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Madonna z Goźlic – pochodząca z XIII wieku, romańska rzeźba 
Matki Bożej z Dzieciątkiem, jest jednym z najstarszych, zachowanych do 
dziś na ziemiach polskich wizerunków maryi. kamienna figura stanowiła 
prawdopodobnie część dekoracji portalu kościoła w Goźlicach, a na 
Sandomierszczyznę trafiła być może za sprawą cystersów przybyłych 
z Burgundii do pobliskiej koprzywnicy. madonne odnaleziono w 1915 roku, 
podczas prac związanych z remontem świątyni. Oryginał rzeżby znajduje 
się w sandomierskim Muzeum Diecezjalnym i jest jednym z najcenniejszych 
jego eksponatów.

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Goźlicach 

oraz Społeczny Komitet Obchodów Stulecia 
Odnalezienia Figury Madonny z Goźlic

mają zaszczyt zaprosić 
na uroczystość poświęcenia i wprowadzenia 

do świątyni parafialnej repliki romańskiej 
figury Madonny Goźlickiej, 

która odbędzie się 16 sierpnia 2015 roku 
o godz. 11:30 w Goźlicach

W Ossolinie po raz czwarty odbył się 12 lipca br. Pik-
nik Rycerski, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nasze 
dziedzictwo Ossolin” i Gminny Ośrodek Kultury w Klimon-
towie. Impreza tradycyjnie połączona była z galą „Kryszta-
łowego Berła”, nagrody przyznawanej od 2013 roku gwiaz-
dom polskiego kina za wybitne role w filmach historycz-
nych i kostiumowych. Poprzednio jej laureatami zostali Je-
rzy Zelnik i Olgierd Łukaszewicz. 

W tym roku, do tego grona dołączył Wiktor Zborow-
ski – jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych 
aktorów współczesnych, który uhonorowany został ber-
łem za rolę Longinusa Podbipięty w filmowej ekranizacji 
„Ogniem i mieczem” – zaznacza Alicja Mucha ze Stowarzy-
szenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”. Znakomitemu gościo-
wi nagrodę wręczyli wicemarszałek województwa święto-
krzyskiego Kazimierz Kotowski i wójt Klimontowa Marek 
Goździewski.

Wiktor ZboroWski 
laureatem 

krysZtałoWego 
berła

Nasza relacja z Pikniku Rycerskiego na str. 6
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Gmina Klimontów podpisała 18 paź-
dziernika 2013 r. Umowę o dofinansowanie 
nr POIG.08.03.00-26-455/13-00 Projektu 
pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój 
Gminy Klimontów” nr POIG.08.03.00-26-
455/13 w ramach działania 8.3. „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu – eInc-
lusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększenie innowacyjności 
gospodarki” 2007-2013. 

Całkowita wartość projektu wg. umo-
wy to 1 837 755,00 PLN z czego 1 562 091,75 
PLN pochodzi ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka Działanie 8.3 – e-Inclusion. 
Pozostałą kwotę 275 663,25 PLN stanowią 
publiczne środki krajowe, przekazywane 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Władze Gminy zdecydowały się na re-
alizację projektu z uwagi na troskę i dbałość 
o zrównoważony rozwój: dostęp do nowo-
czesnych narzędzi edukacyjnych jest nie-
zbędny dla dzieci i młodzieży uczącej się ale 
również dla dorosłych mieszkańców Gmi-
ny z uwagi na możliwość przekwalifikowa-
nia zawodowego czy też podnoszenia swo-
ich kwalifikacji niezależnie od uzyskiwa-
nych dochodów czy też niepełnosprawno-
ści. Realizacja projektu przyczyni się do  
wyrównywania szans edukacyjnych pomię-

dzy dziećmi z rodzin ubogich a tymi z ro-
dzin lepiej sytuowanych materialnie.

W ramach projektu wsparciem objęto 
120 gospodarstw domowych spełniających 
następujące kryteria:
•	gospodarstwa	domowe	spełniające	kryte-

rium dochodowe upoważniające do otrzy-
mania wsparcia w ramach systemu pomo-
cy społecznej – 10 szt.

•	gospodarstwa	domowe	spełniające	kryte-
rium dochodowe upoważniające do otrzy-
mania wsparcia w ramach systemu świad-
czeń rodzinnych – w tym:

- dzieci i młodzież uczącą się uprawnioną do 
uzyskania stypendiów socjalnych – 15 szt.

- dzieci i młodzież uzyskująca dobre wyni-
ki w nauce (przy spełnianiu kryterium do-
chodowego) – 75 szt. (w tym 10 niepełno-
sprawnych)

- osoby 50+ (przy spełnieniu kryterium do-
chodowego) – 20 szt.

oraz 3 Jednostki Podległe Samorządowi:
•	Gimnazjum	im.	Papieża	Jana	Pawła	II,	ul.	

Zysmana 9, 27-640 Klimontów – 31 szt.
•	Publiczna	Szkoła	Podstawowa	im.	Jerzego	

Ossolińskiego, ul. Szkolna 1, 27-640 Kli-
montów – 31 szt.

•	Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Klimontowie,	
ul. Krakowska 6, 27-640 Klimontów – 11 szt.

W celu wywiązania się z zaplanowa-
nych działań umożliwiających realiza-

cję  projektu oraz uzyskania założonych 
wskaźników i rezultatów projektu Gmina 
Klimontów przeprowadziła dwa postępo-
wania przetargowe:
I.  Pełnienie roli Operatora Wykonawczego 

do projektu pn. Dostęp do Internetu szan-
są na rozwój Gminy Klimontów – ogło-
szenie BZP nr 74954 z dnia 02.04.2015 r.
W ramach przeprowadzonego postępo-

wania wybraliśmy najkorzystniejszą ofer-
tę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum 
Firm, E-Gminy Sp. z o.o. – Lider konsor-
cjum, ul. Cieszyńska 365, 43-300 Bielsko-
Biała; za kwotę brutto 760000,00 PLN.

Zakres umowy:
•	realizacja	 obowiązków	Operatora	Wyko-

nawczego
•	realizacja	szkoleń	dla	grupy	docelowej
•	realizacja	 zadań	 promocyjnych	 dla	 pro-

jektu
•	ubezpieczenie	sprzętu	komputerowego
II. Wybór Wykonawcy dostaw sprzętu kom-

puterowego oraz serwera dla Projektu 
„Dostęp do Internetu szansą na rozwój 
Gminy Klimontów”, numer ogłoszenia: 
nr 80744-2015 z dnia 10.04.2015 r.
W ramach przeprowadzonego postępo-

wania wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę 
złożoną przez Wykonawcę: PIDIKOM Sp. 
z o.o. Sp. k., ul. Augustówka 11G/5, 02-981 
Warszawa; za kwotę brutto 587997,81 PLN.

Zakres umowy:
•	dostawa,	zainstalowane	i	unieruchomienie	

sprzętu komputerowego, serwera i druka-
rek

•	adaptacja	pomieszczeń	dla	celów	instalacji	
sprzętu objętego projektem

Reasumując:
Budowa pracowni komputerowych 

w placówkach podległych umożliwi wy-
równanie szans edukacyjnych dla wszyst-
kich dzieci i młodzieży uczących się nie-
zależnie od uzyskiwanych dochodów. Pra-
cownie komputerowe będą służyły nauce, 
integracji społecznej oraz pozytywnemu 
spędzaniu wolnego czasu przez młodych lu-
dzi. Dostęp do Internetu i zasobów wiedzy 
przyczyni się do ograniczenia zjawisk pato-
logicznych wśród młodzieży gdyż będzie al-
ternatywą dla zachowań patologicznych.

Dostęp do nowoczesnych rozwiązań 
i narzędzi edukacyjnych jest szansą otwar-
cia na świat i nowe możliwości zarówno dla 
młodych jak również dla dorosłych. Umoż-
liwi przekwalifikowanie zawodowe, wyjście 
z trudnej sytuacji materialnej oraz ułatwi 
start młodzieży do szkół i wyższych Uczel-
ni. Należy pokreślić, że zaplanowane dzia-
łania w sposób bezpośredni i znaczący przy-
czynią się do poprawy sytuacji osób z pod-
stawowej grupy docelowej oraz ułatwią in-
tegrację w grupach dzieci i młodzieży.

Dostęp Do internetu sZansą na roZWój gminy klimontóW

Gmina Klimontów od 1 lipca do 31 
grudnia 2015 r. realizuje projekt pn. „Kli-
montowski Wieniec Dożynkowy – tradycją 
kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jac-
ka” – jako Partner Beneficjenta: Kółka Rol-
niczego w Nawodzicach. Projekt realizowa-
ny jest w ramach programu „Góry Święto-
krzyskie naszą przyszłością”, współfinanso-
wany przez Szwajcarię w ramach Szwajcar-
sko-Polskiego Programu Współpracy z no-
wymi krajami członkowskimi Unii Euro-
pejskiej, poprzez Operatora Dotacji – Ośro-
dek Promowania i Wspierania Przedsię-
biorczości Rolnej w Sandomierzu.

Celem projektu są działania integrują-
ce wielopokoleniowe grupy społeczne za-
mieszkujące obszar Gminy Klimontów, po-
legające na pracy społecznej oraz badawczej 
na rzecz zebrania, uporządkowania oraz 
podsumowania tego, co z punktu historii, 
tradycji, obyczajowości, kultury i sztuki lu-
dowej a także przyrody tu istnieje i stano-
wi o dobru wspólnym. Wieniec dożynkowy 
w aspekcie historii stanowi wątek przewod-
ni w projekcie – uważamy, że obecność tego 
produktu jest tradycją przekazywaną z po-
kolenia na pokolenie a historyczne korzenie 
naszej gminy na przestrzeni wieków kształ-
towały charakter i styl tego regionu. Wyko-
nywanie wieńców dożynkowych w ostat-
nim czasie rozwija się a Stowarzyszenie 

klimontoWski Wieniec DożynkoWy
– traDycją kultyWoWaną na śW. jacka

wspólnie z Urzędem Gminy Klimontów 
stara się kultywować te tradycje. Wypraco-
wany w ramach projektu zasób zostanie ze-
brany, odpowiednio zredagowany oraz za-
prezentowany ogółowi mieszkańców gmi-
ny z użyciem form publicystycznych, mul-
timedialnych, dożynek sołeckich oraz bie-
siady Klimontowskiej na dożynkach gmin-
nych w ramach Jarmarku na św Jacka. Po-
przez nasz projekt zostaną zachowane ob-
rzędy i zwyczaje tego regionu. Dokona się to 
przez takie działania jak: warsztaty, konkur-
sy, wystawy, publikację, fotografię. Działa-
nia te wpłyną kształtowanie postaw sprzy-
jających aktywności i działalności społecz-
nej w regionie na bazie zasobów lokalnych 
oraz wykorzystanie, zachowanie i promo-
wanie zidentyfikowanych zasobów lokal-
nych w ramach projektu. Projekt zakłada 
trwałość. Zaangażowanie w działania pro-
jektowe ludzi z kręgu kultury, sztuki, trady-
cji, obyczajowości z naszego regionu ma na 
celu zrzeszenie ich w ciało społeczne, które 
w sposób cykliczny będzie podsumowywać 
dorobek społeczno- kulturowy wypracowa-
ny na przełomie każdego roku poprzez spo-
tkania regionalne organizowane pod patro-
natem Stowarzyszenia. Obecnie w świetlicy  
Wiejskiej w Nawodzicach prowadzone są 
warsztaty z wicia wieńców dożynkowych.
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Poniedziałkowym popołudniem 29 czerwca w murach naszej Biblioteki odbyło się spo-
tkanie autorskie i premiera książki Rafała Staszewskiego „Świętokrzyskim szlakiem – lu-
dzie, miejsca, wydarzenia”. Znany nam wszystkim dziennikarz, regionalista i działacz 
społeczny zebrał informacje o ziemiaństwie z terenów sandomierszczyzny i powiązaniach 
rodzinnych sławnych w Polsce i na świecie osób z naszym regionem. Powstał zbiór histo-
rycznych reportaży, które w ciągu minionych kilkunastu lat ukazywały się na łamach róż-
nych czasopism, głównie „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

Jak pisze autor w wydanej publikacji  „...Zebrane zostały opowieści o ciekawych miej-
scach, interesujących ludziach i o mało znanych epizodach lokalnej historii, pisane w opar-
ciu o unikatowe często i niepublikowane nigdzie materiały źródłowe lub rozmowy z ostatni-
mi żyjącymi świadkami wydarzeń...”

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, dziennikarze oraz mieszkańcy gminy i re-
gionu. Gratulacje autorowi złożyli między innymi redaktor naczelna „Tygodnika Nadwi-
ślańskiego” Wiesława Skowrońska, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara i szef Biura 
Promocji i Współpracy z Zagranicą Jan Mazanka.

EL-N.

śWiętokrZyskim sZlakiem
promocja książki rafała stasZeWskiego 
W gminnej bibliotece publicZnej W klimontoWie

Po sukcesie ubiegłorocznym, kiedy to nasi uczniowie uzyskali wspaniały wynik 
zdawalności egzaminu maturalnego, w tym roku odnieśliśmy sukces kolejny. 

Dla przypomnienia: w ubiegłym roku pod względem uzyskanego wyniku z egza-
minu maturalnego znaleźliśmy się na drugim miejscu w powiecie sandomierskim, za-
raz po Collegium Gostomianum, wyprzedzając inne sandomierskie szkoły. Według 
rankingu Perspektyw zajęliśmy 11 miejsce w województwie świętokrzyskim uzysku-
jąc zaszczytny tytuł ,,Brązowej Szkoły” i kwalifikując się do grona 500 najlepszych li-
ceów w kraju.

W tym roku szkolnym nasze liceum znów znalazło się na drugim miejscu z wy-
nikiem zdawalności na poziomie 90,32%. Na 31 zdających troje maturzystów ma po-
prawkę w sierpniu z jednego przedmiotu. Trochę gorzej wypadło Technikum, ale 3 
miejsce to też nie jest zły wynik. Młodzież z Technikum uzyskała zdawalność na po-
ziomie 58,82% – przy czym nie zdało dwie osoby, a pięć osób ma poprawki.

Najlepsza maturzystka w liceum osiągnęła średni wynik 89%. Najlepiej wypadł jej 
egzamin pisemny z języka angielskiego, który zaliczyła na 100% na poziomie podsta-
wowym, taki sam sukces odniosła na egzaminie ustnym. Równie dobrze napisała eg-
zamin z matematyki – wynik 94% – dzieląc ten sukces z maturzystą, który zajął dru-
gie miejsce, uzyskując tyle samo procent. Takich wyników należy tylko pogratulować. 
Średni uzyskany wynik tegorocznych matur w LO wynosi 61,7%.

W Technikum ten wynik kształtuje się na poziomie 56,5%. Młodzież z Technikum 
miała przed sobą więcej trudności do pokonania, gdyż zdawała również egzaminy za-
wodowe. Oczywiście daje to później więcej możliwości zdobycia pracy. Wyniki egza-
minów zawodowych (w chwili powstawania artykułu) nie były jeszcze znane. Miejmy 
nadzieję, że uczniowie powtórzą sukces maturalny.

Myślę, że te wyniki powinny dać dużo do myślenia, szczególnie gimnazjalistom 
i ich rodzicom. A przyszłorocznym maturzystom życzymy podobnych, jeśli nie więk-
szych sukcesów.                                M.K.

kolejny sukces 
maturZystóW 
Zespołu sZkół 
W klimontoWie
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Rosamond

Kapliczka w Ossolinie
Misi Terczyńskiej 

Stara kapliczka w Ossolinie

Pamięta króla Władysława.

Historia grodu w świecie słynie,

Toporczykom wieczna chwała.

Sygnaturka pięknie śpiewa

Niczym słowik zakochany.

Wiosna otuliła drzewa,

W kościółku grają organy.

Mała sygnaturka dzwoni

Jak skowronek nad polami.

Słyszę rżenie białych koni,

I zamek mam przed oczami.

Mirka podziwia widoki

Na tle uroczej kapliczki.

Wysadził zamek wysoki

Ledóchowski, syn Ludwiczki.

Stachu Misi towarzyszy,

Zakochanej w polnych kwiatach. 

Bicie Jej serduszka słyszy

I szept wiatru w cudownych bławatach.

Łuk triumfalny w Ossolinie

Kocham niczym ten w Paryżu.

Nad wieżyczką miłość płynie,

A gwiazdy świecą w pobliżu…

Moje nazwisko rodowe zobowiązuje mnie do zajęcia się 
w pierwszym rzędzie tą gałęzią rodziny. Od Przybylskich 
rozpoczęłam poszukiwania przodków, które w miarę roz-
szerzały się o kolejne rodziny prababek i pradziadków. Moi 
przodkowie wnosili w „wianie genetycznym” domiesz-
ki nowej krwi i nowe geny, które są przez nas przenoszone 
na następne pokolenia. I tak oto staliśmy się strażnikami 
genów tu i teraz, które nie do końca wiadomo skąd mamy 
i nie wiemy, kto je w przyszłości odziedziczy. 

Śledząc akta kościelne urodzeń, małżeństw i „akta 
zejść” naszych przodków od 1810 r. przez 100 lat, nie spo-
sób nie dostrzec, że klimontowiacy ciągle obracali się 
w swoim środowisku, niechętnie wyjeżdżali, chyba że 
przycisnęła ich do tego bieda lub zła sytuacja ekonomicz-
na i bytowa.

To działo się dopiero na przełomie XIX i XX w., ale 
pod koniec wieku XVIII i na początku XIX, do Klimonto-
wa dotarła fala emigracji niemieckojęzycznej z Austrii, Ślą-
ska i Prus. Obywatele tamtych państw ruszyli na wschód 
i północ w związku z rozbiorami, a także sytuacją politycz-
no-ekonomiczną na tamtych terenach. Fala osadnictwa 
niemieckiego i austriackiego przetoczyła się aż nad Woł-
gę, a wędrówki przez Europę ułatwiły akty prawne wyda-
ne przez cesarzów Józefa Habsburga i Marię Teresę, które 
umożliwiły emigrację i wyjazd z przeludnionych miast au-
striackich, gdzie nie było pracy i panowały fatalne warun-
ki życia.

Klimontów w czasie rozbiorów i po nich znalazł się 
w strefie wpływów Austrii tak, jak Śląsk i południowo-
wschodnie tereny Polski. Fala poddanych niemieckich i au-
striackich ruszyła na północ i wschód po lepsze życie, sta-
bilizację i poprawę bytu. Osadnicy zakładali nie tylko ko-
lonie, ale często zajmowali tereny, na których Polacy nie 
chcieli mieszkać. W ten sposób w nowych miejscach za-
mieszkania przybyło ludzi z fachem w ręku, często zupeł-
nie niewykonywanym przez miejscowych. Także ich styl 
i podejście do pracy związane były z protestanckim i prak-
tycznym sposobem traktowania tego, z czego przyszło im 
żyć. Nazwiska wynotowane przeze mnie z akt kościelnych 
świadczą o tym, że osadnicy niemieckojęzyczni dotarli tak-
że do Klimontowa i jego okolic. I tak na dworze w Górkach 
u hr. Ledóchowskiego jako lokaj służył Wincenty Schlichta 
(*1775 +1845), który w Klimontowie ożenił się z Francisz-
ką Barankiewicz i był ojcem mojej prapraprababki, a więc 
i moim przodkiem. Jego dobrym znajomym był Heinrich 
Weyner, szewc, który pochodził ze Śląska, z Nysy. W Kli-
montowie ożenił się z Marianną Augustyn i założył rodzi-
nę. Razem z Antonim Szlichtą – bratem prapraprababki – 
podpisali się na akcie małżeństwa moich przodków ład-
nym, wyrobionym charakterem pisma, co u większości kli-
montowian było niespotykane.

Inne niemieckobrzmiące nazwiska w XIX wieku w Kli-
montowie to: Antoni Leudert – kotlarz, Marianna Leszkau-
er, rodzina Rokwiszów (Rokfiszów), Bredsznajderów, Bene-
dykt Benjamin Kolwitz – garbarz skór, Jan Jerzy Werhole 
– zegarmistrz, cudzoziemiec pochodzący ze Szwarcwaldu, 
Jan Rychter, rodzina Fochów, Lochów, Nenków, Józef Ry-
giel (być może potem przerobiono na Grygiel) z Moraw – 
poddany austriacki, a także Frejlich, czy Ferenz. Te nazwi-
ska najczęściej zapisywano fonetycznie, nie znano bowiem 
zasad oryginalnej pisowni, a wymowa wyrazów niemiec-
kich wyłapywanych przez słowiańskie ucho i ogólny brak 
umiejętności pisania i czytania, nie sprzyjały prawidłowo-
ściom. Zresztą, część tych nazwisk, przekazywanych przez 
członków męskiej linii, zachowała się do dzisiaj i funkcjo-
nuje w Klimontowie oraz okolicach. Wiele zniknęło z po-
wodu mariaży i wyjazdów z miasteczka.

Nie należy zapominać o ludności żydowskiej. Żydzi 
funkcjonowali w Klimontowie w liczbie większej niż miesz-
kańcy-katolicy, o czym świadczą akta z tym związane. Po 
wejściu Napoleona i jego kampanii na wschód i po utwo-
rzeniu Księstwa Warszawskiego, zaczęły obowiązywać pra-
wa związane i ustanawiane na nowo, w nowej sytuacji poli-
tycznej. Gmina stała się jednostką administracyjną, cywil-
ną, podatkową, a ksiądz, który do tej pory był administra-
torem parafialnym, stał się urzędnikiem Urzędu Stanu Cy-

wilnego i dokonywał zapisów dotyczących ludności i zda-
rzeń życiowych. Odbywało się to wszystko według zasad 
tzw. Kodeksu Napoleona. Coroczne sprawozdania z pro-
wadzenia ksiąg docierały do władz kościelnych i cywil-
nych. Tak więc, przez kilkanaście lat ksiądz prowadził zapi-
sy w księgach parafialnych, dotyczące ludności żydowskiej. 
Zapisy są liczne i świadczą o dużej żywotności tego narodu, 
jeśli chodzi o urodzenia czy małżeństwa.

Do Klimontowa przybywali Żydzi z odległych zakątków 
Lubelszczyzny, Kielecczyzny, z Warszawy, a także z Ga-
licji. Tutaj pracowali, najczęściej handlowali, prowadzili 
wędrowny tryb życia, żenili się i zostawali na stałe. Wie-
lu członków tej społeczności pracowało na rzecz okolicznej 
ludności i choć ksiądz Kukliński pisze, że wyroby ich rąk 
były marnej jakości, usługi świadczone przez nich mocno 
dyskusyjne, a skłonność do oszukiwania, wykorzystywania 
naiwnych i wciskania marnej jakości produktów były na 
porządku dziennym. Wielu Żydów handlowało końmi i by-
dłem, a w Klimontowie w związku z tym, odbywały się tar-
gi konne, cotygodniowe wtorkowe i piątkowe targi lokal-
ne, a także specjalne jarmarki, wyznaczone przed laty, jesz-
cze przez Ossolińskich i królów polskich, w święta kościel-
ne i odpusty. Poważnym problemem w Klimontowie było 
pijaństwo, wytykane szynkarzom i karczmarzom żydow-
skim, którzy mieli dużo determinacji, aby sprowadzić do 
siebie polska klientelę. W Klimontowie funkcjonowały tak-
że polskie szynki i karczmy, a i tam tutejsi mieszczanie i za-
grodnicy też nie wylewali za kołnierz.

Obraz Klimontowa tamtych czasów, to także oprócz 
nędzny, błota, nieporządku, rozwalających się chałup, tak-
że widok wałęsających się psów i zwierząt gospodarskich 
po Rynku i ulicach. W kwietniu 1819 r. Klimontów został 
spustoszony przez pożar, spaliło się wiele domów w Rynku 
i pobliskich ulicach, ucierpiało nawet ogrodzenie – płot ko-
ścioła farnego i cmentarza. Jednak tej biedzie udało się ja-
koś zaradzić, gdyż odbudowie sprzyjały pogoda, niezłe plo-
ny i brak zawieruch wojennych.

Miasteczko było biedne, nękały go liczne kataklizmy: 
powodzie, gradobicia, wichury, pożary wywołane pioru-
nami i nie tylko, a także epidemie chorób zakaźnych i po-
mory zwierząt gospodarskich. Przykładem może być burza 
z oberwaniem chmury w lipcu 1823 r., nad Pęchowem, gdy 
ogromne ilości wody spadły prosto na klasztor i zalały go, 
powodując spustoszenie w piwnicach, krużgankach i kapi-
tularzu oraz rujnując groby w podziemiach. Woda podmy-
ła mury i spowodowała spękanie sklepienia. Dwa lata póź-
niej, w maju 1825 r., podczas burzy w klasztor i wieże ude-
rzyło kilka piorunów, niszcząc dachy i mury. W 1848 r. pa-
nował pomór zwierząt, a także kolejna fala zarazy chole-
ry, która zbierała liczne żniwo wśród młodych i starszych. 
W XIX w. opisane są trzy epidemie cholery. W latach 1848-
50 w czasie jednej z nich zmarło kilkoro członków mojej 
rodziny, wśród nich mój przodek, Sebastian Przybylski. 
Wszystko zostało odnotowane w aktach kościelnych, a tak-
że w książce ks. Kuklińskiego. Ta lektura świadczy o życiu 
mieszkańców, ich działalności, kondycji, majątku, emigra-
cji i jest wielkim źródłem wiedzy socjologicznej o tamtym 
okresie. Struktura miasteczka bardzo się nie zmieniała. 
Umierali starzy i słabi, dzieci, niemowlęta i kobiety w po-
łogu, przeżywali najsilniejsi, żenili się między sobą, mię-
dzy sąsiadami, znajomymi, dalszą rodziną lub wspólnika-
mi zawodowymi.

Jedno jest pewne. Mieszanie się z ludnością żydow-
ska było niezwykle rzadkie, nie odnotowano ślubów ani 
innego wspólnego uczestniczenia w obrządkach religij-
nych i świeckich. Każda ze społeczności przestrzegała pra-
wa i zwyczajów, które wynikały z odmienności religijnej 
i obyczajowej. W aktach odnotowałam zaledwie kilka mał-
żeństw mieszanych w ciągu 100 lat: ochrzczonych neofitów 
mężczyzn – Żydów z katolickimi dziewczynami z Klimon-
towa, spoza rodziny. Przeze mnie zostali opisani sami ro-
dowici klimontowiacy, pochodzący ze starych rodzin miej-
scowych, gdyż moja rodzina dopiero w połowie XX w. „po-
łączyła się z Połańcem”, skąd pochodzi moja mama – Zofia 
z Bobrowskich.

BARBARA DROP

„Było minęło, przeszłości ślad. Klimontów. Genoteka”

O MIASTECZKU 
I JEGO MIESZKAŃCACH



GŁOS KLIMONTOWA 5

podaruj dzieciom wakacje
Na stadionie LKS Klimontowianka odbyła się 5 lipca 

XX edycja imprezy pn. Podaruj Dzieciom Wakacje. Ho-
norowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Klimon-
tów Marek Goździewski. Po powitaniu wszystkich zawod-
ników, sędziów oraz kibiców Wójt Gminy otworzył Waka-
cyjny Turniej Drużyn Dobrych Serc w Piłce Nożnej o „Pu-
char Dziecka”. 

Rywalizację w grupach prowadziło 8 drużyn: Kolegium 
Sędziów Sandomierz, Oldboys Przyjaciele Dzieciom, Sami 
Swoi, Chłodnicki–Karoceza, Bezimienni, Dan Master, Inter 
Cars, KPP Sandomierz. Gra stała na bardzo wysokim i wy-
równanym poziomie. Zacięta walka o każdą piłkę toczyła 
się do ostatniego gwizdka, ale rozgrywki przebiegały z du-
chem fair-play – chciaż sędziowie kilka razy musieli sięgnąć 
po kolorowe kartoniki.

 W przerwach między finałowymi meczami rozegrano 
konkurencję dla publiczności, jaką była Kręcioła. Najlep-
szym w tej nietypowej konkurencji okazał się Daniel Ka-
niewski zawodnik drużyny Sami Swoi.

Po zakończeniu rywalizacji puchary dla drużyn biorą-
cych udział w turnieju wręczał Wójt Gminy Marek Goź-
dziewski. Tytuł króla strzelców zdobyli zawodnicy druży-
ny Dan Master: Dominik Kaczor i Maciej Miłek – zdobyli 
po 5 bramek, zaś najlepszym bramkarzem został Sebastian 
Kogut – zawodnik drużyny Sami Swoi. 

Po części sportowej rozpoczęła się część artystycz-
na. Na scenie przy muszli koncertowej, w trakcie koncertu 
pn. „Gramy, śpiewamy, tańczymy, aby podarować dzieciom 
wakacje” wystąpiły dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Klimontowie, zespół „Nie Muszę Patrząc z San-
domierza”, zespół „Avart” z Niepublicznej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Opatowie, Formacja Rapująca „Yeezy i Wzo-
rek”. Zabawę do późnych godzin nocnych zapewnili zespół 
„Heaven” oraz DJ Gienek.

W trakcie całej imprezy Gminna Biblioteka Publiczna pro-
wadziła loterię fantową, z której cały dochód – a jest to kwo-
ta 1 703 zł – został przeznaczony na letni wypoczynek dla dzie-
ci. Do wylosowania były fanty ofiarowane przez sponsorów.

Akcję od 19 lat organizuje Komitet Organizacyjny Akcji 
„Podaruj Dzieciom Wakacje”, GOK w Klimontowie, LKS 
Klimontowianka i GBP w Klimontowie przy współudzia-
le wielu wolontariuszy. 

Sponsorami tegorocznej edycji Akcji byli: Gminna Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Agen-
cja Ochrony Osób i Mienia „Cerber” z Opatowa. Olbrzymie 
serca, zaangażowanie oraz hojność wielu ludzi, firm i insty-
tucji pozwoliło zebrać kwotę 9 181 zł, za którą będzie moż-
na zorganizować wakacje dla wielu dzieci. Jak dotąd na let-
ni wypoczynek  wyjechało 714 dzieci z rodzin ubogich.

Ci, którzy nie zdążyli wspomóc akcji lub z innych przy-
czyn tego nie zrobili, mogą to zrealizować również i teraz. 
Konto jest nadal otwarte i można wpłacać dowolne kwoty – 
nr rachunku bankowego: 34 8517 0007 0091 0900 1485 0002.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację XX 
edycji Akcji „Podaruj Dzieciom Wakacje”.

Lista darczyńców naszej teGorocznej akcji:
Katarzyna Konat sklep „Talia” • Anonimowy darczyńca 
• Stanisław Bryła • Artur Wójcik „Foto Artic-studio” • Iwona 
Choda sklep „Marysia” • Mariusz Masak sklep „Insert” 
•  Grażyna Kaczmarczyk • Jarosław Pyza sklep „Chemix” 
• Ewa Baran-Mrozowska • Maria Stec sklep „METAL” • Tomasz 
Luzak • NBS Solec Zdrój • Leokadia i Danuta Przytuła 
•  Wiesława Bonarek • Małgorzata Darowska •  Wojciech 
Piotrowski „Księgarnia” • Kinga Zięba „ORIFLAME” 
• Małgorzata Szymańska „METKA” • Mieczysław Cichoń 
„VICTOR” • Dariusz Kubik „Dario” • Jerzy Cichoń, Firma 
Transportowa • Władysława i Kazimierz Kubik „Wylęgarnia 
Drobiu” • Stanisław Sas Tarnawski • Andrzej Widuch 
•  Dariusz Kwapiński • Anonimowy darczyńca • Jarosław 

Paczkowski • Piotr i Beata Sudy.

drUŻyny  wsPierajĄce naszĄ akcjĘ:
CHŁODNICKI & KAROCEZA • BEZIMIENNI • DANMASTER 
• KOLEGIUM SĘDZIÓW • KPP SANDOMIERZ • SAMI SWOI • INTER 

CARS SANDOMIERZ • OLDBOYS PRZYJACIELE DZIECIOM

A oto wyniki rywalizacji:
1. Sami Swoi : Bezimienni – 1:0
2. Kolegium Sędziów Sandomierz : Chłodnicki Karoceza – 1:1
3. Sami Swoi : Kolegium Sędziów Sandomierz – 1:1 (1:0)
4. Chłodnicki Karoceza : Bezimienni – 1:0
5. Chłodnicki Karoceza : Sami Swoi – 0:0
6. Dan Master : Inter Cars Sandomierz – 2:0 (1:0)
7. KPP Sandomierz : Oldboys – 0:6 (0:2)
8. Dan Master : KPP Sandomierz – 7:0 (3:0)
9. Oldboys Przyjaciele Dzieciom : Inter Cars Sandomierz – 2:1 (1:1)
10. Oldboys Przyjaciele Dzieciom : Dan Master – 2:0 (1:0)
11. Inter Cars Sandomierz : KPP Sandomierz – 3:0 (walkower dla Inter Cars)

12. Bezimienni : Kolegium Sędziów Sandomierz – 4:1 (1:1)

W meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny Chłod-
nicki–Karoceza oraz Dan Master. Mecz w regulamino-
wym czasie zakończył się wynikiem 1:4 (0:1) – skuteczniej-
sza okazała się drużyna Dan Master.

W wielkim finale naprzeciw siebie stanęły drużyny Sa-
mych Swoich oraz drużyna Oldboys Przyjaciele Dzieciom. 
Mecz finałowy był bardzo wyrównany, napastnicy nie wy-
korzystali wiele dogodnych sytuacji i zakończył się wyni-
kiem 1:0 dla drużyny Samych Swoich.
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W Ossolinie po raz czwarty odbył się 12 lipca br. Piknik 
Rycerski, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nasze dzie-
dzictwo Ossolin” i GOK w Klimontowie. Impreza tradycyjnie 
połączona była z galą „Kryształowego Berła”, nagrody przy-
znawanej od 2013 roku gwiazdom polskiego kina za wybitne 
role w filmach historycznych i kostiumowych. Poprzednio jej 
laureatami zostali Jerzy Zelnik i Olgierd Łukaszewicz. 

W tym roku, do tego grona dołączył Wiktor Zborow-
ski – jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych ak-
torów współczesnych, który uhonorowany został berłem za 
rolę Longinusa Podbipięty w filmowej ekranizacji „Ogniem 
i mieczem” – zaznacza Alicja Mucha ze Stowarzyszenia „Na-
sze dziedzictwo Ossolin”. Znakomitemu gościowi nagrodę 
wręczyli wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Ka-
zimierz Kotowski i wójt Klimontowa Marek Goździewski.

– Jestem jedną z tych osób, które od początku uczestniczą 
w ossolińskim Pikniku. Widziałem jak się rozwija ta impreza, 
jak nabiera rozmachu. Charakter tego miejsca powoduje, że 
bierzemy udział nie tylko w towarzyskim spotkaniu. To tak-
że spotkanie edukacyjne. Jestem przekonany, że dalej będzie-
my mogli współpracować: samorząd województwa,  któremu 
historyczny i integracyjny charakter tej imprezy jest tak bliski 
i stowarzyszenie, które może pochwalić się realizacją tak cie-
kawych projektów – powiedział Kazimierz Kotowski.

Poza przedstawicielami władz samorządowych szczebla 
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w Pikniku uczest-
niczyli parlamentarzyści: Małgorzata Gosiewska, Romuald 
Garczewski i Marek Kwitek. Obecni byli także strzelcy na 
czele z podpułkownikiem Wiesławem Kucą, dowódcą świę-
tokrzyskiego okręgu Polskich Drużyn Strzeleckich.

Stało się już tradycją, że podczas Pikniku odbywa się fi-
nał Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania, organizo-
wanego przez Szkołę Podstawową w Ossolinie. – Ma on na 
celu z jednej strony zachęcać młodzież do sięgania po książ-
ki, z drugiej zaś chodzi nam o popularyzację twórczości lite-
ratów związanych z regionem świętokrzyskim – mówi Ilona 
Kosiarska, koordynator konkursu. Tym razem uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjalnych zmierzyli się z prozą 
Henryka Sienkiewicza. Finalistów oceniało jury, w którym 
obok Wiktora Zborowskiego zasiedli: Anna Dziewanow-
ska – prawnuczka Henryka Sienkiewicza oraz Małgorza-
ta Lipa – wizytator Kuratorium Oświaty i ks. Wojciech Za-
sada. W kategorii szkół podstawowych tegoroczny konkurs 
wygrała Natalia Pyszczek z PSP w Klimontowie, a grupie 
wiekowej gimnazjalistów zwyciężył Dominik Tarka, repre-
zentujący Katolickie Gimnazjum w Sandomierzu. 

Inscenizacje historyczne zaprezentowane w trakcie Pik-
niku przygotowało Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów, na 
czele z namiestnikiem Pawłem Krakowiakiem oraz Od-
dział Najemny „KATANA” z Tarnobrzega, który specjali-
zuje się w rekonstruowaniu obyczajowości samurajów.

W Ossolinie rycerstwo walczyło o Puchar Wójta Gminy 
Klimontów Marka Goździewskiego w turnieju łuczniczym 
i turnieju miecza. Turniej łuczniczy wygrał Tadeusz Maj-
dura, turniej miecza – Stanisław Kolasiński.

IV Piknik rozpoczęła msza święta w Kaplicy Betlejem-
skiej z udziałem rycerstwa i Orkiestry Górniczej Grupy 
Azoty „Siarkopol” S.A. pod batutą Stanisława Brzezińskie-
go. Mszę celebrował ks. Stanisław Wdowiak, proboszcz pa-
rafii w Goźlicach. Poza prezentacjami rycerskimi, w trakcie 
imprezy obejrzeć można było pokazy przygotowane przez 
Komendę Powiatową Straży Pożarnej i Komendę Powiato-
wą Policji w Sandomierzu, wstępy formacji artystycznych 
działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klimon-
towie, a także uczniów SP w Ossolinie, przygotowanych 
przez Annę Polit i Dominikę Chuchnowską.

Honorowy patronat nad piknikiem i galą Kryształowego 
Berła sprawowali: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pał-
ka-Koruba, marszałek województwa Adam Jarubas, staro-
sta sandomierski Stanisław Masternak, wójt Klimontowa 
Marek Goździewski oraz Małgorzata Muzoł – świętokrzy-
ski kurator oświaty i Anna Dziewanowska – prawnuczka 
Henryka Sienkiewicza (konkurs „Ten, co serca krzepił”).

W imieniu Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Osso-
lin” składam serdeczne podziękowania samorządom wo-
jewództwa świętokrzyskiego, powiatu sandomierskiego 
i gminy Klimontów za wsparcie finansowe imprezy. Dzię-
kuję sponsorom, a szczególności firmom: Huty Szkła Tade-
usza Wrześniaka, Grupa Azoty „Siarkopol” S.A., Sad San-
domierski oraz Sklep Odido Ani i Jarka Sobolewskich.

Dziękuję członkom Stowarzyszenia, strażakom, miesz-
kańcom Ossolina, Wilkowic i Dziewkowa, dyrekcji i na-
uczycielom SP w Ossolinie i wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób pomogli w organizacji Pikniku.

Rafał Staszewski

Wiktor ZboroWski
gościł w ossolinie

Zdjęcia: Stella Bojczuk-Czachór, ks. Tomasz Lis 
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
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

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
ul. Sandomierska  15 866-10-99

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. 601-760-862.

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:
Danuta Potocka, Stanisław Sas-Tarnawski. 
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HALLERCZ YCY- c z .V
Rozdział V
Malaria to straszna choroba tropikalna, przenoszona przez ko-

mary, które psują zakochanym nowożeńcom upojne noce i roman-
tyczne wieczorem spacery w cudownej Bolonii i nad Sycylijskim 
Morzem.

Gdy epidemia malarii wybuchła latem w 1918 roku na Sycy-
lii, ludzie umierali jak muchy. Tłumacz Leonard Tarnawski wy-
szedł na balkon zabytkowej kamienicy w Palermo, która stała w 
centrum miasta i naliczył około 100 idących konduktów pogrze-
bowych dziennie. Uczestnicy tej smutnej ceremonii śpiewali pięk-
ne lecz rzewne pieśni żałobne, niczym zakochane słowiki w maju 
nad rodzinną Złotą Lipą Leonarda płynącą do głębokiego Dnie-
stru. Pieśni rosyjskie i włoskie są uważane przez znawców za naj-
piękniejsze pieśni na świecie. Jeńcy zapobiegawczo przeciw mala-
rii dostawali chininę i spożywali duże ilości cytryny dziennie, kil-
ka cytryn konsumowali niczym jabłka, gardło płukali letnią wodą 
z dodatkiem wyciśniętego soku cytryny, a jeszcze inną cytryną na-
cierali sobie puls na skroniach głowy, na przegubach dłoni i nóg.

Niestety pomimo tych usilnych środków zapobiegawczych tłu-
macz Leonard Tarnawski zachorował na malarię i znalazł się w la-
zarecie. Chory cierpiał na bolesną kolkę wątroby, miał żółtą kar-
nację skóry, ponadto trawiła go wysoka gorączka ciała, która wy-
stępuje z przerwami u ludzi chorych na malarię. Lekarz wojskowy 
w randze majora, zaproponował choremu serię bolesnych zastrzy-
ków, które miały być jedyną nadzieją na przeżycie tej tropikalnej 
strasznej choroby, jaką niewątpliwie jest malaria.

Pacjent Leonard musiał wyrazić pisemną zgodę na wybranie 
serii cudownych zastrzyków przeciw malarii, które niewątpliwie 
były nowością podczas I wojny światowej. Siostra zakonna pełniąca 
funkcję dzisiejszej pielęgniarki w lazarecie, przystąpiła do robienia 
choremu bolesnych zastrzyków, zaś w czasie nieprzyjemnego za-
biegu, dwóch sanitariuszy trzymało nieszczęśliwego pacjenta, żeby 
się nie poruszył i nie złamał cienkiej igły zatopionej w pośladku.

Po kilku tygodniowym pobycie w lazarecie choremu wróciło 
zdrowie, młody silny organizm oraz dobrzy włoscy lekarze wojsko-
wi postawili Leonarda na nogi. Pewnego razu po obiedzie Leonard 

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Sas Tarnawski

AnnA PiątkowskA

Sentymentalnie

Myślę o dzieciństwa latach…
Srebrzy się księżycowa poświata
I myśl mknie jak błyskawica.
Czy Klimontów to moja kotwica?

Depczę po Majowej trawie.
Sama jestem na wspomnień wyprawie:
Te żółte kaczeńce, słowików śpiew…
Tak jest sentymentalnie i kolorowo też.

Czuję wietrzyska Zagajów powiew
I smutki nie są mi w głowie.
Są kochane łąki i zielone pola…
Rzucane kamyki do Koprzywianki, kreślą koła.

Uplotę wianek, założę płaszcz z kwiatów
I udepczę ścieżkę z niebieskich bławatów.
Zawsze urok świata mnie kusił,
A żart losu – do wędrowania zmusił.

postanowił udać się na spacer, żeby zaczerpnąć gorącego włoskie-
go powietrza, unoszącego się nad szmaragdowymi wyniosłymi cy-
prysami rosnącymi pod turkusowym przejrzystym niebem. Za bu-
dynkiem starego lazaretu Leonard zobaczył kilka nowych zbioro-
wych grobów wojskowych wykutych w sycylijskiej skale. Zmarłych 
na malarię jeńców austriackich, chowano bez trumien w tych zbio-
rowych mogiłach, ciała zmarłych polewano obficie gaszonym bia-
łym wapnem i przysypywano kamieniami, ponieważ czerwona zie-
mia Sycylii stanowiła cienką warstwę (ok. 40 cm) natomiast, żeby 
wykuć głęboki grób w skale, wymagało to dużego nakładu pracy.

Gdy Leonard zobaczył jeszcze nowe groby, to ciarki przeszły go 
po plecach, po mimo tego, że śmierć często zaglądała mu w oczy na 
froncie. Nawet po latach ze zgrozą wspominał ten cmentarz woj-
skowy w Palermo. Malaria powtórzyła się Leonardowi dopiero we 
Francji, gdy jako ochotnik służył w Błękitnej Armii generała Józe-
fa Hallera.

Po zakończeniu leczenia Leonard powrócił do pracy w sztabie 
wojskowym, która miała już nie co inny charakter i nie była już 
taka atrakcyjna jak wcześniej. W Palermo wybuch strajk z powo-
du złego zaopatrzenia miasta w żywność, a szczególnie z powodu 
braku słodkiej wody dla mieszkańców miasta. Wojsko pomagało 
władzom cywilnym w tłumieniu tego strajku, ponieważ burmistrz 
miasta stracił głowę i nie chciał przemówić do swych mieszkańców 
lecz po namowie dowódcy sztabu wojskowego zmienił zdanie i wy-
głosił kwiecistą i barwną mowę i wydał 100 beczek zimnej wody i 
50 beczek starego gronowego wina.

Leonard jako tłumacz wojskowy posiadał stałą przepustkę do 
miasta i odwiedzał romantyczne tawerny, w których panował nie-
powtarzalny klimat i nastrój sycylijskiej kultury. Mieszkańcy Pa-
lermo darzyli Leonarda dużą sympatią z powodu jego imienia któ-
re we Włoszech cieszy się dużą popularnością. Orientalny typ uro-
dy rozśpiewanych i tańczących na ulicach miasta gorących niczym 
wulkan śniadych Włoszek wpływał kojąco na serca tęskniących za 
ojczyzną przebywających już dwa lata w niewoli Polaków.
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