtedy to w 
1626 r. powstaje pierwsza w Klimontowie parafia, a w 1643 r. rozpoczyna 
się budowa kolegiaty klimontowskiej.

Prof. Niebelski w swym wystąpieniu wspomniał również o morowym 
powietrzu, które nawiedziło Klimontów kilkakrotnie, w 1663, 1831 i 1841 
r. Brak nadziei na poprawę losu, nędza, zarazy wypędzały mieszkańców 
Klimontowa. Ale w poł. XIX w. rozpoczyna się rozwój Klimontowa – 
liczy on wtedy 2.000 mieszkańców, by pod koniec tegoż wieku liczyć  już 
3.000 mieszkańców. Dane z 1921 r. wskazują, iż Klimontów liczył wte-
dy już 6.500 mieszkańców, znajduje się tu telegraf, poczta, oświetlenie, są 
rzeźnie, masarnie, browary i młyny. Kończy ten okres świetności II wojna 
światowa, w wyniku której zniszczonych jest około 50% domów a więk-
szość mieszkańców ginie. Kończąc swoje wystąpienie dodał, że Klimon-
tów to miasto 3 zabytków: dwóch kościołów i synagogi. Jest wiele wokół 
takich miejscowości, które nie mogą się poszczycić nawet jednym, a nie aż 
dwoma tak pięknymi kościołami. Dlatego dbajcie o kościoły – zaapelował 
– chciałbym, żeby do Klimontowa wrócili dominikanie, żeby Klimontów 
korzystał ze swoich pięknych walorów, z bogatej historii nakreślonej zna-
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komitymi polskimi rodami dla bogactwa i rozwoju tej pięknej gminy, czego 
życzę wszystkim mieszkańcom Klimontowa i gminy. 

Następnym prelegentem był pan Damian Sieranta, dyrektor Zakładu Ener-
getycznego w Staszowie, który dziękując za zaproszenie na tak znakomitą 
uroczystość, jako mieszkaniec Klimontowa złożył na ręce Wójta Gminy Kli-
montów list gratulacyjny z okazji tak szacownego jubileuszu. Ten wymowny 
gest potwierdziło wystąpienie pana Adama Przybylskiego, który powiedział 
m.in. „Dumny jestem, że pochodzę z Klimontowa, że tu mieszkam – dbajmy 
więc o jego rozwój o jego przyszłość, bo niepowtarzalne jest miejsce, w któ-
rym przyszło nam razem żyć, doceńmy to, zostawiając jakiś namacalny ślad 
naszej obecności przyszłym pokoleniom, pamiętajmy o naszej wielowiekowej 
tradycji i znamienitych rodach, które ją tworzyły.” 

Wójt Gminy Klimontów odnosząc się do tych wystąpień w sposób zwię-
zły i konkretny omówił jedną z najważniejszych spraw bieżącego roku, a 
mianowicie kalendarz imprez związanych z obchodami 400-lecia Nadania 
Praw Miejskich. Poinformował jednocześnie, iż 1 grudnia 2003 r. powołał 
Społeczny Komitet Obchodów 400-lecia nadania Praw Miejskich miejsco-
wości Klimontów. Po przedstawieniu zadań Komitetu, do którego należy 
m.in. opracowanie wniosków i propozycji dotyczących organizacji i koor-
dynacji obchodów, a w szczególności działań z tym związanych, przed-
stawił skład Komitetu do którego weszli: ks. kanonik Adam Nowak, Ewa 
Mrozowska, Teresa Zientkiewicz, Małgorzata Zieja, Krystyna Wiśniewska, 
Czesław Fijałkowski, Anna Piątkowska, Zdzisław Stasiak, Maria Kubik, 
Stanisław Sas Tarnawski, Anna Wyrzykowska, Piotr Bokwa, Stanisław Ter-
lecki, Mieczysław Gradzik, Bolesław Zieja, Krzysztof Zieliński, Józef Przy-
bylski, Józef Przybylski, Aleksander Zieleziński, Zofia Szymańska, Henryk 
Kryj, Lucyna Napieracz, Jerzy Cichoń, Jóżef Kowalski, Kazimierz Kubik, 
Zbigniew Gawryś, Zbigniew Kalina, Zdzisław Kazimierski, Józef Bargiel, 
Lucjan Widłak, Jóżef Błąkiewicz, Damian Sierant, Maciej Sierant, Józef 
Adamczak, Ludwik Goździewski i Barbara Bilska. Odbyły się już robocze 
posiedzenia Komitetu, mające na celu powołanie zespołów analizujących 
projekty dyplomów bądź odznaczeń, które będą wręczane zasłużonym kli-
montowianom. Na koniec, nawiązując do pojawiających się głosów o przy-
wróceniu praw miejskich miejscowości Klimontów, powiedział, że jeśli 
będzie taka wola mieszkańców gminy podejmie wspólnie z przewodniczą-
cym odpowiednią procedurę. 

Po kilku wolnych głosach wystąpił redaktor naczelny tygodnika „Czas 
Powiśla” Andrzej Borycki, mówiąc m.in. że naród który nie pamięta o prze-
szłości nie ma przyszłości, a deklarując daleko idącą współpracę w realizacji 
obchodów zwrócił się do władz gminy z wnioskiem o nadanie Gimnazjum 
imienia Jana Zbigniewa Ossolińskiego a jednej z ulic Klimontowa nazwę Sio-
stry Urszuli Herman.

W swym pięknym wystąpieniu ks. dziekan Adam Nowak podkreślił swój 
udział w tak wielkiej uroczystości, jakimi są obchody czterech wieków Nada-
nia Praw Miejskich dla miejscowości Klimontów, mówiąc m.in. „Ksiądz ma 
dbać o wydźwięk duchowy tej wspaniałej uroczystości. Wszystkim organiza-
torom ta myśl duchowa ma przyświecać, ona ma skupiać, ona ma jednoczyć 
we wspólnych działaniach. Uroczysta msza św. 2 stycznia 2004 r. miała za 
zadanie podziękować opatrzności Bożej i fundatorom za te 400 lat i jednocze-
śnie prosić o pomyślną przyszłość.” Nawiązując do swojej obecności w Kli-
montowie wspomniał również o zabytkach, dodając: „W tak sędziwym wieku 
wszyscy bez wyjątku oczekujemy pomocy i wsparcia. Dlatego też z należy-
tym szacunkiem uczcijmy tą szacowną uroczystość, która powinna stanowić 
promocję tego pięknego, bogatego w historię miasteczka i jego mieszkańców, 
którzy budując przyszłość nie zapominają o przeszłości, którą tworzyły dla 
nas rody Ossolińskich, czy Ledóchowskich. Proponuję, żeby poświęcić dzień 
rodzinie Ledóchowskich oraz dzień Dominikanom. Myślę, że w imię Boże 
uda nam się wspólnie coś zrobić, nie dla ciebie nie dla mnie, ale dla naszej 
społeczności. Szczęść Boże.”

Na zakończenie sesji radni 14 głosami za przyjęciem uchwały, przy jed-
nym wstrzymującym się, przyjęli uchwałę o podjęciu działań na rzecz przy-
wrócenia dla Klimontowa utraconych na wniosek samych mieszczan praw 
miejskich. 

Uroczystą sesję zakończyło wspólne odśpiewanie Roty.

Film „Powrót króla” wyprodukowany został w 2003 roku, w USA i 
Nowej Zelandii, w reżyserii Petera Jacksona, scen. Peter  Jackson, Phi-
lipp Boyens, muz. Howard Shore, scenogr. Grant Major, obsada: Eljah 
Wood, Jan Mckellen, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Sean Astin i 
inni, na podstawie powieści J.R.R. Tolkiena.

„Powrót króla” jest kontynuacją dwóch pierwszych części, zatytuło-
wanych: „Drużyna Pierścienia” i „Dwie wieże”. W trzeciej części Try-
logii Władcy Pierścieni dochodzi do konfrontacji sił Władcy Ciemności 
Saurona ze zjednoczonymi siłami ludów Sródziemia. Film obrazuje osta-
teczne rozwiązanie ciągniętej z epickim rozmachem historii Pierścienia. 
W tej części wyjaśnia się czy Frodowi uda się wykonać powierzona mu 
misję – a mianowicie zniszczyć Jedyny Pierścień. „Powrót króla” rozpo-
czyna się w momencie, w którym kończą się „Dwie wieże”. Frodo i Sam w 
towarzystwie Golluma zdążają do Mordoru, Merry i Pippin wraz z Drzew-
cami urzędują w zniszczonym Orthanku, do którego przyjeżdżają Lego-
las, Gimli, Aragorn i Gandalf. Wkrótce wszyscy wyjadą do Minas Tirith, 
gdzie na polach Pelennoru, zmierzą się ze sobą armie ludzi i Saurona.

Tolkienowski „Powrót króla” obfituje w największą w całej trylogii 
ilość opisów batalistycznych. Jackson pokazał na ekranie tę historię w 
taki sposób, żeby nie zniechęcić widzów nie przepadających za kinem 
batalistycznym, a jednocześnie nie narazić się zagorzałym fanom trylo-
gii. Sceny bitwy na polach Pelennoru z wydarzeniami rozgrywanymi w 
głębi Mordoru, a widz przez większą część trwającej prawie trzy i pół 
godziny seansu, nie może oderwać oczu od ekranu i praktycznie nie czu-
je upływającego czasu.

Reżyserowi należy się pochwała za znakomite efekty specjalne i 
realizacje wojennych widowisk. To, co widzimy na ekranie, wydaje się 
niewiarygodne. Kilkuset tysięczne armie ścierają się ścierają się ze sobą 
pod murami Minas Tirith, pod miotanymi kamieniami pękają szańce, 
po niebie śmigają Nazgule, a olbrzymie Olifanty sieją spustoszenie w 
szeregach ludzi. Wiemy, że te sceny są dziełem specjalistów od animacji 
komputerowej, ale wykonano je tak perfekcyjnie, że czujemy się jakby-
śmy patrzyli na prawdziwe istoty.

Podobnie jest ze scenografią Alana Lee i Johna Howe›a. Większość 
obrazów na dużym ekranie robi niesamowite wrażenie. Widok wykutego 
w skałach Minas Tirith zapiera dech w piersiach. Przepiękne rozciągają-
ce się krajobrazy gór i polan nadają filmowi uroku.

Jedna ze wzruszających scen, najlepiej zapamiętanych przeze mnie, 
to walka Eowiny z Nazgulem. Świeża, naturalna Eowina pod osłoną 
zbroi, walczy z odwagą w obronie ojca. Również efektowną sceną jest 
ucieczka Froda przed ogromnym pająkiem. Impulsywna, szybka muzy-
ka sprawia, że widz ogląda te sceny z zapartym tchem. Gdy wstrętny 
potwór złapał w swoje szpony biednego hobbita i owinął swoją pajęczy-
ną, pojawia się wcześniej odrzucony i oczerniony przez niego przyjaciel 
– Sam. Jest to przyjaciel na dobre i na złe. Te sceny były bardzo liryczne 
i wzruszające. Można było na nich uronić łezkę. 

Jacksonowi nie udało się jednak uniknąć kilku błędów. W filmie nie 
pojawia się w ogóle postać Sarumana, co jest decyzja nieco chybioną. W 
końcu był on jednym z głównych przeciwników bohaterów, a jego poja-
wienie się jest jednym z wydarzeń kończących powieść.

Z powodzeniem można było zrezygnować z wątku Denethora, albo 
drastycznie go skrócić, bowiem nie wnosi on nic istotnego do treści fil-
mu. Szkoda też, że niektórzy bohaterowie są w „Powrocie króla” zwy-
czajnie niewykorzystani. Gimli przez cały film wypowiada zaledwie 
kilka kwestii, podobnie jak Legolas, który jednak stał się bohaterem jed-
nej z najbardziej widowiskowych scen w obrazie. Wszystkie te „potknię-
cia” nie obniżają jednak wartości filmu.

„Powrót króla” to wspaniały film, który nikogo na pewno nie roz-
czaruje. Pokazuje on przyjaźń, honor, odwagę. Film zarówno fascynuje 
świetnie dopracowanymi bitwami i wzrusza lirycznymi scenami. Fanów 
Tolkiena zachęcać nie trzeba. Natomiast pozostałych serdecznie zachę-
cam do obejrzenia tej ekranizacji.

KAROLINA CZAJKOWSKA, GIMNAZJUM W KLIMONTOWIE

MŁODZI DZIENNIKARZE PISZĄ

POWRÓT KRÓLA
RECENZJA FILMU

NADANIA PRAW
KLIMONTOWA
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Biografie bohaterów tej opowieści w 
początkowej fazie wydają się niemal 
bliźniacze. Ich ojcowie byli zasymilo-

wanymi Żydami. Przykładni patrioci i społeczni-
cy, dla których Polska była Ojczyzną z wyboru. 
Dla ich synów Ojczyzną był język. Od dzieciń-
stwa pisali wiersze. Obaj spędzili wczesną mło-
dość i okres dojrzewania w targanej rewolucyjny-
mi spazmami Rosji. Żywioł bolszewicki wydawał 
im się oczyszczającym świat płomieniem. 

Gdy wybuchała niepodległość powrócili do 
kraju. Byli już pełnoletni i zbuntowani. Każ-
dy z nich marzył o karierze poetyckiej i sławie. 
Kim byli ci młodzieńcy, których wiersze zdobią 
dziś niemal każdą antologię poezji polskiej? To 
herold polskiego futuryzmu i genialny bajkopi-
sarz: Bruno Jasieński i Jan Brzechwa. Ścieżki 
ich życia po raz pierwszy przecięły się w zapo-
mnianym już dziś dworku w Pęchowie oddalo-
nym od Klimontowa o niecałe dwa kilometry.

Trudne początki i wojskowy mundur
Niewiele brakowało aby gwiazdy Jasień-

skiego i Brzechwy nie rozświetlały firmamentu 
poezji polskiej. Bolesław Leśmian po przeczyta-
niu wierszy swojego kuzyna zawyrokował, że są 
nic nie warte. Radził Brzechwie aby czym prę-
dzej wszystkie je wrzucił do pieca i raz na zawsze 
wybił sobie marzenia o byciu poetą. Podob-
na przygoda spotkała Jasieńskiego. Jego utwo-

ry redakcja „Skamandra” poddała druzgocącej 
krytyce. Na ich miejscu wielu by zrezygnowało 
z kariery. Na szczęście dla czytelników obaj mło-
dzieńcy byli pewni swego talentu i nie dali sobie 
łatwo wytrącić pióra z ręki. Nim jednak opubli-
kowali pierwsze książki przyszło im zdać przy-
śpieszony egzamin z patriotyzmu. Założyli woj-
skowy mundur. Stanisław Młodożeniec wspomi-
nał: „Właśnie jako żołnierza poznałem Brunona 
Jasieńskiego. Zwracał na siebie uwagę jeszcze 
bardziej cywilnym od nas wszystkich wyglądem. 
Długie równo przycięte z tyłu włosy spadały mu 
na kołnierz żołnierskiego płaszcza. Jego smukła 
i dość wysoka sylwetka raczej nieporadnie ukła-
dała się w tym płaszczu, nieco przykusym i nie-
zgrabnie pofałdowanym w uchwycie rzemiennego 
pasa. Blada pociągła twarz z lekka przymrużone 
i jakby zrezygnowane oczy, osadzone na sporym, 
ładnie przygarbionym nosie wyraźnie zaznaczały 
dystans między rubasznym, wojackim tłumem, a 
udelikaconą naturą Brunona Jasielskiego.”

Brzechwa również nie posiadał predyspo-
zycji do zrobienia kariery w armii. Jego siostra 
pisała: „W czasie pełnienia służby wojskowej w 
Warszawie przydarzały mu się niemiłe przygo-
dy. Kiedyś na przykład otrzymał rozkaz odpro-
wadzenia kilku koni do innej jednostki wojsko-
wej. Na Krakowskim Przedmieściu konie roz-
biegły się w różne strony i przechodnie pomaga-
li mu je łapać. Kiedy indziej stał na warcie pod 
Belwederem. Mijały jałowe godziny. Myślami 
bujał w obłokach, gdy w pobliżu dały się sły-
szeć kroki. Ocknął się z zadumy i miał zapytać 
o hasło, ale zapomniał jego brzmienia...”

I pomyśleć, że Paweł Hulka Laskow-
ski pierwszą część „Przygód dobrego wojaka 
Szwejka” przełożył na język polski dopiero w 
1929 roku. Wniosek z tego, że wszelkie podo-
bieństwa bohaterów artykułu do postaci opisa-
nych przez Haszka są czysto przypadkowe.

Pasja satyryczna, pieniądze i Jakub Szela
Obaj byli doskonałymi satyrykami. Brze-

chwa celował przeważnie w tekstach piosenek 
kabaretowych. Jasieński reprezentował nato-
miast bardzo rzadki typ tak zwanego „humo-
ru nekrofilnego” (dziś jego znakomitym propa-
gatorem jest Maciej Zębaty). W cyklu wierszy 
„Cmentarzyk polski” poeta uśmiercał całe rze-
sze zasłużonych polityków i pisarzy. Zaiste nie 
ciekawie musiały się czuć ofiary jego „czarne-
go humoru”, gdy całkiem niespodziewanie w 
gazecie napotykały dedykowane sobie epitafium 
żałobne. Choć zakrawa to na paradoks to nie-
mal wszyscy pokrzywdzeni cieszyli się później 
dobrym zdrowiem i o całe lata przeżyli swojego 
poetyckiego grabarza. Jasieński nie oszczędził 
nawet Marszałka Piłsudskiego zawiadamiając 
już w 1924 roku o jego śmierci . Innym polem 
zainteresowań satyrycznych poety była erotyka. 
Celowo wyjaskrawiona przybierała często formę 
pornografii. Żeby nie być gołosłownym przyto-
czyć tu można fragment niegdyś słynnych, a dziś 
już zupełnie zapomnianych „Pocałunków”:

Za balustradą zębów ustawionych w szereg,
mieszka Twój mały język, zawstydzony kleryk.
A kiedy się przechyla przez poręcz balustrad,
Bardziej jestem pieszczotą Twoich ust rad
Przeskocz, przeskocz odważnie przez mych

zębów parkan
Wiele pieszczot ukrytych w głębi słodkich warg

mam.
Tam, gdzie nam miłość story z pocałunków 

utka
Czeka na Cię mój język...

Wiersze Jasieńskiego szokowały i wyrabia-
ły mu opinie skandalisty i poetyckiego chuliga-
na. Dla odmiany Brzechwa starał się być zawsze 
politycznie poprawny. Unikając skandali nie 
unikał pieniędzy. Stał się niebawem etatowym 
dostarczycielem repertuaru dla wielu warszaw-
skich kabaretów i rewii. Ubóstwo będące zmo-
rą większości literatów z całą pewnością udzia-
łem Brzechwy nie było. Odniósł on stosunko-
wo szybko godny podziwu sukces komercyjny. 
Wkrótce się jednak okazało, że „podkasana 
muza” całkowicie zaspokoiła jego ambicje. Z 
Jasieńskim było inaczej. Z pisania satyr nie był 
w stanie się utrzymać. Nikt nie chciał płacić za 
jego arcyzłośliwe produkcje. I to w konsekwen-
cji okazało się prawdziwym błogosławieństwem. 
Nie zachłysnął się sukcesem finansowym i cały 
czas poszukiwał. Skierował swe zaintereso-
wania ku poezji społecznie zaangażowanej. 
Szczytowym osiągnięciem Jasieńskiego stało 
się „Słowo o Jakubie Szeli”. Powiązanie awan-
gardowych rozwiązań formalnych z autentyczną 
pieśnią ludową przyniosły znakomity efekt arty-

styczny. Poemat o kontrowersyjnym przywódcy 
rabacji galicyjskiej zapewnił Jasieńskiemu trwa-
łe miejsce w historii literatury.

Spotkanie
Przenieśmy się teraz do dworku w Pęchowie. 

Jan Brzechwa z perspektywy ponad  czterdzie-
stu lat wspominał: „Późną wiosną 1920 roku, 
uzyskałem w wojsku urlop i wyruszyłem przez 
Ostrowiec i Klimontów do majątku Pęchów... 
Tam właśnie odbył się ślub mojego przyjaciela 
Jarosława Bucholca z wychowanką właściciel-
ki – panną Lechowską, a potem weselny obiad 
w Pęchowie. Miałem się już wtedy za poetę i 
wystąpiłem podczas wesela z wierszowanym 
toastem. Jakież było moje zdziwienie, a nawet 
konsternacja, gdy na drugim końcu stołu wstał 
młody, przystojny człowiek, z lekka rolujący 
literę r, również wygłosił poetycki toast ubar-
wiony dowcipem i błyskotliwymi rymami. Od 
mojej sąsiadki ślicznej panny Ireny, dowiedzia-
łem się, że to jej brat i że oboje mieszkają w Kli-
montowie, gdzie ojciec ich jest lekarzem. Szyb-
ko nawiązałem kontakt z młodym poetą, co w 
tym wieku nie przychodzi z trudnością. Naza-
jutrz zjawił się on z zeszytem swoich wierszy, 
które czytał mi, wyraźnie skandując poszcze-
gólne frazy i wybijające rymy. Leżeliśmy na 
trawie na łące i ta sielska sceneria odbijała się 
od rytmicznych nowoczesnych zwrotów. Tytuł 

tomiku będzie „But w butonierce” – powiedział 
młodzieniec z Klimontowa, który nazywał się 
Bruno Jasieński.”

Warto tu dodać, że dwór w Pęchowie zapisał 
się również w historii z całkiem innego powodu: 
8 września 1929 roku podejmowany był w jego 
gościnnych salonach sam prezydent Rzeczypo-
spolitej Ignacy Mościcki.

Przyjaźń
Spotkanie obu pisarzy zaowocowało wystę-

pami na wspólnych recitalach poetyckich. Jan 
Brzechwa odnotował: „9 lutego 1921 roku odbył 
się w wielkiej Sali Filharmonii pierwszy w Pol-
sce występ publiczny poetów futurystów. Zain-
teresowanie koncertem przekroczyło najśmiel-
sze nasze oczekiwanie. Sala była wypełniona do 
ostatniego miejsca, ludzie stali w przejściach... 
Z estrady rozbrzmiewały utwory gorsze i lep-
sze, ale przetrwały z nich tylko wiersze Bruno-
na Jasieńskiego. Dziś nikt nie pamięta Odyńca. 
Twórczość Młodożeńca i Czyżewskiego uległa 
zapomnieniu, a ja utrzymałem się na powierzch-
ni raczej tylko jako bajkopisarz i mało kto wie o 
mojej poetyckiej przeszłości.”

Autor „Akademii Pana Kleksa” stosunkowo 
szybko przestał być futurystą, ale zawsze Jasień-
skiemu gorąco kibicował. Ostani raz widzie-
li się w Paryżu wiosną 1929 roku. Brzechwa 
wspomina: „Przesiadywałem z nim do późnej 
nocy w kawiarniach na Montparnasie. Przez 
niego poznałem Erenburga, malarzy van Don-
gena i Fujitę, a także popularną wśród cyganerii 
modelkę Kiki. Opowiadał mi o swoich burzli-
wych dziejach, a także o pracach literackich.”

HISTORIA PEWNEJ PRZYJAŹNI 
NA TLE PĘCHOWSKIEGO DWORU...
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– Która z sióstr w 1912 roku była 
Matką Generalną Zgromadzenia 
Sióstr Imienia Jezus w Warszawie?
– Wówczas Matką Generalną Zgro-
madzenia Sióstr Imienia Jezus w 
Warszawie, była Matka Honorata 
Kolasińska, trzecia z kolei licząc od 
Matki Założycielki – Maryli Witkow-
skiej.
– Która z sióstr była pierwszą przeło-
żoną powstałego w 1912 roku w Kli-
montowie Domu Zakonnego?
– Miała być ną s. Joanna Górnic-
ka, ale po przyjeździe do Klimonto-
wa rozchorowała się – leczył ją wte-
dy dr Jakub Zysman, który w końcu 
zalecił jej zmienić klimat, wtedy wró-
ciła do Warszawy. Wóowczas Mat-
ka Generalna wyznaczyła mnie na 
przełożoną klimontowskiego Domu 
Zakonnego.
– Które siostry wtedy tworzyły Dom 
Zakonny?
– Oprócz mnie były wtedy jeszcze 
dwie siostry: s. Maria Kusak i s. Wła-
dysława Gąska.
– Jak wyglądał wtedy dom zakonny?
– Trudno powiedzieć, nie zachowały 
się żadne fotografie z tamtego okre-

su. Dość powiedzieć, że Zgromadze-
nie Sióstr Imienia Jezus przejęło dom 
od Sióstr Sług Jezusa. Nie było ure-
gulowania prawnego nieruchomo-
ści, których regulacja trwała przez 
szereg lat. Dopiero dzięki dzielnej 
s. Sebastianie Gniazdowskiej, która 
wówczas była zastępczynią Matki 
Generalnej, w lipcu 1916 roku nie-
ruchomość ta stała się własnością 
Sióstr Imienia Jezus.
– Jakie prace wykonywały wtedy sio-
stry w Domu Zakonnym?
– Na terenie zakonnych posiadło-
ści była wtedy ochronka i sieroci-
niec, warunki materialne były bar-
dzo trudne, była bieda. Trzeba było 
mocno myśleć co zrobić, by utrzymać 
tę działalność. I tak z konieczności 
założyłam pracownie krawiecką, do 
której przychodziły dziewczęta na 
naukę zawodu.
– Jak przyjmowało to klimontowskie 
środowisko?
– Ludzie w Klimontowie byli wte-
dy bardzo życzliwi, na każdym kro-
ku zyskiwaliśmy sympatię i uznanie 
władz państwowych i duchowień-
stwa. Przykładem tego był mój jubi-

leusz 25-lecia życia zakonnego, któ-
ry przypadł w sierpniu 1914 r., dwa 
lata po przybyciu do Klimontowa. 
Uroczystość ta odbyła się w koście-
le podominikańskim, przy zamknię-
tych drzwiach w obecności sióstr i ks. 
kanonika Romualda Górskiego, rek-
tora tego kościoła, wielkiej świątobli-
wości kapłana, kierownika duchowe-
go sióstr, jak również pełnego odda-
nia opiekuna spraw materialnych i 
ojcowskiej dobroci.
– Ma siostra miłe wspomnienia z 
tamtych czasów?
– Dobre czasy długo nie trwały, 
zaraz po tym jubileuszowych uro-
czystościach w 1914 roku wybuchła 
I wojna światowa. Klimontów i jego 
okolice bardzo ucierpiały ze względu 
na jego górzysto-lesiste położenie.
– Jak siostra wspomina te  czasy?
– Były to bardzo ciężkie czasy dla 
sióstr i całej ludności. Rekwirowano 
i plądrowano mieszkania, zabierano 
żywność, zamykano studnie przezna-
czając je dla wojska. Przy tym ciągłe 
zagrożenie życia ze strony uzbrojo-
nych żołnierzy rosyjskich i austriac-
kich, ścigających się nawzajem.

– A co było po wojnie?
– Po wojnie, no cóż, mimo ciężkich 
czasów i doświadczeń, dzięki życz-
liwości klimontowskich dziedziców 
ziemskich, a w szczególności ks. 
Romualda Górskiego podnosiłyśmy 
się ku nowym czasom.
– To były rzeczywiście ciekawe czasy?
– Tak, tego nie da się ukryć. W mar-
cu 1919 r. zmarła s. Joanna Górnic-
ka, mój pobyt wtedy w Klimontowie 
się skończył, gdyż Matka Generalna 
powołała mnie na miejsce św. pamię-
ci s. Joanny. W rok później odbyła się 
kolejna Kapituła Generalna, na któ-
rej wybrana została kolejna w histo-
rii Zgromadzenia Matka Generalna. 
Została nią s. Helena Gałecka.

CDN

OPR. S. URSZULA SURMACZ

DOM ZAKONNY SIÓSTR IMIENIA JEZUS 
W HISTORII KLIMONTOWA (1)

W 1912 roku Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus w Warszawie liczyło 25 lat istnienia. Może z racji tego srebr-
nego jubileuszu, w dniu 18 października 1912 roku zostaje założony dom zakonny w Klimontowie. Licząc prawie 
wiekową obecność Sióstr Imienia Jezus na ziemi klimontowskiej, spróbujmy przeprowadzić dialog z tamtymi 
siostrami, np. z siostrą Adelą Rossolińską i siostrą Urszulą Herman – w dowód wdzięczności i dziękczynienia za 
ich obecność. Na samym początku spróbujmy przeprowadzić rozmowę z siostrą Adelą Rossolińską, wówczas 
pierwszą przełożoną klimontowskiego Domu Zakonnego

Wkrótce wybuch skandal związany z powie-
ścią „Palę Paryż”. Bohater Jasieńskiego wykrada z 
instytutu Pasteura probówki z dżumą i zaraża sto-
licę imperialistycznego świata straszliwą chorobą 
W apokaliptycznych obrazach pisarz przedstawił 
upadek miasta–symbolu, na zgliszczach które-
go powstać ma lepszy, sprawiedliwszy świat. Za 
swoje literackie wizje i zaangażowanie politycz-
ne Jasieński został wydalony z Francji. Poprzez 
Niemcy udał się do ZSRR. Zmuszony został do 
zerwania niemal wszystkich kontaktów. Rozpo-
czął całkiem nowy etap swojego życia i twórczo-
ści. Niedawny jeszcze anarchista stał się zdyscy-
plinowanym urzędnikiem aparatu państwowego. 
Za powieść „Człowiek zmienia skórę” powoła-
ny został do komitetu centralnego komunistycz-
nej partii Tadżykistanu. Jak wspominał Aleksan-
der Wat, powierzono mu tam zaszczytna funkcję 
honorowego wicepremiera. Bardzo szybko osią-
gnął szczyt, ale przed nim była już tylko przepaść.

Trupa Pana Dropsa
Brzechwa przez całe życie bardzo czule wspo-

minał przyjaźń z autorem. Malowniczo położony 
Klimontów stał się nawet miejscem akcji jednego 
z jego najlepszych poematów dla najmłodszych: 
„Trupa Pana Dropsa”. Książka ta ukazała się w 
1946 r. ze wspaniałymi ilustracjami Jana Marcina 
Szancera. Wkrótce ten znakomity utwór wzboga-
cił repertuar „Teatru Ziemi Opolskiej”, by stam-

tąd rozpocząć triumfalny marsz po scenach całe-
go kraju. Przytoczmy jego niewielki fragment:
Towarzystwo się zmachało
Było głodne, toteż Tomek
Przyniósł trupie garść poziomek,
Mówiąc: panie i panowie,
Odpocznijmy w Klimontowie, 
To nieduże jest miasteczko
Niedaleko stąd, nad rzeczką,
Za to ludzie nie są skąpi –
Trupa nasza tam wystąpi!
Wstali. Poszli. Z horyzontu
Wyrastają dachy z gontu,
Widać domki – to Klimontów.

Jak trudno się nauczyć na cudzych 
błędach...
Brzechwa niestety nie wyciągnął należytych 

wniosków z meandrów biografii swojego przyja-
ciela. Tragiczny finał życia Jasieńskiego niewiele 
go nauczył. W latach pięćdziesiątych skierował 
ostrze swej satyry przeciw wrogom nowego ustro-
ju. Oddał swój talent w służbę partyjnej propagan-
dzie. Przytoczmy tu jego słynny „Głos Ameryki”: 
Chwalą się gumą do żucia, chwalą się Coca-Colą
Niektórzy Coca-Colę od wolności wolą,
Niektórzy wolność cieszy, a niektórych złości:
Fast przez kraty spogląda na Posąg Wolności.
Trudno. Truman i trumna – dwa podobne słowa,
Zmieści się między nimi bomba atomowa...

Tego typu wiersze, będące w dorobku pisarza 
jedynie wstydliwym epizodem, są coraz częściej 
odgrzebywane z mroków ludzkiej niepamięci. 
Dzieje się to zazwyczaj przy okazji wybrania 
Brzechwy na patrona kolejnej szkoły czy przed-
szkola. Zawsze znajdą się wtedy tropiciele ludz-
kich ułomności i wypominają genialnemu baj-
kopisarzowi propagandowe rymowanki.

Finał
Jan Brzechwa zmarł 2 lipca 1966 r. i pocho-

wany został na cmentarzu wojskowym na 
Powązkach. Nie został zapomniany. Jego wier-
sze znają na pamięć miliony dzieci. Grób zdo-
bią kwiaty, pala się znicze. Bruno Jasieński za 
błędy młodości zapłacił ceną najwyższą. Został 
rozstrzelany 17 września 1938 roku. Nie posia-
da nawet grobu. Spoczywa wraz z dziesiątkami 
tysięcy ofiar terroru stalinowskiego na cmenta-
rzu w Butowie pod Moskwą. Utwory pisarza z 
Klimontowa przetłumaczone zostały na kilka-
naście języków. W zeszłym roku jego sztanda-
rowa powieść „Palę Paryż” w otoczeniu entu-
zjastycznych recenzji pojawiła się na półkach 
francuskich księgarń. Świadek ich spotkania 
– dwór w Pęchowie – wciąż trwa na straży 
pamięci. Ale i on chyli się ku upadkowi. Jeże-
li nie zdarzy się „cud”, to już wkrótce zamieni 
się w ruinę.

MIESZKO BANASIAK
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Niezależnie kto siada do posił-
ku, potrawy podajemy na półmi-
skach i salaterkach:
• do salaterki z jarzynami, wkłada 
się łyżkę położoną dnem do góry;
• do innych jarzyn (sałata, fasol-
ka szparagowa) podaje się widelec 
i łyżkę;
• do mięsa i ryb bezwzględnie 
łyżkę i widelec;
• sos w sosjerce z łyżką do nabie-
rania;
• przy podawaniu na jednym pół-
misku mięsa i ziemniaków, skra-
piamy ziemniaki lekko sosem (nie 
polewa się – bo sos spływa na dno) i 
posypujemy drobno siekaną zieleni-
ną;
• pieczeń kraje się w plastry w 
poprzek włókien i układa „schod-
kowo”, podobnie kotlety i sznycle; 
kulki układa się obok siebie;
• drób podajemy pokrajany w 
kawałki i złożony razem lub podzie-
lony;
• ziemniaki puree układa się łyż-
ką umaczaną w tłuszczu;
• na okrągłych półmiskach mię-
so można ułożyć w środku, a po 
bokach jarzyny;
• sałatek zimnych po ułożeniu w 
salaterkach nie uklepuje się;
• kanapki układa się na tacy przy-
krytej serwetką.

Zasadą jest, że potrawy na pół-
miskach i salaterkach, podaje się 
podchodząc z lewej strony, zaś 
zupy, gorące przekąski, kawę, her-
batę, alkohol i inne napoje – od pra-
wej. Również brudne naczynia zbie-
ra się z prawej strony.

Pamiętajmy:
• Do jedzenia należy zachęcać, 
lecz nigdy nie nakładać na tale-
rze wzbraniającym się przed tym 

gościom. Przesadna gościnność 
męczy i jest nietaktowna.
• Alkohol na stół podaje się w 
oryginalnych butelkach, a domowe 
nalewki w karafkach. Do każdego 
rodzaju alkoholu powinno się poda-
wać inne kieliszki. Napełnianiem 
kieliszków zajmuje się gospodarz 
lub upoważniona przez niego oso-
ba, niedopuszczalne jest, aby goście 
sięgali sami po butelki.
• Wina nalewa się do wysokości 3/
4 kieliszka, koniaki do Ľ a szampan 
do 1/2 wysokości, a po opadnięciu 
piany uzupełnia do 3/4 wysokości.
• Herbatę podaje się w szklankach 
lub dużych filiżankach, z łyżeczką 
na spodkach.
• Kawę winno podawać się w fili-
żankach mniejszych, na spodecz-
kach, również z łyżeczką – kawa w 
szklankach nie należy do elegancji.
• Należy zadbać o to, by nikt z 
biesiadników nie musiał dobierać 
potraw za pomocą własnego nakry-
cia.
• Do posiłku siadamy po popra-
wieniu wyglądu osobistego i umy-
ciu rąk. Dzieci z siadaniem do stołu 
czekają do momentu gdy starsi zaj-
mą miejsce. Siadając do stołu nie 
robimy hałasu.
• Nie mlaskamy i nie „siorbiemy” 
jedząc zupy, nie opieramy się łok-
ciami o stół i nie zwieszamy głowy 
nad talerzem, po zjedzeniu łyżkę 
kładziemy w poprzek talerza wgłę-
bieniem skierowanym lewą stroną w 
górę.
• Drugie danie nakładamy na 
talerz trzymając prawą ręką łyż-
kę, lewą widelec. Potrawę nabie-
ra się łyżką, a widelcem podtrzy-
muje się ją, by nie spadła. Jedząc 
mięso nożem i widelcem, wide-
lec trzyma się lewą ręką, nóż pra-
wą. Ziemniaki rozdziela się widel-
cem – nigdy nożem. Siekane mięso 
dzieli się na kawałki bokiem widel-
ca. Jedząc rybę dwoma widelcami, 

lewym przytrzymuje się rybę, pra-
wym oddziela kawałki, nabiera na 
lewy i konsumuje, aczkolwiek moż-
na ją nabrać i prawym. Drób jemy 
za pomocą noża i widelca – chociaż 
„w swoim gronie” dopuszczalne jest 
trzymanie udka w lewej ręce.
• Po skończonym posiłku nóż i 
widelec składamy na talerzu obok 
siebie, uchwytami w prawą, a 
ostrzami w lewą stronę.
• Robiąc pauzę w jedzeniu (np. 
na weselu) sztućce krzyżujemy na 
talerzu.
• Papierowe serwetki po skończo-
nym posiłku zgniatamy w kulkę i 
składamy na brzegu talerza – nigdy 
nie zostawiamy na obrusie, bądź w 
popielniczce.
• Cukier w herbacie mieszamy 
bez dzwonienia łyżeczką, pijemy 
po wyjęciu łyżeczki, picie z łyżecz-
ką w szklance jest brzydkie, a po za 
tym łyżkę można sobie włożyć do 
nosa lub oka.
• Wino i koniak pije się łykami, a 
nie duszkiem.
• Pokarmy popija się po prze-
łknięciu, a nie z pełnymi ustami.
• Gotowych kanapek nie kroi się 
nożem, a z tacy bierze się je ręką.
• Przy jedzeniu nie rozmawia się 
z pełnymi ustami, nie wymachuje 
sztućcami, nie wyskrobuje resztek z 
talerza, nie poprawia makijażu, nie 
pali papierosów.

Gości zaprasza się odpowied-
nio wcześniej, by mogli odpowie-
dzieć, że skorzystają z zaproszenia 
i podziękować, ale:
• na przyjęcia nie zabiera się dzie-
ci (z wyjątkiem rodzinnych) i nie 
przyprowadza znajomych;
• zarówno gości jak i gospodarzy 
obowiązuje punktualność;
• zdejmowanie butów przez gości, 
a podawanie kapci przez gospoda-
rzy jest nieeleganckie; zapraszając 
gości należy się liczyć z tym, że 
później należy sprzątać;

• witamy się i składamy sobie 
życzenia dopiero po zdjęciu 
wierzchnich ubrań;
• gospodarze przedstawiają sobie 
gości, którzy się nie znają, wyłą-
czają telewizor lub radio, bo rozmo-
wy przy włączonych odbiornikach 
mogą świadczyć o lekceważeniu 
gości;
• częstując się potrawami nie nale-
ży wybierać najlepszych kawałków 
czy chomikować na zapas, trzeba 
też znać bezpieczną dla siebie daw-
kę alkoholu;
• w trakcie przyjęcia pani domu 
powinna zadbać o etykietę stołu, 
w porę zabierać brudne naczynia 
i sztućce, a goście dbać, by wokół 
ich nakryć nie było resztek potraw, 
okruchów, porozlewanych napojów;
• jedno z gospodarzy stale powin-
no towarzyszyć gościom i gości 
traktować z jednakową serdeczno-
ścią, nawet tych kłopotliwych;
• głośne wzajemne pretensje 
gospodarzy przy gościach są niedo-
puszczalne, tak jak zatrzymywanie 
„na siłę” gości, którzy chcą już opu-
ścić spotkanie;
• goście ze spotkania powinny 
wychodzić elegancko, tzn. nie zry-
wać się do wyjścia po przełknię-
ciu ostatniego kęsa lecz dyskret-
nie opuszczać towarzystwo żegna-
jąc się z gospodarzami lub żegna-
jąc się gośćmi, to na końcu – ale 
przed założeniem okryć – z gospo-
darzami, którzy mają odprowadzić 
gości do przedpokoju, pomóc się 
ubrać, podziękować za towarzystwo 
i poczekać aż goście wyjdą.

Przestrzeganie choć w części 
powyższych rad, pozwoli zasłużyć 
na miano osoby umiejącej znaleźć 
się przy stole i każdym towarzy-
stwie. A oto przecież chodzi, byśmy 
jako goście lub pełniący obowiąz-
ki gospodarza, mieli satysfakcję i 
radość z udanego spotkania.

OPR. INSTR. DS. WGD H. SZEMRAJ

KULTURA PRZY STOLE (2)ODR

radzi

Już po raz piąty 24 lutego bieżącego roku, w Zespole Szkół Spożyw-
czych im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu odbył się turniej 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu sandomierskiego. Temat tegoroczne-
go spotkania brzmiał „A to Polska właśnie”.

W konkursie brało udział osiem szkół z terenu powiatu sandomierskie-
go, wśród nich i klimontowskie Liceum Ogólnokształcące im. Brunona 
Jasieńskiego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Młodzież uczestni-
cząca w spotkaniu miała możliwość zaprezentowania się w kategoriach: 
„Skecz”, „Piosenka”, „Taniec”, „Miss” i „Mister” oraz „Polskie obyczaje 
i tradycje”.

Jury turnieju oprócz aparycji uczestników, brało również pod uwagę; 
strój, wykonanie oraz nawiązanie do polskości. Już sam udział w kon-
kursie niósł ze sobą duży potencjał i orientację w kilku dość znaczących 
kategoriach w rozwoju osobniczym młodzieży, co dało odzwierciedle-

nie w przyznanych nagrodach i wyróżnieniach. Biorąc pod uwagę dużą 
konkurencję, młodzież ze szkół klimontowskich wypadła bardzo dobrze 
w konfrontacji z innymi szkołami z sąsiednich gmin. I tak w kategorii 
„Miss” III miejsce zdobyła Ewa Gałka (LO Klimontów), wyróżnienie w 
kategorii „Taniec” Agnieszka Krupa i Wioleta Mucha (LO Klimontów), 
a wyróżnienie w kategorii „Skecz” zdobył Marcin Gładysz (ZSP w Kli-
montowie).

Patronat nad konkursem objął oraz był fundatorem nagród w posta-
ci pucharów, dyplomów i maskotek Starosta Sandomierski Mieczysław 
Sawa. Jak widać klimontowska młodzież swym uczestnictwem w konkur-
sie szkół ponadgimnazjalnych, w sposób znaczący zaznaczyła swą obec-
ność w powiecie sandomierskim, a takie konkursy nie tylko wzbogaca-
ją naszą osobowość i motywują do samorealizacji, ale przede wszystkim 
uczą nas poznawania i poszanowania tradycji naszej ziemi i przypominają 
nasze polskie korzenie.

AGNIESZKA KRUPA, IVA LO KLIMONTÓW

A TO POLSKA WŁAŚNIE
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POLICJA          997
Komisariat Policji      866–10–07
Dyżurny w Sandomierzu    832–22–71

STRAŻ POŻARNA       998
p. Wiesław Kwiecień     866–19–02
p. Maciej Psiuch      866–11–07
p. Andrzej Sośniak     866–16–58
p. Marian Kwapiński     866–15–55
PSP w Sandomierzu     832–50–55 
          832–57–15

Pogotowie Gazowe       992
posterunek Koprzywnica      272
Klim–Gaz        866–15–52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów    866–13–99

POGOTOWIE RATUNKOWE     999
Ośr. Zdrowia w Klimontowie   866–17–60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach    866–15–03
gabinet w Klimontowie    866–12–85
p. Ewa Baran–Mrozowska   866–16–41
p. Dariusz Kwapiński     866–12–33
p. Bronisław Toś      866–14–31

Apteki
ul. Sandomierska      866–10–17
ul. Krakowska       866–19–10

ZGKiM Klimontów     66–11–68
awarie sieci wodociągowej
p. Ryszard Kućma      66–12–36

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

     866–10–06 
 telefony:        866–11–00
   866–18–47

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek
środa
czwartek     

od 7.25 do 15.1o

piątek

wtorek     od 7.25 do 16.3o

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN
DORZECZA KOPRZYWIANKI

telefon:             866–13–98

KLIMONTOWSKI OŚRODEK 
WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

telefon:             866–15–16

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
telefon:             866–17–50

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA 
telefon:             866–15–38

TELEFONY
Zdrowie jako największa wartość dla czło-

wieka, powinno być szczególnie chronione. Naj-
nowsze definicje zdrowia oznaczają je jako, stan 
dobrego samopoczucia fizycznego, psychiczne-
go i społecznego.

Wielu naukowców wysuwa koncepcję, że 
organizm ludzki mógłby przeżyć ok. 120 lat. 
Przy długości życia oscylującej u mężczyzn 68 
lat, a u kobiet 75 lat, można zauważyć, że daleko 
nam jeszcze do granicy optymalnej. Przyczyna 
są nasze nieprawidłowe zachowania zdrowotne 
oraz szkodliwe wpływy z otoczenia zewnętrz-
nego. Sposób dbałości o zdrowie kształtuje się 
u każdego człowieka, już od wczesnego dzie-
ciństwa, w procesie socjalizacji jednostki. Na 
początku największy wpływ na dziecko ma 
rodzina. W wieku szkolnym pedagodzy i grupy 
rówieśnicze, informacje w środkach masowego 
przekazu oraz obserwacja ludzie z najbliższego 
otoczenia. W połowie lat 90-tych przeprowadzo-
no w Polsce badania poziomu klasycznych czyn-
ników ryzyka, jak: palenie tytoniu, zaburzenia 
gospodarki lipidowej, niekontrolowane nadci-
śnienie tętnicze, nadwaga oraz nieprawidłowy 
sposób odżywiania. W zestawieniu Polski z kra-
jami Europy zachodniej wypadamy niekorzyst-
nie. Palenie tytoniu należy do głównych czynni-
ków ryzyka zawału serca i udaru mózgu. Niko-
tyna zawarta w dymie tytoniowym podwyższa 
częstość tętna i ciśnienie tętnicze krwi, co powo-
duje wzrost zużycia tlenu przez mięsień serca. 
Tlenek węgla wdychany z dymem tytoniowym 
redukuje ponadto możliwości transportowe tle-
nu przez krew. Palenie powoduje również pod-
wyższenie poziomu LOL – złego cholesterolu 
i obniżenie poziomu HDL – dobrego choleste-
rolu, co może prowadzić do miażdżycy. Zwięk-
szone ryzyko chorób układu krążenia u palaczy 
jest odwracalne. Ryzyko zachorowania na zawał 
serca u osób wypalających ok. 20 papierosów 
dziennie ulega po 6-10 latach od zaprzestania 
palenia zredukowaniu do poziomu osoby nig-
dy nie palącej. Kolejnym istotnym czynnikiem 
ryzyka jest nadciśnienie tętnicze, zwiększające 
prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca, 
niewydolności krążenia, udaru mózgu, niewy-
dolności nerek, tętniaka aorty.

Utrzymujące się nadciśnienie tętnicze, jego 
skoki w połączeniu  np. z paleniem, powodują 

uszkodzenie ciągłości śródbłonka ściany tętni-
cy i predysponują do zmian miażdżycowych. 
Odpowiednia kontrola nadciśnienia, niefarma-
kologiczna, jak i farmakologiczna przyczynia 
się do zmniejszenia liczby zgonów z tego powo-
du. Nadwaga ma również duży wpływ na zwięk-
szenie ryzyka chorób układu krążenia. Otyłość 
jest chorobą ogólnieustrojową. Związana jest z 
e zwiększeniem liczby (u dzieci) lub wielkości 
(u dorosłych) komórek tłuszczowych. Otyłość 
prowadzi do zaburzenia metabolizmu lipidów 
- podniesienia poziomu LDL - złego choleste-
rolu, zaburzeń w strukturze i czynności serca, 
wystąpienia bezdechu w czasie snu. Przyjęto, że 
w sytuacji, gdy u mężczyzn pomiar talii prze-
kracza pomiar bioder, a u kobiet, pomiar talii 
wynosi ponad 80% pomiaru bioder, to ryzyko 
choroby serca jest dość duże. 

To co jemy i w jakich ilościach ma duży 
wpływ na nasze zdrowie. Dzienna porcja żyw-
ności jaką powinniśmy zjeść, winna pokrywać 
nasz wydatek energetyczny. Powinno być w niej 
ok. 10-15% energii z białka, 15-30% z tłuszczu 
oraz 55-75% energii z węglowodanów. W die-
cie tej nie powinno być więcej niż 300 mg cho-
lesterolu i  soli kuchennej tylko do 6 g, a błon-
nika wynosić przynajmniej 27-40 g. Nie może 
zabraknąć również witamin, szczególnie wita-
miny C i E oraz beta-karotenu.

Według specjalistów przeciętna dieta ludności 
Polski odbiega od zalecanych wzorców, jest ona:
1) Mało urozmaicona, nie ma w niej wszystkich 
przedstawicieli pięciu podstawowych grup pro-
duktów jak:
- produktów zbożowych (5 razy dziennie)
- mleka i przetworów mlecznych (2 x dziennie)
- mięsa i ziemniaków białkowych (raz dziennie)
- warzyw (4 porcje dziennie)
- owoców (3 porcje dziennie)
2) Wysokoenergetyczna, tzn., że ilość energii 
dostarczanej z pożywieniem znacznie przekra-
cza zapotrzebowanie energetyczne, co prowadzi 
do nadwagi oraz otyłości.
3) Bogatotłuszczowa tzn. że ilość tłuszczu 
dostarczana do organizmu znacznie przewyższa 
normy zalecane przez ekspertów.
4) Skąpowitaminowa tzn., że spożycie podstawo-
wych witamin charakteryzujących się właściwo-
ściami antyoksydacyjnymi, jak witaminy A, C i E 

jest poniżej wartości wskazanych.
Dodatkowym elementem obni-

żającym wartość naszej diety jest 
mała liczba posiłków spożywa-
nych w ciągu dnia i ich właściwy 
rozkład. Taki sposób żywienia pro-
wadzi do występowania otyłości, 
zaburzeń lipidowych, nadciśnienia 
i w konsekwencji do zwiększenia 
ryzyka różnego rodzaju powikłań.

CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO 
CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Dla uczciwej lubiącej dzieci Pani /do 30 lat/ 
praca za granicą jako niania.

Ubezpieczenie opłacone przez rodzinę zatrudniającą.
Praca legalna, formalności załatwione w kraju.

Na przesłanie dokumentów proszę o znaczki za 6,20 zł.
„PRZEDSIEB”
ul. Asnyka 9

zagr. 476
Rzeszów 2
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GŁOS KLIMONTOWA

4-H jest nieformalnym, nastawionym na 
praktykę życia, programem edukacyjnym 
dla młodzieży prowadzonym przez Służbę 
Doradztwa Rolniczego. Do klubu 4-H należą 
młodzi ludzie, którzy chcą „bawić się w trakcie 
nauki, a uczyć w trakcie zabawy”. Zadaniem 
programu 4-H jest wspomaganie młodzieży w 
zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu przydatnych w 
życiu umiejętności i wyrabianiu postaw, dzięki 
którym młodzi ludzie stają się samodzielnymi 
i użytecznymi członkami społeczeństwa. Pro-
gram ten jest realizowany w klubach czterolist-
nej kończynki.

Klubem jest grupa co najmniej pięciorga 
młodych ludzi, prowadzona przez dorosłego 
lidera – wolontariusza. Ruch 4-H jest otwarty 
dla całej młodzieży, niezależnie od tego, gdzie 
kto mieszka, na wsi czy w mieście. Członkiem 
klubu 4-H może zostać osoba w wieku 9–19 lat. 
Klub może tworzyć mała grupka dzieci z kilku 
sąsiednich domów lub jako klub może działać 
młodzież z jednej klasy w szkole.

Jak powstał ruch 4-H?
Poprzednikami klubów 4-H były na począt-

ku ubiegłego wieku Kluby Kukurydzy dla 
chłopców i Kluby Przetworów dla dziew-
cząt. Organizowali je w USA pedagodzy ze 
szkół publicznych pragnący poszerzyć wiedzę 
i doświadczenie swych uczniów. Mniej wię-
cej w czasie, kiedy powołano do życia Służbę 
Doradztwa Rolniczego w skali całego kraju, co 
nastąpiło w 1914 r. Od tej pory 4-H stało się 
oficjalnie przedmiotem działalności doradztwa 
– obok spraw czysto rolniczych i problematyki 
wiejskiego gospodarstwa domowego. 

Termin „4-H” pojawił się po raz pierwszy w 
dokumencie federalnym w 1918 r. W połowie 
lat dwudziestych XX w. 4-H stało się już jed-
nym z najważniejszych programów młodzie-
żowych w USA. Od tego czasu też datuje się 
coraz większa jego popularność w innych kra-
jach świata. Poza USA programy młodzieżowe 
zbliżone do 4-H ma ponad 80 krajów, w tym 
Polska. Skupiają one na całym świecie około 

10 milionów członków. Opiekę nad poszcze-
gólnymi klubami sprawuje osoba dorosła, zwa-
na liderem – która jest wolontariuszem czyli 
pracuje społecznie.

Emblematem klubu 4-H jest zielona, czte-
rolistna kończyna. Białe „H” na każdym list-
ku symbolizuje kolejno: Głowę (Head), Serce 
(Heart), Ręce (Hands) i Zdrowie (Health). Spo-
tkania uczestników klubu 4-H rozpoczynają się 
ślubowaniem. Rota klubu 4-H ma następujące 
brzmienie:
Zobowiązuję:
swoją głowę – żeby jaśniej myślała 
serce – żeby było wierniejsze 
ręce – żeby chętniej służyły innym
zdrowie – żeby mi pozwoliło lepiej żyć
dla mojego klubu, mojej społeczności, 
mojego kraju i mojego świata.

Hymn klubu 4-H jest następujący (na melo-
dię „Jak długo na Wawelu”):
Piosenka klubu 4-H – najmilej dla nas brzmi.
Piosenkę klubu 4-H przyjemnie śpiewać Ci
Niedługa pieśń, lecz dźwięczy w niej
Nasz zapał, uśmiech nasz
I nawet żyje Ci się lżej, gdy taką piosenkę

znasz.
Gdy na spotkaniach śpiewać ją zaczyna klubu 

brać,
Ustają kłótnie, milknie spór i każdy druh 

i brat,
Odczytaj pieśń nie tylko z nut lecz z sercem 

poznaj treść.
Pokochaj radość, zgodę, trud jak uczy nasza 

pieśń.
Przedsięwzięcia i programy edukacyjne 

realizowane w klubach 4- H w naszym woje-
wództwie są wspierane przez specjalistów 
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go z Modliszewic, którzy utrzymują kontakt z 
liderami, odwiedzają kluby, a w razie potrzeby, 
służą pomocą i radą.

Klub 4–H istnieje w Szkole Podstawowej 
w Olbierzowicach od 1997 roku. Opiekę nad 
szkolnym klubem sprawuje (bezpłatnie) p. Ire-

na Bednarz. W pierwszej edycji rogramu reali-
zowany był projekt „Uprawa winnej latoro-
śli ”.Uczniowie z pomocą rodziców posadzili 
sadzonki winogron w swoich gospodarstwach, 
przygotowali konstrukcje do podtrzymania 
pędów, dwa razy w roku przycinali pędy, a nie-
potrzebne usuwali.

Druga edycja programu edukacyjnego 4-H 
rozpoczęła się 27 listopada 2003 roku. W tym 
dniu odbyło się spotkanie rodziców uczniów, 
którzy chcą pracować w klubie 4-H, z opieku-
nem klubów z Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Sandomierzu, inż. mgr Januszem Chałpcza-
kiem. Pan Chałpczak poinformował na czym 
polega działalność klubu i zaproponował reali-
zację nowego projektu „Uprawa i pielęgnacja 
róż”. Rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo 
w klubie swoich dzieci oraz zaoferowali swoją 
pomoc i wsparcie. W spotkaniu tym uczestni-
czył również p. Edward Przytuła, który poin-
formował o szansach wynikających z naszego 
członkostwa w Unii Europejskiej. Namawiał 
do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach rol-
ników oraz odpowiedział na pytania zadawane 
przez rodziców.

Natomiast 8 stycznia naszą szkołę odwie-
dziła przedstawicielka programu 4-H z USA 
oraz p. J. Chałpczak. Odbyło się wówczas spo-
tkanie ze wszystkimi uczniami naszej szkoły. 
Pani Julita w języku angielskim opowiedziała 
dzieciom o programie 4-H. Przywiozła pre-
zent: specjalny młotek aukcyjny służący do 
otwierania zebrań. Poprosiła uczniów o wyko-
nanie kilku zadań, które miały uświadomić 
uczniom jak ważna jest praca w klubie oraz 
współpraca między klubowiczami. Wypowie-
dzi pani Julity były tłumaczone przez p. Miro-
sława Chmiela – nauczyciela Gimnazjum w 
Klimontowie. Bardzo efektownie zrealizowa-
ła naczelne hasło klubu „Uczyć się działając”. 
Uczniowie z dużym zapałem i zainteresowa-
niem wykonywali zadania, było przy tym dużo 
radości, śmiechu, dobrej zabawy. Uczniowie, 
którzy pilnie słuchali , mogli na koniec odpo-
wiedzieć na pytania pani Julity i przez nią 
zostali nagrodzeni słodyczami.

Spotkanie zostało zakończone wspólnym 
pozowaniem do zdjęcia.

OPR. IRENA BEDNARZ

FILIA OLBIERZOWICE

KLUBY 4-H SZANSĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z OBSZARÓW WIEJSKICH

Od wielu lat powiększa się na niekorzyść Pol-
ski, różnica między długością życia w Polsce, w 
porównaniu z większością krajów europejskich. 
Największy wpływ na tą sytuację mają:

- nieprawidłowy styl życia, w którym jest 
coraz mniej miejsca na rekreacje fizyczną (w 
Polsce uczestniczy w niej ok. 2% społeczeństwa, 
dla porównania w krajach skandynawskich do 
uprawiania rekreacji fizycznej przyznaje się ok. 
30% społeczeństwa).

- nieprzestrzeganie klasycznych czynni-
ków ryzyka, a przede wszystkim nałogowe pale-
nie tytoniu, nie leczone nadciśnienie tętnicze 
oraz zwiększone stężenie cholesterolu całkowi-

tego, jako konsekwencja nieprawidłowego odży-
wiania.

Wiele z wymienionych czynników ryzy-
ka możemy wyeliminować z naszego życia, 
poprzez świadomość własnego ciała, czyli wie-
dzy o jego funkcjonowaniu, popartej racjonal-
nym trybem życia oraz ograniczeniem używek i 
systematyczna kontrolą stanu własnego zdrowia 
poprzez odpowiedni poziom aktywności rucho-
wej to wszystko może nam zaoszczędzić kłopo-
tów z niedomaganiami zdrowotnymi i w znacz-
nym stopniu uprzyjemnić naszą egzystencję.

CZAREK PYSZCZEK 
PSP KLIMONTÓW

CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO 
CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
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