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Impreza odbyła się 18 maja na 
obiekcie sportowym LKS „Klimon-
towianka” w Klimontowie – a roz-
poczęła się meczem o mistrzostwo 
klasy okręgowej pomiędzy „Kli-
montowianką” Klimontów a „Unią” 
Sędziszów, który zakończył się nie-
spodziewanie wynikiem 0:2. Jed-
nak wynik meczu nie osłabił chęci 
do zabawy licznie zgromadzonej 
publiczności, a przede wszystkim 
chęci do spędzenia kilku godzin na 
obiekcie, w myśl słowom piosenki 

„życie takie właśnie jest” przy fan-
tazyjnie przystrojonej muszli kon-
certowej z flagami Unii Europej-
skiej i Polski.

Atrakcje przy muszli koncer-
towej rozpoczął turniej wiedzy o 
Unii Europejskiej, który poprowa-
dził Tomasz Ferens. Komisję tur-
nieju tworzyły Urszula Kos i Aga-
ta Juda, które – jak się później oka-
zało – bacznie śledziły poczynania 
uczestniczących w turnieju dzieci i 
młodzieży. 

KLIMONTOWSKA 
MAJÓWKA

CIĄG DALSZY NA STR. 2

Numer 
obwodu 

głosowania
Granice obwodów głosowania

Siedziba
Obwodowej Komisji

do spraw  referendum

1

sołectwa: Adamczowice, Borek, 
Byszów, Byszówka, Góry 
Pęchowskie, Kępie, Kroblice,  
Pęchowiec, Pęchów, Przybysła-
wice, Rogacz, Rybnica, Szyma-
nowice Dolne, Szymanowice 
Górne

Szkoła Podstawowa
w Klimontowie

ul. Szkolna 1
tel. 866-10-18

2

sołectwa: Beradz, Górki Klimon-
towskie, Klimontów
ulice: Asnyka, Armii Krajowej, 
Batalionów Chłopskich, Gęsia, 
Brunona Jasieńskiego, Kościel-
na, Krakowska, Mały Rynek, 
Nikisiołka, Norwida, Ogrodowa, 
Opatowska, Ossolińska, Osiec-
ka, Partyzantów, Reymontowska, 
Rynek, Sandomierska, Słonecz-
na, Staffa, Strażacka, Studzien-
na, Szkolna, Tylna, Wyspiańskie-
go, Zysmana, Żeromskiego 

Gimnazjum 
w Klimontowie
ul. Zysmana 9
tel. 866-12-84

3
sołectwa: Konary, 
Konary Kolonia

Szkoła Podstawowa 
w Konarach

tel. 866-11-06

4
sołectwa: Dziewków, Goźlice, 
Grabina, Ossolin, Śniekozy, Wil-
kowice, Zakrzów

Szkoła Podstawowa 
w Goźlicach
tel. 866-15-17

5 sołectwo Nawodzice 
Szkoła Podstawowa 

w Nawodzicach
tel. 866-32-31

6
sołectwa: Krobielice, Nasławice, 
Węgrce

Remiza w Nasławicach
tel. kom. 0601051537

7
sołectwa: Nowa Wieś, Olbierzo-
wice, Pokrzywianka, Płaczkowi-
ce, Ułanowice

Szkoła Podstawowa 
w Olbierzowicach

tel. 866-11-05

Głosować możecie Państwo w sobotę lub niedzielę (7–8 
czerwca) od godz. 6 do 20 w swojej komisji wyborczej:
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Rozpoczęto hymnem Unii Euro-
pejskiej „Oda do radości”, a później 
uczestnicy stanęli w szranki z nie-
łatwymi pytaniami. Turniej rozgry-
wany był w związku ze zbliżającym 
się – bo już 7 i 8 czerwca – Referen-
dum Unijnym.

Uczestników było aż 10-ciu: 
Jurek Leszczyński, Marcin Konat, 
Sebastian Chajduk, Albert Mucha, 
Ewelina Niekurzak, Karolina 
Nowak, Monika Reichert, Moni-
ka Myszana, Paulina Dymińska i 
niejaki Piotrek z Ułanowic. Przy-
bliżmy choć kilka pytań, z którymi 
zmagali się uczestnicy turnieju:
• czym jest Unia Europejska?
• z ilu filarów składa się Unia 

Europejska?
• z ilu krajów członkowskich skła-

da się Unia Europejska?
• co oznacza skrót IACS (czytaj 

AJACS)?
• jaka waluta obowiązuje w Unii 

Europejskiej?
• jakie państwa członkowskie nie 

przyjęły waluty EURO?
• wymień przynajmniej trzy insty-

tucje Unii Europejskiej?
• ile gwiazdek znajduje się na fla-

dze Unii Europejskiej?
Każdego, kto nie zna jeszcze 

odpowiedzi na te pytania – jak i 
na inne, które padły na turnieju – 
zachęcamy do odwiedzenia Gmin-
nego Ośrodka Informacji Europej-
skiej, mieszczącego się w budyn-
ku Urzędu Gminy w Klimontowie, 
przy ul. Krakowskiej 15 I p., gdzie 
znajdzie zarówno odpowiedzi na 

wszystkie pytania konkursowe, jak 
i może zapoznać się bliżej z warun-
kami akcesji Polski do Unii Euro-
pejskiej.

Wracając jednak do samego spo-
tkania to trzeba przyznać, iż wiedza 
uczestników turnieju nie była taka 
mała, pytania były zarówno łatwe 
jak i dość trudne, stąd za prawi-
dłową odpowiedź przyznawana 
była zróżnicowana ilość punktów 
(w zależności od trudności pyta-
nia), które skrzętnie później zostały 
podliczone, w celu wyłonienia zwy-
cięzców turnieju. Wyniki dały jed-
noznaczną odpowiedź, iż młodzież 
interesuje się tematyką Unii Euro-
pejskiej, chce jak najwięcej wie-
dzieć o przyszłej akcesji, a co zadzi-
wiające wiedza i zainteresowanie na 
ten temat dzieci nie była mniejsza 
niż młodzieży. Efektem tego były 
również przyznane nagrody, które 
w większej ilości zgromadzili wła-
śnie mali uczestnicy turnieju, który 
zakończyły występy Gminnego Stu-
dio Piosenki i Muzyki: Ani Pachol-
czak, Anetki Czarneckiej, Moni-
ki Reichert oraz Martyny Puszki, 
a później zespół „Holiday” bawił 
wszystkich zebranych do późnych 
godzin nocnych.

Pogoda dopisała, a atrakcje 
„Klimontowskiej Majówki” dały 
nam satysfakcję z dobrego przy-
gotowania całości imprezy, dzię-
kując za udział przede wszystkim 
w turnieju wiedzy o Unii Europej-
skiej- zapraszamy na kolejne impre-
zy, które czekają nas w niedługim 
czasie.
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Pod takim hasłem Szkoła Podstawowa w Goźlicach już po raz dru-
gi przystąpiła do konkursu ekologicznego organizowanego przez 
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. Ubiegłorocz-

ny finał zmagań okazał się dla nas bardzo pomyślny: zdobyliśmy główną 
nagrodę – zestaw komputerowy. 

Taki sam sukces odnieśliśmy w konkursie ekologicznym zorganizowa-
nym przez Wójta Gminy Klimontów i ZEASiP w Klimontowie. Radość 
nasza była ogromna.

ŻYJ Z PRZYRODĄ 
W ZGODZIE

Z działalności proekologicznej nie rezygnujemy. Wiele w tej dziedzi-
nie zrobiliśmy i w tym roku. Cieszy fakt, że w realizację naszych działań 
włączyli się rodzice, którzy pracowali przy porządkowaniu i zagospodaro-
waniu terenu przyszkolnego. Urządzili klomb obok szkoły, posiali kwiaty 
i posadzili 15 sztuk iglaków, które nieodpłatnie otrzymaliśmy od właści-
ciela sklepu ogrodniczego. Uczniowie zaś opiekują się kwiatami i drzew-
kami, posadzili także inne drzewka i krzewy ozdobne pochodzące z ich 
przydomowych ogródków, uczestniczyli w zbiórce i segregacji surowców 
wtórnych.

Nie bacząc na wynik konkursu, będziemy dbać o estetykę otoczenia 
szkoły i czystość naszego środowiska. Zdajemy sobie sprawę z wagi pro-
blemu i dlatego nie sama nagroda jest celem naszych zmagań, lecz przede 
wszystkim kształtowanie postaw proekologicznych.

E. POTYRAŃSKA
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W dobie komputerów oraz 
ogromnego wpływu me-
diów na nasze życie nie-

zwykle ważnym zagadnieniem jest 
właściwe zagospodarowanie wol-
nego czasu uczniów. Przykrym jest 
fakt, że nie ma miejsca na czytanie 
książek albo jest go stanowczo za 
mało. Dlatego przed nauczyciela-
mi stoi wielkie i trudne zadanie, jak 
zainteresować uczniów lekturą.

Biblioteka Szkoły Podstawowej 
w Goźlicach raz w miesiącu reali-
zuje hasło „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. Są to godzinne spotkania z 
ciekawą książką. Na zajęciach dla 
dzieci młodszych przeważa lektu-
ra baśni. One zmuszają do myśle-
nia, wysilają wyobraźnię, stymulu-

ją twórcze myślenie, uwrażliwiają, 
gdy tymczasem telewizja daje goto-
wy, przetworzony obraz, gdzie nie 
trzeba myśleć, wystarczy patrzeć. 
Nikt nie podważa faktu, że i ona 
spełnia pożyteczną rolę, ale nale-
ży korzystać z niej umiejętnie. Tu 
ogromną rolę do spełnienia mają 
rodzice. To oni powinni decydować 
o tym, co, kiedy i jak długo ogląda 
ich dziecko.

Dla uczniów klasy pierwszej 
w biblioteki szkolnej odbyło się 
uroczyste pasowanie na czytel-

nika. Dzieci wypowiadały się na 
temat własnej domowej bibliotecz-
ki, ulubionych książek czytanych 
samodzielnie lub przez rodziców. 
Zapoznały się również z zadaniami 
biblioteki szkolnej, jej regulami-
nem i regulaminem wypożyczania 
oraz ogólnymi zasadami porządko-
wania księgozbioru. Rozpoznawa-
ły tytuły baśni na podstawie zaga-
dek, np.:

Łatwo mnie poznacie, 
gdy wspomnicie bajkę
chodziłem tam w butach 
i paliłem fajkę.

W jakiej bajce spotkasz 
dziadka z długą brodą,
chałupinkę starą 
i sieci nad wodą?

Następnie wysłuchały czytanej 
przez opiekuna biblioteki „Bajki o 
rybaku i złotej rybce” A. Puszki-
na. Wypowiedzi na temat utworu 
były okazją do zredagowania przez 
nich własnych życzeń do „złotej 
rybki”. Zapisały je na malutkich 
kolorowych rybkach i przypięły na 
planszy. Z kolei uczniowie odczy-
tali list od książki, która zachęca-
ła ich, by zostali jej przyjaciółmi. 

Na zakończenie złożyli przyrze-
czenie: 
My uczniowie pierwszej klasy
Tobie książko przyrzekamy,
Że szanować cię będziemy,
Krzywdy zrobić ci nie damy.

Obowiązków czytelnika
Przestrzegać będziemy pilnie
I z twych rad i z twych mądrości
Korzystać od dziś usilnie!

Wszyscy oczywiście otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy i zakładki 
do książek.

E. POTYRAŃSKA

PASOWANIE NA 
CZYTELNIKA

II Konkurs Ekologicznego Związ-
ku Gmin Dorzecza Koprzywianki, pod 
hasłem „Organizacja zbiórki surow-
ców wtórnych i zagospodarowanie odpa-
dów przez szkoły z terenu gmin dorze-
cza Koprzywianki” został rozstrzygnięty. 
Kolejne miejsca zajęły szkoły:
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Nie-

skurzowie gm. Baćkowice – I miejsce,
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Słop-

towie gm. Lipnik – II miejsce,
• PSP w Klimontowie Filia w Olbierzo-

wicach – III miejsce,
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Kli-

montowie – IV miejsce,
• Zespół Szkół w Lipniku – V miejsce.

Te szkoły otrzymają w nagrodę zestawy 
komputerowe, natomiast za zajęcie kolej-
nych miejsc nagrodami są drukarki kolo-
rowe, które otrzymają: PSP w Klimonto-
wie Filia w Konarach, PSP w Klimon-
towie Filia w Goźlicach, Gimnazjum w 

Klimontowie, Szkoła Podstawowa w Nie-
dzwicach (gm. Koprzywnica) i Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Świniarach (gm. 
Łoniów).

Pozostałe szkoły, które uczestniczyły w 
konkursie, otrzymają nagrody książkowe w 
postaci Encyklopedii Biologii – Wydawnic-
twa Szkolnego i Pedagogicznego i pamiąt-
kowe dyplomy.

Konkurs był współfinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach z którego 
dotacji zostały zakupione zestawy kompu-
terowe, drukarki oraz częściowo nagrody 
książkowe. Serdeczne podziękowania skła-
damy też Panu Jarosławowi Korpalskiemu 
za odbiór posegregowanych odpadów ze 
szkół i pomoc doradczą.

Zapraszamy wszystkich do udziału w 
kolejnych edycjach konkursu, ale na tro-
chę już innych zasadach i życzymy powo-
dzenia.

W Sandomierzu odbyły się 15 maja Powiatowe Zawo-
dy Sportowe Szkół Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce, 
w których uczestniczyli również przedstawiciele naszego 
Gimnazjum w Klimontowie: Agata Herczy, Iwona Łuszcz, 
Joanna Łuszcz, Katarzyna Kwiecińska, Agnieszka Jan-
kowska, Justyna Borycka, Aneta Olech, Anna Ciach, Wie-
sław Goździewski, Paweł Broziński, Mateusz Bień, Łukasz 
Chuchnowski, Przemysław Pacholczak.

Najlepsze miejsca w tych zawodach, które były premio-
wane awansem z prawem startu w lekkoatletycznych zawo-
dach wojewódzkich w Kielcach zajęli z naszej drużyny:
Wiesław Goździewski – I miejsce na dystansie 2000 m,
Paweł Broźiński – II miejsce na dystansie 1000 m,
Agata Herczy – III miejsce na dystansie 600 m,
a miejsca w pierwszej piątce zajęli:
Justyna Borycka – IV miejsce na dystansie 600 m,
Iwona Łuszcz – V miejsce na dystansie 300 m,
i Przemysław Pacholczak – V miejsce na dystansie 2000 
metrów.

Ogólnie nasza drużyna spisała się dobrze, ponieważ 
pozostali z uczniów zajęli przeważnie miejsca w pierwszej 
dziesiątce, przy bardzo silnej konkurencji i licznie zgro-
madzonych drużynach – krótko mówiąc jesteśmy zado-
woleni.

Opiekunami młodzieży na zawodach byli: Joanna 
Sokołowska i Piotr Lipiec.

Gratulujemy!

ZAWODY 
SPORTOWE

II KONKURS
EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN 

DORZECZA KOPRZYWIANKI

ROZSTRZYGNIĘTY
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Obchody 88 rocznicy Bitwy 
pod Konarami, rozpoczęły się 
raportem Oddziału Strzeleckie-
go z Tarnobrzega, po którym ks. 
kanonik Andrzej Teper w asy-
ście dwóch księży odprawił uro-
czystą mszę św. polową. Nawią-
zując w niej do obchodów roczni-
cowych powiedział: „Trzeba być 
dobrym patriotą, dobrym Pola-
kiem, dobrym katolikiem i z ofiary 
tej czerpać wolność, spłacać dług 
tym, którzy nie wahali się na naj-
wyższą ofiarę, ofiarę życia, aby-
śmy mogli żyć w wolnej i niepod-
ległej Polsce. Dlatego szczególnie 
w ich intencji tę mszę św. koncele-
browaną sprawujemy, a pamięć ich 
niech również nas żyjących pobu-
dza do wierności Bogu, do wierno-
ści Ojczyźnie”.

Po uroczystej mszy św. głos 
zabrał Wójt Gminy Klimon-
tów Bogusław Mrozowski, któ-
ry powiedział m.in.: „Zebrali-
śmy się dzisiaj, aby uczcić pamięć 
poległych Legionistów I Bryga-
dy Legionów Komendanta Józefa 
Piłsudskiego, w 88 rocznicę Bitwy 

pod Konarami. Składam serdecz-
ne podziękowanie ks. kanonikowi 
Andrzejowi Teperowi za odprawie-
nie w miejscu symbolicznego obe-
lisku upamiętniającego to wyda-
rzenie mszy św. Witam wszystkich 
zebranych, a przede wszystkim, 
przedstawicieli Wojewody Święto-
krzyskiego, Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Burmi-
strzów i Wójtów sąsiednich gmin”. 

Przypominając wydarze-
nia tamtych dni mówił dalej: „W 
dniach 16-25 maja 1915 roku roze-
grała się sławna i krwawa Bitwa 
pod Konarami, pomiędzy wojskami 
rosyjskim a wojskami austryjacko-
niemieckimi i Legionami z samym 
Józefem Piłsudskim na czele. Bitwa 
w Konarach toczyła się przeważnie 
na bagnety, ziemia zbroczona była 
krwią. W bitwie poległo 104 legio-
nistów, 400 zostało rannych, a 54 
uznano za zaginionych. Pomimo 
tak dużych strat bitwę tę legioni-
ści wygrali. Z tej okazji 10 czerw-
ca 1915 roku został im wręczony 
jedwabny sztandar, wyhaftowany 
złotą nitką przez polskie kobiety z 
Chicago, jako dowód wdzięczności 
za zwycięstwo Polaków. To tu two-
rzyła się legenda legionowego czy-
nu – legenda Józefa Piłsudskiego, 
która w tak trudnych dzisiejszych 

czasach daje nam siłę i motywa-
cję do lepszego działania w imię 
naszej wspólnej przyszłości”.

Dowodem pamięci tamtych dni 
wśród potomnych było wystąpienie 
pana Jasickiego, bliskiego krewne-
go kpt. Herwina Piątka (który zgi-
nął właśnie w Bitwie pod Konara-
mi), który w imieniu rodziny prze-
kazał Gminie Klimontów tablicę 
upamiętniającą postać kpt. Her-
wina Piątka, by wmurowano ją na 
odnalezionym po tylu latach gro-
bie. „Cieszymy się – powiedział 
– że po tylu latach możemy zło-
żyć kwiaty w tym miejscu, gdzie 
spoczywa nasz wujek kpt. Herwin 
Piątek, dowódca I Brygady Józe-
fa Piłsudskiego. Myślę, że ten gest 
jest spełnieniem pragnień naszych 
matek i sióstr, które nie mogły tego 
dokonać za swego życia. Dzięku-
ję też wszystkim, którzy pamiętają 
o bohaterach tych walk i co roku 
organizują tą piękną patriotycz-
ną uroczystość, dzięki której unik-
niemy grzechu zapomnienia i nie 
zapomnimy o tych, dzięki którym 
jesteśmy teraz w wolnej Polsce”.

Następnie Jerzy Szczepka, 
przedstawiciel Wojewody Świę-
tokrzyskiego, przeczytał list od 
Wojewody do uczestników uroczy-
stości, w którym czytamy m.in.: 

„Obchodzona dziś 88 roczni-
ca Bitwy pod Konarami jest oka-
zją aby uczcić pamięć tych, którzy 
odeszli w imię wolności. Bohater-
ska postawa żołnierzy I Brygady 
Legionów Polskich stała się po 
raz kolejny świadectwem, że naród 
nasz jest gotów, za cenę ofiar i 
poświęceń największych, okupić 
sobie wolność... 

Przed nami Referendum Akce-
syjne, które otworzy nam szansę 
wejścia w struktury Unii Europej-
skiej, wspólnoty krajów zamoż-
nych, silnych i bezpiecznych... 

Życzę wam i sobie takiej samej 
odwagi i wytrwałości, z jaką legio-
niści walczyli o niepodległość Zie-
mi Ojczystej. Wytrwałości, która 
pomoże nam w budowie nowocze-
snego państwa, aby przyszłe poko-
lenia z dumą patrzyły na nasze 
osiągnięcia, tak jak my dzisiaj 
jesteśmy pełni uznania i podziwu 
dla bohaterskich czynów polskie-
go żołnierza. 

Z wyrazami szacunku Woje-
woda Świętokrzyski Włodzimierz 
Wójcik”.

OBCHODY
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Po tych przemówieniach wysta-
wiony został przez Pododdział 
Strzelecki posterunek honorowy i 
zapalony znicz przy obelisku, po 
czym odbył się apel poległych, w 
którym słyszeliśmy m.in. : 

„Ta ziemia przed 88 laty była 
świadkiem wydarzeń, które stały 
się częścią historii. Oddajmy hołd 
żołnierzom I Brygady Legionów 
Polskich Józefa Piłsudskiego, tym 
legionistom, którzy w bojach pod 
Konarami bez wahania poświęcili 
wszystko, składając w darze naj-
cenniejszą ofiarę – swoje życie. 

Kpt. Herwinie Piątku… kpt. 
Frańciszku Grudziński… por. 
Macieju Sarmacie Szyszłowski… 
por. Janie Mieczysławski… por. 
Władysławie Litewski… por. Bole-
sławie Sokół Grzegielu… sierż. 
Bartkowski, Stachlewski, Daro-
cho, Bagniewski, Czyżu… kapr. 
Bercharcie, Miziurze, Rudnicki, 
Wiśniowski… legionisto Różniew-
ski, Wojciechowski – wzywam Was 
do apelu. 

Legioniści 3 Batalionu, którzy 
w boju o lasek Kozieniecki wyka-

zaliście się nadzwyczajną odwagą, 
stojąc na otwartej pozycji wobec 
bliskiego ognia karabinów maszy-
nowych – wzywam Was do apelu. 

Legioniści 4 Batalionu, którzy 
w ataku pierwsi opanowali okopy 
rosyjskie, biorąc kilkudziesięciu 
jeńców – wzywam Was do apelu. 

Legioniści I Batalionu, którzy 
w ataku pod Kamieńcem zmusili 
do poddania dziesięć kroć większe 
siły nieprzyjaciela – wzywam Was 
do apelu. 

Legioniści II Batalionu, któ-
rzy daliście dowód niespożytej 
siły moralnej w nieudanym ata-
ku na Przepiórów, stojąc kilkana-
ście godzin w nadzwyczajnie sil-
nym i bliskim ogniu nieprzyjaciela 
i cofnęliście się dopiero wtedy, po 
otrzymaniu na to rozkazu – wzy-
wam Was do apelu. 

Was wszystkich pozostałych 
Legionistów I Brygady, artylerzy-
stów, kawalerzystów, sanitariu-
szy, którzy na tej ziemi spoczęli 
na zawsze, dając dowód swojego 
bohaterstwa nie zważając na sil-
ny ogień nieprzyjacielski, wszędzie 
pełniąc swą ciężką służbę, pła-
cąc krwią własną dług Ojczyźnie 
– wzywam do apelu…”

Apel polegych zakończył się 
słowami: „Cześć Ich pamięci”.

Ku uczczenia Ich pamięci odbył 
się salut artyleryjski w wykona-
niu Chorągwi Rycerstwa Ziemi 
Staszowskiej, po czym złożone 
zostały wieńce i wiązanki kwia-
tów przez delegacje: mieszkańców 
Konar, władz wojewódzkich oraz 
samorządowych gminy Klimon-
tów, Gimnazjum w Klimontowie, 
Związku Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych RP Koło 
Klimontów, delegacje PSP: Filia 
w Olbierzowicach, Filia w Osso-
linie, Filia w Konarach, Filia w 
Goźlicach, delegacje PSP w Nawo-
dzicach i Klimontowie, Zespołu 
Szkół Zawodowych w Klimonto-
wie, mieszkańców Kolonii Kona-
ry, Światowego Związku Żołnie-
rzy AK Koło w Staszowie, Koła 
Gospodyń Wiejskich z Konar i 
Kolonii Konary, LKS „Klimonto-
wianka” w Klimontowie oraz Jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Konarach.

Na zakończenie uroczystości 
ponownie głos zabrał Wójt Gmi-
ny Klimontów Bogusław Mrozow-
ski, który dziękując za przybycie 

wszystkim tu obecnym i uczczenie 
wspólnie tak znaczącej dla miesz-
kańców Gminy Klimontów uro-
czystości patriotycznej powiedział: 
„Dziękuję w szczególności pocz-
tom sztandarowym organizacji 
politycznych, kombatanckich, spo-
łecznych, przedstawicielom szkół 
i zakładów pracy, jednostkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Związkowi Strzeleckiemu „Strze-
lec” z Tarnobrzega oraz zaprzyjaź-
nionej z naszą Gminą Chorągwią 
Rycerstwa Ziemi Staszowskiej wraz 
z jej Kasztelanem Pawłem Ciepie-
lą. Na moje ręce zostały również 
przesłane podziękowania za zapro-
szenie na uroczystość od Posła 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Klubu Parlamentarnego PSL Józe-
fa Szczepańczyka, w którym czyta-
my m.in.”naród, który nie pamię-
ta i nie zna swojej historii jest jak 
rolnik bez ziemi”; wpłynęło rów-
nież podziękowanie od Przewod-
niczącego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego i wielu innych 
osób”. Zaapelował także do wzię-
cia udziału w zbliżającym się Refe-
rendum Ogólnonarodowym, które 
– przypomnijmy – odbędzie się 7 i 
8 czerwca argumentując, że „Pol-
ska w Unii to kraj silniejszy poli-
tycznie i gospodarczo”.

ROCZNICOWE
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Praca chałupnicza na wakacje 
– wycinka kopert /bardzo popłatna/.

Przesłać znaczki za 5,00 złotych 
na wysłanie materiałów:
KOP-Przedsiębiorczość

box 4 - 76
ul. Asnyka Adama 9
35-959 Rzeszów II

Jestem prawnukiem księdza Aleksandra 
Korczyńskiego, który wywodził się ze stare-
go i sławnego rodu szlacheckiego herbu Sas. 
Pradziadek Aleksander studiował teologię w 
Wyższym Seminarium Duchownym w Krako-
wie, był już diakonem, kiedy to zakochał się 
w niezwykle uroczej i zamożnej pannie Sera-
finie Dorożyńskiej. Żeby ją poślubić przeniósł 
się do Lwowa i zmienił kościół na greckoka-
tolicki.

Prawo kanoniczne obrządku greckokato-
lickiego pozwala niższemu klerowi na zawie-
ranie małżeństw, niemniej jednak muszą 
być zachowane pewne reguły, a mianowicie 
w związek małżeński może wstąpić diakon 
przed przyjęciem święceń kapłańskich. Na 
szczęście mój pradziadek spełniał obowiązu-
jące wymagania, dlatego Serafina Dorożyń-
ska została jego żoną. Aleksander Korczyń-
ski został mianowany proboszczem w mia-
steczku rodu Sasów k/ Złoczowa w woj. tar-
nopolskim. Ksiądz Aleksander grał pięknie 
na skrzypcach, lecz nie każdemu wiadomo, że 
był to Stradivarius . (Antonio Stardivari (1644-
1737) – lutnik włoski i jeden z przedstawicieli 
szkoły kremońskiej, wraz z uczniami wykonał 
ponad 1000 instrumentów, głównie skrzyp-
ce.) Skrzypce Stradivariusa to klejnot rodziny 
Korczyńskich, który w posagu otrzymała moja 
babcia Joanna Korczyńska, matka mojego ojca 
Leonarda Sas Tarnawskiego. Babcia Joan-
na darowała ten bezcenny instrument swemu 
bratu Aleksandrowi, który odziedziczył talent 
muzyczny po swym ojcu – księdzu Aleksan-
drze Korczyńskim. Syn Aleksander pracował 
na stanowisku kasjera w Radzie Powiatowej 
w Złoczowie, niestety zmarł nagle na serce w 
wieku czterdziestu lat, prawdopodobnie jako 
kawaler. Działo się to w czasie międzywoj-
nia, lecz zapiski dziennikarskie w „Gazecie 
Lwowskiej” stryja Józefa Sas Tarnawskiego 
nie podają dokładnej daty śmierci Aleksandra, 
brata Joanny Korczyńskiej.

Zastanawiam się dlaczego moja babcia 
Joanna darowała taki kosztowny instrument 
swemu bratu Aleksandrowi? Być może kiero-

wała się wielką miłością do brata, niektórzy 
krewni uważają, że nie była muzykalna – cho-
ciaż mój ojciec twierdził zupełnie co innego. 
Mówił, że jego matka grała ładnie na skrzyp-
cach podczas spotkań towarzyskich w salonie 
rodzinnego dworku w Plenikowie nad Złotą 
Lipą. Jestem przekonany, że moja babcia Joan-
na Korczyńska doskonale zdawała sobie spra-
wę z wartości tych skrzypiec. Była inteligent-
ną osobą, ponieważ ukończyła Wyższe Gim-
nazjum Klasyczne z maturą, którą zdała w 
Złoczowie. Natomiast jej mąż, a mój dziadek, 
Izydor Sas Tarnawski pracował na stanowisku 
sekretarza starostwa w Przemyślanach w woj. 
tarnopolskim. Z przykrością stwierdzam, że 
nie wiem jakie były dalsze losy skrzypiec Stra-
divariusa, ponieważ poszukiwania w rodzinie 
zakończyły się niepowodzeniem.

Natomiast cioteczny brat mojego ojca Tade-
usza Korczyńskiego po zakończeniu działań 
wojennych (1939-1945) mieszkał w Zamościu, 
z wykształcenia był artystą muzykiem. Ukoń-
czył słynny Uniwersytet Paryski – Sorbonę 
– kierunek muzyczny. (Sorbona, La Sorbo-
ne, tradycyjna nazwa Uniwersytetu Paryskie-
go, założonego w 1257 roku, przez Roberta de 
Sorbon.) Tadeusz Korczyński był represjono-
wany po wojnie, pozostawał bez pracy, więc 
zajmował się naprawą i strojeniem fortepianów 
oraz organów kościelnych. Do Klimontowa 
przyjechał w sierpniu 1963 roku. Niewątpliwie 
fascynowały go zabytkowe organy w kościele 
podominikańskim pw. św. Jacka i barokowym 
parafialnym kościele pw. św. Józefa. Szkoda, 
że nie doszło do konserwacji tych wspaniałych 
instrumentów sakralnych. Tadeusz Korczyński 
niestety nie doszedł do porozumienia z księ-
dzem proboszczem Stanisławem Wróblem. 
Pierwszą posadę w Polsce Ludowej wuj Tade-
usz otrzymał dopiero w 1964/65 roku. W liście 
do mojej matki tak pisał: „zostałem instruk-
torem tańca baletowego w Wyższej Szkole 
Teatralnej w Warszawie... Pomimo, że skoń-
czyłem sześćdziesiąt osiem lat życia, tańczę 
jak piętnastoletni chłopak, dwa razy w miesią-
cu wysyłają po mnie auto – czarną Wołgę”.

Jestem w posiadaniu rodzinnej, czarno-bia-
łej fotografii, przedstawiającej Tadeusza Kor-
czyńskiego grającego na fortepianie muzykę 
Fryderyka Chopina, w pałacu Zamojskich w 
Zamościu.

Żyje jeszcze syn pianisty, Jan Edward Kor-
czyński, zamieszkały przy ul. Listopadowej w 
Zamościu, niestety pomimo bliskiego pokre-
wieństwa nie utrzymujemy ze sobą stosunków 
rodzinnych.

Trzeba dodać, iż na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie znajduje się zabytkowa kaplica z 
tablicą nagrobną rodziny Korczyńskich z her-
bem Sas (grawer wypukły – płaskorzeźba), w 
której m.in. spoczywa brat księdza Aleksandra 
– Edward Korczyński, prof. dr med. (chirurg–
kardiolog), który w roku akademickim 1889-
1890piastował stanowisko Rektora Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zgodnie 
z ówczesnymi przepisami kadencja Rektora 
trwała jeden rok akademicki. Biogram Edwar-
da Korczyńskiego zamieszczony jest w tomie 
XIV Polskiego Słownika Biograficznego.

Zastanawiam się jednocześnie, czy w sław-
nej powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Nie-
mnem” bohaterami są Korczyńscy herbu Sas 
czy też Korczyńscy, którzy pieczętowali się 
herbem Leliwa? Być może jest to tylko fikcja 
literacka – wiem jednak, że moja babcia Joan-
na Korczyńska, darzyła tę powieść szczegól-
nym sentymentem.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

KORCZYŃSCY 
HERBU SAS

W związku z planowanym Zjazdem Rodzinnym, który odbędzie się 5 sierpnia 
w Krakowie, przedstawiam na szpaltach „Głosu Klimontowa” historię rodziny 

Korczyńskich herbu Sas oraz rodziny Tarnawskich herbu Sas.

Na zdjęciu: Tadeusz Sas–Korczyński gra kon-
cert fortepianowy w pałacu Zamoyskich w Zamo-
ściu (fot. z archiwum rodzinnego).

HUMOR
– Babciu, czy to prawda, że twoje okulary powiększają?
– Tak, wnusiu...
– To zdejmuj je, gdy częstujesz mnie czekoladą!

– Co to jest miłość?
– To światło życia!
– A małżeństwo?
– Jak to co! Rachunek za to światło.
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POLICJA          997
Komisariat Policji      866–10–07
Dyżurny w Sandomierzu    832–22–71

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów    866–13–99

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

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

ZGKiM Klimontów     866–11–68
awarie sieci wodociągowej
p. Ryszard Kućma      866–12–36

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek
środa
czwartek     

od 7.3o do 15.oo

piątek

wtorki     od 7.3o do 16.oo

pierwsza sobota miesiąca 
          od 7.3o do 13.3o

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN
DORZECZA KOPRZYWIANKI

telefon:             866–13–98

KLIMONTOWSKI OŚRODEK 
WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

telefon:             866–15–16

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
telefon:             866–17–50

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA 
telefon:             866–15–38

TELEFONYOGŁOSZENIE
Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż  n/w nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Klimontów:

Nieruchomości ujawnione są w Księdze Wieczystej Nr 37951 prze-
chowywanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w 
Sandomierzu.
Przetarg odbędzie się dnia 10 czerwca 2003 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1. Przystępujący 
do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej najpóźniej do godziny 9.00 w dniu przetargu. 
Szczegółowych informacji udziela się w godzinach pracy Urzędu, 
w pokoju nr 6 lub telefonicznie pod nr 866-10-06.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnie-
nie bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż  n/w nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Klimontów:

Nieruchomości ujawnione są w Księgach Wieczystych Nr 65778, 
54161 przechowywanych w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejo-
nowego w Sandomierzu.
Przetarg odbędzie się dnia 10 czerwca 2003 r. o godz. 12.00 w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1. Przystępujący do 
przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej najpóźniej do godziny 11.00 w dniu przetargu. Szcze-
gółowych informacji udziela się w godzinach pracy Urzędu, w pokoju 
nr 6 lub telefonicznie pod nr 866-10-06.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie 
bez podania przyczyn.

Lp. Nr ewid.
działki powierzchnia położenie cena wywoławcza

1. 143/2 1,2957 ha Górki Klimontowskie 8.071,00 zł

2. 143/3 0,6145 ha Górki Klimontowskie 4.276,00zł

3. 111/1 1,47 ha Górki Klimontowskie 4.007,00 zł

Lp. Nr ewid. 
działki powierzchnia położenie cena wywoławcza

1. 239 1,1690 ha  Klimontów  7.466,00 zł

2. 242/1 0,7960 ha  Klimontów  5.517,00zł

3. 646/2 1,2140 ha  Klimontów  8.115,00 zł
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O radości, iskro bogów, 
kwiecie Elizejskich Pól,
Święta, na twym świętym progu 
staje nasz natchniony chór.

Jasność twoja wszystko zaćmi, 
złączy, co rozdzielił los.
Wszyscy ludzie będą braćmi, 
tam, gdzie twój przemówi głos. 

Kto przyjaciel, ten niech zaraz 
stanie tutaj pośród nas,
I kto wielką miłość znalazł, 
ten niech z nami dzieli czas.

Z nami ten, kto choćby jedną 
duszę rozpromienić mógł.
Ale kto miłości nie zna, 
niech nie wchodzi tu na próg. 

Patrz, patrz: wielkie słońce światem 
biegnie sypiąc złote skry,
Jak zwycięzca , jak bohater 
biegnij bracie, tak i ty.

Radość tryska z piersi ziemi, 
radość pije cały świat
Dziś wchodzimy, wstępujemy 
na radości złoty ślad. 

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, 
ona w splocie ludzkich rąk.
Z niej najlichszy robak czerpie, 
z niej najwyższy niebios krąg.

Bracie, miłość niezmierzona 
mieszka pod namiotem z gwiazd,
Całą ludzkość weź w ramiona 
i ucałuj jeszcze raz.

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, 
ja nowinę niosę wam:
Na gwieździstym firmamencie 
miłość, miłość mieszka tam!

„Oda do radości” jest hymnem Unii Europej-
skiej przejętym wraz z flagą (12 złotych gwiazd 
ułożonych koliście na lazurowym tle) w 1986 
roku od Rady Europy.

Słowa napisał niemiecki poeta Fryderyk 
Schiller, a na język polski przetłumaczył dopie-
ro Konstanty Ildefons Gałczyński. 

Melodia pieśni jest fragmentem finału IX 
Symfonii Ludwiga van Beethovena. Sam utwór 
powstawał kilka lat, a jego premiera odbyła się 
w 1824 r. w Wiedniu, gdzie mieszkał i tworzył 
ten niemiecki kompozytor. 

Niestety, artysta nie słyszał już oklasków 
publiczności, mógł tylko zobaczyć jej reak-
cję, cierpiał bowiem na postępującą głuchotę. 
Ta osobista tragedia nie oznaczała rezygnacji 
ze sztuki, była wyrazem dramatycznej walki i 
afirmacji życia. Kto słyszał melodię chociażby 
fragmentu, zdziwić się może, jak głuchy kom-
pozytor stworzył tak dynamiczną i ekspresyw-
ną symfonię. 

Oda to utwór wierszowany o charakterze 
pochwalnym, dziękczynnym, utrzymany w pod-
niosłym, uroczystym i poważnym stylu, opiewa-
jący wydarzenie, uroczystość bądź ideę. „Oda 
do radości” śpiewana jako hymn Unii Europej-
skiej jest pochwałą radości życia, mówi o ogól-
noludzkiej miłości i braterstwie. Takie też idee 
przyświecały 174 lata temu Beethovenowi oglą-
dającemu entuzjazm słuchaczy na premierze IX 
Symfonii. My, Polacy u progu XXI wieku, wstę-
pujący do Unii, też chcielibyśmy podzielać takie 
uczucia. 

ELŻBIETA CZAJKOWSKA

(Tekst „Ody” zaczerpnięty z Internetu, dla 
potrzeb szkolnych jest skracany)

ODA DO RADOŚCI

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI
Dokonuje wykładni prawa europejskiego i 

interpretacji traktatów, orzeka w sprawach wno-
szonych na jego forum. Jego wyroki są niepodwa-
żalne i wiążące dla sądów państw członkowskich. 
Składa się z 15 sędziów (po jednym z każdego kra-
ju) wybranych na sześcioletnią kadencję. Sędzio-
wie wybierają spośród siebie przewodniczącego na 
kadencję trzyletnią.

PARLAMENT EUROPEJSKI
Jest to największy wielonarodowy parlament 

na świecie. Reprezentuje 370 mln obywateli Unii. 
Ma funkcję ustawodawczą i kontrolną wobec wła-
dzy wykonawczej. 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ
Jest to najważniejszy organ decyzyjny i prawo-

dawczy Unii Europejskiej. Rada Ministrów nie pełni 
funkcji rządu. Ma funkcje zbliżone do parlamentu. 
Władza „wykonawcza” w tym zakresie przypada 
Komisji Europejskiej.

RADA EUROPEJSKA
Są to regularne (dwa razy do roku) spotka-

nia szefów państw i rządów krajów członkowskich 
Wspólnoty. Jednolity Akt Europejski wyznacza rolę 
nadrzędną Rady Europejskiej wobec Rady Unii. 

KOMISJA EUROPEJSKA
Komisja jest organem wykonawczym Unii 

Europejskiej. Proponuje wspólną politykę i zarzą-
dza działalnością Unii. 

UNIJNE
INSTYTUCJE 

Św. Benedykt z Nursji (480 - 547 r.), założyciel Zakonu Benedyktynów. 
Budowniczy kościoła i klasztoru na Monte Cassino, organizator życia 
zakonnego w zachodniej Europie. W 1964 roku papież Paweł VI ogłosił go 
głównym patronem Europy. 

Św. Cyryl (827 - 869) i św. Metody (820 - 885), misjonarze pochodzenia 
greckiego, zasłużeni w dziele wprowadzania ziem słowiańskich do kręgu 
kultury chrześcijańskiej. Odegrali wybitną rolę w rozwoju piśmiennictwa 
słowiańskiego, ich działalność miała też znaczenie dla hamowania ekspan-
sji niemieckiej na Wschód. W 1980 roku Jan Paweł II ogłosił ich współpa-
tronami Europy.

Św. Brygida Szwedzka (1303 - 1373), założycielka Zakonu Brygidek, sły-
nęła z objawień i proroctw religijnych i politycznych (przepowiadała m.in. 
upadek i potępienie Zakonu Krzyżackiego); spisane teksty widzeń św. Bry-
gidy są uznawane za najwybitniejsze dzieło średniowiecznej literatury 
szwedzkiej. 

Św. Katarzyna ze Sieny (1347 - 1380), włoska mistyczka i stygmatyczka, 
działała na rzecz przywrócenia pokoju we Włoszech i reformy kościoła. W 
1939 roku ogłoszona patronką Włoch. 

Św. Edyta Stein - siostra Benedykta od Krzyża (1891 - 1942), filozof i teo-
log. Pochodziła z rodziny żydowskiej, w 1921 roku przyjęła katolicyzm, w 
1933 wstąpiła do Zakonu karmelitanek, w 1942 aresztowana przez Gestapo, 
zamordowana prawdopodobnie w obozie Auschwitz. Kanonizowana przez 
Jana Pawła II w 1998 r.

Jean Monnet (1888-1979), francu-
ski polityk i dyplomata, ekonomista 
i finansista. W 1955 założył Komitet 
Akcji na rzecz Stanów Zjednoczo-
nych Europy, który podejmował dzia-
łania służące integracji gospodarczej 
szóstki państw członków EWWiS. 
Przyczynił się do powstania w 1957 
Europejskiej Wspólnoty Gospodar-
czej oraz Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej.
 Robert Schuman (1886-1963), poli-
tyk francuski. Był autorem planu inte-
gracji europejskiej (tzw. plan Schu-
mana), w efekcie którego w 1952 
utworzono Europejską Wspólnotę 
Węgla i Stali.
Sir Winston Churchill (1874-1965), 
polityk brytyjski, mąż stanu. W marcu 
1946, w swoim przemówieniu w Ful-
ton, uznał zależność państw Europy 
Wschodniej od ZSRR, a użyty przez 
niego wówczas zwrot „żelazna kurty-
na” został na długo synonimem zim-
nej wojny, podziału Europy i świata.

Konrad Adenauer (1876-1967), 
niemiecki prawnik, polityk, działacz 
chrześcijańsko-demokratyczny. Ode-
grał wybitną rolę w procesach inte-
gracji europejskiej, przyczyniając się 
do powstania EWG i Euratomu, wpro-
wadził Niemcy do EWWiS oraz Rady 
Europy. 
Alcide De Gasperi (1881-1954), 
polityk włoski. Współorganizator Rady 
Europy (1949) oraz Europejskiej Wspól-
noty Węgla i Stali (1951). Propagował 
ideę zjednoczenia Europy, odwołując 
się do zasad solidaryzmu. Zaliczany 
do najwybitniejszych chadeckich poli-
tyków powojennej Europy. 
Paul Henri Spaak (1899-1972), poli-
tyk belgijski, działacz Belgijskiej Partii 
Socjalistycznej. Współtwórca Bene-
luksu, NATO i Europejskiej Wspólno-
ty Gospodarczej. 
Józef Retinger (1888-1960), polski 
publicysta, historyk literatury, poli-
tyk. Od 1945 za granicą, organizował 
pomoc humanitarną dla Polski.

PATRONI EUROPYTWÓRCY UNII 
EUROPEJSKIEJ


