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Szanown i  Pańs two !
Jarmark na św. Jacka stał się już tradycją w naszej gminie. 
W tym roku serdecznie zapraszamy wszystkich już po raz 
siódmy na trzy dni do Klimontowa.
Mamy nadzieję, że wszystkie organizowane w tych dniach 
imprezy, mające przedstawić naszą lokalną społeczność, 
gospodarkę i dorobek kulturalny gminy, zachęcą Państwa 
do udziału i sprawią, że wszyscy spędzimy ten czas 
w miłej i przyjaznej atmosferze.

Zapraszamy i czekamy na miłych Gości

     Wójt Gminy Klimontów
         oraz
      Rada Gminy

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSACH:

•WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH I BUKIETÓW KWIATOWYCH
– konkurs przeznaczony jest dla wszystkich sołectw, Kół Gospodyń 

Wiejskich oraz indywidualnych mieszkańców naszej gminy

•TURNIEJU O TYTUŁ ROLNIKA ROKU
– konkurs organizowany jest na wzór programu „jeden z dziesięciu” 

i obejmuje pytania z zakresu podstawowej wiedzy o produkcji 
roślinnej i zwierzęcej oraz sprawdzian umiejętności praktycznych, 
a przeprowadzony zostanie z udziałem publiczności

•WYBORU MISS JARMARKU
– konkurs dla Pań uczestniczących w Jarmarku, wyboru dokonuje 

publiczność

•CEPOLIADY
– konkurs-zabawa, zawody z użyciem cepów, które wskażą kto jest 

mistrzem w posługiwaniu się cepami przy wbijaniu gwoździa 
lub strąceniu małej piłeczki. Zabierz z sobą cepy i bądź 16 
sierpnia o godz.17 na stadionie „Klimontowianki” - będą nagrody 
pieniężne!!!

•LOTERII FANTOWEJ
– loteria fantowa żywiec, losowanie wśród uczestników imprezy 

żywego inwentarza

•ZAWODACH WĘDKARSKICH O PUCHAR KONFERANSJERA
–  nocne łowienie ryb na zbiorniku wodnym Tenczynopol, początek 

zawodów 15 sierpnia o godz. 21.00. Zawody organizuje Koło PZW 
nr 27 w Klimontowie, zapisy prowadzimy w GOK Klimontów 
codziennie do 14 sierpnia. Zawody dla osób pełnoletnich!!!

P R O G R A M  J A R M A R K U  N A S T R O N I E  Ó S M E J

Na stadionie LKS „Klimon-
towianka” w Klimontowie 
odbył się 29 czerwca festyn 

sportowo-rekreacyjny pod hasłem 
„Ofiaruj Dzieciom Wakacje”. Zor-
ganizowany po raz ósmy festyn 
rozpoczął się jak co roku mszą św. 
w kościele pw. św. Józefa, by póź-
niej na stadionie zostać uroczyście 
rozpoczęty przez Sekretarza Gmi-
ny Andrzeja Zientkiewicza, który 
powiedział m.in. „Przypadł mi w 
udziale zaszczyt otwarcia tej rok-
rocznej imprezy, pod nazwą "Ofiaruj 
Dzieciom Wakacje". Bardzo serdecz-
nie gorąco i ciepło witam uczestni-
ków czynnych imprezy, drużyny, 
które zgłosiły akces do tegoroczne-
go festynu. Witam serdecznie kibi-
ców, sympatyków akcji. Impreza ta 
wrosła już w tradycje naszej gminy, 
w tradycje miejscowości Klimontów, 
tym bardziej, że festyn odbywa się w 
tym roku już po raz ósmy. Będę chy-
ba wyrazicielem woli wszystkich i 
złożę potwierdzenie, że jest to bar-

dzo wzniosły cel, który przyniósł 
nam do tej pory to, iż z formy zor-
ganizowanego wypoczynku letniego 
akcji "Ofiaruj Dzieciom Wakacje" 
skorzystało już 266 dzieci z rodzin 
biednych. Podkreślam jeszcze raz, 
że jest to impreza o dużym znacze-
niu i prestiżu. Tegoroczny Festyn 
uważam za otwarty i życzę Państwu 
sukcesów”.

W tegorocznym Festynie uczest-
niczyły drużyny: „Rolników” z gmi-
ny Klimontów, „Belfrów” – nauczy-
cieli z gminy Klimontów, „Kup-
ców i Przedsiębiorców” z gminy 
Klimontów, „Policji” z Komendy 
Powiatowej Policji w Sandomierzu, 
„Pocztowców” z Rejonowego Urzę-
du Poczty w Tarnobrzegu oraz „Sę-
dziów Piłkarskich” KS Ostrowiec 
Św. Patronat nad imprezą objęła w 
tym roku Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
natomiast sponsorem imprezy była 

Firma „KLIM-GAZ” Ryszarda Bie-
nia z siedzibą w Klimontowie przy 
ul. Sandomierskiej, która jednocze-
śnie w dniu wyjazdu do Przebrna na 
obóz harcerski (9-19 lipca br.) prze-
kazała każdemu z dzieciaków po 25 
zł kieszonkowego.

Po rozlosowaniu drużyn w pierw-
szej grupie znalazły się drużyny „Sę-
dziów”, „Rolników" i „Pocztowców”, 
natomiast drugą grupę tworzyły dru-
żyny „Belfrów”, „Policji”, „Kupców 
i Przedsiębiorców”. Pierwszy mecz 
rozpoczął się o godz. 10.30 pomiędzy 
„Sędziami” i „Rolnikami” i zakończył 
się wynikiem 1:2. Następne mecze to 
w kolejności: „Policja” – „Nauczycie-
le” (0:1), „Rolnicy” – „Pocztowcy” (0:
2), „Kupcy i Przedsiębiorcy”– „Na-
uczyciele” (1:2), „Sędziowie” – „Pocz-
towcy” (1:0), „Policja" – Kupcy i 
Przedsiębiorcy” (1:1). 

Dużo się działo w tym dniu na 
stadionie LKS, bardzo dobrze roz-

łożone w czasie i miejscu atrakcje 
pozwoliły każdemu na branie udzia-
łu we wszystkim, co miało miejsce. 
Podczas gdy dorośli obserwowali 
zmagania drużyn, dzieci mogły zna-
komicie się bawić na muszli koncer-
towej, a duże zainteresowanie festy-
nem sprawiło, iż rozpoczęty blok 
zabaw sportowo-rekreacyjnych dla 
dzieci cieszył się dużym powodze-
niem. Po nim rozpoczęły się kon-
certy pod hasłem „Śpiewamy, Tań-
czymy, Gramy aby Ofiarować Dzie-
ciom Wakacje”, a zatańczyły zespo-
ły GEST, zaśpiewały dzieci i mło-
dzież z Gminnego Studio Piosenki i 
Muzyki oraz zagrały zespoły WOLT, 
WIARUS, RELAKS, HOLIDEY, 
GRAFIT. W trakcie imprezy odby-
wały się przeróżne konkursy i zaba-
wy dla dzieci i dorosłych, loteria fan-
towa, a dla osób które wykupiły wej-
ściówkę losowanie nagrody głównej: 

OFIARUJ DZIECIOM WAKACJE

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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W przeddzień Dnia Dziecka na zbiorniku 
wodnym na „Tenczynoplu” Polski Związek Węd-
karski Koło nr 27 w Klimontowie zorganizował 
dla dzieci i młodzieży zawody wędkarskie, ze 
wspaniałymi upominkami za udział i nagroda-
mi za zwycięstwo. To dzięki sponsorom: Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
działającej przy Urzędzie Gminy w Klimonto-
wie, Antoniemu Mosurowi – właścicielowi skle-
pu wędkarskiego „Karp” w Klimontowie oraz 
Krzysztofowi Śmieszkowi – właścicielowi sklepu 
wędkarskiego w Ostrowcu Św. 

Dwie grupy wiekowe, na które zostali podzie-
leni uczestnicy, dają pogląd na ilość zawodni-
ków: pierwsza 23-osobowa grupa to dzieci ze 
szkół podstawowych, druga 24-osobowa grupa 
to młodzież z gimnazjum. Profesjonalnie przy-
gotowane zawody miały określony scenariusz i 
porządek. Najpierw startowała pierwsza grupa. 
Po sprawdzeniu listy obecności i rozdaniu zesta-
wów wędkarskich, zostały rozlosowane stano-
wiska, na które uczestnicy udali się pod opieką 
sędziów. Wędkowano przez okres dwóch godzin 
od 8 do 10, po zakończeniu wędkowania uczest-
nicy zeszli ze stanowisk, a komisja sędziowska 
podsumowała i ogłosiła wyniki zawodów w tej 
grupie wiekowej: 10 ryb złowił Aleksander Toś, 6 
ryb złowił Dawid Król, a po 2 ryby złowili Mar-
cin Kos i Arkadiusz Szemraj.

W tym czasie, po rozlosowaniu stanowisk, 
weszła na nie druga grupa młodzieży z Gimna-
zjum w Klimontowie, łowiąca od godz. 10 do 12. 
Wyniki w tej grupie wiekowej: 22 ryby złowił 
Damian Gładysz, 9 ryb – Dawid Kochanek, a 2 
ryby Radosław Foch. Również i w tej grupie wie-
kowej wręczono wszystkim upominki.

Największą rybę zawodów w pierwszej gru-
pie złowił Karol Sudy (karasia srebrzystego), a 
w drugiej Dariusz Ochendurski (27 cm leszcza). 
Nagrody wędkarskie zostały wręczone oficjalnie 
na II Gminnym Pikniku Rodzinnym – o którym 
piszemy obok. 

Na koniec wypada przedstawić grupę 
sędziowską, pod której opieką odbywały się 
zawody. Byli to: Anna Cieplińska, Zbigniew Cie-
pliński, Hieronim Pacholczak, Tomasz Ferens, 
Marian Gładysz, Zbigniew Gładysz, Jerzy Pasz-
kiel i Michał Stawiarz. Uczestnicy zawodów nie 
wnosili żadnych pretensji ani zastrzeżeń – wszy-
scy odjechali zadowoleni i wręcz z niedosytem, 
że ograniczeni czasowo nie mogli osiągnąć lep-
szych wyników.

Dodajmy jeszcze, jakie to nagrody otrzyma-
li zwycięzcy: w pierwszej grupie wiekowej zwy-
cięzca otrzymał 6-metrową wędkę teleskopową, 
zdobywca drugiego miejsca krótszą – 4 m – węd-
kę teleskopową, a zdobywcy trzeciego miejsca po 
kołowrotku wędkarskim. Za złowienie najwięk-
szej ryby w tej grupie nagrodą była także wędka 
teleskopowa. W drugiej grupie wiekowej nagro-
dami za pierwsze i drugie miejsce były wędki 
teleskopowe, a za trzecie miejsce – kołowrotek. 
Za złowienie największej ryby w tej grupie nagro-
dą była również wędka teleskopowa.

Ograniczenie czasowe spowodowało zor-
ganizowanie drugiej tury zawodów wędkar-
skich, w której brało udział aż 50 uczestników, 
tak ze Szkół Podstawowych, jak i Gimnazjum 
oraz osób, które zadeklarowały chęć wpłacenia 
po 1 zł na rzecz akcji "Ofiaruj dzieciom Waka-
cje". Wyniki tej drugiej tury zawodów okaza-
ły się zaskakujące, ponieważ pierwsze miejsce 
zajął... sędzia pierwszej tury zawodów – nie kto 
inny jak właśnie Anna Cieplińska – łowiąc aż 
21 ryb. Drugie miejsce zdobył Sebastian Kogut 
łowiąc 7 ryb, trzecie Mirosław Bryła – 4 ryby, 
a czwarte Damian Gładysz – 2 ryby. Miej-
sce piąte ex aequo zajęły osoby, które złowi-
ły po 1 rybie. Między tymi osobami rozloso-
wano nagrody w postaci: zanęty wędkarskiej, 
sadzi wędkarskich i zestawów wędkarskich, a 
byli to: Paweł Bąk, Paweł Broziński, Łukasz 
Ciepliński, Mateusz Dziba, Dawid Kochanek, 
Łukasz Kwiecień, Łukasz Pazderski, Grze-
gorz Smykiel, Paweł Stąpór, Andrzej Szem-
raj i Sebastian Szemraj. Sędziami drugiej tury 
zawodów byli: Zbigniew Ciepliński, Hieronim 
Pacholczak, Tomasz Ferens oraz Stanisław 
Tarnawski. Nagrody tym zwycięzcom  zostały 
wręczone w sposób uroczysty  podczas finału 
akcji "Ofiaruj Dzieciom Wakacje" na stadionie 
LKS "Klimontowianka".

roweru górskiego, który w tym roku 
wylosowała Katarzyna Szemraj.

Oficjalne wyniki przedstawiają 
się następująco: Puchar Przechod-
ni Akcji "Ofiaruj Dzieciom Waka-
cje" wręczony został przez Sekre-
tarza Gminy Andrzeja Zientkie-
wicza i Sponsora Akcji "Ofiaruj 
Dzieciom Wakacje" 2003 Ryszar-
da Bienia drużynie „Pocztowców” 
– zwycięzcy tegorocznej VIII edy-
cji akcji "Ofiaruj Dzieciom Waka-
cje”, która uhonorowana została 
również pucharem za zwycięstwo 
w turnieju. Drugie, nie mniej zasłu-
żone miejsce zajęła drużyna „Na-
uczycieli”, (zwycięzcy VII edycji 
akcji "Ofiaruj Dzieciom Wakacje" 
w zeszłym roku), otrzymując teraz 
puchar za II miejsce. Trzecie miej-
sce i puchar zdobyła drużyna „Sę-
dziów Piłkarskich”, szkoda tylko, 

że grać zaczęli na dobre tak póź-
no (cóż to znaczy rozgrzanie mię-
śni…). Czwarte miejsce zajęła dru-
żyna „Kupców i Przedsiębiorców”, 
a piąte drużyna „Rolników”, z któ-
rej to drużyny został wybrany król 
strzelców – Grzegorz Gawryś, któ-
ry otrzymał piłkę i puchar Króla 
Strzelców Turnieju. Szóste miejsce 
zajęła drużyna „Policji”, która jak 
wszystkie pozostałe drużyny także 
otrzymała pamiątkowy puchar.

Dziękujemy wszystkim za 
udział w imprezie, za kultural-
ne zachowanie, za doping podczas 
meczów i za wyśmienitą zabawę. 
Specjalne podziękowanie kieruje-
my do osób, które przekazały środ-
ki finansowe i fanty dla loterii, a 
szczególnie Jarosławowi Korpal-
skiemu, Annie i Markowi Głady-
szom, Arturowi Szczepanowskie-
mu, komisariatowi policji w Kli-
montowie, Janowi Zieji, Dorocie i 
Andrzejowi Goździewskim, apte-
ce prywatnej „Galant&Kuchciak”, 
Andrzejowi Stepniowi, Czesławowi 
Stecowi, Leszkowi Skibińskiemu, 

Ewie Baran-Mrozowskiej, Andrze-
jowi Widłakowi, Mieczysławowi 
Cichoniowi, Ryszardowi Bieniowi, 
Dariuszowi Kwapińskiemu, Zdzi-
sławowi Stasiakowi, Związkowi 
Nauczycielstwa Polskiego, Gabrie-
li i Maciejowi Sietrantom, Urzę-
dowi Pocztowemu w Klimontowie, 

Kazimierzowi Kubikowi, Dariu-
szowi Kubikowi oraz Gabrieli Sie-
rant, która jako wolontariusz opie-
kowała się dziećmi podczas pobytu 
w Przebrnie, a także dla wszystkich 
osób, które pomogły w realizacji 
tegorocznej edycji akcji „Ofiaruj 
Dzieciom Wakacje”.

DOKOŃCZENIE ZE STR.1

Na zdjęciu zwycięzca tegorocznego turnieju: drużyna POCZTOWCÓW

ZAWODY 
WĘDKARSKIE

Na zdjęciu Anna Cieplińska – sędzia zawo-
dów i zwyciężczyni drugiej tury zawodów.
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II Gminny Piknik Rodzinny, roz-
grywany jak co roku przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Klimontowie, 
zgromadził dużą rzeszę uczestników, 
jak i rodziców bardzo uważnie przy-
glądających się poczynaniom swo-
ich milusińskich. A było na co popa-
trzeć i co podziwiać: konkurencje 
zorganizowane specjalnie dla zdro-
wia i sprawności naszych dzieci, blo-
ki taneczne i muzyczne z udziałem 
zaprzyjaźnionych z Klimontowem 
Agnieszki i Kornelii, biesiada przy 
grillu...

Piknik rozpoczęła Małgorzata 
Zieja – dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Klimontowie, witając 
zebranych i zapraszając do wspólnej 
zabawy, po czym wystąpiła Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Koprzywni-
cy z kapelmistrzem Markiem Kosio-
rem. W przerwie koncertu wręcza-
no nagrody dla uczestników zawo-
dów wędkarskich (o których piszemy 
obok). Po rozdaniu nagród nastąpiła 
prezentacja możliwości tanecznych i 
wokalnych zespołu GEST z Gmin-
nego Studio Piosenki i Muzyki pro-
wadzonego przez instruktora Marci-
na Maziarza, a wystąpiły: Ewa Paz-
derska, Ola Komorochow, Anetka 
Czarnecka, Ania Pacholczak, Moni-
ka Reichart i Martyna Puszka oraz 
zespoły taneczne. Gdy widzowie 
podziwiali ekspresję w tańcu i moż-
liwości głosowe młodych artystów, w 
międzyczasie odbywał się egzamin 
na kartę rowerową, przeprowadza-
ny przez policjantów z Komisariatu 
Policji w Klimontowie – skorzystało 
z niego niewiele, bo aż 98 osób! – a 
co najważniejsze: wszyscy zdali wia-
domości teoretyczne, natomiast ze 
względu na to, iż egzamin odbywał 
się w tak szczególnym dniu jak Dzień 
Dziecka, organizatorzy egzaminu, po 
upewnieniu się na podstawie szczegó-
łowych pytań zadawanych podczas 
egzaminu teoretycznego dotyczących 
samej jazdy na rowerze, zrezygnowali 
z egzaminu praktycznego.

Cała impreza zgromadziła bar-
dzo dużo widzów oraz uczestników 
konkursów m.in. ekologicznego, na 
najbardziej zakręcona osobę w gmi-
nie i zabaw takich jak hula-hop, sko-
ki na skakance, rzut kurzym jajem i 
wielu innych. Atrakcja turnieju było 
stanowisko Niepublicznego Ośrodka 
Zdrowia w Klimontowie, przy któ-
rym oprócz pielęgniarek swym pro-
fesjonalnym doradztwem służyła 
również dr Ewa Baran-Mrozowska, 
a można było sobie za symboliczna 
złotówkę m.in. zmierzyć ciśnienie i 
poziom cukru. Dużym zainteresowa-

niem cieszył się również artysta pla-
styk Tomasz Staszewski, który wyko-
nywał wszystkim chętnym za jedyne 
10 zł ich odbicie w karykaturze.

Trzeba dodać, iż całkowity 
dochód z tych przedsięwzięć został 
przeznaczony na remont boisk znaj-
dujących się przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Klimontowie. Jeśli 
mowa o atrakcjach i przedsięwzię-
ciach, to wspomnieć trzeba o udziale 
strażaków Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Klimontowie, którzy po Gmin-
nych Zawodach Pożarniczych wraz 
z wozem strażackim wzięli udział 
w Pikniku, prezentując sprzęt nie-
zbędny przy gaszeniu pożarów oraz 
przy ratownictwie drogowym. Każ-
dy mógł zapoznać się ze sprzętem i 
zadawać pytania strażakom. Niesa-
mowitym przeżyciem dla dzieciaków 
był sam pokaz sprawności strażaków 
przy udzielaniu pierwszej pomocy 
oraz pokaz szczelności kombinezo-
nu (ubioru) strażaka, teraz już nie-
zbędnego przy wszelkiego rodzaju 
akcjach.

Cały czas podczas trwania Pik-
niku można było wykupić wejściów-
ki na biesiadę z zespołem „Wiarus”, 
która jak zapowiadał Tomasz Ferens 
– prowadzący II Piknik Rodzinny, 
rozpoczęła się wczesnym wieczorem, 
a z której to biesiady zebrane pienią-
dze również były przeznaczone na 
remont boisk.

Niesamowitym widowiskiem Pik-
niku był rzut kurzym jajem oraz mecz 
piłki nożnej pomiędzy ojcami i tatu-
siami, zakończony remisem. Były 
to przedostatnie konkurencje, które 
dały wiele niezapomnianych wrażeń. 
II Piknik Rodzinny przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Klimontowie, 
zakończył się dla dzieci wokół ogni-
ska, przy którym utworzyły olbrzy-
mi krąg, by tańczyć i śpiewać w takt 
muzyki granej przez zespół RELAX.

Na zakończenie zabrała głos 
dyrektor PSP w Klimontowie Małgo-
rzata Zieja, mówiąc m.in. „dziękuję 
bardzo wszystkim dzieciom za przy-
bycie na nasz piknik oraz rodzicom 
i wszystkim zaproszonym gościom, 
a teraz rodziców i wszystkich doro-
słych zapraszam na biesiadę – do 
zobaczenia za rok”. Dzieci nagrodzo-
ne nagrodami przez prowadzącego 
Piknik w mgnieniu oka postarały się 
uporządkować teren wokół szkoły z 
różnego rodzaju papierków i puszek. 

Piknik Rodzinny udał się, dopisa-
ła pogoda, byli tylko sami zwycięzcy 
różnego rodzaju konkurencji i kon-
kursów, dopisała również atmosfera 
– jak co roku gorąca pełna radości i 
uśmiechów. Szkoda tylko, że dzień 
był taki krótki, a na następny piknik 
musimy czekać aż cały długi rok.

PIKNIK
Prezentujemy działania Ośrodka Promowania 

Przedsiębiorczości wspierające mieszkańców wsi 
w dobrym przygotowaniu się do członkostwa w UE

Fundacja Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomie-
rzu od kilku lat prowadzi działania na rzecz środowisk wiejskich, 
których głównym celem jest ułatwienie przygotowania się do 
członkostwa w UE. Projekty realizowane przez Ośrodek  przyczy-
niają się do pobudzania i wspierania lokalnych inicjatyw, kreowa-
nia liderów życia społeczno-gospodarczego, tworzenia miejsc pra-
cy i lokalnego rozwoju. 
Aktualne w trakcie realizacji są dwa projekty skierowane do 
mieszkańców wsi, projekty finansowane są przez Fundusz Współ-
pracy ze środków programu Agro-Info. 
 1. „Różnicowanie źródeł dochodów mieszkańców terenów wiej-
skich regionu świętokrzyskiego szansą na dobre przygotowanie się 
do członkostwa w UE”.
Głównymi beneficjentami są rolnicy, którzy zamierzą pozyskiwać 
dodatkowe źródła dochodów z podejmowania działalności poza 
rolniczych oraz mali i średni przedsiębiorcy wiejscy. W ramach 
tego projektu na rzecz głównie tych dwóch grup beneficjentów 
są prowadzone kompleksowe działania informacyjne (szkolenia, 
doradztwo, konsultacje):
a/ regionalne konferencje,
b/ opracowywane plany przedsięwzięć na działalność gospodar-
czą w terenach wiejskich z dofinansowaniem ze środków pomo-
cowych,
c/ konsultacje i doradztwo.
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w tym przedsięwzię-
ciu do kontaktu z koordynatorem projektu (dane do kontaktu pod-
dajemy poniżej).
2. „Pakiet usług informacyjno-doradczych z zakresu integracji 
europejskiej dla mieszkańców sandomierskiej wsi”
Celem działań prowadzonych w tym projekcie jest przygotowa-
nie mieszkańców rejonów wiejskich powiatu sandomierskiego do 
członkostwa w UE przez dostarczenie rzetelnych informacji o pro-
cesie integracji, procedurach, programach oraz konsekwencjach 
dla obszarów wiejskich wynikających z członkostwa.
Jednym z podstawowych działań jest badanie potrzeb informacyj-
nych wśród mieszkańców z terenów wiejskich powiatu sandomier-
skiego.  Badania prowadzone są metodą ankietyzacji. Grupę repre-
zentującą populację mieszkańców obszarów wiejskich powiatu 
stanowią sołtysi, radni oraz przedstawiciele samorządu rolnicze-
go (radni do Rady Powiatu Sandomierskiego, członkowie Święto-
krzyskiej Izby Rolniczej). 
Dlatego też bardzo Państwa prosimy o zapoznanie się z ankietą, 
która znajduje się w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Krakow-
ska 15 i jej wypełnienie oraz zwrot osobie, od której pobierało się 
ankietę (ankieta jest anonimowa). 
Dzięki Państwa opinii, na podstawie analizy wyników ankiet i 
wyciągniętych wniosków poznamy faktyczne potrzeby informa-
cyjne mieszkańców wsi z  zakresu integracji europejskiej. 
Posiadanie dobrego i aktualnego rozpoznania potrzeb informacyj-
nych z zakresu integracji europejskiej i przygotowań do członko-
stwa, pozwoli Ośrodkowi Informacji Europejskiej działającemu 
przy naszej Fundacji, usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe 
świadczone na rzecz środowisk wiejskich dostosować do aktual-
nych potrzeb i oczekiwań lokalnego środowiska. Będziemy bar-
dzo wdzięczni i zobowiązani za Państwa cenny czas poświęcony 
na wypełnienie ankiety.
Wszystkie osoby  z terenów wiejskich zapraszamy do współpracy 
w ramach przedstawionych projektów. Osobą koordynującą reali-
zację tych działań jest Piotr Korpysz, tel. (15) 833 34 04. 
Nasz adres: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, pl. Ks. 
J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel. (15) 833 34 00, fax 
(15) 833 34 60, e-mail: fundacja@opiwpr.org.pl
Więcej szczegółowych informacji umieścimy w kolejnych nume-
rach „Głosu Klimontowa”.

PIOTR KORPYSZ

CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
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Z radością witamy na drugiej edycji Bruno-
naliów w Klimontowie. Pierwsza odby-
ła się w ubiegłym roku, w lipcu, z oka-

zji 101 urodzin Brunona Jasieńskiego. Początki 
były ostrożne, nieśmiałe, jakby Bruno wahał się, 
zastanawiał, czy może wrócić do rodzinnego 
miasteczka, z którego wyjechał w atmosferze 
skandalu, by nigdy już tu nie powrócić... Gnany 
jakby gorączką tułał się z miasta do miasta, naj-
pierw po Polsce, potem dotarł do Paryża – kul-
turalnej stolicy ówczesnego świata – by wreszcie 
znaleźć się w ZSRR i doświadczyć oszałamiają-
cej kariery, także politycznej – był wicepremie-
rem Tadżykistanu. Tragiczny finał jego życia 
moglismy lepiej poznać dzięki tegorocznemu 
spektaklowi Stójka.

Ale wróćmy do zeszłego roku. Okazało się, 
że pamięć o poecie jest w Klimontowie wciąż 
żywa – nie tylko ta „oficjalna”, objawiająca się 
przez nadawanie jego imienia szkołom i ulicom, 
ale i pamięć zwykłych mieszkańców miejsco-
wości, przechowujących troskliwie pamiątki po 
pisarzu i jego rodzinie. Bruno mógł więc powró-
cić – w osobie młodego aktora Borysa Jaźnic-
kiego, który wystąpił w towarzystwie okolicznej 
młodzieży recytującej wiersze naszego wielkie-
go futurysty. Nie zabrakło również pani Anny 
Kędzierskiej – najprawdopodbniej jedynej już 
żyjącej osoby w Polsce, znającej poetę osobi-
ście. Wydarzenie było szeroko komentowane w 
prasie lokalnej (Głos Klimontowa, Goniec Sta-
szowski, Tygodnik Nadwiślański) i ogólnopol-
skiej (Gazeta Wyborcza).

Ponieważ współpraca Urzędu Gminy, 
Liceum Ogólnokształcącego, Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Warszawskiego Koła Miłośników 

Twórczości Jasieńskiego okazała się tak owoc-
na, zdecydowaliśmy się na kolejne Brunonalia. 
Tym razem trwały dłużej – od 4 do 9 sierpnia 
– bowiem finałowy spektakl i występy gości 
z Kielc i Warszawy poprzedziły kilkudnio-
we warsztaty teatralne dla młodych mieszkań-
ców Klimontowa. Poprowadzili je: Małgorza-
ta Szyszka – reżyser, Borys Jaźnicki – aktor i 
Marcelo - Piotr Wygachiewicz – operator filmo-
wy. Warsztaty trwały od poniedziałku do piąt-
ku i obejmowały takie elementy jak interpreta-
cja tekstu, praca ze słowem, elementarne zada-
nia aktorskie, ruch sceniczny. Ukoronowaniem 
całości był sobotni spektakl na motywach Balu 
manekinów Jasieńskiego.

Wystąpił również dr Krzysztof Jaworski, 
autor cennego opracowania historycznego Bru-
no Jasieński w sowieckim więzieniu, prezentu-
jąc swoją nową książkę, również poświęconą 
życiu poety. Artyści Teatru Przeoczenie poka-
zali nowy spektakl pt. Stójka. Cały projekt mógł 
zostać zrealizowany dzięki pomocy Funda-
cji Wspomagania Wsi oraz Fundacji Batorego. 
Dziękujemy za zaufanie wszystkim, którzy nam 
pomogli. Cieszymy się, że możliwa okazała się 
twórcza współpraca samorządu lokalnego z nie-
zależnymi działaczami społecznymi, że życie 
kulturalne w małych miejscowościach wcale nie 
musi ulegać stagnacji, że nie ginie pamięć histo-
ryczna, że są tacy, którzy rozumieją wartość 
małej ojczyzny...

A także z tego, że w dzisiejszym świecie 
wciąż tak ważna jest poezja.

MAŁGORZATA SZYSZKA

Reżyser, dramatopisarz i animator kultury. 
Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Aka-
demii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie (1997). Stypendystka Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego (2000). Pracuje 
jako specjalista ds. analiz programów radiowych 
i telewizyjnych. Od trzech lat jest autorka i reali-
zatorką Warsztatów Teatralnych „Dziewierz” dla 
ośrodków szkolno-wychowawczych. Do tej pory 
wyreżyserowała 15 spektakli z dziećmi, młodzie-
żą oraz z aktorami zawodowymi.
BORYS JAŹNICKI

Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie. Debiutował w wieku 
13 lat w filmie Grzegorza Warchoła „Królewskie 
sny”, wcielając się w postać księcia Fryderyka 
Hohenzolerna. W tym samym roku zagrał w gło-
śnym obrazie Lucyny Smolińskiej i Mieczysława 
Sroki „Conrad”, który poświęcony był autorowi 
„Jądra ciemności”.  Już jako dojrzały aktor zwró-
cił na siebie uwagę publiczności i krytyki rolami 
filmowymi: Lalki w „Krugerandy” Wojciecha 
Nowaka, Małego w „Egoistach” Mariusza Tre-
lińskiego oraz Stanisława Radziwiłła – adiutan-
ta Piłsudskiego w „Marszałku” Andrzeja Trzo-
sa-Rastawieckiego. Występował również w popu-
larnych serialach telewizyjnych: „Ekstradycja”, 
„Klan”, „13 posterunek”, „Na dobre i na  złe”, 
„Rodzina zastępcza”. Kawaler, rocznik 1974.
MARCELO - PIOTR WYGACHIEWICZ

Twórca video-art, kompozytor, fotograf. Założy-
ciel kilkunastu grup muzyczno-performerskich, 
Teatru Elektrycznego i Galerii XYLOLIT. Autor 
programów Telewizja Atlantyda (TVP-2) oraz 
podziemnej psychotelewizji PLAZMA TV. Spe-
cjalista w montażu dźwięku oraz obrazu. Miło-
śnik dużych prędkości i metafizyki
KRZYSZTOF JAWORSKI

Poeta, prozaik, dramatopisarz, historyk litera-
tury. Pracownik naukowy Uniwersytetu Świę-
tokrzyskiego. Debiutował w 1993 r. w Bibliote-
ce Brulionu zbiorem „Wiersze 1988-1992”. W 
latach następnych opublikował „5 poematów”, 
„Jesień na Marsie”, „Hiperrealizm Świętokrzy-
ski”, „Czas triumfu gołębi”, „Kapitał w słowach 
i obrazach”. Jest autorem monodramu „Czekając 
na Mrożka”, którego premiera odbyła się w 1996 
roku w Teatrze Dramatycznym w Legnicy. Dwa 
lata później jego sztuka „Szeherezada, czyli disco 
polo live! Tragedia narodowa w trzech częściach 
z epilogiem” wystawiana była w Teatrze im. L. 
Solskiego w Tarnowie (główna nagroda w kon-
kursie na współczesną polską komedię). W 1999 
roku w Państwowym Instytucie Wydawniczym 
ukazał się jego debiut prozatorski „Pod prąd”. 
W tym samym roku napisał scenariusz do filmu 
Witolda Świętnickiego „O rety, moja babcia ma 
chłopaka”. Współtwórca scenariusza „Golasów” 
– filmu W. Świętnickiego, w którym wszyscy akto-
rzy występują nago. W 2001 roku opublikował 
zbiór opowiadań z lat 1995-1998 pt. „Batalion 
Misiów”. Biograf Brunona Jasieńskiego. Autor 
książki „Bruno Jasieński w sowieckim więzieniu. 
Aresztowanie, wyrok, śmierć”. Podczas obecnej 
edycji „Brunonaliów” odbyła się promocja jego 
najnowszej książki „Bruno Jasieński w Paryżu”.

Podczas tegorocznych „Brunonaliów” 
zobaczyliśmy spektakl zainspirowany 
„Balem Manekinów” Brunona Jasieńskie-

go. Jest to jeden z najpopularniejszych utworów 
poety, często przypominany na deskach teatrów 
w Polsce i za granicą, a także w Telewizji Pol-
skiej ( spektakl z 1979 r. należy do serii Złotej 
Setki Teatru TV). Jasieński zaczął pisać „Bal...” 
jeszcze w Paryżu (przed 1929 r.), zapewne dlate-
go akcja rozgrywa się we Francji. Pierwsza wer-
sja powstała w języku polskim. Ostatecznie dra-
mat wydano w 1931 r. po rosyjsku.

Fabuła łączy proste pomysły z oryginalnym 
konceptem ożywionych manekinów. Otóż oka-
zało się, że raz w roku manekiny ożywają i urzą-
dzają  bal. Pomysł, że siły nadprzyrodzone lub 
zwierzęta mają taki wyjątkowy dzień (albo jesz-
cze lepiej noc) tylko raz w roku, jest dość trady-
cyjny – pomyślmy choćby o sabacie czarownic, 
albo mówiących zwierzętach w wigilię. Maneki-
ny zazdrośnie strzegą swego sekretu: ten, kto go 
odkryje poniesie okrutna karę – manekiny uci-
nają mu głowę. Inna rzecz, że widzowi nie bar-
dzo szkoda tego pana: to krętacz, skorumpowany 
polityk i uwodziciel. Zresztą zmartwychwstanie 
on w trzecim akcie... Na razie manekiny zyska-
ły jego głowę i zastanawiają się, co z nią zrobić. 
Znamienne, że w ich świecie, gdzie do tej pory 
panowała solidarność i współpraca, wraz z poja-
wieniem się ludzkiej głowy zaczynają się kon-
flikty. Ostatecznie głowę otrzymuje manekin nr 
41 i – w zastępstwie jej właściciela – rusza na bal 

u ludzi. A nie szczególnie się przedstawiają owi 
ludzie... Manekin prawie się nie odzywa, tylko 
obserwuje, ale wszyscy się mu narzucają: kobie-
ty próbują uwodzić, mężczyźni załatwiają nie do 
końca czyste interesy. Znów mamy dość typowy 
motyw: niewinny prostaczek w do cna zepsu-
tym świecie, nic nie rozumiejący z jego obłudy 
i mechanizmów, obnaża wszystkie jego wady. 
Przy okazji jednak sam się wplątuje w trudną 
sytuację: musi wziąć udział w pojedynku. Na 
szczęście–nieszczęście w ostatniej chwili zjawia 
się bezgłowy człowiek, któremu manekin z ulgą 
zwraca głowę i ucieka.

W sztuce jest kilka scen czysto komedio-
wych. Można się świetnie bawić, na przykład 
kiedy kobiety starają się kusić swymi wdzię-
kami manekina, który beznamiętnie ocenia ich 
rozmiary i fachowo komentuje niedociągnięcia. 
Nawet przez posępnego krytyka radzieckiego 
„Bal manekinów” nazwany został wesołą pie-
rzastą strzałą. Ale jest tu coś więcej niż tylko 
rozrywka.

Pierwszy akt przepełnia ruch, taniec – nota 
bene jest tu szansa wykazania się kunsztem dla 
aktorów, bardzo wdzięczny temat na pracę dyplo-
mową (kilka lat temu absolwenci warszawskiej 

NASI GOŚCIE, PROWADZĄCY WARSZTATY: BRUNONALIA

B A L 
M A N E K I N Ó W

CIĄG DALSZY NA STR. 5
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Utwór sceniczny napisany i wyreżysero-
wany przez Małgorzatę Szyszkę. Spek-
takl przedstawia ostatnie miesiące życia 

Brunona Jasieńskiego. Odwołuje się do materia-
łów źródłowych z archiwów rosyjskich, wspo-
mnień, listów oraz bezpośrednio do twórczości 
pisarza.

Niezwykle ważne miejsce w biografii Jasień-
skiego zajmuje niewielkie opowiadanie pt. 
„Główny winowajca”, opublikowane w 1936 r. 
Nie tylko ze względu na wartość literacką, 
ale przede wszystkim dlatego, że całkiem nie-
świadomie pisarz odtworzył w nim ostanie dni 
swojego życia. Akcja opowiadania dzieje się w 
Polsce. Jasieński opisał historię pewnego męż-
czyzny, który zostaje aresztowany w wyniku 
policyjnej prowokacji. Jest torturowany i zmu-
szony do składania zeznań. W toalecie więzien-
nej znajduje pociętą na kawałki książkę telefo-
niczną, której poszczególne strony służyć miały 
za papier toaletowy. Bohater opowiadania uczy 
się z nich na pamięć nazwisk i adresów abonen-
tów. Gdy tortury przekraczają próg jego wytrzy-
małości, podaje jedno lub kilka z wyuczonych 
nazwisk. W ten sposób siatka szpiegowska roz-
rasta się i obejmuje coraz to większy krąg ludzi 
o bardzo różnym pochodzeniu, wyznawanych 
poglądach politycznych czy profesjach. Łączy 
ich jedno: wszystkie nazwiska przedstawione 
w akcie oskarżenia ułożone były w zdumiewa-
jąco konsekwentnym układzie alfabetycznym. 
W wyniku procesu, który zmienił się w tragifar-
sę, główny winowajca skazany zostaje na śmierć 
przez rozstrzelanie. 

Paradoksalnie epizod ten miał bardzo poważ-
ne konsekwencje ekonomiczne w realnej rze-
czywistości. Obroty spółki telekomunikacyjnej 
dramatycznie się zmniejszyły – ludzie masowo 
wyrejestrowywali telefony i wycofywali swoje 
dane z książek telefonicznych. Niestety demo-
ny tego opowiadania niespodziewanie zmate-
rializowały się i dosięgły swego twórcę. Bruno 
Jasieński zostaje aresztowany31 lipca 1937 r. W 
więziennej celi autor "Buta w butonierce" piszę 
jeden ze swych ostatnich wierszy:
„Nie dała epoka mi tworzyć jak innym
Bo gdybym swym słowem mógł walczyć w jej 

szańcach
To grzmiący okrzyk mój: jestem niewinny
Usłyszałby kraj mój od krańca do krańca
Krótko na styku przyszłych walk stałem
Urwaną pieśń swą czyż kiedyś dośpiewam?
I słowa marnieją jak jabłka dojrzałe,
Których nie zerwie już nikt nigdy z drzewa.”

Od 10 września pisarz jest przesłuchiwa-
ny i torturowany. Pięć dni później przyznaje 
się, że był agentem POW i działał na szkodę 
ZSRR. Nazajutrz odwołuje zeznania. Wkrótce 
składa pisemne oświadczenie do szefa NKWD 
Jeżowa:

„Straszliwy zbieg okoliczności pozba-
wia mnie nadziei na możliwość udowodnie-
nia kiedykolwiek swej niewinności. Złama-
ny moralnie i fizycznie, po nieprzerwanej 
"stójce" w rozpaczy podpisałem podyktowa-
ne mi oświadczenie, w którym przyznałem 
się do winy i przestępstw przez siebie niepo-
pełnionych. Miałem nadzieję, że za tę cenę 
kupię sobie śmierć. Teraz jednak żądają ode 
mnie przedstawienia nie zaistniałych faktów 
i dokładnych opowiadań o przestępstwach, o 
których nic nie wiem. Chcą mnie skłonić do 
tych zeznań dalszą "stójką". Niestety nie mogę 
złożyć nowych zeznań. Wszystko, co wiedzia-
łem o Dąbalu, już powiedziałem. Innych ludzi, 
których nazwiska wymieniono w śledztwie, 
znam bardzo mało. Nie mam o nich nicze-
go do powiedzenia. Swoim własnym życiem 
mogę rozporządzać jak chcę, ale zdecydować o 
życiu ludzi, o których nie wiem – było by pod-
łością. Czuję, że nie wytrzymam kolejnej "stój-
ki". Już nie mam siły. Jeśli jesteście przekonani 
o mojej winie – rozstrzelajcie. Nie pozwalajcie 
jednak dalej mnie męczyć. To moja ostatnia i 
jedyna prośba. Naprawdę nie mam już więcej 
siły.”

Jasieński zachowywał się w areszcie w 
sposób wyjątkowo godny. Jeżeli można mówić 
o godności człowieka w obliczu znanych 
powszechnie metod śledczych stosowanych 
przez NKWD. Poddany ciągłym torturom 
wymienił w śledztwie kilku osób z grona swo-
ich znajomych, ale wyłącznie tych, o których 
wiedział, że zostały już wcześniej aresztowa-
ne. Wymuszone zeznania każdorazowo odwo-
ływał. Tortury w radzieckich więzieniach były 
straszne. Jeden z represjonowanych, Orest 
Kałakotin, wspominał:

„Tylko nieliczni wytrwali i nie podpisywali 
fałszywych samooskarżeń. Mnie starczyło sił 
na 5-6 miesięcy. A kiedy wybili zęby, poła-
mali żebra, przebili bębenek w lewym uchu, 
rozbili brzuch gumową pałką; kiedy zacząłem 
cierpieć na obustronną przepuklinę pachwino-

wo-mosznową i wypadanie jelita grubego, kie-
dy nie mogłem zamknąć lewego oka – podpi-
sałem, że byłem białoruskim działaczem nacjo-
nalistycznym. Prosiłem żeby mnie rozstrzelali: 
nie można żyć jako krwawiący strzęp mięsa. 
Udręczony czekałem na śmierć jako odpoczy-
nek. A przecież zdarzało mi się spotkać ludzi 
w jeszcze gorszym stanie. W prawdzie przeżyli 
nieliczni, ale wielu z nich nie wyparło się swych 
przekonań, nawet wtedy gdy ich wieszano za 
nogi, pompowano powietrze do jelit, łamano 
biodra, rwano żyły.”

Zachowała się relacja jednego ze współ-
więźniów, który tak pisał o Jasieńskim:

„Kiedy wieczorami było już trochę ciszej 
w celi Bruno Jasieński opowiadał po cichu, jak 
to on pisał swoją ostatnią książkę "Człowiek 
zmienia skórę", po tym opowiadał swoje powie-
ści ekspromptem, co znaczy, że on miał w swo-
jej głowie już gotowe opowiadania, a wszyscy 
słuchaliśmy. [...] Niekiedy opowiadał po rosyj-
sku historię Polski od najdawniejszych czasów. 
Dużo opowiadał o Polsce, o robotniczej klasie 
Polski, o bezrobociu, o ciężkiej doli polskiego 
chłopa. My rozmawialiśmy ze sobą po polsku, 
pytał mnie o moja sprawę, podtrzymywał mój 
nastrój. Trzmał się bardzo dobrze, duchem nie 
padał, wierzył, że jeszcze będzie żyć i że jesz-
cze napisze dobre książki [...] Razem my byli 
około trzy miesiące, jak jego zabrali, już była 
zima, bo z okien było widać, że na ulicach jest 
śnieg.”

Wyrok śmierci przez rozstrzelanie Jasień-
skiego Bruna, syna Jakuba, został wykonany w 
Moskwie 17 września 1938 r. Protokół wykona-
nia wyroku znajduje się w Archiwum Specjal-
nym Pierwszego Wydziału Specjalnego NKWD 
ZSRR, tom 3, str. 321, podpisany przez naczel-
nika 12 wydziału Pierwszego Wydziału Spe-
cjalnego NKWD ZSRR, lejtnanta bezpieczeń-
stwa Szewieliowa.

Utwory Brunona Jasieńskiego opublikowa-
ne w języku polskim:

But w butonierce, Pieśń o głodzie, Nogi Izol-
dy Morgan, Ziemia na lewo, Słowo o Jakubie 
Szeli, Palę Paryż, Rzecz gromadzka, Człowiek 
zmienia skórę, Utwory poetyckie, Nos, Męstwo, 
Główny winowajca, Bal manekinów, Utwory 
poetyckie, manifesty, szkice, Poezje wybrane.

szkoły teatralnej na swój spektakl dyplomowy wybrali właśnie „Bal mane-
kinów”). Zabawne, nikt nigdy nie widział poruszającego się manekina, a 
jednak wiemy, jak to powinno wyglądać... Wizja poruszających się mane-
kinów to z jednej strony ślady futurystycznej fascynacji maszyną, automa-
tem, z drugiej tęsknota za wolnością, wyrwaniem się z więzów przeznacze-
nia, wyzwoleniem ze swoich ograniczeń. Można też dopatrywać się w tym 
tekście śladów lęku przed maszyną, która się uniezależni i zacznie panować 
nad człowiekiem – jak w ponurych utopiach dwudziestolecia, w tym we 
wcześniejszych utworach Jasieńskiego (Nogi Izoldy Morgan).

Dwa następne akty miały swego czasu wymowę satyryczno-politycz-
ną. Postacie wygłaszają długie tyrady, które dla współczesnego widza 
mogą być nużące i we współczesnych inscenizacjach bywają skracane. 
Wiele elementów pozostaje jednak nadal aktualnych – skorumpowani 

politycy, szemrane interesy, powiązania świata polityki i finansjery... Jest 
i głębsza warstwa interpretacji. Zagadkowa relacja ludzie – manekiny: czy 
świat manekinów imituje świat ludzi, czy też odwrotnie? Przecież maneki-
ny są doskonalsze od nas – zarówno „cieleśnie” (najzgrabniejszy człowiek 
nie dorówna sylwetka manekinowi), jak i moralnie – nie znają kłamstwa, 
obłudy, udawania... A jednak to one muszą służyć ludziom i ukrywać się 
przed nimi. To podwójne życie można interpretować na różnych pozio-
mach. Próbowano politycznie: klasa ciemiężona i ciemiężąca. Warto jed-
nak spojrzeć na to szerzej, jak na metaforę ludzkiej kondycji – zawsze nie-
doskonałej, odbiegającej od idealnego wzorca. Manekiny są doskonałe, ale 
brakuje im wolności. Wolność pociąga za sobą niedoskonałość.

To tylko jedno z wielu możliwych rozwiązań…

B A L  M A N E K I N Ó W

S T Ó J K A
BRUNO JASIEŃSKI  W SOWIECKIM WIĘZIEN IU

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4
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ALE SPOTKANIE (5)

– Na to spotkanie długo musiałam 
czekać...
– Tak się złożyło, konieczne były 
moje wyjazdy.
– Książkę „Za wolność Kościoła” 
już przeczytałam do końca.
– I zapewne masz mi wiele do 
powiedzenia.
– Z pewnością dziś nie wyczerpie-
my tematu.
– Od czego chciałabyś zacząć?
– Proszę sSiostry, jakież wielkie 
dzieła podejmowała matka założy-
cielka…
– Podaj mi przykład.
– Na przykład „Stowarzyszenie 
nauka i praca”, ileż młodzieży gro-
madziło się wokół tej działalności.
– Zobacz, jak szybko rozwijało się 
zgromadzenie, jak dużo przycho-
dziło młodych dziewcząt do zako-
nu, dzięki tym powołaniom Matka 
mogła zakładać nowe placówki i 

podejmować różne dzieła dla dobra 
środowiska i oczywiście i przede 
wszystkim dla chwały bożej.
– Właśnie, proszę Siostry, bardzo 
podobało mi się hasło zgromadze-
nia i intencja pracy.
– A przypomnisz mi je?
– To: „WSZYSTKO NA WIĘKSZĄ 
CHWAŁĘ BOGA”, ale proszę Sio-
stry dowiedziałam się też, jak wiel-
kie nabożeństwo miała Matka do 
oblicza Pana Jezusa.
– Tak, już kiedyś o tym rozmawia-
łyśmy.
– Ale zachwyciło mnie to prze-
piękne pozdrowienie, które Sio-
stry przypominają sobie nawzajem 
przy spotkaniu: „CZEŚĆ OBLI-
CZU PRZENAJŚWIĘTRZEMU W 
HOSTII UKRYTEMU”.
– Widzisz, ile wiesz, czuję, że masz 
wielkie zadowolenie z przeczytanej 
książki. 
– Mam wielkie zadowolenie, to 
prawda, i jestem taka szczęśliwa, 
że mogłam poznać tak wspaniałą 
postać Matki.
– Czuję, że staje się Ona tobie coraz 
bliższa.
– Nie ukrywam, że tak, trochę ina-
czej patrzę na to życie, może tro-
chę poważniej, inaczej niż moje 
koleżanki, może trochę inaczej niż 
dotychczas.
– Czy przyznasz, że to jest działanie 
Łaski Bożej?

– Coraz bardziej to stwierdzenie do 
mnie dociera, coraz bardziej to do 
mnie przemawia.
– Czy to znaczy, że zastanawiasz się 
nad swoją przyszłością?
–Bardzo mocno pytam codziennie 
Pana: co mam czynić?
– Pytaj i módl się, pamiętaj nie 
jesteś sama... Maryla Witkowska, 
jako twoja rówieśniczka, też pyta-
ła... Potem jako Założycielka też 
pytała, ciągle czuwała, by pełnić 
Jego wolę, Jego wołanie.
– Ostatnie chwile jej życia są tak 
opisane, że wyciskają łzy, byłam 
wzruszona bardzo, tak bardzo 
chciałabym Jej pomóc, może choć-
by być przy niej.
– Odeszła w tak młodym wieku, 
pogodzona całkowicie z tym, że 
Bóg tak chciał.
– Czy tak naprawdę nie żal jej było 
tego życia?
– Bardzo chciała żyć, przypomnij 
sobie, jak kiedyś, gdy choroba 
dawała coraz bardziej znać o sobie 
i spotkała się z ojcem Honoratem 
zapytała: „Ojcze! Czy nie żal Ci, że 
ja umieram”, i co usłyszała, może 
pamiętasz?
– Tak pamiętam, odpowiedział: 
„Dziecko moje, czyżbym Ci nieba 
żałował?”
– To po ludzku jest trudne, umieranie 
boli, rodzi lęk, ale trzeba nam na to 
wydarzenie patrzeć w duchu wiary.

– Wiem, że zmarła w Otwocku, 
byłam w Otwocku kilka razy, czy 
wiadomo w którym miejscu prze-
bywała?
– Dziś trudno odszukać dokładne-
go miejsca, domu, czy ulicy, ale nie-
które wille są jeszcze, może w któ-
rejś z nich była nasza Matka?
– Bardzo chciałabym znać to 
miejsce!
– Może kiedyś wybierzemy się 
razem do Otwocka, może wspól-
nie spróbujemy pospacerować tam, 
gdzie takie wille jeszcze są?
– Siostro! Duchowa obecność 
Matki Franciszki, ciągle nam 
towarzyszy!
– Tak, dziś zanosimy nasze 
modlitwy za przyczyną Jej wła-
śnie, jako Sługi Bożej, powierzam 
też Ciebie.
– Dziękuję bardzo, chciałabym jesz-
cze z siostrą porozmawiać o Zgro-
madzeniu, jak rozmawia się w dzi-
siejszych czasach.
– Dobrze, z przyjemnością, ale to 
już innym razem.
– Zgoda, będę czekała tego spo-
tkania
– Bądź zawsze dobrej myśli, ota-
czam Cię modlitwą i pamięcią.
– A ja życzę stałego wstawiennic-
twa Matki Franciszki, dla tych któ-
rzy o to proszą.
– Piękne życzenia, Szczęść Boże!

OPR. S. URSZULA SURMACZ

Niezwykłe spotkanie klasy IVa – maturzy-
stów z 1983 r. odbyło się 21 czerwca. Minęło 20 
lat jak opuściliśmy mury LO w Klimontowie i 
rozjechaliśmy się w różne strony kraju, a można 
powiedzieć, że i świata. Parę osób z naszej kla-
sy utrzymuje ze sobą kontakt. Niektórych mija-
my bez słowa goniąc za swoimi sprawami. Wśród 
dawnych absolwentów są i tacy, których nie 
widzieliśmy od dnia matury. Organizatorzy spo-
tkania to ks. Sławomir Rak, koleżanka Marzena 
Dudek oraz kolega Robert Piątek. Chwała im za 
tak wspaniały pomysł. Mam nadzieję, że znajdą 
się tak aktywni ludzie wśród innych roczników. 
Inicjatywa jest godna powielania.

Na spotkanie przybyło 20 osób, akurat na 20-
lecie zakończenia nauki, szkoda że to nie cała 
klasa. Organizatorzy nie zapomnieli również 
o naszej wychowawczyni, pani profesor Annie 
Piątkowskiej. Została powitana bukietem kwia-
tów z podziękowaniami i życzeniami. Jechaliśmy 
na to spotkanie z drżeniem serca. Jak to będzie? 
Czy się rozpoznamy? Jak wyglądamy? Przyglą-
daliśmy się kolejnym dochodzącym gościom. 
Okazuje się, że rozczarowań nie było! Rozpozna-
jemy się. Kilka ukradkowych spojrzeń i okazu-

je się, że tak bardzo nasz wygląd nie zmienił się. 
Inne fryzury, makijaże, kobiece sylwetki, ale rysy 
twarzy te same. Jeszcze krótka rozmowa i stwier-
dzamy, że nawet nasze charaktery pozostały nie-
zmienione. Ktoś lubił się wyróżniać i błyszczeć, 
ktoś obserwować, ktoś chował swoje bogate wnę-
trze za romantycznym uśmiechem. Po godzinie 
poczuliśmy się, jakby czas cofnął się o 20 lat, my 
siedzimy w szkolnych ławach, a pani profesor nas 
odpytuje. Tym razem z życia. Widać było, że jest 
z nas zadowolona. Połowa klasy to nauczyciele, a 
druga połowa to służba zdrowia. Wszyscy mają 
pracę, bo nasze pokolenie startowało w dobrych 
czasach. Niekoniecznie potrzebne były dobre 
oceny na świadectwie czy znajomości. Wystar-
czyły chęci i upór w dążeniu do celu. 

Spotkanie odbyło się przy uroczystym obie-
dzie i trwało do godzin wieczornych. Wspo-
mnieniom, rozmowom i śmiechom nie było koń-
ca. Każdy pochwalił się publicznie, co osiągnął, 
czym się zajmuje i gdzie mieszka. Wymieniliśmy 
adresy i telefony. Przyjemnie było spotkać się ze 
swoją dawną klasą i panią wychowawczynią, któ-
ra ze śmiechem zadawała pytania, czy nam nie 
przeszkadza. A tu o żadnym krępowaniu się nie 
mogło być mowy, bo my to już nie zakomplek-
sieni licealiści, a dojrzali ludzie z przepięknym 
bagażem doświadczeń. No, ale ani pani profesor, 
ani my nie chcieliśmy dopuścić do świadomości, 
że od tamtych czasów upłynęło 20 lat.

Miejscem spotkania były Kurozwęki, malow-
nicza wieś położona w powiecie staszowskim. 
Przywitał nas park z rzadko spotykanymi w Pol-
sce platanami, drzewami bez kory. W tle różem 
pompejańskim zachęcał do zwiedzania pałac. 
Pierwotnie własność Kurozwęckich, od 1520 
Lanckorońskich, od poł. XVIII w. Sołtyków, a 
od drugiej połowy XIX w. aż do 1945 r. – Popie-
lów. Do lat 90-tych posiadłość przechodziła nie-
zbyt szczęśliwe koleje losu, aż udało się ją odzy-
skać prawowitemu właścicielowi – panu Popielo-
wi. Budowla powstała w średniowieczu, o czym 
świadczą grube mury. W XVII wieku zameczek 
przebudowano na barokowo-klasycystyczy pałac. 
Z tego okresu pochodzą też pawilony: oranżeria i 
oficyna. Pałac został uwieczniony przez Żerom-
skiego w Popiołach jako Grudus. Natomiast park 
krajobrazowy datuje się na XVIII–XIX w. Kuro-
zwęki słynęły też ze stadniny koni czystej krwi 
arabskiej, na jednym z nich jeździła w filmie 
Izabela Scorupco, odtwórczyni pięknej Heleny. 
Obecnie rozległa posiadłość udostępniona jest 
dla turystów, a jedną z atrakcji są bizony.

Cieszymy się, że mogliśmy spędzić urocze 
popołudnie właśnie w tym miejscu. Spotkanie 
po 20 latach przyniosło wszystkim wiele wra-
żeń. Jak wynika z wypowiedzi pani profesor 
takie spotkania organizowane są bardzo rzad-
ko, a szkoda.

ELŻBIETA CZAJKOWSKA

SPOTKANIE 
PO 20 LATACH
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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

TELEFONY

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Klimontów, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynków i 
budowli stanowiących oddzielny przedmiot własności, usytuowanych na nieruchomości 
położonej w Klimontowie. Nieruchomość ujawniona jest w Księdze Wieczystej KW Nr 
54161 przechowywanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu.

Lp. Nr ewid. działki Położenie Cena wywoławcza
1. 646/1 Klimontów-Cegielnia

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

b. socjalny

b. maszynowni

wiata z piecem

szopa nr 2

szopa nr 3

szopa nr 4

szopa nr 5

szopa nr 6

szopa nr 12

szopa nr 13

szopa nr 15

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

  2.790,00 zł

  4.075,00 zł

16.511,00 zł

  2.376,00 zł

  2.466,00 zł

  1.284,00 zł

  1.848,00 zł

     392,00 zł

     183,00 zł

     669,00 zł

     605,00 zł

Łącznie 33.199,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2003 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gmi-
ny 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 przetar-
gu. 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 unie-
ważnienie bez podania przyczyn.

Posterunek Policji w Klimontowie w okre-
sie wakacji pracował w takim samym składzie 
osobowym, przy czym również korzystaliśmy 
z urlopów wypoczynkowych. Pomimo okresu 
wakacyjnego przestępczość na naszym terenie 
nie ustała i tak w lipcu wszczęliśmy 14 docho-
dzeń, z czego po dwa za kierowanie pojazdami w 
stanie nietrzeźwości – tu dojdą dodatkowe zarzu-
ty nie stosowania się do prawomocnego wyro-
ku sądowego, gdyż zatrzymane osoby w minio-
nym roku były już karane za powyższe przestęp-
stwo. Odnotowano dwie kradzieże, dwa włama-
nia, przy czym straty były bardzo minimalne. 
Ponadto zaistniały dwa pobicia, z których groźna 
była bójka na zabawie tanecznej w miejscowości 
Goźlice, podczas odpustu „na Annę”, gdzie jeden 
młody mężczyzna doznał poważnych obrażeń 
ciała i przebywa w szpitalu w Kielcach. Trze-
ba zaznaczyć, iż w tym wypadku w użyciu były 
różnego rodzaju gumy, przewody plastikowe itp. 
Bili się sami parafianie ale najbardziej pokrzyw-
dzoną została osoba przyjezdna – w tym biciu i 
zakłócaniu porządku publicznego oprócz tzw. 
„wyrostków” udział brały również i osoby w star-
szym wieku. Wyjaśnimy wszystkie okoliczności 
tego zdarzenia W tej sprawie już prowadzone jest 
dochodzenie pod nadzorem Prokuratury Rejono-
wej w Sandomierzu, a oprócz sprawy karnej będą 
sporządzone wnioski o ukaranie za zakłócanie 
porządku publicznego do Sądu Grodzkiego w 
Sandomierzu. 

Ujawnione też dwie nielegalne uprawy maku 
oraz znęcanie się nad członkami rodziny. Moż-
na powiedzieć, że w lipcu, a raczej od począt-
ku wakacji, młodzież przebywająca na dysko-
tece w klubie DARIO w Górkach Klimontow-
skich zachowuje się dość przyzwoicie, zarówno 
na miejscu, jak również wracając do domów, co 
nie znaczy, że nie ma przypadków sporadycz-
nego zakłócania ciszy nocnej – nie ujawniono 
natomiast żadnego nietrzeźwego kierującego. W 
tej chwili najbardziej zagrożonym miejscem jest 
targowisko, na którym mimo pracy po cywilne-
mu służb z KPP w Sandomierzu, zdarzają się 
przypadki utraty dokumentów osobistych czy 
niewielkiej sumy pieniędzy – proszę o zwraca-
nie na to uwagi.

Zaczęło działać niewielkie kąpielisko wod-
ne w Szymanowicach – woda jest co prawda 
płytka, lecz skupia dużo dzieci i młodzieży, a 
nawet osób starszych przyjeżdżających ze swo-
imi rodzinami. Przypominam, że woda – mimo, 
że płytka – też może być niebezpieczna. Zwra-
cam się do dorosłych z gorącą prośbą, szcze-
gólnie do mieszkańców Szymanowic – pilnuj-
cie swoich dzieci, szczególnie obok dużej tamy  
oraz zwracajcie uwagę na inne osoby będące w 
wodzie, przy takich upałach nawet w wodzie jest 
nie trudno zasłabnąć. Policjanci z naszego komi-
sariatu policji już tam w ramach patroli podjeż-
dżają i sprawdzają – oby nie doszło, że któreś z 
rodziców zostanie ukarane za brak opieki nad 
dzieckiem. Prosimy o rozwagę.

Nadal oczekujemy wszelkich nawet anoni-
mowych informacji w sprawach przestępstw i 
wykroczeń.

OPR. ASP. STANISŁAW TERLECKI
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