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Głos Ojczyzny

Ojczyzna moja droga
Umiera na Krzyżu rozpięta.
Po ciężkich ranach i znojach
Niewolą jest objęta.

Jezu! Tyś wielkiej męki doznał,
Do Krzyża przybity gwoździami.
Naród dobroci Twej nie poznał,
Rzymianie stali się katami.

Głowę Twą cierniem spowili
Aż skronie krwią świętą zaszły.
Gdy serce Ci włócznią przebili,
Oczy jak gwiazdy zgasły.

Lecz zmartwychwstałeś Panie,
Aby lud swój pocieszyć.
Ojczyzna też powstanie;
Miłością trzeba ją wskrzesić.

W Parku Katyńskim w Byszowie stanęła 16 metrowa makieta samolotu Tupolew z podobiznami wszystkich ofiar ka-
tastrofy smoleńskiej. Pomysłodawcą makiety i tablic upamiętniających Ofiary Katyńskie jest Wójt Gminy Klimontów Ry-
szard Adam Bień. 

Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej odbyły się w atmosferze rozpamiętywania wydarzeń sprzed roku: tej wiel-
kiej tragedii, która spotkała naród polski i zjednoczyła wszystkich Polaków w bólu i żałobie. Minął już rok i będą mijać 
następne, ale jedna rzecz nie może się zmienić – nie możemy zapomnieć o ofiarach, zarówno tych poległych 71 lat temu 
w Katyniu, jak i tych poległych w Smoleńsku.

,,Jeśli zapomnę o nich – Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie’’ (A. Mickiewicz)

CAŁOŚĆ RELACJI Z UROCZYSTOŚCI W BYSZOWIE ORAZ NASZ FOTOREORTAŻ NA STRONIE 6.

MINĄŁ JUŻ ROK...

Wiosenny ranek i świat słoneczny,
koszyk pisanek i stół świąteczny,
zając z paczkami cicho się skrada
i dyngusowy deszczyk już pada.

Świat cały śpiewa na Zmartwychwstanie
„Niech radość w sercach długo zostanie”...

Niechaj Wielkanocne życzenia
pełne nadziei i miłości
przyniosą sercu radość 
w te święta i w przyszłości
– tego wszystkim 
   naszym Czytelnikom
        życzy Redakcja

Wesołego Alleluja!
Wielkanocy jak bajka 

i smacznego jajka,
tęczowych pisanek 

i dyngusa cały ranek,
słońca wiosennego 

i uśmiechu promiennego!
życzą:  

Przewodniczący Rady i Rada Gminy,
Wójt Gminy oraz pracownicy UG
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GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W KLIMONTOWIE
PUNKT KONSULTACYJNY

czynny: WTOREK godz: 1230-1430
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury

Wójt Gminy i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
minionej kadencji dziękują za dotychczasową współpracę w realizacji 
Programu Gminnego: GOPS, Kościołowi, Policji, służbie zdrowia, GOK, 
OSP, Dyrektorom i nauczycielom wszystkich szkół działających na terenie 
gminy Klimontów, wszystkim stowarzyszeniom i kołom zainteresowań. 
Oczekujemy, że współpraca w bieżącej kadencji również będzie układała 
się pomyślnie dla dobra całej społeczności gminnej.

GKRPA

W niedzielę 6 lutego br. o godz. 1700 w re-
mizie OSP w Zakrzowie odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Roz-
poczęcia dokonał prezes Feliks Szafirow-
ski, który powitał i podziękował wszystkim 
za przybycie. Po czym nastąpiła minuta ci-
szy dla uczczenia pamięci zmarłych straża-
ków. Na spotkanie przybyli zaproszeni go-
ście: Waldemar Maruszczak – Wicepre-
zes Zarządu Powiatowego ZOSP, Henryk 
Kozioł – Radny Gminy Klimontów, Bogu-
sław Pawlik – Wiceprezes ZG ZOSP w Kli-
montowie, Stanisław Bajur – Skarbnik ZG 
ZOSP w Klimontowie. 

Następnie wybrano przewodniczą-
cego zebrania, którym został Stanisław 
Kryj oraz protokolanta Grzegorza Mu-
chę. Członkami komisji uchwał i wniosków  
zestali: Krzysztof Dywan, Grzegorz Mi-
chalski, Grzegorz Mazur. Porządek obrad 
został ustalony, więc  kolejnymi punktami 
zebrania były:
• sprawozdanie z działalności OSP – przed-

stawione przez Rafała Michalskiego;
• sprawozdanie i projekt planu finansowe-

go – przedstawione przez skarbnika Ma-
riusza Ordona;

• sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP – 
przedstawione przez Grzegorza Muchę;

• inne sprawy, które referowali Stanisław 
Kryj i Feliks Szafirowski.

PUNKTY SPRAWOZDANIA  Z DZIAŁALNOŚCI 
OSP ZA 2010 R. 
• Stan organizacyjny: 

– wszystkich członków OSP jest 33, w tym: 
zwyczajni (czynni) – 21, honorowi – 12, 
wspierających – 0.
– OSP posiada MDP chłopięcą – człon-
ków 10.

• działalność organizacyjna: 
– w 2010 r. odbyło się 6 posiedzeń zarzą-
du i 17 innych. MDP chłopięca odbyła spo-
tkania 6 razy. W składzie zarządu nie wy-
stąpiły żadne zmiany. Zorganizowano 
uroczystą zbiórkę z okazji dnia strażaka. 

• działalność prewencyjna:
– odbyło się 5 pogadanek, w tym 2 dla 
dzieci młodzieży. Manewry strażackie 
oraz prenumerata czasopisma ,,Strażak”.

• działalność ratowniczo–szkoleniowa:
– w ubiegłym roku OSP uczestniczyła 
28 razy w akcjach ratowniczych, w tym: 
2 razy w gaszeniu pożarów, 23 razy w li-
kwidacji miejscowych zagrożeń i 3 razy 
były to alarmy fałszywe. Dziewięć wyjaz-
dów to wyjazdy poza teren gminy: gmi-
na Łoniów, Koprzywnica, Sandomierz. 
W akcjach ratowniczych uczestniczyli: 
Stanisław Kryj – 21, Piotr Rębacz, Grze-
gorz Mucha, Piotr Polit – 20, Rafał Mi-
chalski – 18, Zdzisław Szafirowski – 12, 
Feliks Szafirowski – 8, Witold Wawrz-
kiewicz, Mariusz Ordon – 4, Damian No-
wak, Franciszek Gierczak, Tomasz Polit, 
Krzysztof Dywan – 2, Karol Śmigała, Da-
wid Kryj – 1.
– MDP chłopięca zajęła 3 miejsce w gmin-
nych zawodach sportowo pożarniczych wg 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO–WYBORCZE
OSP W ZAKRZOWIE

CTIF. Dla 14 członków OSP i 10 człon-
ków MDP przeprowadzono zbiórki szko-
leniowe. OSP posiada 1 średni samochód 
pożarniczy.

• sprawy gospodarcze:
– OSP w 2010 r. pozyskała: 6 mundurów 
wyjściowych, 4 kominiarki. Wykonano 
prace: likwidacja uszkodzeń dachu, czysz-
czenie rynien, konserwacja i malowanie 
sprzętu.  Wycinanie zarośli wokół zbior-
nika wodnego i dróg wykonano jako pra-
ce społeczne.

• inne działania: udział pocztu sztandaro-
wego w uroczystościach.

Kolejnym punktem programu było 
przedstawienie projektu planu działalności 
i planu finansowego na rok bieżący, a póź-
niej dyskusja. Poruszano na niej tematy, tj.:
1. Fatalny stan budynku remizy i terenu wo-

kół niej;
2. Działalność jednostki w roku sprawoz-

dawczym;
3. Podsumowanie działań zarządu przez 

całą kadencje;
4. Drużyna młodzieżowa;
5. Zadania stojące przed jednostką w bieżą-

cym roku. 
To co udało się uchwalić to:

1. Remont generalny budynku strażnicy;
2. Zagospodarowanie terenu wokół remizy; 
3. Starania o wstąpienie do KSRG;
4. Zakup brakującego sprzętu i umunduro-

wania. 
W dyskusji głos zabrało 18 członków 

OSP i 4 osoby zaproszone.
Absolutorium Zarządowi OSP dokona-

no jednogłośnie, w głosowaniu jawnym , na 
28 obecnych osób głosowali wszyscy, nikt 
nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Czas przyszedł na wybory Zarządu OSP 
i Komisji Rewizyjnej OSP. Zarząd OSP nie 
zmienił się. Prezesem pozostał Feliks Sza-
firowski, wiceprezesem–naczelnikiem 
– Piotr Rębacz, sekretarzem – Witold 
Wawrzkiewicz, skarbnikiem – Mariusz 
Ordon, gospodarzem – Rafał Michalski. 

Wybrano natomiast nową Komisję Re-
wizyjną OSP. Przewodniczącym został 
Grzegorz Mazur, sekretarzem – Grzegorz 
Mucha, członkiem – Stanisław Kryj. 

Po przerwie dokonano następnych wy-
borów:
• delegatów na Zjazd Oddziału Gminne-

go (równorzędnego) ZOSP RP: Grzegorza 
Muchę, Stanisława Kryja i Piotra Polita.

• przedstawicieli do Zarządu Oddziału 
Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP: 
Feliksa Szfirowskiego i Piotra Rębacza. 

Przyjęcie planu działalności i planu fi-
nansowego, inne wnioski oraz podjęcie 
uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji 
były końcowymi punktami programu ze-
brania. Pozostało jedynie podsumowanie 
– zebranie przebiegało w miłej atmosferze 
koleżeńskiej debaty. Frekwencja  dopisała. 
Po części oficjalnej goście i druhowie zosta-
li zaproszeni na poczęstunek.

CZŁONKOWIE OSP ZAKRZÓW
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Zmysł słuchu czynny jest u dziecka już 
od pierwszych dni życia. Słysząc mowę 
otoczenia dziecko uczy się ją naśladować, 
a wreszcie samo mówić.

Uszkodzenie słuchu nawet w niewielkim 
stopniu opóźnia, ogranicza i utrudnia roz-
wój mowy małego dziecka, ale go nie unie-
możliwia. Dlatego tak istotne jest podjęcie 
wczesnej rehabilitacji słuchu i mowy.

Obecnie dzięki zastosowaniu aparatów 
słuchowych o zaawansowanej technologii 
oraz implantów ślimakowych dzieci z głę-
bokim uszkodzeniem słuchu mogą rozwijać 
mowę także drogą słuchową.

Im wcześniej rozpoznana jest wada słu-
chu i im wcześniej dziecko będzie rehabili-
towane, tym większą ma ono szansę naucze-
nia się mowy, przeprowadzania prawidło-
wych operacji myślowych, a co za tym idzie 
na pełny rozwój ogólny. Dziecko z wadą słu-
chu ma szansę prawidłowego rozwoju, jeśli 
zostaną spełnione następujące warunki:
• wczesne uchwycenie i rozpoznanie wady 

słuchu
• wczesne wyposażenie w dobrze dopaso-

wane aparaty słuchowe lub implant ślima-
kowy (w zależności od stopnia uszkodze-
nia słuchu);

• odpowiednią stymulację narządu słuchu
• wychowanie w mowie dźwiękowej;
• systematyczną pracę nad systemem słow-

nikowo- gramatycznym.
Rodzicu odpowiedz sobie na pytania:

• czy moje dziecko reaguje, gdy mówię do 

niego normalnym głosem? Pamiętaj jed-
nak, że dzieci czasem słyszą tylko to co 
„chcą”?

• czy moje dziecko słyszy, gdy mówię za 
jego plecami? Kiedy malec widzi twarz 
mówiącego może wspomagać się odczy-
tem z ruchu warg, dlatego twarz musi być 
niewidoczna? 

• czy moje dziecko oglądając telewizor 
ustawia go głośniej niż ja lub siada bar-
dzo blisko?

• czy moje dziecko jest nieusłuchane, nie-
grzeczne zarówno w domu jak i w przed-
szkolu? To czasem może wynikać z niedo-
słuchu.

Drogi Rodzicu, JEŚLI TWOJE DZIEC-
KO SŁABO SŁYSZY LUB PRZYPUSZ-
CZASZ, ŻE MOŻE MIEĆ PROBLEMY ZE 
SŁUCHEM proponujemy bezpłatne konsul-
tacje specjalistyczne: terapii i surdologope-
dyczne Integracji Sensorycznej EEG Bio-
ofeedbacku. Doświadczeni specjaliści  wy-
konają przesiewowe, komputerowe badanie 
słuchu i mowy, zdiagnozują w zakresie Inte-
gracji Sensorycznej. Po wstępnej diagnozie 
dziecko będzie miało możliwość uczestnic-
twa zajęciach  ze specjalistami.

Zespół Placówek Szkolno-Wychowaw-
czych, w którym mieszczą się szkoły dla 
dzieci z wadą słuchu: Kielce, ul. Jagielloń-
ska 30, tel. 41 366 18 67

AGATA KARYŚ

IWONA CZARNECKA

logopedzi ZPSW

Świat naszych dzieci staje się coraz bardziej niebez-
pieczny i pełen konfliktów. Stres wywołany przez szyb-
ko zmieniające się otoczenie społeczne i kulturowe nie jest 
przyjazny dla dzieci. Sprawia, że dorastanie staje się coraz 
bardziej skomplikowane. Stres wywołują u dziecka również 
zmiany w życiu, których szybki przebieg uniemożliwia  do-
stosowanie się dziecka. Wszelkie życiowe zmiany zwięk-
szają prawdopodobieństwo zachorowań. Konflikty mogą 
pojawiać się w domu, szkole lub w innych sytuacjach spo-
łecznych.  Każdy rodzaj konfliktu może wywołać u dziec-
ka silny stres, zwłaszcza, gdy istnieje wiele złości i wzajem-
nej wrogości. Rodzice powinni ograniczyć własne konflik-
ty i pilnować dyscypliny w domu, by ograniczyć konflikty 
powodowane przez innych członków rodziny.

Fizyczne objawy stresu
Objawy mogące świadczyć o tym, że nasze dziecko 

przeżywa nadmierny stres:
– niepokój, paniczny lęk, silny ból głowy, niespodziewa-

ne zapominanie wszystkiego, czego dziecko nauczyło się 
wcześniej na pamięć,

– serce bije tak mocno, że dziecko może odczuwać ból 
w środku piersi, omdlenia,

– ogólne bóle brzucha, nudności, biegunka, niestrawność, 
– bóle pleców, sztywnienie stawów,
– ręce stają się zimne, wysypka, problemy z oddychaniem,
– podatność na przeziębienia, grypy, infekcje (osłabiony zo-

stał system immunologiczny).
Emocjonalne symptomy stresu
Mogą występować niezależnie lub razem z symptoma-

mi fizycznymi. 
1. Depresja – najważniejszy symptom emocjonalny. Jest 

oznaką zbyt dużego stresu. Osoba w depresji jest smut-
na i przygnębiona. Częstymi symptomami jest poiryto-
wanie, niepokój, unikanie kontaktów z ludźmi.

2. Problemy z poczuciem własnej wartości- nadmierny 
stres, szczególnie połączony z niepowodzeniem czy roz-
czarowaniem, może zniszczyć obraz siebie i wytworzyć 
u dziecka głębokie poczucie bezwartościowości. 

 Oznaki problemu z własną wartością:
– dziecko nie uśmiecha się, nie okazuje radości,
– łatwo wpada w przygnębienie, odpycha innych,

– często porównuje się z innymi,
– dużo narzeka i krytykuje innych członków rodziny,
– boi się nowych wyzwań, nie chce uczyć się nowych umie-

jętności.
3. Gniew – dzieci, które doświadczają wiele stresów będą 

okazywały dużo gniewu. Mogą go manifestować poprzez 
napady złego humoru, zwalanie winy na innych, stałe od-
grywanie roli ofiary, niszczące zachowania (psucie przed-
miotów), wrogość wobec rodziny i przyjaciół, wrogi sto-
sunek do tych, którzy usiłują im pomóc.

4. Niepokój – ważny symptom nadmiernego stresu: zwięk-
szone napięcie, niespokojne zachowanie, obgryzanie pa-
znokci, tiki twarzy, przesadne zamartwianie się, koszma-
ry senne, obawa o los bliskich, narzekanie na problemy 
żołądkowo-jelitowe, silne poczucie nieśmiałości.

Jak możemy pomóc swojemu dziecku radzić sobie ze 
stresem?

Stres jest zjawiskiem nieuniknionym. Nie możemy ochro-
nić naszych dzieci przed wszystkimi czynnikami wywołują-
cymi stres. Dzieci muszą nauczyć się, jak walczyć z  naciska-
mi i rozwiązywać konflikty. Powinniśmy dążyć do tego, aby 
nauczyć dzieci większej odporności na stres. Należy:
• dopilnować, aby dziecko miało wystarczającą ilość snu. 

Sen stwarza organizmowi okazję do odnowy oraz przy-
wraca równowagę umysłową i czujność. Jeżeli dzieci nie 
mają wystarczającej ilości snu nie dają sobie rady z wy-
maganiami, jakie im stawiamy. Przesadnie się zamartwia-
ją, szybko popadają w stan frustracji, zachowują się agre-
sywnie, krzyczą.

• pomagać dziecku utrzymać dobrą kondycję fizyczną. 
Uprawianie sportu, wysiłek na świeżym powietrzu, tury-
styka, weekendowe wypady za miasto, są bezcenne. Niwe-
lują napięcia i przeciążenia psychiczne.

• nauczyć dziecko sztuki relaksu. Pomocne mogą okazać się 
techniki relaksacyjne, korzystanie z dobrodziejstw łagod-
nej muzyki czy wieczorne ciepłe kąpiele w ziołach.

• wzmocnić u dziecka poczucie własnej wartości. Służą 
temu wszelkie działania, które są dostosowane do moż-
liwości dziecka, adekwatne do aktualnych chęci i warun-
ków. Czasem mogą to być pochwały za najprostsze prace 
plastyczne. Innym razem pomoc w domowych porząd-

kach. Dziecko musi wynieść z tych sytuacji przekonanie, 
wiarę we własne siły,  że umie, potrafi, da sobie radę.

Dziecko posiadające zdrowy obraz siebie jest bardziej 
odporne na nadmierny stres. Szacunek dla samego siebie 
wytwarza poczucie pewności, pomaga dzieciom uwierzyć, 
że dadzą sobie radę z każdym wyzwaniem. Jeśli niepowo-
dzenia zdarzają się często, być może powinno się zachę-
cić dziecko do podejmowania zajęć, w których będzie od-
nosiło większe sukcesy. Należy zauważać małe osiągnięcia 
u dziecka i być czujnym na objawy poczucia  własnej nie-
wystarczalności u dziecka.

Poczucie humoru nie tylko daje szczęście, lecz jest rów-
nież ważnym narzędziem uodparniania na stres. Nasze cia-
ła są najzdrowsze, gdy jesteśmy najszczęśliwsi.

Oto kilka wskazówek jak przygotować dziecko do życia 
w realnym świecie bez umieszczania pod zbyt dużą presją:
• stopniowo przygotowuj dziecko do samodzielnego rozwią-

zywania problemów, nie wyręczaj dziecka bez potrzeby.
• mów o tym jak poradzić sobie w różnych sytuacjach. 
• nie pozwól, aby dziecko oglądało w TV zbyt dużo relacji 

o przerażających wydarzeniach. Nie pozwól na późne oglą-
danie niedozwolonych dla niego programów w telewizji. 

• rozmawiajcie o sprawach, które niepokoją dzieci. Zawsze 
warto, aby towarzyszyło temu okazywanie naszego zain-
teresowania, miłości i troski.

• uważaj, aby w dziecku nie zakorzeniła się postawa nieuf-
ności (nie wszyscy są źli).

• zwracaj uwagę dziecka, gdy mówisz mu o różnych zagro-
żeniach. Bądź czujny na oznaki niepokoju, abyś mógł po-
móc dziecku przezwyciężyć lęk.

• niech dziecko widzi, że pracujesz nad tym, aby uczynić 
świat bezpieczniejszym miejscem. Stwarzajmy dom pełen 
humoru i radości, beztroski i pogody, ale także rozsąd-
nej dyscypliny i konkretnych wymagań. Nic nie zaszkodzi 
dziecku bardziej niż nadmiar surowości rodziców lub ich 
nadmierna pobłażliwość. Dziecko oczekuje od rodziców 
zakreślenia granic dla swoich zachowań.

• bądź dobrym modelem i przykładem. Pamiętaj o tym, że 
sami jesteśmy dla naszych dzieci wzorem, jak radzić sobie 
ze stresem.

Dzieciństwo powinno być okresem wolnym od zmar-
twień. Dziecko nie powinno  doświadczać nadmiernego 
niepokoju, aby nauczyć się jaki jest ten świat. 

OPRAC. MAGDALENA DOMORADZKA

JOLANTA JUDA

CZY TWOJE DZIECKO
DOBRZE SŁYSZY?

WPŁYW STRESU NA DZIECKO
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Gmina Klimontów jest miejscem atrakcyjnym tury-
stycznie ze względu na piękne położenie oraz szereg obiek-
tów o dużej wartości historyczno-kulturalnej. Lista atrak-
cji nie kończy się na zabytkach. W Klimontowie powsta-
ją w dalszym ciągu miejsca wzbogacające ofertę kulturalną 
i dydaktyczną dla mieszkańców i gości.

Jednym z takich miejsc powstałych w ciągu ostatnich 
kilku lat jest prywatne muzeum geologiczne mieszczące się 
przy ulicy Osieckiej 55. Muzeum to powstało dzięki ini-
cjatywie pana Sebastiana Rogali. W czasie ferii zimo-
wych było ono celem wycieczki uczniów ze szkoły filial-
nej w Ossolinie. Dzięki uprzejmości pana wójta, który udo-
stępnił gminnego busa, uczniowie mieli zapewniony dar-
mowy transport.

Uczniowie mogli podziwiać bogatą ekspozycję mine-
rałów, skał, kości ssaków plejstoceńskich, amonitów, pre-
historycznych narzędzi i wiele innych eksponatów, które 
wzbudziły u nich wielkie zainteresowanie. Te wystawione 
okazy stanowią jak poinformował właściciel część znako-
mitej kolekcji. W oddzielnym pomieszczeniu prezentowa-
ne są przedmioty, narzędzia, sprzęty z czasów I i II Woj-
ny Światowej oraz PRL-u. Wszyscy zarówno uczniowie jak 
i opiekunowie wycieczki byli pod dużym wrażeniem tak 
bogatej kolekcji.

Jednak muzeum ma niezbyt dobrą lokalizację. Gdy-
by znajdowało się bliżej centrum, na pewno cieszyłoby się 
większym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców gmi-
ny, ale również przybywających do Klimontowa turystów. 
Powstały obiekt jest niewątpliwie ciekawym i atrakcyjnym 
miejscem do zwiedzania.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie perełek 
architektury naszego regionu a mianowicie klasztoru i ko-
ścioła farnego oraz miejsc pamięci narodowej. Wszyscy 
uczestnicy tego wyjazdu byli bardzo zadowoleni. Opieku-
nami wycieczki były M. Domoradzka, D. Kita  i J. Juda.

OPR. M. DOMORADZKA, J. JUDA

Biblioteka i świetlica szkolna działają-
ce przy Gimnazjum im. Papieża Jana Paw-
ła II w Klimontowie są w pełni skomputery-
zowane i mają dostęp do Internetu. Ucznio-
wie powinni bezpiecznie surfować po Inter-
necie, dlatego też nauczyciele podjęli dzia-
łania uświadamiające uczniom wady i zale-
ty korzystania z Internetu. 

Co roku z inicjatywy Komisji Europej-
skiej obchodzony jest Dzień Bezpieczne-
go Internetu, który ma celu inicjowanie i 
propagowanie działań na rzecz bezpieczne-
go dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 
internetowych. W tym roku tematem prze-
wodnim Międzynarodowego Dnia Bez-
piecznego Internetu są wirtualne światy, 
tegoroczne hasło brzmi – „Internet to wię-
cej niż zabawa. To Twoje życie”. Młodzi 
ludzie spędzają coraz więcej czasu online, 
konfrontują się z problemami związanymi 
z ochroną swojej prywatności, bezpieczeń-
stwem czy własnym wizerunkiem.

Nasza szkoła również włączyła się w ob-
chody Dnia Bezpiecznego Internetu. Pod 
kierunkiem nauczycieli Barbary Bzdyry 
i Bożeny Chłodnickiej realizowano zada-
nia związane z bezpiecznym korzystaniem 
z Internetu. Akcję „Bezpieczny Internet” 
rozpoczęliśmy ankietą skierowaną do rodzi-
ców i uczniów klas pierwszych. Na jej pod-
stawie opracowano program, w którym za-
planowano długofalowe działania skierowa-
ne do uczniów, rodziców i nauczycieli.

W ramach spotkań semestralnych – wy-
wiadówki odbyło się spotkanie z księdzem 
Tadeuszem Jandą (fot. obok). Ks. Tade-
usz jest koordynatorem programu „Rodzina 

WYCIECZKA DO 
KLIMONTOWA

,,BEZPIECZNY INTERNET” 
– CERTYFIKAT DLA SZKOŁY

w sieci”. Wygłosił pogadankę dla rodziców 
oraz przekazał ulotki na temat bezpieczne-
go korzystania z Internetu. Spotkanie odby-
ło się w miłej i przyjemnej atmosferze. Zo-
stał również zorganizowany apel, który miał 
na celu przypomnieć, jakie zagrożenia mogą 
być następstwem niewłaściwego korzysta-
nia z Internetu. W programie brali udział 
uczniowie gimnazjum: Paulina Dubiel, To-
masz Rojek, Magda Mucha, Jakub Gru-
szecki, Damian Stępień, Katarzyna Ba-
naś, Wojciech Bogdański, Mateusz Zię-
ba, Oliwia Potocka, Sylwia Chodyra, Do-
rota Gach i Karolina Pyza. Oprawę mu-
zyczną przygotowała Iwona Stolińska. Ho-
norowym gościem na apelu była Małgorza-
ta Chorzępa z Poradni Psychologiczno–Pe-
dagogicznej, która wygłosiła prelekcję na te-
mat zasad bezpiecznego korzystania z Inter-
netu. Za powyższe działania szkoła otrzy-
mała certyfikat.         B. CHŁODNICKA
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Wiosna to czas przyjemny nie tylko w przyrodzie, 
miło też jest, gdy przychodzi pora na podsumowanie 
wieloletnich wysiłków uczniów w zdobywaniu i po-
szerzaniu wiedzy oraz rozliczenie zmagań na różnych 
szczeblach konkursów przedmiotowych. 

Bieżący rok szkolny jest szczególnie szczęśliwy dla 
dwóch uczennic Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
w Klimontowie, które zdobyły tytuł laureata konkur-
su na etapie wojewódzkim. Marta Kolarska (kl. IIIe) 
została laureatem IX Konkursu Biologicznego, a Edy-
ta Pawlak (kl. IIId) otrzymała tytuł laureata VIII Kon-
kursu Języka Polskiego, którego finalistą został Prze-
mysław Marzec (kl. IIIe).

Gratulujemy zwycięzcom! Mamy nadzieję, że takie 
sukcesy starszych kolegów zmobilizują do pracy i za-
chęcą do udziału w konkursach przedmiotowych ich na-
stępców – w co mocno wierzymy. Powodzenia!

D.K., B.B.

SUKCESY 
GIMNAZJALISTÓW

Józefa Witczak

Piszę wiersze piszę
Boże mój kochany
Kiedy do mnie przyjdziesz
Wierszyku kochany.

Może jesteś w drodze
Wielce zagubiony!
Bo nie wiesz gdzie mieszkam
Z której masz przyjść strony.

Od strony Rybnicy
Żelazny płot przy drodze
Rosną trzy modrzewie
Wstąp, czekam na Ciebie!

Najwybitniejszą poetką polskiego pozytywizmu była 
Maria Konopnicka. Henryk Sienkiewicz wprowadzał ją do 
literatury entuzjastycznymi recenzjami. Jej popularność 
przekroczyła granice popularności największych twórców. 
Jest do dziś najwybitniejszą poetką i pisarką dla dzieci. 
W Przedborzu w woj. lwowskim znajduje się polska szko-
ła im. Marii Konopnickiej.

Ludomira Czuchraj – szesnastoletnia poetka tak wy-
powiadała się na antenie Polskiego Radia: „poezja Marii 
Konopnickiej budzi patriotyzm w sercach dzieci polskich, 
żeby duch polskości nie zanikł. Maria Konopnicka poprzez 
swoje wiersze oddaje się ludziom cała. Jest nieśmiertelna! 
Jej poezja jest zawsze na czasie. Jestem gorącą propaga-
torką poezji Marii Konopnickiej.”

Jako młoda kobieta Konopnicka opuściła dom i męża, 
i z gromadką dzieci przeniosła się do Warszawy. Jak na owe 
czasy decyzja to bardzo odważna i nie licząca się z opinią 
społeczną. W Warszawie borykała się z biedą, sama wy-
chowywała dzieci, zarabiając udzielaniem lekcji. Była na-
uczycielką, redaktorką, dziennikarką i tłumaczką.

Grono pisarzy polskich zawiązało Wydawnictwo Spół-
ki Nakładowej przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, 
mających na celu wydawanie dzieł pierwszorzędnej war-
tości naukowej i literackiej, oryginalnych i tłumaczonych, 
wzbogacających istotnie umysłowe zasoby kraju. Posia-
dam tomik poezji Henryka Heinego z 20 lutego 1889 r. wy-
danego przez to wydawnictwo.

Jak co roku, w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła 
II, obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego, w którym 
szczególną troską otaczamy swój rodzimy język i przy-
pominamy o szeroko rozumianej kulturze słowa. Mó-
wiąc o kulturze języka powinniśmy zwracać uwagę na 
ważność nie tylko tego, co się mówi, ale też jak się mówi. 
Kultura słowa to cecha ludzka, która oznacza nie tylko 
właściwy stosunek do wypowiedzi, ale także do innego 
człowieka, odbiorcy, a to wiąże się z kulturą osobistą.

Trzeba pamiętać o tym, że słowo to nie tylko narzę-
dzie w komunikacji międzyludzkiej, ale przede wszyst-
kim wizytówka każdego człowieka. Komunikacja języ-
kowa jest elementem życia społecznego, często decydu-
je o relacjach międzyludzkich, dlatego tak ważny jest 
w niej aspekt kultury języka. Na nią składają się: świado-
mość językowa, kompetencja (wiedza) i realizacja w sy-
tuacji komunikacyjnej. Kulturę słowa zatem należy ro-
zumieć jako dbałość o to, aby wypowiedź była zbudowa-
na z właściwych elementów, poprawna pod względem ję-
zykowo-stylistycznym, dostosowana do odbiorcy. Wśród 
nadawców wypowiedzi powinna obowiązywać zasada 
szanowania nie tylko słowa, ale i odbiorcy.

W trosce o kulturę języka gimnazjalistów nauczycie-
le poloniści rokrocznie organizują w szkole Dzień Języ-
ka Ojczystego. Od dwóch lat obchody te łączymy z Mię-
dzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Realizując 
te istotne zagadnienia nauczyciele wdrażają ujęte w pro-
gramie edukacyjnym kluczowe kompetencje dotyczące 
uczniów. Obejmują one pełny zakres zachowań przygo-
towujących osoby do skutecznego, umiejętnego wyraża-
nia i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opi-
nii w mowie i piśmie. Kompetencja komunikacyjna jest 
rezultatem opanowania języka ojczystego, a to przecież 
umożliwia interpretację świata i stwarza warunki do roz-
woju prawidłowych relacji z innymi. Porozumiewanie 
się w języku ojczystym wymaga od każdego znajomo-
ści słownictwa, gramatyki funkcjonalnej, pewnego za-
kresu tekstów literackich, świadomości zmienności języ-
ka. Pozytywna postawa w stosunku do porozumiewania 
się w zgodzie z zasadami uwrażliwia na walory estetycz-
ne i wzmaga zainteresowanie się kontaktami z innymi. 
Wiąże się to bardzo mocno z potrzebą rozumienia i uży-
wania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny 
społecznie. Dlatego też warto sobie zapamiętać, że: jak 
Cię słyszą, tak Cię piszą…                D.K., B.B.

W marcu w Publicznej Szkole Podstawowej odbył się 
międzyszkolny konkurs czytelniczy ,,W świecie mitów” 
przeznaczony dla klas V. Został on przygotowany przez na-
uczycieli Zespołu Humanistycznego: Danutę Kowalską, 
Magdalenę Domoradzką, Jolantę Judę i Jolantę Kaniew-
ską. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawo-
wych z Goźlic, Konar, Nawodzic, Ossolina i Klimontowa.

Maria Konopnicka przełożyła na język polski dzieła 
poetyckie Henryka Heinego takie jak: „Serafina”, „Ry-
cerz Olaf”, a z Melodyj Hebrajskich: „Księżna Sabath” 
i „Jehuda Ben Halewy”.

Cieniów mgliste pocałunki.
Cieniów miłość, cieniów życie.
Czylisz myślisz, że zostanie,
Zawsze równe serca bicie ?

Z miłosnego nam uścisku
Jak sen luby wszystko znika,
Serce nasze – zapomina
Oczy nasze – noc zamyka.

„Serafina” – fragment.
W poszukiwaniu materiału do swoich reportaży i po-

ezji Maria Konopnicka odwiedzała dzielnice nędzy, sądy 
i więzienia. Wieś znała z wcześniejszych lat swego życia. 
Ta znajomość pozwoliła jej stworzyć lirykę stylizowaną na 
pieśń ludową, o wielkim bogactwie rodzajów wiersza, ryt-
miki i strofy. Największą popularnością cieszyła się przez 
długie lata pieśń „Rota”, napisana na wiadomość o prze-
śladowaniu Polaków w zaborze pruskim:

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy...
Słowa te śpiewane były ze wzruszeniem przez tłumy na 

wiecach i pochodach.   OPR. STANISŁAW SAS TARNAWSKI

WIESZCZKA NARODU JAK CIĘ SŁYSZĄ, 
TAK CIĘ PISZĄ…

W ŚWIECIE MITÓW

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania kul-
turą starożytnych Greków, wzbogacenie wiedzy z zakre-
su literatury antycznej, pobudzanie twórczej aktywności 
uczniów oraz dostrzeżenia ponadczasowego znaczenia mi-
tologii greckiej. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się 
znajomością wybranych mitów, znać pojęcia i wyrażenia 
związane z mitami, rozumieć znaczenie związków fraze-
ologicznych wywodzących się z mitologii. Ponadto z za-
kresu historii musieli dysponować wiedzą na temat życia 
codziennego starożytnych Greków.

Zadania miały formę quizu i działań praktycznych. 
Były to między innymi krzyżówka, pisanie zaproszenia na 
ucztę do Zeusa i Hery, pantomima. Poszczególne zadania 
uczestnicy rozwiązywali drużynowo. Trzyosobowe druży-
ny zostały utworzone na zasadzie losowania.

Laureaci konkursu: I miejsce zajęta drużyna: Dominika 
Dąbrowska, Ewa Pawlak, Klaudia Miller z PSP Klimon-
tów, II miejsce – Natalia Pacholczak, Katarzyna Puto 
z PSP Klimontów i Sebastian Czechowski z filii Ossolin, 
III miejsce – Magdalena Bilska z PSP Klimontów, Maciej 
Miłek z SP Goźlice, Patrycja Wójcik z SP Konary. Nagro-
dy za I, II i III miejsce i nagrody pocieszenia ufundowała 
Rada Rodziców PSP w Klimontowie.

Pracę drużyn oceniała komisja w składzie: dyrektor 
Elżbieta Czajkowska, Danuta Śnioch ze szkoły w Na-
wodzicach oraz Monika Bajak ze szkoły w Goźlicach.  

Wszyscy uczestnicy konkursu byli dobrze przygoto-
wani, wykazali się dużą znajomością literatury antycz-
nej.

OPRAC. JOLANTA JUDA
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Minął już rok jak tragiczna wiadomość 
obiegła świat – 10 kwietnia 2010 r. na smo-
leńską ziemię spadł samolot z Polakami. 
Zginęło dziewięćdziesiąt sześć polskich dusz 
– wśród nich Pierwsza Para: Lech i Maria 
Kaczyńscy – czcząc tysiące katyńskich ofiar 
stalinizmu po wieczne czasy. Tak jak w ca-
łym kraju pamięć ofiar katastrofy smoleń-
skiej uczcili również mieszkańcy ziemi kli-
montowskiej. 

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 
w niedzielę 10 kwietnia 2011 r. od Mszy 
Świętej w Parku Katyńskim w Byszowie, 
na którą przybyli m. in. Marek Kwitek – 
Poseł na Sejm RP, Kazimierz Kotowski – 
członek Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego, Wojciech Borzęcki – Radny Sejmi-
ku Województwa Świętokrzyskiego, Piotr 
Lipiński – Radny Powiatowy, Marek Joń-
ca – burmistrz Koprzywnicy, Stanisław Ba-
ska – przewodniczący Rady Gminy w Sam-
borcu oraz Radni Gminy Klimontów z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Klimontów Ja-
nem Rębaczem na czele. Swoją obecno-
ścią zaszczyciły nas również Poczty Sztan-
darowe, przybyły m. in. poczty sztandarowe 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, LKS Klimontowianka, 
PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimon-
towie, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
w Klimontowie, Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Klimontowie, Zespołu Placówek 
Oświatowych w Chobrzanach, sztandar PSL, 
OSP Klimontów, OSP Nawodzice, OSP Ko-
nary, OSP Chobrzany, OSP Zakrzów, OSP 
Pokrzywiana. Mszę św. odprawił proboszcz 
parafii pw. św. Józefa w Klimontowie ks. ka-
nonik Henryk Hendzel w koncelebrze z ks. 
prałatem Czesławem Przewłockim – pro-
boszczem parafii pw. Św. Jana Ewangelisty 
w Chobrzanach i ks. Marianem Więckow-
skim, naszym rodakiem pochodzącym z By-
szowa. W homilii wartościowe słowa trafia-
jące do serca wygłosił ks. Daniel Koryciń-
ski – wikariusz parafii pw. Św. Jana Ewan-
gelisty w Chobrzanach. Mszę uświetniły pie-
śni wykonane przez zespół Wiarus. 

Po uroczystej mszy przyszedł czas na 
wystapienie Wójta Gminy Klimontów oraz 
zaproszonych gości, następnie został ode-
grany hymn państwowy i wciągnięto fla-
gę na maszt. Ks. Koryciński odczytał na-
zwiska osób poległych w katastrofie smo-
leńskiej, a zuchy z PSP Klimontów złożyły 
dziewięćdziesiąt sześć zniczy przed pomni-
kami, które kilka minut później zostały uro-
czyście odsłonięte przez zaproszonych gości 
i poświęcone przez ks. Hendzla, ks. prałata 
Przewłockiego i ks. Więckowskiego. 

Pierwszy pomnik upamiętnia Przemy-
sława Gosiewskiego, ks. Józefa Jońcę i Te-
resę Wawelską–Przyjałkowską – tych, któ-
rzy swoją obecnością zaszczycili nas podczas 
otwarcia Parku Katyńskiego w Byszowie. 

Drugi pomnik poświęcony jest pamięci 
wszystkich ofiar katastrofy prezydenckiego 
samolotu pod Smoleńskiem.

Na cześć poległych Rycerze Chorągwi 
Rycerstwa Ziemi Staszowskiej wykonali sal-
wę honorową. Zaraz potem delegacje złoży-
ły wieńce i wiązanki kwiatów pod obeliska-
mi. Tym akcentem zakończona została część 
oficjalna i poczty sztandarowe zostały wy-
prowadzone.

Na zakończenie uroczystości uczniowie 
z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w 
Klimontowie przedstawili okolicznościowy 
program artystyczny, po którym zebrani go-
ście zostali zaproszeni na poczęstunek.

,,Jeśli zapomnę o nich – Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie’’ (A. Mickiewicz)

BYSZÓW – MINĄŁ JUŻ ROK...



GŁOS KLIMONTOWA 7

Już po raz trzeci odbył się 2 kwietnia br. 
w Klimontowie Papieski Rajd Rowerowy. 
Rajd organizowany jest z okazji upamięt-
nienia odejścia do Domu Ojca Naszego Pa-
pieża Jana Pawła II.

Jan Paweł II powiedział kiedyś „Czło-
wiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu”, 
to właśnie w myśl tej idei rajd odbywa się 
malowniczymi zakątkami naszego regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest promo-
wanie idei zawartej w nauczaniu Jana Pawła 
II – poprzez sport, promowanie aktywnego 
sposobu spędzania wolnego czasu, pozna-
wanie zakątków naszej małej Ojczyzny, po-
pularyzacja idei ochrony środowiska, rozwi-
janie turystyki rowerowej, integracja dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych.

Organizatorami rajdu byli: Wójt Gminy 
Klimontów – Ryszard Bień, Uczniowski 
Klub Sportowy „Topór”, Parafia p.w. św. 
Józefa w Klimontowie. Natomiast współ-
organizatorzy to: Ochotnicza Straż Pożar-
na w Klimontowie, Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie, Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Klimontowie.

W tegorocznym Rajdzie wzięło udział 
ponad 80 osób, w tym 21 osób dorosłych, 
młodzież z gimnazjum (9 osób), pozostali 
uczestnicy to dzieci ze szkoły podstawowej.

O godzinie 9:30 rozpoczęła się odprawa 
Rajdu. Pod kościołem p.w. św. Józefa zebra-
ła się tłumnie młodzież i dzieci.Pogoda do-
pisywała, może nie było zbyt słonecznie, ale 
rześko. Deszcz nie padał, co było najważ-
niejsze i wiał lekki wiaterek. Słoneczko czę-
sto wyglądało zza chmur. Po zarejestrowaniu 
i krótkiej modlitwie wystartowaliśmy o go-
dzinie 10:00 z Placu im. Jana Pawła II i skie-
rowaliśmy się w stronę Alei Kasztanowej.

Aleją Kasztanową dojechaliśmy do Gó-
rek Klimontowskich, a stamtąd do Pokrzy-
wianki. Dalej był Beradz i króciutki postój 
(po zaliczeniu dwóch porządnych górek na-
leżał się każdemu). Krótko zatrzymaliśmy 
się w Przepiórowie. Znajduje się tutaj park 
dworski i mały dworek. W latach 1833–
–1842 majątkiem Przepiórów zarządzał 
gen. Ignacy Prądzyński. We dworze mie-
ści się obecnie Szkoła Podstawowa. Kolejny 
krótki przystanek był w Mydłowie. W pa-
rafii odbywały się akurat rekolekcje. Jed-
nak znalazła się chwila czasu abyśmy mo-
gli zwiedzić uroczy kościółek i pomodlić 
się. Na koniec zostaliśmy solidnie skropie-
ni wodą święconą przez miejscowego księ-
dza wikariusza i z jego błogosławieństwem 
ruszyliśmy dalej.

Dłuższy postój mieliśmy we Włostowie, 
w pobliżu ruin pałacu Karskich z XIX wie-
ku. Budowla została wzniesiona wg projek-
tu Henryka i Władysława Marconich. Ze 
wspaniałej niegdyś rezydencji ocalała jedy-

nie bryła dawnej kaplicy oraz części naroż-
ne budowli oraz rzeźby lwów przy bramie 
wjazdowej. Od zachodu dziedziniec przed 
pałacem zamyka ruina tzw. dworu, budow-
li klasycznej z kolumnowym portykiem 
przed elewacją zachodnią, być może projek-
tu Władysława Kubickiego z końca XVIII 
wieku. Ruiny otaczają pozostałości par-
ku krajobrazowego - niestety zamieszkane-
go przez ogromne ilości wron, które swoim 
hałaśliwym krakaniem zagłuszają wszyst-
ko dookoła. Miejsce to ma niesamowity kli-
mat, szkoda tylko, że jest tak zaniedbane 
i zaśmiecone.

Z Włostowa przez Goźlice dotarliśmy do 
Ossolina. Mieści się tam zabytkowa kaplica 
zwana Betlejemską wzniesiona w 1640 roku 
przez Jerzego Ossolińskiego na wzór kapli-
cy w Betlejem. Kaplica ma mroczne tune-
lowe sklepione wnętrze zakończone dwoma 
skośnymi aneksami. Wnęka ołtarza z datą 
przebudowy 1769. Taka sama data widnie-
je nad arkadowym wejściem do kaplicy. Bu-
dowla jest przykryta ziemnym kopcem. We-
dług tradycji pierwsza garść ziemi pocho-
dziła z Betlejem, przywieziona przez funda-
tora kaplicy.

Około 0,5 km dalej znajdują się ruiny 
zamku, gniazda rodowego Ossolińskich. 
Zamek wzniósł w roku 1635 Jerzy Osso-
liński Wojewoda Sandomierski, późniejszy 
Kanclerz Wielki Koronny. Była to nowożyt-
na rezydencja o regularnym planie z ogro-
dem włoskim. Z dawnej świetności zamku 
zachowała się kamienna arkada mostu nad 
głębokim parowem i ułomek bramy wjaz-
dowej. W terenie, na szczycie porośniętego 
tarniną wzgórza spotyka się gruzy, kamie-
nie i wejścia do zasypanych lochów.

Ossolin to był nasz ostatni przystanek. 
Trasa zakończyła się w Klimontowie. Prze-
jechaliśmy w sumie 36 km i zmęczeni zaje-
chaliśmy pod kościół w Klimontowie o go-
dzinie 14:30. Bardzo miłym akcentem i cie-
kawym było to, że mogliśmy wysłuchać hi-
storii miejsc przez które przejeżdżaliśmy. 
Biorący udział w Rajdzie panowie chętnie 
służyli swoją wiedzą i opowiadali o tych 
niezwykłych zakątkach naszego regionu, 
które jak się okazuje nie wszystkim są zna-
ne. Ogólnie tempo na trasie Rajdu było do-
stosowane do amatorów jazdy na rowerze. 
I może wydawałoby się, że również do naj-
młodszych uczestników wyprawy. Jednak 
jak się okazało to najmłodsi byli „liderami” 
czołówki. Podsumowując Rajd był świet-
ną okazją nie tylko do poznania okolic, ale 
również okazją do wypróbowania swoich sił 
na nie krótkiej przecież do przebycia w tym 
roku trasie. Z niecierpliwością oczekiwać 
będziemy następnych wędrówek po klimon-
towskich okolicach.

MAGDALENA ZIOMEK

PAPIESKI RAJD ROWEROWY
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Ksiądz  Wawrzyniec Kukliński – magister teologii, ka-
nonik gremialny kapituły sandomierskiej oraz  infułat kli-
montowski, w książce zatytułowanej  „Klimontów mia-
sto prywatne Ossolińskich i jego dziedzice” pisze, iż Bo-
rek Klimontowski leżał w dobrach Halka – Ledóchowskich 
herbu Szaława.

Duży majątek ziemski w Borku o przewadze lasów li-
ściastych, ziemi uprawnej, łąk i pastwisk, a także dwa stawy 
i wiatrak, państwo Halka – Ledóchowscy przekazali aktem 
darowizny Zakonowi OO Dominikanów w Klimontowie. 
Jeden z historyków klimontowskich pomyłkowo stwierdził, 
że w Borku stał piękny dworek modrzewiowy otoczony zie-
lonymi starymi drzewami  z uroczym gankiem na rzeźbio-
nych neobarokowych kolumnach. Śpiewał romantyczny 
drewniany wiatrak, którego skrzydła poruszał swobodny 
wiatr, pamiętający jeszcze Puszczę Sandomierską.

Rozmawialiśmy z mieszkańcami tej uroczej miejscowo-
ści, którzy twierdzą, że w Borku nie stał nigdy żaden dwo-
rek. Stał wiatrak, szumiały dwa błękitne stawy, a nad sędzi-
wym mrocznym lasem i szmaragdowymi kwiecistymi łą-
kami krążyły białe bociany z czerwonymi długimi dzioba-
mi. Jaskółki, skowronki i drozdy witały swym wdzięcznym 
śpiewem zieloną śliczną wiosnę, która wędrowała  przez 
Borek z wonnymi bukietami kwiatów w śnieżnych dłoniach 
i szmaragdowym wiankiem na głowie.

Na obrzeżach Borku nazywanych przez mieszkańców 
„Smugami” rosną piękne stare jodły, których niepowta-
rzalna uroda jest inspiracją dla poetów, malarzy i fotogra-
fów. Szmaragdowo-zielony kobierzec grubej warstwy mchu 
spowija czerwone stopy wyniosłych jodeł, z pośród któ-
rych wyłaniają się dorodne pachnące borowiki oraz brunat-
ne podgrzybki, zbierane m.in. przez pana Stanisława Bryłę 
i jego syna Mirosława.

Pewna mieszkanka Klimontowa z sentymentem wspo-
mina chwile swego dzieciństwa, wagary, spacery i wizyty 
u swych dziadków zamieszkałych w tej niezwykle uroczej 
miejscowości. Pamięta miłą znachorkę i czarownicę, która 

odczyniała urok nad zaklętym kamieniem leżącym od wie-
ków na dnie błękitnego stawu, który zapewne pamiętał jesz-
cze czasy polodowcowe. Niestety zaklęty głaz przeszkadzał 
w budowie domu mieszkalnego, a sprowadzeni górnicy nie 
mogli wysadzić dynamitem upartej i twardej granitowej 
skały. Dopiero gusła i czary sympatycznej staruszki spowo-
dowały pomyślny rezultat  żmudnych prac górniczych, któ-
rzy wreszcie wysadzili tę skałę jak Ordon swą redutę.

Pozostały jednak do dziś niektóre głazy. Już trochę za-
pomniane, ale kryjące w sobie jeszcze przedziwne historie. 
Jak głoszą podania przekazywane przez miejscowych go-
spodarzy na jednym z potężnych głazów diabeł Boruta od-
bił swe „kopyto”. Bez problemu można dostrzec wyraźny 
znak. Głaz ten znajduje się w podwórzu u jednej z miesz-
kanek Borku. W jego sąsiedztwie zatopionych  w ziemi jest 
kilka innych potężnych kamieni. Ale o historii śladów dia-
bła Boruty w Borku Klimontowskim i pozostałości kamien-
nych głazów już w następnej opowieści...

Po rozwiązaniu Zakonu OO Dominikanów wszystkie 
ich dobra w tym również Borek  przejęła Parafia Rzym-
sko–Katolicka w Klimontowie. Niestety po zakończeniu 
działań II wojny światowej majątki kościelne zostały zno-
wu upaństwowione (dzięki łaskawości Józefa Stalina i jego 
sympatyków w PRL-u.)

Po upadku Powstania Styczniowego, car Rosji wydał de-
kret, który zabraniał Kapitule OO Dominikanów przyjmo-
wania młodych alumnów i zakonników do zgromadzenia 
w Klimontowie. Ostatni Dominikanin – Ojciec Mikusiński 
zmarł w sędziwym wieku, przeżywszy ok. 9O lat.

Po czasach  świetności szlacheckiej i kościelnej w Pol-
sce zostały romantyczne wspomnienia oraz skąpe zapi-
ski historyczne. Dziś Borek żyje własnym rytmem. Obec-
ny  Sołtys Borku – Pan Kazimierz Witaszek – czyni usilne 
starania w pozyskaniu środków unijnych na wybudowanie 
miejscowej świetlicy.

ELŻBIETA MAZUR

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

Rosamond
Koledze Kazikowi

BOREK
W starym Borku Klimontowskim,
Śpiewał wiatrak o wolności,
O Frańciszku Ledóchowskim,
O jego wielkiej miłości.

Do rodzinnej pięknej ziemi,
Do złotych łanów pszenicy,
Cóz o swej historii wiemy,
O stawach w tej okolicy.

Głaz zaklęty jak liść drżący,
Leżał w stawie zatopiony.
Miała wzrok przeszywający 
Czarownica, wnuczka Bony.

Przyszła, urok odczyniła,
Ludziom w nos się roześmiała.
Sto lat staruszka przeżyła,
Z Borutą układy miała...

Szumiał bór, a bocian biały,
Krążył nad łąką Szaławy
Ksiądz Kukliński rozdział cały,
Poświęcił dla świętej sprawy.

Dla miłej naszej Ojczyzny,
Dla Braci Dominikanów.
Spadkobierca  ojcowizny 
Dąży do spełniania planów.

Pan Witaszek chce zbudować
W Borku niewielką świetlicę.
Pragnie swą wioskę rozsławić,
Dom i jego okolicę.

Jeśli Unia mu pomoże,
Uroczy obiekt postawi.
Jak Boryna ziemię orze
I rodzinny Borek sławi.

Sudoku to japońska łamigłówka, która w krótkim czasie stała się popularna na całym 
świecie. Przez wiele lat ulegało wielu modyfikacjom, w obecnej formie nie wymaga licze-
nia, a jej zasady są dosyć proste. Składa się z 81 pól w układzie 9x9 i podzielona jest na 9 
mniejszych kwadratów. Rozwiązanie polega na umieszczeniu w każdym wierszu i w każ-
dej kolumnie cyfr od 1 do 9. Fenomen Sudoku rozpoczął się od momentu, kiedy po raz 
pierwszy zostało umieszczone w słynnej londyńskiej gazecie „The Times” w listopadzie 
2004 roku. Od roku 2005 ogromna liczba najróżniejszych czasopism publikuje plansze do 
Sudoku. Pojawiły się nawet książki, które podają różne sposoby i metody pomocne w roz-
wiązywaniu tej łamigłówki. Co ciekawe, niektórzy uważają, iż Sudoku niezwykle rozwija 
umysł, stanowi świetny trening dla szarych komórek, co z kolei opóźnia proces tworzenia 
się chorób związanych z mózgiem, np. Alzheimera. Dziś Sudoku często zajmuje miejsce 
zwykłej krzyżówki, dlatego nie na darmo nazywa się je „kostką Rubika XXI wieku”.

4 kwietnia 2011 roku w Gimnazjum mi. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie odby-
ła się I edycja konkursu „Mistrz Sudoku Ziemi Sandomierskiej” pod patronatem Wójta 
Gminy Klimontów Ryszarda Bienia i Dyrektora Szkoły Małgorzaty Kordyki. Konkurs 
ten przebiegał pod hasłem Immanuela Kanta: „Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest 
w nim matematyki”. Skierowany był do uczniów klas 1-3 gimnazjów powiatu sandomier-
skiego. W konkursie wzięło udział 15 uczestników z pięciu szkół: z Gimnazjum w Cho-
brzanach, z Gimnazjum im. Jana Długosza w Sandomierzu, Gimnazjum w Lipniku, Pu-
blicznego Gimnazjum w Łoniowie oraz z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie. Zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie trzech diagramów łamigłów-
ki. Mistrzem Sudoku Ziemi Sandomierskiej mogła zostać osoba, która poprawnie wykona-
ła to zadanie w jak najkrótszym czasie. Warto wspomnieć, że łamigłówka ta wymagała od 
uczestników logicznego i twórczego myślenia oraz dużej cierpliwości. Każdy z nich musiał 
zmierzyć się również ze stresem, który towarzyszy w tego rodzaju rywalizacji.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
• Mistrzem Sudoku Ziemi Sandomierskiej została Joanna Zielińska z Gimnazjum w Cho-

brzanach;
wyróżnienia natomiast powędrowały do:

• Kingi Reczek (Publiczne Gimnazjum w Łoniowie)
• Martyny Łagockiej (Publiczne Gimnazjum w Łoniowie)
• Adriana Ciacha (Gimnazjum w Klimontowie)
• Natalii Kędzierskiej (Gimnazjum w Klimontowie)

Jury w składzie: Jadwiga Gawlik, Edyta Lesiak (pracownicy Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej) oraz Iwona Stolińska (nauczyciel klimontowskiego gimnazjum) przyznało do-
datkowe wyróżnienia za bezbłędne rozwiązanie łamigłówek wymienionym niżej osobom:
• Joannie Kiliańskiej (Gimnazjum w Sandomierzu) 
• Katarzynie Czerwińskiej (Gimnazjum w Sandomierzu)
• Piotrowi Bajakowi (Gimnazjum w Lipniku)
• Karolinie Rzepce (Gimnazjum w Łoniowie)

Czas oczekiwania na wyniki, umiliły uczestnikom artystyczne występy naszych 
uczniów. Goście mogli obejrzeć szkołę oraz nawiązać nowe znajomość z innymi ucznia-
mi. Dzięki temu konkurs przybrał formę nie tylko rywalizacji, ale również zabawy w mi-
łej atmosferze.

Za organizację tego przedsięwzięcia odpowiedzialne były: Barbara Bzdyra oraz Boże-
na Chłodnicka.

Nagrody ufundowali:
– Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień
– Wydawnictwo „Logi”, Sklep Wielobranżowy „Arkadia” państwa Danuty i Edwarda 

Przytułów 
– Prezes Zarządu Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju – Zbigniew 

Czerwiec
Wszystkich chętnych już teraz zapraszamy na II edycję „Mistrza Sudoku Ziemi San-

domierskiej” w przyszłym roku!
MARTA KILARSKA, KL III „E”

UCZENNICA GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W KLIMONTOWIE

BOREK W DOBRACH LEDÓCHOWSKICH

MISTRZ SUDOKU ZIEMI SANDOMIERSKIEJ
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Będzie to opowieść, 
która zainspirowana zo-
stała zdjęciem przedsta-
wiającym Władysława 
Broniewskiego nieopo-
dal kolegiaty pod we-
zwaniem świętego Józe-
fa. Jakie były okoliczno-
ści wizyt poety w Klimon-
towie? Jaką rolę w jego 
życiu odegrał Bruno Ja-
sieński? Na te i inne py-
tania odpowie niniejszy 
artykuł. A tłem całej ga-
wędy będzie wielka he-
roina polskich artystów, 
uwodzicielska i tajemni-
cza pani Bela.

Heroina artystów
Bela była muzą i obiektem fascynacji erotycznej całej 

plejady pisarzy, malarzy i poetów dwudziestolecia między-
wojennego. Podobno żaden mężczyzna nie mógł przejść 
obok niej obojętnie. Co ciekawe nie była wcale kobietą 
o zniewalającej urodzie. Na zdjęciach nie zachwyca. Naj-
widoczniej klisza aparatu fotograficznego była niedosta-
tecznie czuła aby oddać jej niezwykłą energię uwodzicielki 
i kusicielki zarazem. Pochodziła z bardzo bogatego żydow-
skiego domu. Jej ojciec był przemysłowcem nie szczędzą-
cym pieniędzy na edukację córki. Wyniki zabiegów peda-
gogicznych okazały się jednak opłakane. Przynajmniej dla 
najbliższej rodziny, która w rozpaczy przyglądała się jak 
Bela przeistacza się w jedną z największych skandalistek 
w historii polskiej literatury. I to nie za sprawą pióra. Książ-
ki zaczęła pisać znacznie później. Była pierwowzorem bo-
haterki w przynajmniej kilkunastu powieściach. I to za-
zwyczaj dużego kalibru. Wystarczy tylko wspomnieć słyn-
ne „Pożegnanie jesieni” Stanisława Ignacego Witkiewicza. 
Tam Bela po pierwszym mężu Hertz przeistoczyła się w de-
moniczną perską księżniczką Helę Bertz.

Zobaczyła rzecz niewiarygodną: goły zad Anastazego 
myśliciela i opadające spodnie od fioletowej piżamy (nie 
zdążył zdjąć jej w zapale), a na lewo trochę skręconą 
głowę Heli z rozwichrzonymi lokami i dwie gołe jej nogi 
rozwalone w dzikim bezwstydzie. Widziała, jak nogi te 
kurczyły się od nieznośnej rozkoszy i widok ten przeszył 
ją okropnym, ostrym, nie znanym dotąd bólem.1

Dodajmy, że scenę tę oglądała zaledwie przed paroma 
godzinami poślubiona żona Anastazego w dziewiczości 
swej niewinna Zosia Osłabędzka. Po opublikowaniu książ-
ki wybuchł skandal. Bela była zachwycona a jej rodzina po-
padła w czarną rozpacz. 

Bo to się zwykle tak zaczyna...
Nim gwiazda Beli rozświetliła salony literackie War-

szawy zauważył ją na jednym ze swoich poetyckich reci-
tali Bruno Jasieński, wyborowy skandalista i autor prowo-
kacyjnych wierszy ocierających się niejednokrotnie o por-
nografię. Poeta, który potrafił wypełnić po brzegi kilkuty-
sięczną sale warszawskiej filharmonii i tłumy słuchaczy do-
prowadzić do ataku apopleksji. Gwizdy, krzyki i jaja rzuca-
ne na estradę. To nie był wydelikatniony literat z binokla-
mi na nosie, który w półmroku świec w kameralnym gronie 
przy akompaniamencie fortepianu recytuje swoje śpiew-
nie ugładzone strofy. To był człowiek o nieprawdopodobnej 
sile przekazu. Poetycki zawadiaka i chuligan. Można go był 
albo kochać albo nienawidzić. Bela go pokochała, publicz-
ność i recenzenci znienawidzili. O ich ognistym romansie 
wspominała przy różnych okazjach córka Konstantego Il-
defonsa Gałczyńskiego, Kira:

Dość niezwykłe wersy w rodzaju: Ja jestem małym lift-
-boyem w domu pąsowej księżniczki… przesłane wraz 
z pocałunkami pięknej Beli Hertz. A potem płynące po-
tokiem gniewne słowa, ciągle w tym samym kierunku: 
„Belu, ty syta burżujko...”2

Jasieński był nie tylko ekscentrycznym poetą ale rów-
nież niezwykle przystojnym mężczyzną robiącym na kobie-
tach oszałamiające wrażenie. To właśnie dla niego Bela od-
stąpiła do swojej miłosnej filozofii, którą tak trafnie opisał 
Zbigniew Uniłowski w głośnej książce „Wspólny pokój”. 
Na jej stronicach wcieliła się w postać uwodzicielskiej pan-
ny Leopard. Zaznaczmy tylko, że Bruno był od Beli młod-
szy o całe cztery lata...

– Czy oddasz mi się? – Tak fizycznie? Nie, nigdy. Nie 
mogłabym, nie potrafię. Mam przyjaciela, z którym to 
robię, wiesz, takiego specjalnego. Kochany mój, jesteś 
dla mnie za młody, ja lubię tylko starszych mężczyzn. 
Z tobą mogę tylko mówić o naszej miłości, pławić się 
w niej wewnętrznie. Rozkoszować się tkliwymi słowami, 
które będziesz dla mnie wymyślał. Te sprawy płciowe są 
takie wstrętne, my jesteśmy za czyści na to, niechaj każ-
de z nas załatwia to na uboczu. Tak, mój jedyny.3

Zaledwie po kilku miesiącach znajomości Bela najzwy-
czajniej poecie się znudziła. Bojąc się, że zakochana w nim 
do obłędu kobieta wywoła kolejny skandal Jasieński posta-
nowił znaleźć jej zastępczego adoratora. A trzeba dodać, że 
była ona już wtedy żoną dobrze zapowiadającego się socjo-
loga, który podobno doskonale władał bronią. Na frontach 
I Wojny Światowej wielu naukowców miało okazje nauczyć 
się celnie strzelać. Wybór padł na Władysława Broniewskie-
go studenta wydziały filozofii Uniwersytetu Warszawskie-
go. W aranżacji spotkania pomogli przyjaciele Jasieńskie-
go. Była to decyzja trafna bo Bela najwyraźniej zapałała do 
przyszłego barda rewolucji gorącym uczuciem. A może na-
maściła go na poetę? Wcześniej Broniewski wierszy nie pi-
sał a przynajmniej ich nie publikował. Cały jednak w tym 
ambaras żeby dwoje chciało naraz. Broniewski w stosun-
ku do kobiet czuł jeszcze wtedy przede wszystkim zawsty-
dzenie i zakłopotanie. Podobno na widok ładnych dziew-
cząt tylko się rumienił. W jego pamiętniku możemy odna-
leźć ślad tej znajomości.

Pani Bela starała się ze mną flirtować, ja jednak tego 
starannie unikałem – raz dla tego, że nie miałem do niej 
najmniejszego pociągu, a po drugie, że wytworzyłoby to 
zupełnie fałszywą sytuację. Tak więc, pozostając nieczu-
łym, nie przestawałem być pod pewnymi względami in-
teresującym. Pożyczała mi książki i jej to zawdzięczam 
przeczytanie „Żywych kamieni” Berenta, „Cyganerii” 
Murgera, „Kwiatków św. Franciszka z Asyżu (dziwna 
to dość lektura – ma widocznie p. Bela jakieś mistycz-
ne skłonności) i „But w butonierce” Jasieńskiego. Pomi-
mo wielkiej erudycji i wysokiej inteligencji jest to jednak 
zwyczajna, płytka kobieta. Przed tygodniem wyjecha-
ła do męża do Wiednia. Dziś odpisałem na przysłaną mi 
stamtąd kartkę.4

Wkrótce Broniewski i Jasieński poznali się osobiście. 
I obaj byli satelitami krążącymi wokół Beli aż do chwili jej 
niespodziewanego wyjazdu do Francji.

Przeraźliwie gwizdała lokomotywa… para przysłoni-
ła wszystko – i dworzec, i odprowadzających mnie obu 
przyjaciół. Poprzez tę gęstą kotarę słyszałam wciąż głos 
Władka Broniewskiego: - Uszy do góry, Bela. - A nie daj 
się – wtórował mu Bruno Jasieński. – Trzymaj się! Do 
zobaczenia.5

W Paryżu wszystko zdarzyć się może
Wkrótce w ślad za Belą do Paryża pojechał Jasieński ze 

swoją prześliczną żoną, córką lwowskiego restauratora, Kla-
rą Arem. W stolicy imperialistycznego świata nie wiodło 
mu się najlepiej. Przymierał głodem i radykalizował swo-
je poglądy polityczne. Utrzymywał się pracując jako dzien-
nikarz. Jasieńskiemu marzyła się sława a nie chałturzenie. 
W trzeciorzędnym hoteliku pisał poemat o upiornym wo-
dzu rabacji galicyjskiej Jakubie Szeli. Miała to być twór-
czy dialog ze słynnym „Turoniem” Stefana Żeromskiego. 
W skrytości ducha liczył, że utwór ten otworzy mu drzwi 
do salonów literackich. Bardzo się jednak pomylił. Krytyka 
nie zapomniała mu młodzieńczych wygłupów i chuliganerii 
poetyckiej. Poemat przywitała drwinami. Niestety również 
Broniewski poddał się presji ogółu. Jego recenzja była nie-
zwykle ostra co Jasieńskiemu musiało sprawić wielką przy-
krość.

Nieznośna jest maniera Jasieńskiego polegająca na wy-
kuwaniu rymów łącznych, brzmiących dziko i trudnych 
do wymówienia...6

Broniewski miał niechętny stosunek do poezji awangar-
dowej. A poza tym wszystkim apoteoza Szeli dla człowieka 
zakochanego w poezji romantycznej była czymś w zupełno-
ści nie do przyjęcia. Jasieński stworzył legendę bojownika 
sprawy chłopskiej całkowicie ignorując fakty historyczne. 
Gdy emocje opadły i krytycy mogli pochylić się nad tek-
sem nie czyniąc już żadnych odniesień personalnych oka-
zało się, że poemat sięga pułapu arcydzieła i jest niezwy-
kle udanym powiązaniem pieśni ludowej z nowoczesny-
mi tendencjami poetyckimi. W czasie pobytu Jasieńskiego 
w Paryżu Broniewski utrzymywał z nim kontakt korespon-

dencyjny. Autor „Dymów nad miastem” pragnął wystawić 
w teatrze słynne „Germinal” Emila Zoli. Jasieński wcielił 
się w role jego agenta i zabiegał o uzyskanie zgody na ada-
ptacje książki. Nie było to zadanie łatwe. W jednym z li-
stów do Broniewskiego pisał:

Związek tutejszych autorów dramatycznych, za pośred-
nictwem którego można taką autoryzacje, jedynie uzy-
skać, ponieważ rodzina Zoli sama takimi sprawami się 
nie zhamuje, jest rozgoryczony smutnym doświadcze-
niem poprzednich interesów z Polską i stawia warunki 
moim zdaniem nie możliwe do przyjęcia. Porozumieli się 
w tej sprawie z rodziną i oświadczyli mi, że nie opuszczą 
ani grosza. Załączam wam kartkę, na której wynotowa-
li swoje warunki...7

Całe przedsięwzięcie spaliło na panewce i Broniewski 
ostatecznie nie zaistniał jako człowiek teatru z wielką ko-
rzyścią dla polskiej poezji. Jasieński doczekał się uznania. 
Światowy rozgłos przyniosła mu prozatorska wizja zagłady 
Paryża i wybuchu światowej rewolucji proletariackiej. Prze-
tłumaczona na kilkanaście języków książka „Pelę Paryż” 
stała się punktem zwrotnym w jego karierze. W kwietniu 
1929 r. za twórczość literacką i działalność polityczną został 
wydalony z granic Francji I to był jego początek końca.

W ojczyźnie światowej rewolucji
Obawiając się w Polsce represji Jasieński wybrał za 

swoją nową Ojczyznę ZSRR. W Leningradzie a później 
Moskwie witały go tłumy. Przyjął go na audiencji Stalin. 
Został wybrany do zarządu głównego Związku Pisarzy Ra-
dzieckich. „Palę Paryż” wzbudziło bardzo duże zaintere-
sowanie wśród czytelników radzieckich i doczekało się 
w krótkim czasie kilku wydań. Jasieński wspinał się bardzo 
konsekwentnie na szczyty popularności. Niestety reakcja 
polskich komunistów była w stosunku do niego bardzo kry-
tyczna. Szczególnie tych mieszkających już w ZSRR. Za-
częły się ataki prasowe i żonglowanie inwektywami. Jasień-
ski nazywany był „salonowym komunistą”, któremu bardzo 
daleko jest do rzeczywistych problemów ludzi pracy. Oczy-
wiście na dnie tych wszystkich napaści odnaleźć możemy 
bez trudu zwykłą zazdrość i zawiść środowiskową. Jasień-
ski coraz lepiej czuł się wśród szanujących go za talent Ro-
sjan niż wśród wyszydzających za futurystyczną przeszłość 
Polaków. W końcu decydował się na tragiczny krok. „Od 
dzisiaj będę tworzyć w języku, w którym mówił Lenin”. 
Przeniósł się na „dach świata” do dalekiego Tadżykistanu 
znajdującego się nieopodal granicy z Indiami i zaczął pisać 
książkę o budowie wielkiego kanału nawadniającego pusty-
nie. W pierwszych miesiącach 1934 roku na tourne po Kra-
ju Rad przyjechał najwybitniejszy polski poeta rewolucyjny 
Władysław Broniewski. Nie widzieli się przez dziewięć lat. 
W Moskwie spotkali się tylko raz i to przy okazji oficjal-
nego powitania. Na prywatną rozmowę nie było czasu. Pro-
gram pobytu Broniewskiego w ZSRR był bardzo napięty. 
Musiał przecież w krótkim czasie zwiedzić fabryki, huty, 
kopalnie i wielkie budowy komunizmu. Sowieci jak nikt 
inny dbali o propagandę. Zachował się z tego okresu bardzo 
ciekawy list. Jasieński pisał:

Drogi Władku! Nie wiem, czy się zobaczymy przed 
Twoim wyjazdem. Ja przyjadę z Tadżykistanu dopiero 
w pierwszej dekadzie maja. Bardzo żałuję, że nie udało 
nam się ani razu przyzwoicie pogadać. Może zatrzymasz 
się dłużej niż zamierzałeś w ZSRR, w takim razie zoba-
czymy się jeszcze i nagadamy. Gdybyś wyjechał przed 
moim przyjazdem, mam do ciebie jedna prośbę. Gdy bę-
dziesz w Warszawie zajdź do „Roju” i przejrzyj maszy-
nopis pierwszej części mojej powieści „Człowiek zmie-
nia skórę”. Przeglądałem ją przed wyjazdem na łap cap 
i mogłem przeoczyć pewne usterki językowe. Zwłaszcza 
tu i ówdzie mogły się wkraść jakieś mimowolne rusycy-
zmy. Nie chciałbym w tej dziedzinie dawać warszawskim 
krytykom niepotrzebnego żeru. Bardzo Ci będę wdzięcz-
ny, jeżeli przejrzysz i skorygujesz dostrzeżone chwasty 
językowe.8

Broniewski przystąpił do korekty. I gdy wszystko było 
już gotowe niespodziewane ukazało się wydanie nieauto-
ryzowane pierwszego tomu powieści. Przekładu z języka 
rosyjskiego w sposób mało udolny (zdaniem Jasieńskiego) 
dokonał tajemniczy osobnik kryjący się pod pseudonimem 
Arno Lorie. Pomimo to książka momentalnie znikła z pół-
ek. Wybuchł skandal. Po tym incydencie wydawnictwo 
„Rój” wycofało się z wydania książki. Polski rękopis z ko-
rektą Broniewskiego wkrótce zaginął. Książka jako prze-
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kład z rosyjskiego ukazała się w Polsce dopiero w 1962 r. 
Zacytowany tu list jest ważnym dowodem na to, że twór-
czość Jasieńskiego w ZSRR, przynajmniej do połowy lat 30 
miała jeszcze charakter dwujęzyczny. Pisarz cały czas no-
sił w sobie ambicje zaistnienia na polskim rynku wydawni-
czym. Niestety z różnych przyczyn to mu się nie udawało.

Ziemia świętokrzyska 
z kieliszkiem czystej w tle

W Jędrzejowie mieszkała daleka krewna matki Broniew-
skiego. Poeta zaprzyjaźnił się z jej synem Tadeuszem Przy-
pkowskim. Był to człowiek niezwykle interesujący. Historyk 
sztuki, bibliofil, współpracownik legendarnego prezydenta 
Warszawy Stefana Starzyńskiego. Do historii przeszedł jako 
światowej sławy projektant zegarów słonecznych. W latach 
sześćdziesiątych założył w Jędrzejowie słynne muzeum ze-
garów. To właśnie on był przewodnikiem Broniewskiego po 
ziemi świętokrzyskiej. O ich przyjaźni niech świadczy choć-
by rękopis poematu „Wisła” z piękną dedykacją: „Tadeuszo-
wi Przypkowskiemu z całopolskim sercem W. Broniewski”, 
który znajduje się w Muzeum w Jędrzejowie. 

Gdy objeżdżaliśmy wolno rynek w Chęcinach (obwod-
nicy jeszcze nie było). Broniewski nagle kazał kierowcy 
się zatrzymać. – Muszę po papierosy... Wyskoczył i znik-
nął w drzwiach baru. Zanim wygramoliliśmy się z tylne-
go siedzenia i weszli tam za nim, już w zasadzie było po 
wszystkim. Zobaczyliśmy jak stojący przy kontuarze wy-
pija ostatni łyk prosto z butelki. Zadowolony odstawił ją, 
całkiem pustą i przekąsił kiszonym ogórkiem wyciągnię-
tym z ogromnego słoja stojącego na ladzie. W kącie kil-
ku bywalców tego lokalu przyglądało się w osłupieniu 
znad swoich kufli i usłyszałem, jak jeden z nich się ode-
zwał: - Ale ten pan pazerny na wódkę! 9

Gdy przyjechali do Klimontowa incydent się powtórzył. 
Niestety nie wiemy, w którym miejscu poeta raczył się al-
koholem. Czy była to nieistniejąca już „Nikisiołka”, której 
tradycja spożywania trunków wysokoprocentowych była 
szczególnie bogata? Do Jędrzejowa poeta wracał w stanie 
całkowitego upojenia. Z wizyty Broniewskiego w Klimon-
towie ocalało tylko jedno jedyne zdjęcie, którego autorem 

jest najprawdopodobniej właśnie Tadeusz Przypkowski. Sto-
jąc na tle klimontowskiej fary Broniewski wzrok skierowa-
ny ma na budynek banku spółdzielczego, w którym przed 
laty mieszkał Jasieński. Czy pomyślał wtedy o uwodziciel-
skiej Beli, która stała się pierwszym ogniwem ich długolet-
niej znajomości? 

Finał
Jasieński rozstrzelany został w Moskwie 17 września 

1938 r. Dokładnie rok później Armia Czerwona przekro-
czyła granice Rzeczypospolitej odbierając jej suwerenność 
na długie dziesięciolecia. Broniewski w trakcie kampanii 
wrześniowej znalazł się we Lwowie. Został tam aresztowa-
ny przez NKWD i przewieziony do Moskwy do tego same-
go więzienia, w którym przed kilku laty przebywał Jasień-
ski. Miał jednak więcej od niego szczęścia i uniknął plu-
tonu egzekucyjnego. ZSRR opuścił z armią generała An-
dersa. Pod koniec życia popadł w alkoholizm. Stał się wra-
kiem człowieka. Zamilkł jako poeta. Przeżywał rozczaro-
wanie socjalistyczną rzeczywistością. Ideały jego młodo-
ści w Polsce Ludowej przybierały formy karykaturalne. Do 
tego śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach ukochanej 
córki Anki przepełniła czarę goryczy. Odchodził jako czło-
wiek przegrany i nie pogodzony ze światem. Romantyczny 
komunista, który do końca czuł i myślał po Polsku. Zmarł 
w Warszawie w 1962 r. Zwyciężyła jego poezja. Po tylu od-
mianach czasu i przewartościowaniach historii przynajm-
niej kilkanaście jego wierszy oparło się niszczącej próbie 
upływających lat znajdując sobie trwałe miejsce w skarbni-
cy polszczyzny. Po procesie dekomunizacji Broniewski da-
lej pozostał patronem wielu szkół i ulic. Jego biografii nie 

dało się sprowadzić wyłącznie do komunistycznego wyzna-
nia wiary. Ciekawostką jest fakt, że wnuczkiem poety jest 
Wojciech Pijanowski autor niezliczonej ilości teleturnie-
jów telewizyjnych ze słynnym „Kołem fortuny” na czele. 
Bela będąc z pochodzenia Żydówką ukrywała się przez całą 
okupację. W 1945 r. jako oficer I Armii Wojska polskie-
go brała udział w szturmie Berlina. Po wyzwoleniu przez 
pewien okres pracowała w Milicji Obywatelskiej poszuku-
jąc na ziemiach odzyskanych skradzionych przez hitlerow-
ców eksponatów muzealnych. To właśnie dzięki jej talento-
wi detektywistycznemu odnaleziony został arcysymbol na-
rodowy legendarny Rejtan pędzla Jana Matejki, który zdobi 
obecnie galerie Zamku Królewskiego w Warszawie. Po ko-
lejnym mężu przybrała nazwisko Stachowicz. Swoje liczne 
książki biograficzne podpisywała jako Izabela Czajka Sta-
chowicz. Żyła bardzo skromnie w maluteńkim mieszkaniu 
na warszawskim Mokotowie. Nie mogła szastać pieniędzmi 
jak to bywało przed wojną, ale jej gaże autorskie pozwalały 
na wycieczki zagraniczne. Na jednej z nich we Francji spo-
tkała się z Witoldem Gombrowiczem, z którym prowadzi-
ła później ożywioną korespondencję. Zmarła w 1969 r. Po-
chowana została w pobliżu miejsca spoczynku Władysława 
Broniewskiego. Do dziś dnia meandry jej biografii stanową 
niewyczerpane źródło anegdot i pikantnych opowieści o ży-
ciu erotyczno – towarzyskim elity kulturalnej dwudziesto-
lecia międzywojennego.

PIOTR BANASIAK

Autor zwraca się z uprzejmą prośba do czytelników, 
którzy pamiętają wizytę Władysława Broniewskiego w Kli-
montowie o kontakt z p. Stanisławem Sas Tarnawskim.
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Nauczyciele z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych byli inicjatorami 
Międzyszkolnego turnieju Halowe-

go w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora ZSP 
w Klimontowie. W całe przedsięwzięcie szczególnie zaangażował się nauczyciel ZSP – Jan 
Kurkiewicz wraz z nauczycielami wychowania fizycznego A. Waszczykiem, Ł. Rojkiem 
oraz D. Zimnickim. Turniej rozegrany został 22 stycznia br. na hali sportowej Gimnazjum 
w Klimontowie, które było współorganizatorem imprezy. W Turnieju wystartowało 10 dru-
żyn z gimnazjów w Iwaniskach, Klimontowie, Lipniku, Łoniowie, Mydłowie, Obrazowie, 
Sulisławicach oraz drużyna złożona z pierwszoklasistów z ZSP. Zespoły podzielono na 2 gru-
py, które rywalizowały ze sobą systemem każdy z każdym. Rywalizację w grupach wygrały 
zespoły z Klimontowa oraz Obrazowa. Zespoły te spotkały się w finale imprezy. Po zaciętym 
spotkaniu Klimontów pokonał obrazów 3:1 zostając w ten sposób triumfatorem całego Tur-
nieju. W meczu o 3 miejsce gospodarze, drużyna ZSP pokonała Łoniów, ale dopiero w rzu-
tach karnych 1:0, w normalnym czasie wynik brzmiał 1:1. Na zakończenie imprezy wręczone 
zostały wszystkim drużynom pamiątkowe puchary. Każdy z uczestników otrzymał również 
dyplom, oraz upominki. Uczestnicy mieli zapewnione w czasie turnieju napoje oraz ciepły 
posiłek. Inicjatorzy chcą podziękować za współpracę w organizacji turnieju nauczycielom 
wychowania fizycznego Danucie i Zdzisławowi Nowakowskim, J. Bednarskiej oraz Dy-
rektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie mgr Małgorzacie Kordyce.

TURNIEJ HALOWY 
W PIŁCE NOŻNEJ
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-62
Dyżurny w Sandomierzu  15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński  662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     607-530-913
p. Andrzej Sośniak       691-538-255
PSP w Sandomierzu    15 832-50-55

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
Ośr. Zdrowia w Klimontowie     15 866-17-60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach      15 866-15-03
Gabinet w Klimontowie       15 866-12-85
p. Ewa Baran–Mrozowska     15 866-16-41
p. Dariusz Kwapiński      15 866-12-33
p. Bronisław Toś        15 866-14-31

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu       15 832-29-16
Klim–Gaz              15 866-15-52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

ZGKiM Klimontów       15 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       15 866-21-60

Apteki
ul. Sandomierska        15 866-10-17
ul. Krakowska         15 866-19-10

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: 15 866-10-06,  15 866-11-00
fax: 15 866-18-47 
www.klimontow.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 15 866-17-50.

ADRES REDAKCJI: 
Urząd Gminy, 27-640 Klimontów
ul. dr Zysmana 1.
Listy do redakcji można także przesyłać na 
adres mailowy: d.potocka@klimontow.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ
pod kierunkiem Leszka Leżonia:
Danuta Potocka, Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia - Krzysztof Sajecki.

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. 15 866-11-00.
Cena reklam na stronach pierwszej i ostatniej 

– 2 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Cena reklam na pozostałych stronach

– 1 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Ogłoszenia jednostek organizacyjnych gminy oraz 
stowarzyszeń działających na terenie gminy za-
mieszczane są bezpłatnie.

DRUK: 
Echomedia, Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50, 
tel.: (015) 851-31-00,  fax: (015) 851-31-10.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Ossolińskiego  15 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach    15 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

Ponad sto tysięcy mieszkańców województwa świętokrzy-
skiego skorzystało dotychczas z unijnego Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. Są wśród nich dzieci, uczęszczające do no-
wych przedszkoli, uczniowie korzystający z dodatkowych lek-
cji, pracownicy i bezrobotni, podnoszący swoje kwalifikacje oraz 
osoby przedsiębiorcze, które dzięki Kapitałowi Ludzkiemu mo-
gły założyć własny biznes. Są to też osoby zagrożone wyklucze-
niem społecznym, z tak różnych powodów, jak choćby długotrwa-
łe bezrobocie, niepełnosprawność czy uzależnienia.

Na dofinansowanie projektów z PO KL województwo świę-
tokrzyskie otrzymało 317,5 mln euro (ponad 1,2 mld zł). Dotych-
czas za pośrednictwem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regio-
nalnego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przyznano 
autorom projektów ponad 820 milionów złotych. 

Do tej pory pieniądze te zostały przeznaczone na realizację 
ponad tysiąca projektów ze sfer edukacji, rynku pracy i walki 
z wykluczeniem społecznym. Najwięcej z nich dotyczyło orga-
nizacji dodatkowych zajęć 
w szkołach oraz tworzenia no-
wych przedszkoli. Tego typu 
projekty skierowane są m. in. 
do dzieci i młodzieży z ob-
szarów wiejskich. Dotychczas  
z finansowanych przez 
UE zajęć pozalekcyjnych 
skorzystało 34 tys. święto-
krzyskich uczniów, a z za-
jęć przedszkolnych – 8 tys. 
dzieci. Ponadto blisko 600 
młodych ludzi, szczególnie 
uzdolnionych w przedmio-
tach matematyczno–przyrod-
niczych, otrzymało przyzna-
wane przez ŚBRR stypendia 
naukowe. 

Kapitał Ludzki dał rów-
nież wielu osobom możliwość 
doskonalenia swoich umiejęt-
ności oraz nauki nowych, lep-
szych profesji. Z projektów 
PO KL, w ramach których re-

TYSIĄC KAPITALNYCH PROJEKTÓW

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 
Piotr Żołądek, nadzorujący wdrażanie PO KL w na-
szym regionie: 

Województwo świętokrzyskie dobrze wykorzystu-
je pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Na tle pozostałych regionów jesteśmy na szóstym miej-
scu w kraju  pod względem zaawansowania w jego re-
alizacji. Ale to nie tylko liczby i statystyki. To również 
realny wpływ na rozwiązywanie problemów naszego 
regionu. Na przykład dzieci z terenu gminy Klimontów 
zostały objęte opieką przedszkolną. Wszystkie przed-
szkolaki uczestniczą w zajęciach dodatkowych wspo-
magających ich rozwój m. in. z języka angielskiego, 
rytmiki z muzyką czy zajęć z logopedą. Mają też moż-
liwość uczestnictwa w wyjazdach krajoznawczo–kul-
turalnych. Zapewnia to dzieciom szansę na sprawne 
wejście w system nauczania szkolnego.  Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki będzie realizowany w Polsce 
i w województwie świętokrzyskim jeszcze do 2013 r. Do 
dyspozycji wnioskodawców pozostało blisko czterdzie-
ści procent kwoty, którą nasz region otrzymał na do-
finansowanie „kapitałowych” projektów. Można więc 
jeszcze skorzystać z szansy, jaką daje PO KL.

alizowane były różnego rodzaju szkolenia zawodowe, na przy-
kład nauka języka angielskiego, czy obsługa nowoczesnych ma-
szyn budowlanych, skorzystało blisko 80 tys. osób, zarówno pra-
cujących, jak i odchodzących z rolnictwa, czy bezrobotnych. 

Elementem Kapitału Ludzkiego są także bardzo popularne 
dotacje dla osób fizycznych na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej – możliwa do uzyskania kwota wsparcia to nawet 
40 tys. zł. W firmach, które powstały w naszym regionie dzięki 
takim właśnie dotacjom, pracę znalazło ponad 5 tys. osób.

Każdy mieszkaniec naszego województwa może być uczest-
nikiem projektu PO KL. Jak znaleźć projekt „dla siebie”? To pro-
ste. Wszelkie informacje o realizowanych właśnie przedsięwzię-
ciach z PO KL są w internetowej bazie – tzw. „Mapie Projektów”, 
która znajduje się pod adresem www.projekty.efs.gov.pl. Mapa 
działa na zasadzie wyszukiwarki, w której, po zaznaczeniu odpo-
wiednich kryteriów, zainteresowane osoby mogą znaleźć odpo-
wiedni dla siebie projekt. 
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Materiał współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus w Klimontowie
zaprasza do udziału w projekcie

pt. „Rodzice z myślą o klimontowskich przedszkolakach”
realizowanym na terenie gminy Klimontów,
 w terminie od 01.03.2011 r. do  31.08.2011 r.,

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich.

Do kogo skierowany jest projekt?
– małych mieszkańców gminy Klimontów w wieku od 3 do 6 lat

Oferujemy:
• objęcie nauczaniem języka angielskiego w wymiarze 2 godz. tygodniowo;
• zajęcia logopedyczne w wymiarze łącznym 5 godz. tygodniowo w formie indywidualnych spotkań z dzieckiem z wadą wymowy;
• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w formie indywidualnej oraz zbiorowej;
• poczęstunek podczas prowadzonych zajęć w postaci drożdżówki i soku. 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel. 15 834 44 61
lub osobiście

w Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus w Klimontowie, ul. Krakowska 1, Klimontów

Projekt współfinansowany ze środków Unii



GŁOS KLIMONTOWA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie to szkoła z wieloletnią tradycją, w skład której wchodzą: 
Liceum Ogólnokształcące, Technika oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Od nowego roku szkolnego 2011/2012 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ma do zaoferowania nowe profile  na-
uczania. W Liceum Ogólnokształcącym są to kierunki:
• humanistyczno–medialny z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, języka obcego, historii, 

wiedzy o kulturze.  To wymarzona klasa dla uczniów, którzy wykazują zainteresowania przedmiotami huma-
nistycznymi, pragną rozwijać swoje twórcze pasje czy zgłębiać tajemnice świata mediów. Klasa humanistyczno 
medialna jest przeznaczona przede wszystkim dla młodych ludzi ciekawych świata, pomysłowych, kreatywnych, 
z bogatą wyobraźnią, którzy odnajdują sens w realizowaniu własnych projektów i urzeczywistnianiu oryginal-
nych pomysłów. Odnajdą swoje miejsce także i ci, którzy jeszcze nie mają sprecyzowanych planów na przyszłość, 
bo klasa daje szerokie możliwości wyboru przyszłych kierunków kształcenia.

• promedyczny z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i języka obcego. Jest to klasa dla mło-
dzieży, która pragnie rozwijać swoje zainteresowania naukami przyrodniczymi: biologią, chemią, ekologią Pro-
gram tej klasy przeznaczony jest głównie dla osób, którym marzy się kariera w kierunku medycznym, farmaceu-
tycznym, weterynaryjnym, ale także dla tych, którzy swoje plany na przyszłość wiążą z ochroną środowiska. Pro-
fil promedyczny daje możliwość przygotowania na wielu ciekawych kierunkach politechniki czy uniwersytetu.

• politechniczny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, informatyki. To na pewno wymarzo-
ny kierunek dla młodzieży, która posiada uzdolnienia w kierunku przedmiotów ścisłych. Nauka w tej klasie nie bę-
dzie należała do łatwych, ale wysiłek z pewnością się opłaci, gdyż w przyszłości zaowocuje karierą inżyniera, in-
formatyka czy oficera.

• sportowy gwarantuje rozszerzony program nauczania z wychowania fizycznego, języka obcego, biologii i che-
mii. To kierunek dla tych, którzy marzą o karierze sportowej i akademii wychowania fizycznego, bo sport jest ich
prawdziwą pasją. Swoje miejsce w tej klasie znajdą też ci, którzy szukają swego miejsca w życiu, nie mają sprecy-
zowanych planów na przyszłość, a ruch i rozwój fizyczny idzie w parze z ich temperamentem i stylem życia. Mło-
dzież wybierająca ten kierunek będzie miała możliwość uczestnictwa w wybranym przez siebie obozie sporto-
wym – zimą w górach a latem na d morzem. 

Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych zadbał nie tylko o przyszłych licealistów, ma także wiele do zaoferowania 
uczniom technikum. Obok funkcjonującego już technikum mechanicznego i handlowego w przyszłym roku szkolnym 
będziemy mogli pochwalić się nowymi kierunkami: technikum obsługi turystycznej i technikum ekonomicznym.

Pragniemy przedstawić krótką charakterystykę każdego kierunku:
• technikum obsługi turystycznej – można kontynuować naukę na studiach związanych z turystyką (turysty-

ka i rekreacja, obsługa ruchu turystycznego, zarządzanie turystyką i hotelarstwem), geografią, ochroną śro-
dowiska. Absolwent technikum obsługi turystycznej będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych 
lub podjąć pracę w agencjach turystycznych, domach wczasowych, biurach podróży, gospodarstwach agro-
turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji zajmujących się promocją turysty-
ki. Uczeń kończący szkołę będzie mógł prowadzić własną działalność turystyczną z zakresu świadczenia usług 
turystycznych. Rozwój turystyki naszego regionu  w ostatnich latach spowodował wzrost zapotrzebowania na 
profesjonalistów  z zakresu obsługi turystycznej, którzy w odpowiedni sposób zadbają o zorganizowanie wypo-
czynku polskim i zagranicznym turystom. Absolwenci tej szkoły na pewno będą umieli sprostać ich oczekiwa-
niom.

• technikum ekonomiczne – wyposaża absolwenta w wiedzę potrzebną do studiowania na kierunkach: ekono-
mia, finanse i rachunkowość, bankowość, handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, marketing, logisty-
ka, transport, towaroznawstwo, administracja, informatyka, turystyka i rekreacja. To kierunek dla przyszłych 
biznesmenów, przedsiębiorczych młodych ludzi, którzy sami chcą pokierować własną przyszłością. Szkoła wy-
kształci w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczy zasad nowoczesnej rachunkowości, pod-
staw prawnych, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych. To z pewnością idealny kierunek dla ludzi 
kreatywnych.

Przez cały czas funkcjonują kierunki wciąż cieszące się niezmienną popularnością:
• technikum handlowe – daje kwalifikacje w kierun-

ku: zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, 
ekonomia, logistyka, informatyka, ekonometria, ad-
ministracja, turystyka i rekreacja. Młodzież po ukoń-
czeniu szkoły będzie przygotowana do podjęcia pra-
cy na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębior-
stwach handlowych o różnych formach własności jako 
specjalista od marketingu, akwizycji towarów, rekla-
my czy księgowości. Uczeń zdobywa wiedzę i naby-
wa umiejętności niezbędnych do uruchomienia wła-
snej firmy handlowej. To na pewno kierunek dla mło-
dych przedsiębiorczych ludzi. 

• technikum mechaniczne – ta oferta kierowana jest 
głównie do chłopców, którzy interesują się mechaniką 
samochodową. Uczniowie po ukończeniu szkoły mają 
szansę zatrudnienia w warsztatach naprawy samo-
chodów, stacjach diagnostyki pojazdów, firmach prze-
wozowych i kurierskich, salonach sprzedaży samocho-
dów, firmach wytwarzających części do samochodów,
firmach zajmujących się sprzedażą części samochodo-
wych, a przede wszystkim we własnych warsztatach 
mechaniki pojazdów samochodowych. To wymarzony 
kierunek dla tych uczniów, dla których mechanika sa-
mochodowa i motoryzacja to pasja i hobby. I to głów-
nie oni wybiorą ten kierunek, choć zapraszamy także 
i dziewczęta. Wybierając kierunek mechaniczny uczeń 
wybiera nie tylko zawód z ogromnymi tradycjami, ale 
też przede wszystkim zapewnia sobie duże możliwo-
ści zawodowe na przyszłość.  Obecnie każde gospodar-
stwo czy firma wyposażone są w pojazd samochodo-
wy, który będzie potrzebował naprawy i konserwacji. 

GIMNAZJALISTO! ZAPEWNIJ SOBIE PRZYSZŁOŚĆ!!!
SKORZYSTAJ Z OFERTY EDUKACYJNEJ ZSP W KLIMONTOWIE

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych coś dla siebie znajdą również uczniowie, którzy chcą szybko zdobyć upra-
gniony zawód. Nasza szkoła proponuje im kształcenie w atrakcyjnych na rynku zawodach:
– ślusarz z certyfikatem spawacza
– sprzedawca
– piekarz
– cukiernik 
– kucharz małej gastronomii
– fryzjer

Powyższe kierunki znajdą się w nowej klasie wielozawodowej.
Te kierunki pozwolą naszym absolwentom na szybkie usamodzielnienie się, zdobycie wymarzonego zawodu, 

rozwijanie się w kierunku, który cieszy się zainteresowaniem na rynku pracy, dzięki czemu staną się pożądanymi 
przyszłymi pracownikami.

Dla wszystkich uczniów uczęszczających do ZSP szkoła ma bogatą ofertę kółek zainteresowań: kółka przedmio-
towe z biologii, matematyki, informatyki, języka niemieckiego, a także kółko fotograficzne, filmowe, turystyczne. 
W ramach działalności tych kółek uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiadomości. Koło tu-
rystyczne, cieszące się dużą popularnością wśród młodzieży, ściśle współpracuje z sandomierskim oddziałem PTTK, 
organizuje corocznie rajdy po ziemi klimontowskiej, Bieszczadach, Roztoczu, zimowy obóz narciarski- ostatni miał 
miejsce na początku marca tego roku. W ramach działalności kółka języka niemieckiego i projektu edukacyjnego, 
uczniowie ZSP wzięli udział w czterodniowym wyjeździe do Wiednia. Młodzież należąca do kółka fotograficznego 
i filmowego bierze udział w licznych projektach i konkursach odnosząc na tym polu duże sukcesy.

Szkoła dba nie tylko o rozwój intelektualny, ale także i o fizyczny swoich uczniów. Organizuje różne turnieje i za-
wody sportowe. W lutym tego roku zorganizowano międzyszkolny turniej w piłkę halową, w którym wzięło udział 
10 szkół z powiatu sandomierskiego i opatowskiego.  W szkole działa również sklepik szkolny prowadzony przez 
uczniów Technikum Handlowego, którzy zdobywają w ten sposób wiedzę na temat małego biznesu, kształcą umie-
jętności niezbędne do uruchomienia własnej firmy handlowej.

Różne i liczne projekty, w których szkoła bierze udział, pozwalają młodzieży na rozwijanie zainteresowań, kre-
atywności, samodzielności, pracę w zespole, poznawanie świata, inwestowanie w swoją przyszłość. 

W szkole realizowane były już projekty związane z przedsiębiorczością, np.: „Firma w mojej gminie”, „Portfolio 
młodego przedsiębiorcy” czy „Szkolna Giełda Turystyczna”. W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich: „Kółko fotograficzne”, „Szkoła kołami się toczy”, „Szkoła przetrwania-rajd”.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie uczestniczą w projekcie „Mam haka na raka”, który ma na celu profilakty-
kę raka płuc. Ich zaangażowanie zaowocowało zajęciem trzeciego miejsca w Polsce. Również w tym roku szkolnym 
ZSP w Klimontowie podjął współpracę z Politechniką Świętokrzyską, której celem jest ułatwienie absolwentom szko-
ły podjęcie studiów na tej uczelni. W ramach współpracy prowadzony jest projekt „W drodze do kariery z Politechniką 
Świętokrzyską – szansa na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych” skierowany do uczniów szkoły.

Młodzież uczestniczy też w projekcie współtworzonym przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społeczne-
go: „Akademia- program rozwojowy dla szkół zawodowych z powiatu sandomierskiego”. W tym roku szkolnym, rów-
nież dla uczniów szkół zawodowych, nauczyciele ZSP przygotowują autorski projekt. Młodzież bardzo chętnie bie-
rze też udział w kolejnym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską: „Młodzi przedsiębiorcy na start”. Są 
to certyfikowane kursy językowe Business English.

Z dużym powodzeniem młodzież startuje też w licznych zawodach, konkursach, olimpiadach oraz turniejach, 
np. rokrocznie zajmując miejsca na podium w turnieju szkół ponadgimnazjalnych w Sandomierzu, na etapie ogólno-
polskim w konkursie wiedzy ekonomicznej, konkursie wiedzy pożarniczej czy zajmując trzecie miejsce w ogólnopol-
skim konkursie Sprawiedliwy Handel. Co roku 2 lub 3 uczniów (po jednym z każdego typu szkoły) za wyniki w na-
uce zostaje nagrodzonych stypendium Prezesa Rady Ministrów.

To wszystko jest możliwe, ponieważ szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną: dwiema pracowniami 
komputerowymi, bogato wyposażoną biblioteką, mobilnymi pracowniami językowymi i właśnie powstającą nowo-
czesną salą gimnastyczną z bogatym zapleczem. 

Szkoła wyposażona jest w monitoring, który spra-
wia, że uczeń czuje się i jest bezpieczny.  Każdy uczeń 
posiada indywidualną szafkę na ubranie w szatni, co na 
pewno znacznie poprawia bezpieczeństwo przechowy-
wanych rzeczy i usprawnia zmianę odzieży.

Priorytetem ucznia szkoły średniej jest pomyślne 
zdanie egzaminu dojrzałości. Na tym polu ZSP w Klimon-
towie również ma powody do radości, bo według ostat-
niego rankingu szkół ponadgimnazjalnych powiatu san-
domierskiego pod względem Edukacyjnej Wartości Do-
danej (EWD) szkoła zajęła wysoką pozycję, jeśli chodzi 
o maturę z matematyki. Została zaliczona do szkoły suk-
cesu. Matura z j. polskiego również nie daje powodów do 
zmartwień, ponieważ według rankingów szkoła została 
wyróżniona zbliżając się do kategorii –- szkoła wsparcia. 
Ranking został opublikowany przez Echo Dnia 4.III.2011 r. 
System EWD pozwala na obiektywną ocenę pracy szko-
ły, pod względem nabytej wiedzy i umiejętności, która 
uwidacznia się podczas egzaminu maturalnego. Warto 
podkreślić, że powyższy wynik świadczy o bardzo dobrej 
pracy nauczycieli tej szkoły ze wszystkimi uczniami, za-
równo tymi zdolnymi, jak i tymi mniej zdolnymi.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 
jest na pewno szkołą z przyszłością. Więcej szczegółów 
na temat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimon-
towie znajdą Państwo na stronie internetowej pod ad-
resem: www. z-s-p. net. Dyrekcja i nauczyciele ZSP 
w Klimontowie zapraszają wszystkich zainteresowa-
nych uczniów i rodziców do sekretariatu szkoły codzien-
nie w godzinach od 8.00 do 15.00 w celu uzyskania szcze-
gółowych informacji o szkole.


