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Wielkanocny poranek budzi świat cały
Świat niepewny jeszcze mocno zaspany
Wielkanocny poranek radość ogłasza wokół
Chrystus z Wielkiego Piątku wychodzi mroku

Panie! Jak Cię witać mamy?
Zobacz świat tak mało przygotowany!
Twoje przyjście cieszy nas i serca niepokoi
Bo tyle w nas dobra i grzech przy nas stoi

W ten wielkanocny poranek 
chcemy pokłonić się Tobie
Podziękować za Wielki Czwartek, 
Piątek i ciszę Soboty w grobie
Jezu Chryste – Panie Zmartwychwstały 
                                                z chorągwią w ręce
Uczyń jeszcze jeden cud 
                                 byśmy – Kochali się więcej

Spraw by te święta pojednały rodziny
By kraje całego świata w pokoju i zgodzie żyły
Uczyń nasze twarze i serca gorące
Jak w lipcu świecące na niebie słońce

I życzenia wielkanocne przed nami
Pełne miłości dla tych, których kochamy
Niech wiara w nas rośnie, jak na polu zboże
Alleluja! – Będziemy świętymi, tylko dopomóż nam Boże!

S. URSZULA SURMACZ

Spokojnych, zdrowych,
radosnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom 
naszej Gminy 

życzą 
Wójt i Rada Gminy 
w Klimontowie

Jeszcze w zimowej scenerii, na początku lutego, odbyło się uroczy-
ste przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego marki 
"FORD" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie, ufundowa-
nego przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach, Urząd Gminy w Klimontowie oraz sponsorów.

Aktu przekazania dokonano przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Klimontowie, po uroczystej mszy św., jaka odbyła się w kościele para-
fialnym pw. św. Józefa w Klimontowie, a celebrowanej przez ks. dziekana 
Adama Nowaka. Całość uroczystości rozpoczęto hymnem państwowym 
i wciągnięciem flagi na maszt, po czym głos zabrał Wójt Gminy Klimon-
tów Bogusław Mrozowski, mówiąc m.in.: "Szanowni druhowie, zapro-
szeni goście, mieszkańcy Klimontowa, witam na uroczystości przekaza-
nia samochodu ratowniczo-gaśniczego marki "FORD" Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Klimontowie. Szczególnie serdecznie witam Bronisława 
Włoszczynę – Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kielcach, Mirosława Pawlaka – Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Bolesława 
Zieję – Przewodniczącego Rady Gminy w Klimontowie, księdza kanoni-
ka Adama Nowaka, Krzysztofa Wolaka – Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, Ryszarda Wianuszka – Dyrek-
tora Biura Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych, Rafała Gajewicza – Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, 
Tomasza Lisa, Janusza Szywara – Komendanta Powiatowej Straży Pożar-
nej w Lipsku, Mariana Ireneusza Furmanka – Prezesa Zarządu Gminne-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wiesława Rogulskiego, 
Jacka Krasnieskiego, Grzegorza Miklewicza, Krystynę Twaróg, Bolesła-
wa Geradzińskiego Prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP, Andrzeja Zientkiewicza Sekretarza Gminy Klimon-
tów, Małgorzatę Kordykę Dyrektora Gimnazjum w Klimontowie, Sta-
nisława Terleckiego – Kierownika Posterunku Policji w Klimontowie, 
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Krystynę Cichoń Skarbnika Gminy Klimontów, Mariana Kwapińskie-
go Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, Wojciecha 
Grabczyńskiego – Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego, Roberta Szwagierczaka – Inspektora Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, Ewę Baran-Mrozowską, Dariusza Kwapińskiego, 
Stanisława Rybaka – Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 
Mirosława Sadeckiego – Zastępcę Dyrektora Pogotowia Ratunkowe-
go w Rzeszowie, Leszka Skibińskiego, Kazimierza Kubika, Ryszarda 
Bienia, Andrzeja Goździewskiego, Mieczysława Cichonia, Małgorza-
tę Zieję – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, 
Waldemara Blicharza – Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach, Andrzeja Widucha, przedstawicieli prasy, Świato-
wy Związek Armii Krajowej Koło Klimontów, Związek Kombatantów 
i Byłych Więźniów Politycznych RP, członków LKS "Klimontowian-
ka", jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Konarach, Zakrzowie, 
Nawodzicach oraz w Klimontowie. 

Ten oto samochód ratowniczo-gaśniczy został przekazany przez 
Zarząd Główny Straży Pożarnej w Warszawie dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Klimontowie protokołem w dniu 12 grudnia 2003 roku, jako 
efekt uznania dla pracy strażaków, dostrzeżonej przez władze lokalne i 
władze wyższych szczebli. Czynię starania o przyznanie innego sprzętu 
specjalistycznego dla naszych jednostek, związanego z obsługą zbiorni-
ka wodnego w Szymanowicach Dolnych, docelowo rozważając powo-
łanie sekcji ratownictwa wodnego. Jestem pewien, że przekazuję sprzęt 
w dobre i odpowiedzialne ręce, w przekonaniu, że będzie służył tak w 
ochronie mienia, jak i życia mieszkańców oraz w razie innych klęsk i 
zdarzeń".

Przed podniosłym momentem przekazania samochodu ratowniczo-
gaśniczego jako uznania zasług dla rozwoju i umacniania Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz działalności na rzecz ochrony przeciwpożaro-
wej głos zabrał druh Mirosław Kwapiński, który przedstawił krótki rys 
historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie. Następnie 
Wójt Gminy Klimontów odczytał akt przekazania samochodu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Klimontowie i wspólnie ze Świętokrzyskim 
Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 
– Bronisławem Włoszczyną, Komendantem Powiatowym Państwowej 
Straży Pożarnej w Sandomierzu – Krzysztofem Wolakiem uroczyście 
przekazał go Naczelnikowi Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Klimontowie. Wiesław Kwiecień – Naczelnik Jednostki OSP w Klimon-
towie, po odebraniu aktu przekazania powiedział m.in.: "Panie Komen-
dancie, w imieniu wszystkich strażaków serdecznie dziękuję za przeka-
zany samochód; obiecuję , że będzie on zawsze gotowy do wyjazdu, aby 
nieść pomoc wszystkim potrzebującym ludziom".

Poświęcenie samochodu przez ks. dziekana Adama Nowaka oraz 
wpisy gości do specjalnej księgi pamiątkowej zakończyły oficjalną 
część uroczystości.

M.A.
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MŁODZI DZIENNIKARZE PISZĄ
TRADYCJE ŚWIĄT 
WIELKANCNYCHStanisława Sabat przyszła na świat 29 kwietnia 1891 r. w Klimontowie, 

jako córka Michała Sabata i Marianny z d. Tomczyńskiej. Jej dom rodzin-
ny stał przy ul. Krakowskiej, a przed nim rosły dwa ogromne jesiony, któ-
re wznoszą się ku niebu do chwili obecnej. Na poddaszu przytulny mały 
pokoik był schronieniem przed Niemcami dla por. Wiktora Hamerskiego, 
siostrzeńca Pani Stanisławy. Pamiętam szklaną werandę z kryształowymi 
szybami, spowitą szmaragdowymi liśćmi białego i granatowego winogro-
nu, umiejscowioną od strony klasztoru i kościoła św. Jacka – niezwykle 
urokliwy witraż romantycznej werandy zdobiły jeszcze kolorowe szyby, 
przez które przenikały złociste promienie słońca.

Stary drewniany dom podpiwniczony był głębokimi suterenami, któ-
re zimą stanowiły pomieszczenia dla owiec, będących głównym źródłem 
utrzymania rodziny. Dom pachniał zawsze jabłkami, które pochodziły ze 
starego sadu, założonego na wzór niemiecki, a więc rosły w nim jabłonie, 
grusze, śliwy i wiśnie, królowały ogromne orzechy oraz złociste krzewy 
leszczyny, powabne krzewy malin, cytrynowych porzeczek i różanego 
agrestu. Na obrzeżach sadu szumiały wyniosłe jesiony, zachwycał tajem-
niczy klon i sędziwe wierzby płaczące pochylone nad wartkim potokiem.

Nie zapomnę szarych krzewów dzikiego bzu i wonnego jesionu, w któ-
rym gnieździły się słowiki śpiewajce w majowe, gwieździste noce. A w 
marcu, gdy  wylewała rzeka, wtedy woda wchodziła do połowy sadu, a 
czasem nawet wyżej. Rzeka była nieuregulowana, a zimy srogie i śnieżne, 
dlatego wiosną koryto rzeki nie było w stanie pomieścić tak obfitych ilości 
wody. Most na Koprzywiance zamykający ul. Krakowską gromadził wte-
dy tłumy mieszkańców Klimontowa i okolic – wiosenne wody były dużą 
atrakcją dla dorosłych, młodzieży i dzieci; fascynowały także miłośników 
silnych wrażeń, a należeli do nich m.in. Włodek Przybył, Mirek Szeląg, 
Rysiek Osmala, Marek Gładysz i Staszek Dobrowolski, którzy pływali na 
krach lub w metalowej ogromnej wannie. Pan prof. Wiktor Hamerski pły-
wał własnym pięknym kajakiem, którego wszyscy mu zazdrościli. W cza-
sie wakacji rozległe łąki rozciągnięte nad Koprzywianką gromadziły miło-
śników wypoczynku, kąpieli, opalania się, spacerów i wędkarstwa. Na tle 
tej bogatej i cudownej przyrody, zielonych pól i kwitnących sadów, złotych 
dywanów kaczeńców oraz wonnych kwitnących piwonii widzę postać Pani 
Stanisławy. Niewątpliwie była inteligentną i szlachetną kobietą o wysokiej 
kulturze osobistej, w jej posiadaniu były cenne i stare książki, przeważ-
nie o tematyce religijnej. Pani Stanisława była miłośniczką teatru i filmu, 
świadczą o tym jej częste wyjazdy na sztuki teatralne do Kielc, Radomia 
i Warszawy. Pamiętam, że po zrealizowaniu sławnego filmu „Krzyżacy” 
Pani Stanisława udała się do stolicy na jego projekcję. Tak samo było też z 
ekranizacją filmu „Popioły” według powieści Stefana Żeromskiego.

W 1920 r. Pani Stanisława zagrała rolę Gospodyni w „Weselu” wg Sta-
nisława Wyspiańskiego w reżyserii Brunona Jasieńskiego, która to premie-
ra odbyła się w czasie wakacji w dużym refektarzu Ojców Dominikanów, 
a obecnej sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Klimonto-
wie. Pana Młodego kreował Jerzy Jasieński, natomiast sam Bruno Jasień-
ski wystąpił w roli Poety. Rolę Haneczki zagrała Bogumiła Jhnatowicz–
Gadulska,  Zosię – Kazimiera Nowakowska–Borchólska, Dziennikarza – 
Stanisław Skowroński, Rachelę – Renia Jasieńska (siostra Brunona, której 
dedykował poemat „Pieśń o głodzie”, wydany w 1922 r. w Sandomierzu w 
drukarni L. Muentza).

Stanisława Sabat była zaprzyjaźniona z matką poety, Marią Zysman z 
d. Modzelewską. Po śmierci Reni państwo Zysmanowie pozostawali nie-
co w chłodnych stosunkach małżeńskich, dlatego Maria Zysman przez rok 
mieszkała w domu rodzinnymPani Stanisławy. W tym czasie matka poety 
namalowała kilka nastrojowych obrazów olejnych: „Zakola rzeki Koprzy-
wianki”, „Samotna sosna”, „Grabowa Polana” i parę innych romantycz-
nych obrazów, (w posiadaniu niektórych z nich jest obecnie Wiesława Maj-
chrzak, bliska krewna Pani Stanisławy). 

Ta zacna, poważna i hojna mieszkanka Klimontowa ofiarowała dla 
kościoła parafialnego pw. św. Józefa duży strzyżony dywan, ornat, dzwo-
neczki oraz inne cenne dary. Zmarła 1 maja 1968 r., przeżywszy 77 lat. 
Spoczywa obok swych rodziców, a jej ziemny grób na cmentarzu parafial-
nym w Klimontowie zdobi stary reliefowy obelisk z białego piaskowca, 
spowity kamiennymi liśćmi akantu.

OPR. STANISŁAW SAS TARNAWSKI

Wielkanoc jest najstarszym, największym i centralnym świętem chrze-
ścijańskim. Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, nie obchodzili-
byśmy żadnych innych świąt, którymi w ciągu całego roku się cieszymy. 

W tym roku Wielkanoc wypada 11 kwietnia – dzień ten poprzedza Tri-
duum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. 
Corocznie w Wielką Sobotę zanosimy do kościoła pokarmy, które uroczy-
ście świeci ksiądz – stanowią je przede wszystkim chleb, przypominający 
„chleb żywy, który zstąpił z nieba”, a także wędliny, baranek wielkanocny, 
jajka i pisanki, starannie malowane niemal w każdym domu poprzedniego 
dnia. W dzień Wielkiej Nocy, w rodzinnym kręgu symbolicznie spożywa-
my święconkę. Już na samą myśl o Wielkanocy marzy nam się staropol-
skie świętowanie. Bowiem świąteczne tradycje sięgają już czasów średnio-
wiecza – okresu w którym Bóg stanowił dla człowieka najwyższą wartość. 
Okres to bardzo odległy jednak w wielu rodzinach staropolskie zwyczaje i 
tradycje są nadal pieczołowicie podtrzymywane. Jedną z nich jest np. „szu-
kanie zajączka” – zabawy, która chyba najwięcej radości przysparza dzie-
ciom, jest ona jakby wyrazem wielkanocnej radości rodziny. Polega ona na 
ukryciu drobnych upominków bądź słodyczy w mieszkaniu lub ogrodzie. 
Piosenką, przysłowiem, bądź żartem pomagamy komuś odszukać jego 
świąteczną niespodziankę.

Święta niosą z sobą radość, spojrzenie z perspektywy i każdy dzień jest 
odbierany inaczej. Wielkanocny poniedziałek przeżywany jest np. pod zna-
kiem wody. Znany był w regionie kieleckim zwyczaj, że rolnicy o świcie 
obchodzili swoje pola i kropili je wodą święconą. Natomiast w całej Polsce 
znany jest „śmigus-dyngus”, czyli oblewanie się nawzajem wodą. Wierzo-
no, że panna, która w tym dniu nie zostanie oblana, nigdy nie wyjdzie za 
mąż. Dziś podchodzi się do tego wierzenia nieco sceptycznie.

Nieodłącznym i nader koniecznym zwyczajem w czasie świąt jest 
uczestnictwo we mszy świętej, jednak w dzisiejszych czasach coraz wię-
cej wiernych to ludzie niepraktykujący, sprawia to chyba najczęściej tem-
po życia, z którym przychodzi nam się zmierzać. Jednak w obliczu zbliża-
jących się świąt warto czasami znaleźć czas lub po prostu przezwyciężyć 
lenistwo i wziąć czynny udział w liturgii słowa, byśmy pełniej i wspólnie 
mogli przeżywać Zmartwychwstanie Chrystusa.

AGNIESZKA KRUPA, LO KLIMONTÓW

„Chrystus się pochylił
Nad klęczącym ciałem
I rzekł : „Powiedz ludziom, 

Niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie 
I dziś Zmartwychwstałem”
    (Jan Lechoń)

ZNANI I MNIEJ ZNANI KLIMONTOWIANIE

STANISŁAWA SABAT

W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie, odbyły się 22 mar-
ca eliminacje wstępne do 9 edycji Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces". 
Komisja artystyczna w składzie: Marian Zych, Marek Słowiakowski i 
Marcin Śledź, po wysłuchaniu 41 wokalistów postanowiła zakwalifiko-
wać do Eliminacji Regionalnych, które odbędą się w Ożarowie 19 maja 
br. następujących wykonawców: w kat: II – Anetę Czarnecką i Annę 
Pacholczak  z GOK w Klimontowie oraz Monikę Wójcikowską z Ożaro-
wa; w kat III – Wiolettę Kupiec z M-GOK w Osieku, Annę Nowakowską 
z Potoczka oraz Martyne Puszkę z GOK w Klimontowie.

Ponadto Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia następującym 
wykonawcom: w kat: I – Monice Reichert z GOK w Klimontowie, w kat: II 
– Sandrze Kwiecińskiej z GOK w Klimontowie i Jakubowi Szemrajowi z 
PSP w Szczyglicach oraz w kat: III – Monice Kosior  z M-GOK w Osieku.

M.A.

WYGRALI SUKCES

Pani Małgorzacie Zieji – dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Klimontowie, autor artykułu "400-lecie Nadania Praw Miejskich dla Kli-
montowa” składa słowa uznania, związane z organizacją uroczystej sesji 
inaugurującej obchody 400-lecia Nadania Praw Miejskich dla Klimonto-
wa,  jednocześnie gorąco przepraszając, za to, że pisząc o wydarzeniu 
ważnym nie napisał o osobie, dzięki której Sesja ta mogła się odbyć.
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Klimontów sandomierski 
został założony około 1240 
roku, przez kasztelana kra-

kowskiego Klemensa z Ruszczy - 
herbu Gryf . Pierwotna nazwa wio-
ski brzmiała Klimontow i wywodzi-
ła się od imienia założyciela, które z 
języka łacińskiego znaczyło łagodny. 
Imię Klemens było imieniem chrze-
ścijańskim, znanym w dwu wer-
sjach: łacińsko–rzymskiej brzmiącej 
Clemens i grecko–bizantyjskiej jako 
Klima, Klimont, Klimunt. 

Osada ta była usytuowana na 
lewym brzegu dużej wtedy Koprzy-
wianki, płynącej rozległą doliną oto-
czoną wysokimi wzgórzami, około 
30 km na zachód od Sandomierza, 
który wtedy był „stolicą” jednego 
z księstw dzielnicowych. Rozbicie 
dzielnicowe (od 1138 r., kiedy to w 
wyniku testamentu Bolesława Krzy-

woustego państwo polskie zostało 
podzielone na dzielnice pomiędzy 
jego synów) sprawiło, że Polska sta-
ła się krajem bez solidnej, jednolitej 
władzy, bez armii mogącej skutecz-
nie odeprzeć najazdy wrogich wojsk, 
krajem podzielonym partykularnymi 
interesami dzielnicowymi. Taki stan 
rzeczy sprawił, że w XIII w. „Pol-
ska dzielnicowa”, a szczególnie księ-
stwa: śląskie, krakowskie i sando-
mierskie stały się obiektem częstych 
najazdów tatarskich. Jeden z takich 
najazdów miał miejsce w 1241 roku, 
kiedy to Tatarzy poprzedzając ude-
rzenie na Węgry, najechali m.in. na 
księstwo sandomierskie i krakow-
skie. W wyniku tego najazdu  zie-
mia sandomierska poniosła dotkliwe 
straty. W marcu 1241 r. zostaje zdo-
byty i złupiony Sandomierz, w nie-
długim czasie taki sam los spotkał 
Opatów, Goźlice i prawdopodobnie 
Ramuntowice i Klimontów, które 
leżały w niewielkiej odległości (5-6 
km) od trasy przemarszu korpusów 
tatarskich. Tatarzy grabili, mordo-
wali, uprowadzali ludność w jasyr. 
Nieudaną próbę ich powstrzymania 
podjęło rycerstwo ziemi krakow-
skiej i sandomierskiej w bitwie pod 
Chmielnikiem (na zachód od Sta-
szowa) 18 czerwca 1241 roku, gdzie 
rycerstwo polskie poniosło dotkli-
wą klęskę. Właśnie w tej bitwie 
zginął jeden z dowódców polskich 
wojsk Klemens z Ruszczy, założy-
ciel Klimontowa sandomierskiego. 
Po śmierci Kasztelana, osada Kli-
montów znalazła się w rękach jego 
synowca również Klemensa, póź-
niejszego wojewody krakowskiego. 

Klimontów w rękach Gryfitów 
znajdował się do końca XIV w., a 

następnie, w wieku XV Klimon-
tów i okoliczne włości znalazły się 
w posiadaniu rodu Ossolińskich, 
wywodzącego się od Jaśka Topora 
zwanego Owcą . O wsi Klimontów 
z tamtego okresu nie mamy szer-
szych i dokładniejszych wiadomo-
ści, domyśleć się należy jednak, że 
wieki XV i XVI były okresem, gdzie 
ziemia sandomierska nie cierpiała 
w wyniku najazdów obcych wojsk, 
problem tatarski zmienił się na pro-
blem krzyżacki, z którym ostatecz-
nie poradzili sobie królowie z dyna-
stii Jagiellonów.

Położenie „starego” Klimonto-
wa na nizinie w widłach dwóch rzek, 
które często wylewały sprawiło, że 
stara wieś Klimontów nie mogła się 
swobodnie rozwijać. Chałupy chłop-
skie znajdowały się na przyległych 
pagórkach, ich liczba wynosiła od 

kilku do kilkunastu domów i nigdy 
wydatnie się nie zwiększała, ponie-
waż większe możliwości rozwojo-
we miały wsie o lepszych warun-
kach terenowych, blisko uczęszcza-
nych traktów. Te trudności w poło-
żeniu „starego” Klimontowa miał na 
względzie wojewoda sandomierski 
Zbigniew Ossoliński, który wybrał 
– idąc przykładem innych możnych 
– dogodniejsze miejsce dla „nowe-
go” Klimontowa, przesuwając go 
ku południowi. Usytuował go na 
wschodnim brzegu rzeki Koprzy-
wianki, przy osadzie Ramuntowi-
ce, gdzie krzyżowały się szlaki San-
domierz–Koprzywnica–Staszów i 
Opatów–Osiek. W ten to sposób było 
dwa Klimontowy: „stary” – zwa-
ny od XVIII w. Górkami, i „nowy” 
– powstały na wykarczowanym lesie 
ramuntowskim. W 1604 roku, dnia 
2 stycznia  w Ossolinie został spi-
sany przez Jana Zbigniewa Ossoliń-
skiego akt erekcyjny nowego miasta, 
na prawach magdeburskich – nie-
mieckich. Według tego aktu „...mieli 
się tu budować ludzie uczciwi, wol-

ni i też kupiectwa wszelkiego, także 
rzemieślnicy wszelcy, ludzie rozma-
itej religii”. Aby zachęcić przyszłych 
mieszkańców Klimontowa do osad-
nictwa w mieście Zbigniew Ossoliń-
ski „dawał wszelkie wolności i przy-
wileje” – m.in. pozwalał na karczo-
wanie lasu ramuntowskiego w celach 
budowlanych, „palenia gorzałki, 
ważenia miodu i piwa”, wprowadził 
kilkunastoletni okres wolnizny od 
podatków. Ponadto fundator mia-
sta wyjednał u króla Zygmunta III 
Wazy przywilej dla miasta na targi 
w poniedziałki i piątki oraz trzy jar-
marki:  na św. Wojciecha, św. Bar-
tłomieja i św. Katarzynę. Zbigniew 
Ossoliński do nowo założonego mia-
sta sprowadził również Dominika-
nów, budując im m.in. kościół (1620 
r.) i klasztor, który ostatecznie ukoń-
czył jego syn Jerzy. 

W 1620 roku Zbigniew Osso-
liński dokonał podziału majątku 
pomiędzy 3 synów: Krzysztofa, 
Maksymiliana i Jerzego. W wyniku 
tego podziału najmłodszemu Jerze-
mu – późniejszemu Kanclerzowi 
Wielkiemu Koronnemu przypadła 
oprócz Klimontowa i Ossolina, tak-
że Nowa Wieś (jednakże Zbigniew 
Ossoliński pozostawił  sobie  jako 
dożywocie Nową Wieś i Klimon-
tów). Zbigniew Ossoliński chcąc 
usunąć się synom na bok wybudował 
sobie w „starym Klimontowie” (dzi-
siejszych Górkach) nową siedzibę: 
„jednokondygnacyjny pałac”, w któ-
rym często odwiedzali go klimon-
towscy dominikanie. W 1623 roku 
Zbigniew Ossoliński zmarł i został 
pochowany w podziemiach kościoła 
Dominikanów. 

Godnym następcą Jana Zbi-
gniewa Ossolińskiego był jego syn 
Jerzy, który podobnie jak jego ojciec 
dbał o swoje dobra, a szczególnie 
te odziedziczone, m.in. Klimontów 
i Ossolin. Jerzy Ossoliński dokoń-
czył wznoszony przez ojca klasztor 

klimontowski, wystarał się u władz 
kościelnych o zgodę na utworzenie 
w Klimontowie parafii (do 1626 r. 
miasto należało do parafii w pobli-
skich Olbierzowicach) i wybudo-
wał obok rynku mały drewnia-
ny kościółek. Pierwszym probosz-
czem nowej parafii klimontowskiej 
został nauczyciel Jerzego Ossoliń-
skiego, ksiądz Paweł Rzeczycki. W 
1643 roku Jerzy Ossoliński rozpo-
czął budowę nowego kościoła pod 
wezwaniem św. Józefa w Klimon-
towie, który w jego mniemaniu miał 
być kolegiatą – jednakże cel ten nie 
został do końca osiągnięty, bo w tym 
zamierzeniu przeszkodziła śmierć i 
zawierucha wojenna.

W roku 1650 nastąpiła śmierć 
Jerzego Ossolińskiego, który pozo-
stawił po sobie 3 córki oprócz syna 
Franciszka, który zmarł w młodym 

wieku. W ten sposób Jerzy nie pozo-
stawił po sobie męskiego dziedzi-
ca, cały majątek przejęły jego cór-
ki. Klimontów wraz z okoliczny-
mi dobrami przypadł córce Urszuli 
Brygidzie, żonie Samuela Kalinow-
skiego.

Przyszłość rozwijającego się 
miasteczka okazała się niezwykle 
trudna. Zawierucha wojenna – woj-
ny z Kozakami, Szwecją i Turcją 
– sprawiła, że Klimontów i Ossolin 
(Jerzy nadał prawa miejskie również 
dla Ossolina, lecz miejscowość ta w 
perzeciwieństwie do Klimontowa 
w ogóle się nie rozwijała) jak wie-
le podobnych miasteczek i miast w 
Rzeczpospolitej w tym okresie, prze-
żywały regres i podupadały. Miasto 
Klimontów do „potopu szwedzkie-
go” rozwijało się pomyślnie, jego 
mieszkańcami byli Polacy, jak i 
coraz częściej zaczynający się osie-
dlać Żydzi – zajmujący się drobnym 
handlem i rzemiosłem. O zamożno-
ści mieszkańców miasta w poł. XVII 
w. świadczyć może „podziemny Kli-
montów” – wielopiętrowe murowane 
korytarze, piwnice i lochy, wydrą-
żone w lessie pod kamienicami w 
rynku. Okres prosperity miastecz-
ka został przerwany przez „potop 
szwedzki” (1655-1660), podczas 
którego Klimontów był dwukrotnie 
grabiony i niszczony przez nieprzy-
jacielskie wojska. W 1656 r. Szwedzi 
wycofali się z Sandomierza i skiero-
wali się na Klimontów. Zrabowali 
miasto i stojące obok siebie kościo-
ły (stary parafialny oraz kolegiatę), 
podpalając je, w wyniku czego pożar 
rozprzestrzenił się na całe miasto 
(spłonęło wtedy 60 domów). 

DZIEJE KLIMONTOWA SANDOMIERSKIEGO (1240-1870)

DOKOŃCZENIE NA STR. 7
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DOM ZAKONNY 
SIÓSTR IMIENIA JEZUS 

W HISTORII KLIMONTOWA (2)
Opierając się na źródłowych informacjach dotyczących 

życia Zgromadzenia, próbujemy kontynuować dialog z tam-
tymi siostrami (w poprzednim numerze prezentowaliśmy 
postać siostry Adeli Rossolińskiej) – w dowód wdzięczno-
ści i dziękczynienia za ich obecność.

Dzisiaj powiemy tu o kolejnej bardzo ważnej postaci w 
Klimontowie, którą była siostra Urszula Herman, w latach 
późniejszych kolejna Przełożona Domu Zakonnego w Kli-
montowie.

– Siostro Urszulo, jak przebiegała Twoja służba?
– Pracy było wiele, serca potrzebowały dzieci 
w Sierocińcu, a młodzież garnęła się do Szkoły 
Zawodowej, wszędzie na miarę sił i możliwości 
trzeba było być i służyć.
– Z przekazów wynika, że siostra bardzo czynnie 
uczestniczyła w życiu naszej społeczności.
– Tak, to prawda. W latach swego pobytu w Kli-
montowie, bardzo chętnie uczestniczyłam w życiu 
społecznym, biorąc czynny udział we wszystkich 
akcjach kościelnych i społecznych.
– Jakie to były akcje, w tych latach 20-tych XX 
wieku?
– Trzeba zacząć od tego, że istniało koło katolic-
kie młodzieży żeńskiej i męskiej, która związana 
była z Akcją Katolicką, organizacją powstałą w 
kraju w 1920 roku, której celem było budowanie 
życia politycznego i społecznego narodu na grun-
cie chrześcijańskim.
– Ilu było członków wtedy tego koła?
– Koło zrzeszało wtedy około 100 członków.
– Co takiego było godne uwagi w owych cza-
sach?
– Przede wszystkim wielki wysiłek, praca rąk 
sióstr, które w latach dwudziestych utrzymywały 
Zasadniczą Szkołę Zawodową dla dziewcząt. Był 
to przepiękny trzypiętrowy budynek, z frontem od 
ul. Krakowskiej, gdzie dzisiaj został tylko frag-
ment ściany, stanowiący obecnie mur. Nauczano 
w niej krawiectwa, hafciarstwa, tkactwa i intro-
ligatorstwa. Szczególnie znane były wykonane 
przez uczennice kilimy klimontowskie. Poza tym 
siostry w 1922 roku otworzyły Internat dla 30 
bezdomnych dzieci, tzw. Ochronkę, którą w dniu 
22 stycznia 1922 roku wraz z kaplicą poświęcił 
biskup Paweł Kubicki – sufragan sandomierski.
– Kto w owych czasach był jeszcze taka znaczą-
cą postacią?
– Na uwagę owych czasów zasługuje doktor 
Jakub Zysman, wspaniały lekarz, społecznik i 
człowiek dobrego serca, z którego usług korzy-
stały również i siostry klimontowskiego Domu 
Zakonnego. Zmarł 24 kwietnia 1926 roku, w wie-
ku 64 lat. Niech Bóg da mu niebo, gdyż odznaczał 
się dużą pracowitością i miłosierdziem dla bied-
nych i ubogich – leczył ich za darmo. Pozostawił 
po sobie pamięć człowieka dobrego. Pochowany 
został na pobliskim cmentarzu parafialnym.
- Może zdarzyło się coś znaczącego, godnego 
uwagi dla nas?
– Tak, historyczny fakt godny wspomnienia i 
zapamiętania: otóż 3 września 1929 roku przy-
jechał do Klimontowa Prezydent Polski Ignacy 
Mościcki, by wziąć udział w poświęceniu pomni-
ka Legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach 

Pęchowskich, poległych w 1915 roku w okoli-
cach Klimontowa. Wtedy to Prezydent odwiedził 
również naszą Szkołę Zawodową i Zakład Opie-
kuńczy. Bóg błogosławił naszym wysiłkom, gdyż 
podziwiał prace naszych sióstr i wystawę znako-
mitych kilimów.
– Ile sióstr liczył wtedy Dom Zakonny w Klimon-
towie?
– W lipcu 1933 roku było w nim 40 sióstr.
– Czy można powiedzieć, że wtedy to właśnie 
nastąpił rozkwit placówki?
– Tak, z całą pewnością. „Nauka, praca oraz 
ochronka”, to zawołanie brzmiało w języku spo-
łeczności klimontowskiej akcentem jak najbar-
dziej pozytywnym, a wręcz afirmacyjnym. Było 
to odzwierciedlenie całej działalności sióstr, 
ich obecności, podziękowaniem dla ich dzieła. 
Wzbudzało to szacunek, wdzięczność, zaufanie, 
wysoką ocenę środowiska – mówiło się wtedy 
„Święte Panie”…
– O czym jeszcze można wspomnieć z tego okre-
su?
– Obecność siostry Adeli Rossolińskie w Klimon-
towie niosła z sobą wachlarz wielkich uroczysto-
ści jubileuszowych. Bo oto 18 października 1937 
roku nasz Dom Zakonny obchodził 25-lecie swe-
go istnienia i pracy apostolskiej w Klimontowie, 
a siostra Adela Rossolińska, pierwsza przeło-
żona tego Domu, która go założyła święciła w 
tym samym czasie swój jubileusz 50-lecia życia 
zakonnego, a 10 grudnia tegoż roku, obchodzo-
ny był złoty jubileusz Zgromadzenia w Warsza-
wie: 50-lecie jego istnienia i działalności (1887-
1937). Ten jubileusz, tę radość dzieliliśmy wraz 
z siostrami z przyjaciółmi i dobroczyńcami: ks. 
kanonikiem Romualdem Górskim, ks. Władysła-
wem Nowakowskim – proboszczem Olbierzowic, 
ks. Infułatem Siatkowskim – proboszczem kole-
giaty klimontowskiej i ks. Jackiem Przygodą oraz 
ks. prof. Łagodzkim i innymi.
– Może siostra wspomni o swoim jubileuszu?
– Nie wiem, czy mogę mówić jeszcze o sobie, 
ale podzielę się moja osobista radością: otóż w 
dniu 26 sierpnia 1939 roku, właśnie w Klimonto-
wie obchodziłam swój srebrny jubileusz 25-lecia 
życia zakonnego. Na tę właśnie uroczystość przy-
jechała Matka Generalna z Warszawy – Bernar-
da Ostrowska i oprócz niej zaszczycili mnie swo-
ja obecnością jeszcze ksiądz biskup Paweł Kubic-
ki, ks. Franciszek Kaszyński oraz ks. Władysław 
Nowakowski. Ale był to już ostatni radosny hymn 
dziękczynny przed dniem powszechnej żałoby, 
który jak płomień ogarnął cały kraj – we wrze-
śniu 1939 roku…          CDN

OPR. S. URSZULA SURMACZ

ZAUROCZENIE

całuję Twoją dłoń
i włosy wiotkie,
usta czerwieńsze 
od kwiatów – 
bo gdy Cię widzę
świat kołysze się 
we mnie
i wszystko jest –
takie szalone,
słowa mówione
półgłosem
myśli odkryte
bezwstydnie
tak pełne,
jak lato – dojrzałe,
nie mów nic,
pozwól mi 
okryć Cię słowem –
otulić,
niechaj wszystko spłonie
w dotyku,
niech słońce 
opadnie na ziemię
z ciałem zroszonym
omdlałym,
będę mówił
w miłości
będę czytał 
w radości -
póki wiatr nie ucichnie
w oddechu
i słowa nabiorą 
wyrazu – całuję, Twoją dłoń

/KLAR/

K¥CIK POETYCKI
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Po okresie karnawałowych 
szaleństw już od środy popielco-
wej nastał okres Wielkiego Postu. 
Okres poprzedzający radosne świę-
ta Zmartwychwstania Pańskiego. 
Jak sama nazwa wskazuje, w tym 
okresie powinniśmy zachować 
troszkę wstrzemięźliwości i umiar-
kowanie w jedzeniu i piciu.

Dzisiejszy post bardzo różni się 
od tego, jaki obchodzili nasi ojco-
wie, czy dziadkowie. Nie tylko w 
piątki, ale w każdy dzień tygo-
dnia jadano „postnie”. Nie jada-
no mięs wędlin, wystrzegano się 
nawet mleka. Jadano chleb razowy 
z cebulą i olejem, placki pieczone 
na blasze-podpłomyki, pieczone 
ziemniaki, barszcze i żury, fasolę 
i kaszę na różne sposoby.

Nikt z tego tytułu nie rozchoro-
wał się i nie umarł. W dzisiejszej 
dobie, gdy czyha na nas mnóstwo 
chorób cywilizacyjnych, spowodo-
wanych złym odżywianiem się i 
niewłaściwym stylem życia, okres 
ten powinniśmy wykorzystać na 
chociażby częściowe oczyszczenie 
organizmu z trujących nas toksyn 
i jadów. Po co szukać modnych i 
kosztownych diet, „katować” sie-

bie, a przy tym może i całą rodzinę 
– kiedy można odmówić sobie np. 
cukru, słodyczy sklepowych, nawet 
ciast domowej roboty, masła, tłusz-
czy, wędlin. Możemy odmówić 
sobie o jedną kromkę chleba mniej 
przy śniadaniu, nie poniesie nasz 
organizm z tego tytułu uszczerb-
ku na zdrowiu, wręcz przeciwnie 
zyska. Biorąc pod uwagę fakt, że 
weszliśmy w okres wiosenny nie-
co zmęczeni z objawami niedo-
borów witaminowych, zajrzyjmy 
do naszych piwnic i przechowalni 
i wykorzystujmy zapasy warzyw 
i owoców, nie pozwólmy na ich 
marnotrawstwo -wyrzucenie na 
kompost. Jeszcze zjedzmy to, co 
się da ze słoików, w postaci suró-
wek i sałatek, wykorzystajmy to, że 
nasze warzywa mają pewne ilości 
witamin i soli mineralnych w for-
mie naturalnej nie tej aptecznej-
chemicznej. Właśnie okres postu 
bardzo sprzyja każdej z nas zaj-
mującej się prowadzeniem domu i 

żywieniem rodziny, z wywiązania 
się: „Posty nakazane należy zacho-
wywać”. Ponadto nasza młodzież, 
nasze dzieci wychowane w tej tra-
dycji, będą mogły to kultywować i 
przekazywać pokoleniom następ-
nym, nie pozwolą na zdziczenie 
obyczajów i naszych starosłowiań-
skich tradycji.

Okres postu to nie tylko wstrze-
mięźliwość i odmawianie sobie 
wszystkiego, ale również przepięk-
ne nabożeństwa Pasyjne. Poprzez 
Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale tak 
urokliwie dochodzimy do Wielkie-
go Tygodnia.

Wielki Tydzień rozpoczyna 
Niedziela Palmowa zwana Wierzb-
ną lub Kwietną, obchodzimy ją na 
pamiątkę wjazdu Jezusa do Jero-
zolimy. Później Wielki Czwar-
tek, Piątek, Sobota – święcenie 
pokarmów, Niedziela – potężny 
głos dzwonów rezurekcyjnych i 
Poniedziałek wielkanocny, zwa-
ny lejek. Z każdym tym wielkim 

dniem wiąże się mnóstwo przepo-
wiedni i wierzeń. Nie sposób opi-
sać o wszystkim. Zachęcam więc 
do lektury, do poznawania naszych 
tradycji i do czynnego udziału we 
wszystkim co przemieni duszę i 
serca nasze.

Proponuję Naszym czytelnikom 
wykorzystanie przepisów potraw, 
zarówno tych Wielkopostnych jak 
i Wielkanocnych.

Z okazji nadchodzących świąt 
Wielkiej Nocy, życzę wszystkim 
czytelnikom smacznego święco-
nego jajka, dużo radości, wia-
ry w sprawiedliwość polskich 
pragnień i w słuszność wysił-
ków podejmowanych przez pol-
ską wieś. Niech kończący się 
czas odpoczynku i zimowego snu 
przemieni się w czas aktywno-
ści i pracy, a święta niech będą 
symbolem zwycięstwa dobra nad 
złem, prawdy nad kłamstwem, 
ducha nad materią.

H. SZEMRAJ

OD ŚRODY POPIELCOWEJ 
PO WIELKĄ NIEDZIELĘ

Liczenie jest czynnością towarzyszącą nam 
nieustannie w życiu codziennym.  Liczymy w 
naszych domach wydatki, a wszystkiemu przy-
glądają się dzieci. One też potrafią liczyć, co 
okazało się 26 marca br. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury. podczas konkursu matematyczne-
go pod hasłem „Zabawa z liczbami”, którego 
uczestnikami byli uczniowie klas drugich ze 
wszystkich szkół podstawowych gminy Klimon-
tów: z PSP w Klimontowie oraz szkół filialnych 
w Goźlicach, Konarach, Olbierzowicach, Osso-
linie i PSP w Nawodzicach. Konkurs przygoto-
wały Panie Dorota Rogala i Ewa Bokwa, uczące 
w klasach I-III w PSP w Klimontowie i należą-
ce do Zespołu Kształcenia Zintegrowanego tej-
że szkoły.

Zmaganiom konkursowym przyglądali się: 
Dyrektor PSP w Klimontowie – mgr Małgorza-
ta Zieja i Wicedyrektor Szkoły  – mgr Magda-
lena Kijanka, Przewodniczący Rady Rodziców 
– Piotr Bokwa i przedstawiciel Komisji ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych – Ewa 
Choina.

Nad przebiegiem konkursu czuwała trzyoso-
bowa komisja w składzie: Jadwiga Michalska 
– przewodnicząca oraz członkowie: Irena Bed-
narz i Małgorzata Malec. A sponsorami konkur-
su byli: Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych działająca na terenie Gminy Kli-
montów, Sklep Spożywczy „Murzynek” Paw-
ła Jasińskiego i Sklep Chemiczny „Arkadia” 
Danuty Przytuła.

Organizatorki zmagań matematycznych 
opracowały 9 zadań punktowanych. Ucznio-
wie pracowali w czterech zespołach dobranych 
losowo spośród wszystkich uczestników. Dla 
ułatwienia pracy każdy stolik został oznaczo-
ny kolorową liczbą, a członkowie drużyn iden-
tyfikatorami ze swoją liczbą. Także hostessy, 
którymi były uczennice klas drugich miały 
przyporządkowany stolik, do którego podcho-
dziły, aby przekazać kolejne karty pracy. Zada-
nia konkursowe czytała uczennica klasy szóstej 
Wioletta Rogala, a punkty zapisywała jej sio-
stra Magda. 

Zadania sprawdziły następujące umiejęt-
ności:
• mnożenie i dzielenie w zakresie 30,
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,
• dokonywane obliczeń pieniężnych na bankno-

tach i monetach, 
• odszukiwanie ukrytych w rysunku figur geo-

metrycznych, 
• udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące 

podstawowych pojęć matematycznych,
• rozwiązywanie magicznych kwadratów, 
• posługiwanie się w praktyce jednostkami: 

wagi, miary i pojemności 
• konstruowanie bryły przypominającej kostkę.

Wśród wszystkich zadań największym zain-
teresowaniem uczestników i widzów cieszy-
ły się, te zadania, które polegały na praktycz-
nym działaniu drużyn. Widzowie z ciekawością 
podchodzili do barierek na widowni, aby zoba-
czyć swoich rówieśników podczas konkurencji 
ważenia produktów będących składnikami cia-
sta. Należy zwrócić uwagę, że drużyny wyko-
nały to zadanie bardzo dokładnie. Widowisko-
wym zadaniem było również mierzenie wody 

znajdującej się w dzbankach i przelewanie jej 
za pomocą szklanek do chromowanych misek. 
Uczniowie mieli za zadanie określić liczbę 
szklanek wody i przeliczyć ją na litry. Mimo, że 
zadanie wydawało się być trudne nie sprawiło 
większych problemów drużynom. Także mie-
rzenie kolorowych wstążek i odcinanie wyzna-
czonych długości wykonane zostało dokładnie 
przez wszystkich uczestników. Zadanie kończą-
ce konkurs udowodniło komisji i widzom, że 
dzieci klas drugich mają wspaniałą wyobraź-
nię przestrzenną. Świetnie, bowiem poradziły 
sobie z łączeniem patyczków za pomocą pla-
steliny. Wszystkie drużyny zbudowały figu-
rę przypominającą sześcian. Wielką atrakcją 
konkursu był także występ dwóch uczennic: 
Ani Witaszek i Anety Czarneckiej z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Klimontowie, które w 
oczekiwaniu na werdykt komisji zaśpiewały dla 
wszystkich kilka piosenek.

Po podliczeniu punktów i ogłoszeniu wyni-
ków Pani Dyrektor mgr Małgorzata Zieja i Pani 
Ewa Choina wręczyły wszystkim uczestnikom 
pamiątkowe dyplomy i nagrody. Zabawę z licz-
bami prowadził niezastąpiony Tomasz Ferens, 
który tym razem wystąpił w przebraniu Cyfru-
sia. Oprawą muzyczną, nagłośnieniem i oświe-
tleniem zajmował się Janusz Duda. 

Mamy nadzieję, że konkurs, który prze-
prowadziłyśmy zostanie na długo zapamięta-
ny przez uczestników, a kolejne organizowane 
przez nas konkursy spotkają się z równie ser-
decznym zainteresowaniem przez sponsorów. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom 
naszego konkursu za przychylność i udzielenie 
wsparcia rzeczowego i finansowego.

DOROTA ROGALA, EWA BOKWA

ZABAWA 
Z LICZBAMI
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POLICJA          997
Komisariat Policji      866–10–07
Dyżurny w Sandomierzu    832–22–71

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów    866–13–99

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

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

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

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek
środa
czwartek     

od 7.25 do 15.1o

piątek

wtorek     od 7.25 do 16.3o

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN
DORZECZA KOPRZYWIANKI

telefon:             866–13–98

KLIMONTOWSKI OŚRODEK 
WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

telefon:             866–15–16

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
telefon:             866–17–50

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA 
telefon:             866–15–38

TELEFONY
Z pożogi tej ocalał „Konwent” i to nie nad-

ługo, bo czego nie zniszczyli Szwedzi dokonali 
tego za nich w 1657 r. kozacy księcia Siedmio-
grodu Jerzego Rakoczego, który był sojuszni-
kiem króla szwedzkiego Karola Gustawa. Jeden 
z zagonów kozackich Rakoczego dotarł do Kli-
montowa nocą, ludność w obawie o życie ukry-
ła się, w ten sposób kościoły i domy stały się 
łatwym łupem. Część najeźdźców, którzy nad 
ranem odjeżdżali, została zaatakowana przez 
chłopów z Ossolina i Goźlic uzbrojonych w 
widły, cepy i pałki. Chłopi ci pod dowództwem 
mieszczanina klimontowskiego – Nikisiołka, 
pokonali oddział kozaków, zmuszając ich do 
pozostawienia części łupów. Najazd szwedzki 
na Klimontów był dotkliwym ciosem. W 1663 
roku miasto miało tylko 24 domy i 530 miesz-
kańców, w tym 129 Żydów. Na domiar złego, 
w 1663 roku w  wyniku zarazy Klimontów 
stracił kolejnych kilkuset mieszakńców, któ-
rych liczba z przedmieściem Zagaje wynosiła 
w 1676 roku 369 mieszkańców. Kościoły kli-
montowskie popadły w ruinę i gdyby nie dzia-
łalność na początku XVIII w. księdza Walen-
tego Boxy (Oksza) Rodaszewskiego, to kościół 
pw. św. Józefa z pewnością pozostałby jedną 
wielką ruiną.

W 1677 roku, w wyniku starań ówczesnych 
właścicieli Klimontowa – Marcina i Krystyny 
Kalinowskich, król Jan III Sobieski nadał mia-
stu Ordynację czyli przepisy prawne ustanawia-
jące władze miewjskie. Miasto miało dwóch 
burmistrzów, wójta i 5 ławników. Władze miej-
skie załatwiały wszelkie sprawy cywilne i kry-
minalne dotyczące mieszkańców miastecz-
ka, miały nawet prawo karania śmiercią. Na 
początku XVIII w. nowymi właścicielami Kli-
montowa zostali Jakub i Helena Morsztynowie. 
W 1717 roku Jakub Morsztyn został wojewodą 
sandomierskim i w Klimontowie pewien okres 
czasu zamieszkiwał. Potwierdził on przywileje 
nadane miastu, lecz zbytnio o jego rozwój się 
nie troszczył. Wojewoda nie dbał o kościoły, 
nie płacił na ich utrzymanie sum pieniężnych, 
które ustalili Ossolińscy. Sytuacja zmieniła się, 
gdy proboszczem został ksiądz Walenty Boxa 
Radoszewski, który wniósł skargę do Trybu-
nału Koronnego w Lublinie na Morsztynów i 
ostatecznie wygrał proces, zmuszając Helenę 
Morsztyn do wypłaty zaległych sum począw-
szy od „potopu szwedzkiego”, co pozwoliło 
ukończyć kościół pw. św. Józefa i ponownie go 
konsekrować.

Na początku XVIII wieku Klimontów, jako 
miasteczko wyglądał nędznie, nie mogąc pod-
nieść się po „potopie szwedzkim”. Samo mia-
steczko jak i okolica zdominowane było przez 
ludność żydowską, która jako gmina wyznanio-
wa miała już na początku XVIII w. drewnianą 
synagogę. Oprócz trudności materialnych miej-

scowa ludność borykała się z klęskami żywio-
łowymi. Przykładem może być powódź z 13 
maja 1733 roku spowodowana wylaniem rzeki 
Koprzywianki. Woda zalała część miasta, łąki, 
pola z zasiewami, pozbawiając także życia kil-
koro ludzi. Niewiele minęło czasu, gdy na Kli-
montów spadła kolejna klęska żywiołowa: w 
październiku 1740 roku, kiedy to w wyniku 
burzy gradowej (padał grad wielkości kurze-
go jajka) i ulewnego deszczu pozrywane zosta-
ły dachy domostw, liczne budynki spłonęły, jak 
i padło wiele bydła i trzody pozostawionej na 
polach. Klęska ta miała miejsce za panowania 
Denhofów. Piotr Denhof, potomek Ossoliń-
skich po kądzieli, starał się dbać o Klimontów. 
Przy jego pomocy  w poł. XVIII w. powstała 
w mieście manufaktura sukna, która jednak w 
późniejszym czasie nie wytrzymała konkuren-
cji z manufakturami staszowskimi i przetrwała 
tylko do XIX wieku.

Tragiczne wydarzenia II połowy XVIII wie-
ku – konfederacja barska, powstanie kościusz-
kowskie – omijały miasto, jednak przemar-
sze wojsk sprawiały, że mieszczanie nadal nie 
mogli dojść do zamożności, a bogactwo cecho-
wało tylko niewielu – tych, którzy należeli do 
bogatych rodów kupieckich.

Za czasów dwóch ostatnich Ledóchow-
skich: Józefa i Juliana Klimontów dzwignął się 
z niedostatku. W okresie Królestwa Polskie-
go (1815-1830) zapanował względny spokój i 
miasteczko zaczęło intensywnie rozwijać han-
del, rzemiosło, rolnictwo. Miasteczko handlo-
wało głównie produktami rolniczymi, m.in. z 
Warszawą. Powstanie listopadowe z 1830 roku 
ani nie pogorszyło, ani nie polepszyło bytu 
miasteczka, jednak to, co oszczędziła wojna 
zabrała cholera, której epidemie wybuchały w 
latach: 1831, 1837 i 1848. 

W 1863 roku powstanie styczniowe dotknę-
ło już Klimontów – w jego pobliżu, pod Jur-
kowicami i Rybnicą, stoczone zostały krwa-
we bitwy, a w samym Klimontowie utwo-
rzony został szpital dla rannych powstańców. 
Powstańcy z oddziału płk. Dionizego Cza-
chowskiego chowani byli na cmentarzu w Kli-
montowie i Olbierzowicach, gdzie spoczęło ich 
około stu.

Po powstaniu styczniowym wiele miast 
w Królestwie Polskim zmieniono na osady, 
Klimontów jednak zachował prawa miejskie, 
ale nie na długo. Mieszkańcy Klimontowa – 
wbrew stanowisku Karoliny Hulewicz–Ledó-
chowskiej, ówczesnej właścicielki dóbr kli-
montowskich – wystosowali prośbę  do władz 
rządowych o anulowanie praw miejskich dla 
Klimontowa. Władze rosyjskie przychyliły się 
do tej prośby i z dniem 13 lipca 1870 roku Kli-
montów przestał być miastem.

DOROTA KWAPIŃSKA   
 PIOTR LIPIEC

DZIEJE KLIMONTOWA (1240-1870)
DOKOŃCZENIE ZE STR. 4
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MIREK AUGUSTYN – Którą z granych ról ceni 
sobie Pani najbardziej?
EMILIA KRAKOWSKA – Zawsze mi się wydaje, 
że wybór należy do publiczności. Propozycje 
różnych ról, które gram, pozwalają publiczno-
ści wybrać tę rolę, którą zapamiętała, w której 
wzruszyłam, rozbawiłam lub w której byłam 
kontrowersyjna. Zawsze gram to, co jest aktu-
alne i oczywiście co mnie w danym czasie inte-
resuje. Sama natomiast nie mam takich swo-
ich miłości, grając utożsamiam się z postacią 
sceniczną, a to jest zawsze różnie postrzegane 
przez publiczność,
MA – Co sprawiło, że wybrała Pani zawód 
aktorski?
EK – Czym skorupka za młodu nasiąknie, 
tym na starość trąci. To przysłowie w całości 
odzwierciedla mój wybór – po prostu jeśli dom 
żyje sztuką, w szerokim rozumieniu tego sło-
wa, to dziecko także zaczyna się tym intereso-
wać i buduje swój świat na wzór świata w któ-
rym dorastało.
MA – Jak godziła Pani trudny zawód aktorski 
z życiem rodzinnym? Wiem, że ma Pani dwie 
córki Weronikę i Eleonorę…
EK – Nie będę zmyślać drodzy Państwo, każ-
dy jeżeli ma ambicje zawodowe i chciałby mieć 
uwite gniazdo rodzinne, to zawsze coś lub 
ktoś na tym traci. W momencie, gdy zajmuje 
się domem, to traci na tym praca i odwrotnie, 
nie można angażować się i poświęcać dla kil-
ku spraw jednocześnie, żyjąc tak musimy sobie 
uświadomić, że żyjemy na rozdrożu nie mając 
właściwie swego miejsca, z którym mogliby-
śmy się utożsamić.
MA – Jak radzi sobie Pani w kuchni? W "Na 
dobre i na złe", w roli Gabrysi, wychodzi to 
Pani całkiem nieźle…
EK – Z tego wynika, że jestem dobrą aktorką... 
No cóż, rola Gabrysi to rola–marzenie kobie-
ty westalki ogniska domowego, kobiety która 
dobrze gotuje, piecze, ma dobre serce i zara-

zem jest ogromnie wyrozumiała. Takich kobiet 
jest teraz naprawdę niewiele.
MA – Co ceni sobie bardziej: przyjaźń czy 
przywiązanie?
EK – Przyjaźń to piękna wartość. Jeśli darzy 
się kogoś przyjaźnią, to wcześniej czy później 
rodzi się i przywiązanie.
MA – Mówią: człowiek całe życie się uczy… 
Czy wyniosła Pani ze swych czterech związ-
ków coś, czym może się Pani z nami podzie-
lić?
EK – Tak, "Wakacjuszkę" przywiozłam, obraz 
życia, namiętności, rozstań i czasów, w których 
przyszło nam obecnie żyć, w których każdy 
szuka swego miejsca, miejsca w którym może 
to życie przeżyć jak najgłębiej.
MA – Czy zagrała Pani już swoją wymarzona 
rolę, czy jeszcze Pani na nią czeka?
EK – Byłabym niewdzięcznym potworem, gdy-
bym uważała, ż jeszcze wszystko przede mną. 
Nie, dużo wspaniałych ról zagrałam, dużo 

wspaniałych, ciekawych ludzi poznałam, tak 
że na razie jestem szczęśliwa.
MA – Dlaczego "Wakacjuszka", czy Pani w 
jakiś sposób utożsamia się z tą postacią?
EK – W tej postaci właśnie szukam i wyła-
wiam te problemy, które są interesujące ze 
sfery obyczajowej, co się z nami dzieje, jeżeli 
znajdujemy się w takich, a nie innych warun-
kach, sytuacjach, co sprawia, że jesteśmy inni 
niż wczoraj, jaki wpływ ma otoczenie na nasze 
postępowanie. Wydaje mi się, że postać ta jest 
bardzo w tej chwili aktualna.
MA – Wiele ma Pani nagród, że wymienię 
"Złote Grono", "Laur sceny na piętrze w 
Poznaniu" czy Nagrodę Komitetu ds. PR i TV 
za rolę "Jagny" w "Chłopach". Którą z nich 
najbardziej Pani sobie ceni?
EK – Oczywiście wszystkie nagrody, któ-
re są z plebiscytu, od publiczności, ponieważ 
publiczność jest zawsze tym najważniejszym 
partnerem. Ale jak są jakieś nagrody, wielkie 

wyróżnienia, to musimy wiedzieć, że nagradza 
się zawsze przeciwko komuś... więc trzeba być 
zawsze spokojnym.
MA – Czy słyszała Pani o Bruno Jasień-
skim, wybitnym polskim futuryście, notabene 
rodem z Klimontowa, a może grała Pani rolę 
którychś z jego postaci scenicznych?
EK – Nie, przykro mi, nie mogę się tym 
pochwalić, to teatr "Ateneum" wystawiał sztu-
ki Jasieńskiego i wiem, że z dużym sukcesem. 
Natomiast ja, z wielkim ukłonem do tej pięknej 
ziemi Klimontowskiej, myślę, że to jest cudow-
ne nasze polskie spotkanie, w chwili obcho-
dów 400-lecia Nadania Praw Miejskich dla 
Klimontowa, przecież to jest takie nasze pol-
skie, że pewne rzeczy przemilczamy, a potem 
pamiętamy – tak hucznie obchodząc wszystkie 
rocznice i uroczystości. Może taka już nasza 
polska natura…
MA – Czy wie Pani, że imię Emilia oznacza 
po grecku "pracę", "rywalizację", a więc 
kobietę energiczną, mądrą i upartą?
EK – Nie wiedziałam, dziękuję bardzo. Jakież 
to piękne i zobowiązujące, muszę być bar-
dziej chyba energiczna, teraz się trochę nawet 
speszyłam, że jestem taka, jaka jestem. Ale z 
taką myślą to imię mi nadawano, ze względu 
na oczekiwania, że będzie to następca rodu, a 
narodziny dziewczynki musiały oznaczać tylko 
jedno: musiała to być Emilia.
MA – Czy prawdą jest, że życie Pani można 
objąć cytatem: "Pytasz, co w moim życiu z 
wszystkich rzeczy główną; Powiem Ci, śmierć 
i miłość – obydwie zarówno"?
EK – Tak, na pewno. Od zawsze wszystkie 
namiętności, wszystkie żywioły mnie fascyno-
wały i cieszę się z tego, a przede wszystkim ze 
słońca; bardzo często życzę ludziom, nie tylko 
tego na niebie, ale przede wszystkim w sercu, 
bo ono wtedy daje nam siłę do przezwyciężenia 
wszelkich trudności.
MA – Dziękuję bardzo za rozmowę!

EMILIA KRAKOWSKA 
W KLIMONTOWIE

Rozmowa z Emilią Krakowską, znaną aktorka scen polskich, nie tylko teatralnych, filmowych, ale rów-
nież telewizyjnych, m.in. „Moralność Pani Dulskiej”, „Przedwiośnie”, „Brzeziny”, „Kolumbowie”, „Chłopi”, 
„Ziemia Obiecana”, „Na dobre i na złe”, „Pierwszy dzień wolności”, „Znachor” czy wystawiana właśnie w 
Klimontowie „Wakacjuszka”.


