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Spotkanie z okazji obchodów 20-lecia istnienia War-
szawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, któ-
re odbyło się 1 lutego w warszawskim Domu Chło-

pa, było znakomitą okazją do prezentacji świętokrzyskich 
gmin – tym bardziej, że współorganizatorem tego przedsię-
wzięcia był powiat sandomierski. Każda z gmin przedstawia-
ła swoje walory lokalne: turystykę, historię, potrawy, trun-
ki i dorobek kulturalny. Naszą gminę reprezentowała delega-
cja radnych, pracowników Urzędu Gminy i GOK-u na cze-
le z Wójtem Gminy Ryszardem Bieniem oraz jego zastęp-
cą Adamem Przybylskim. Na naszym stoisku znalazły się 
swojskie wyroby wędliniarskie, chleb domowego wypie-
ku, pieczywo i wyroby cukiernicze rodzimej piekarni Pana 
Leszka Skibińskiego oraz wino gronowe z winnicy Państwa 
Teresy i Tomasza Gołębiewskich z Pęchowa. Atrakcyjność 
i wysokie walory smakowe potwierdzone zostały wieloma 
pochwałami oraz prośbami o kontakt z ich producentami. 
Każdy odwiedzający stoisko otrzymał pamiątkowe gadże-
ty promujące naszą gminę oraz ostatnie numery „Głosu Kli-
montowa”. Do nabycia były również książki promujące Kli-
montów i okolice, m.in. „W dobrach Ossolińskich” prof. Eu-
geniusza Niebelskiego oraz tomik poezji ks. Wojciecha Za-

sady pt. „Ogrody Milczenia”. Nasze stoisko cieszyło się naj-
większym zainteresowaniem, o czym świadczyła duża licz-
ba odwiedzających, wśród których znaleźli się: wicepremier 
poprzedniego rządu Przemysław Gosiewski, były Minister 
Sprawiedliwości Jerzy Jaskiernia, wojewoda świętokrzyski 
Bożentyna Pałka-Koruba, marszałek województwa Adam 
Jarubas, posłowie Andrzej Bętkowski  i Mirosław Pawlak, 
senator Michał Okła, eurodeputowany Czesław Siekierski, 
starosta opatowski Kazimierz Kotowski, burmistrz Opato-
wa Krystyna Kielisz, starostowie, burmistrzowie oraz wój-
towie i przewodniczący rad z terenu województwa święto-
krzyskiego, profesorowie wyższych uczelni związanych z na-
szym regionem oraz wiele innych znamienitych osób. Do po-
wstania stoiska i prezentacji naszej gminy przyczynili się 
przyjaciele z Warszawy – organizatorzy Brunonalii – człon-
kowie Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Brunona Ja-
sieńskiego Marysia Więckowska oraz Piotr Mieszko Ba-
nasiak. Przedstawiciele władz nawiązali kontakty z wieloma 
osobami i zachęcili ich do promocji naszej gminy na terenie 
całej Polski jak również za granicą.

PROMOCJA 
W STOLICY

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Klimontowie otrzymała w lu-
tym nieodpłatnie od Stowarzysze-
nia na Rzecz Poprawy Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego „Droga 
i Bezpieczeństwo” w ramach Pro-
gramu Pomocy Poszkodowanym 
w Wypadkach Drogowych sprzęt 
medyczny wykorzystywany przy 
ratowaniu życia i zdrowia poszko-
dowanych w wypadkach. 

Na ręce Wójta Gminy Klimon-
tów Ryszarda Bienia, Naczelnika 
OSP Wiesława Kwietnia oraz wi-
ceprezesa Zarządu OSP Andrzeja 
Sośniaka sprzęt przekazała Anna 
Malicka. Wszyscy zgodnie so-
bie życzyli, aby ten sprzęt – wśród 
którego znalazły się deska orto-
pedyczna z uniwersalnym unieru-
chomieniem głowy oraz kołnierze 
ortopedyczne dla dorosłych i dla 

dzieci – wykorzystywany był tylko 
w szkoleniach. Należy nadmienić, 
że Stowarzyszenie „Droga i Bez-
pieczeństwo” rokrocznie wspiera 
sprzętowo jednostkę OSP w Kli-
montowie. Do tej pory stowarzy-

szenie przekazało m.in. deski or-
topedyczne, pasy zabezpieczają-
ce, kołnierze ortopedyczne, torby 
ratownictwa medycznego PSP R1, 
szyny Kramera, zestawy pierwszej 
pomocy.

NOWY SPRZĘT 
DLA OSP
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Protokół z dnia 13.02.2008 r. spisany na okoliczność 
przeprowadzenia oceny i wyróżnienia opracowanych 
przez sołectwa Gminy Klimontów Planów Odnowy Wsi 
w ramach ogłoszonego konkursu pod patronatem Wój-
ta Gminy Klimontów i Przewodniczącego Rady Gminy 
„Sami Tworzymy Przyszłość”.

Rozpatrzenia złożonych przez sołectwa Gminy Kli-
montów Planów Odnowy Wsi dokonano komisyjnie w dniu 
13.02.2008 r. o godz. 950, komisją w składzie (na podst. Za-
rządz. 3/2008 Wójta Gminy w Klimontowie z 28.01.2008 r.): 
1. Adam Przybylski – przewodniczący komisji 
2. Elżbieta Słowińska – członek komisji 
3. Sylwia Nowak – członek komisji 
4. Jan Rębacz – członek komisji 
5. Piotr Lipiec – członek komisji 

Do dnia 01.02.2008 r. (piątek) do sekretariatu Urzędu 
Gminy w Klimontowie do godz. 1530 wpłynęło sześć Pla-
nów Odnowy Wsi złożonych przez sołectwa Gminy Kli-
montów w ramach ogłoszonego konkursu pod patronatem 
Wójta Gminy Klimontów i Przewodniczącego Rady Gminy 
„Sami Tworzymy Przyszłość”:

„SAMI TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ”
– KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

1. Plan Odnowy Sołectwa Nowa Wieś
a)  data wpłynięcia: 30.01.2008 r. 
b) numer wg rejestru poczty wpływającej 591/08 

2. Wójt Gminy Przewodniczący Rady Gminy Klimon-
tów Plan Odnowy Wsi Górki – praca na konkurs 
„Sami Tworzymy Przyszłość” 
a) data wpłynięcia: 01.02.2008 r. 
b) numer wg rejestru poczty wpływającej 630/08 

3. Plan Odnowy Wsi Pokrzywianka
a) data wpłynięcia: 01.02.2008 r. 
b) numer wg rejestru poczty wpływającej 631/08 

4. Plan Odnowy Sołectwa Pęchowiec
a) data wpłynięcia: 01.02.2008 r. 
b) numer wg rejestru poczty wpływającej 632/08 

5. Dotyczy konkursu pn. Plan Odnowy Wsi „Sami Two-
rzymy Przyszłość” organizowanego pod patronatem 
Wójta Gminy Klimontów i Przewodniczącego Rady 
Gminy 
a) data wpłynięcia: 01.02.2008 r. 
b) numer wg rejestru poczty wpływającej 636/08 

6. Plan odnowy wsi Konary „Sami Tworzymy Przyszłość” 

a) data wpłynięcia: 01.02.2008 r. 
b) numer wg rejestru poczty wpływającej 637/08 

Komisja dokonała oceny i wyróżnienia spośród sze-
ściu złożonych przez sołectwa Gminy Klimontów Planów 
Odnowy Wsi w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie 
dotyczącym konkursu:
• poziom zaangażowania społeczności lokalnej w tworze-

nie Planu Odnowy Wsi, w tym obecność lidera/liderów 
skupiających poszczególne środowiska (0-5 pkt), 

• uzasadnienie planowanych przedsięwzięć (0-5 pkt), 
• trwałość projektu – opis funkcjonowania zrealizowania 

przedsięwzięć w przyszłych latach (0-5 pkt), 
• zgodność projektu z dokumentami strategicznymi gminy, 

powiatu, województwa oraz Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (0-5 pkt).

W związku z powyższym komisja w składzie jak wy-
żej dokonała oceny i wyróżniła niżej wymienione sołec-
twa, jednocześnie przyznając nagrody pieniężne za zaję-
cie miejsc od I do III o wartości: 

I miejsce – sołectwa:  Nowa Wieś i Pokrzywianka 
           oraz nagrodę o wartości 3.500 zł 
II miejsce – sołectwa: Goźlice i Górki
           oraz nagrodę o wartości 2.000 zł 
III miejsce – sołectwo Pęchowiec
           oraz nagrodę o wartości 500 zł
IV miejsce – sołectwo Konary (bez nagrody)

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Klimontowski klasztor i kościół 
św. Jacka od wieków nieodmien-
nie zachwycają swoją architektu-
rą i ciekawą historią. Fundatorem 
obiektu był Jan Zbigniew Osso-
liński, który jednak nie docze-
kał końca budowy. Dzieło zmar-
łego w 1623 r. ojca kontynuował 
Jerzy Ossoliński – kanclerz wiel-
ki koronny. We wnętrzu świąty-
ni znajduje się słynący cudami 
obraz Matki Bożej Różańcowej, 
a także organy, na których grywał 
sam Franciszek Liszt. W skromnej 
klasztornej celi klimontowskiego 
klasztoru ostatnie lata swojego ży-
cia spędził gen. Ignacy Hilary Le-
dóchowski, za bohaterstwo odzna-
czony osobiście przez Napoleona 
krzyżem Legii Honorowej. 

Konwent dominikański zo-
stał skasowany w ramach repre-
sji władz rosyjskich po upadku po-
wstania styczniowego. Co praw-
da jeszcze przez ponad 30 lat za-
mieszkiwali w nim zakonnicy, ale 
zakaz przyjmowania do zgroma-
dzenia nowych kandydatów ska-
zywał je na stopniowe wymarcie. 
Ostatni przeor klasztoru, o. Kor-
neli Mikusiński zmarł w 1901 r., 
a wraz z jego śmiercią definityw-
nie zakończyła się blisko 300-
-letnia obecność Dominikanów 
w Klimontowie. 

Budynek klasztorny stopnio-
wo popadał w coraz większą ru-
inę. Po I wojnie światowej, północ-
ne skrzydło klasztoru zajęła szko-
ła powszechna, która później przez 
wiele lat funkcjonowała wspólnie 
z utworzonym w roku 1946 Liceum 
Ogólnokształcącym. Niedawno Li-
ceum wyprowadziło się z klasztoru 
i od tamtej pory opuszczony obiekt 
niewykorzystywany niszczeje w za-
straszającym tempie. 

Dekretem bp. Andrzeja Dzięgi 
z dnia 31 stycznia 2006 r. podomi-
nikańska świątynia zyskała miano 
kościoła rektoralnego. Rozpoczę-
ły się starania o pozyskanie odpo-
wiednich funduszy na remont za-
bytkowego kompleksu i ponowne 
jego zagospodarowanie. 

Ze źródeł unijnych przyzna-
no na ten cel 1,5 mln zł, lecz aby 
pieniądze te można było wyko-
rzystać, potrzebny jest ogromny 
wkład własny, stanowiący 50% 
wspomnianej kwoty. 

Zorganizowany w pierwszy 
weekend lutego bal charytatyw-
ny zasilił klasztorne konto sumą 
ok. 10 tysięcy złotych. Kilkadzie-
siąt par bawiło się w domu wesel-
nym „Darjo” w Górkach, którego 
właściciele, państwo Kubikowie 
nieodpłatnie udostępnili salę ban-
kietową, a także zapewnili posiłki 
dla gości. Za darmo wystąpił rów-
nież zespół STANDARD. Podczas 
balu odbyła się licytacja prac ma-
larskich, m.in. powstałych pod-
czas pleneru, który zorganizowa-
ny został z inicjatywy Towarzy-

stwa Przyjaciół Klimontowa. Ar-
tysta plastyk Tomasz Staszewski 
przez wiele godzin malował por-
trety obecnych na imprezie. Do-
chód z ich sprzedaży również 
przeznaczony został na wsparcie 
rewitalizacji klasztoru. 

– To pierwsze pieniądze jakie 
udało nam się zgromadzić – mówi 
ksiądz rektor Wojciech Zasada – 
Przed nami jeszcze długa droga. 
Mam nadzieję jednak, że uda się 
ją przebyć, a efekt naszych starań 
cieszył będzie również przyszłe 
pokolenia.

RAFAŁ STASZEWSKI

Przedruk z tygodnika 
„Niedziela” nr 7 (176),

edycja sandomierska.

PISALI O NAS

KLASZTOR CZEKA NA POMOC
2 lutego odbył się bal charytatywny, z którego dochód przeznaczony 
został na renowację klasztoru podominikańskiego w Klimontowie. 

Pamiêci Pani Anny Kêdzierskiej 
z domu Dobrowolskiej

PIEŒÑ ¯A£OBNA 
ALBO POWTÓRKA Z BAROKU…

Pani Anny nie zobaczysz ju¿ przed domem
Bo wypali³ Bo¿¹ œwieczkê Bo¿y p³omieñ

Ju¿ nie przejdzie Opatowsk¹ ani razu
Tak jak ¿y³a le¿y cicho na cmentarzu

W trumnie cia³o w czasie krótkim czas spopieli
Czaszka trupia bêdzie sterczeæ wœród piszczeli

Arcydziêgiel z niej wyroœnie lub pokrzywa
Prochem zielsko ziemi czarnej siê po¿ywia

Lecz nie dla niej grobu studnia i robaki
Lecz nie dla niej s¹ Uwagi… ksiêdza Baki

Lecz nie dla niej bestie dzikie pêdzla Boscha
Lecz nie dla niej têpej œmierci ostra kosa

Do Ojczyzny Bóg przygarn¹³ j¹ Niebieskiej
Dla niej s³oñca dla niej Pola Elizejskie

W morza chwa³y pozna³ doktor j¹ po g³osie
Doktor Zysman ukochan¹ sw¹ gosposie

Jest on w Bogu choæ ¿ydowin - ewangelik
Jaskó³kami z Klimontowa siê z nim dzieli

Co tam by³o kiedy jego tam nie by³o
Najwa¿niejsze, ¿e rozstanie siê skoñczy³o

Ma³mazyje anielice im poda³y
Krem na chmurach i niebieskie trzy migda³y

Bo nie dla nich grobu studnia i robaki
Bo nie dla nich s¹ Uwagi… ksiêdza Baki

Bo nie dla nich bestie dzikie pêdzla Boscha
Bo nie dla nich têpej œmierci ostra kosa

Pani Anny nie zobaczysz ju¿ przed domem
Bo wypali³ Bo¿¹ œwieczkê Bo¿y p³omieñ

Ju¿ nie przejdzie Opatowsk¹ ani razu
Tak jak ¿y³a le¿y cicho na cmentarzu…
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Urodziłem się 11stycznia 1919 r. w Olbierzowicach. Okres 
mojej młodości przypadł na czas II wojny światowej. Dzie-
liłem los wielu Polaków w okupawanej przez Niemców 

tzw. Generalnej Guberni. Byłem więźniem wielu obozów koncentra-
cyjnych w okresie od 25 lutego 1943 r. do 3 maja 1945 r.: Auschwitz, 
Buchenwald, Rottleberode, Chankiel. W obozie Auschwitz otrzyma-
łem numer ewidencyjny na ,,pasiaku”: 12283948079. To ubranie obo-
zowe przechowuję do dziś jako nieme świadectwo tamtych  tragicz-
nych przeżyć.

To, co przeżyłem w obozach, 
jest koszmarem. Dziś po wie-
lu latach mogę tylko wspomnieć 
tę katorgę zgotowaną przez nie-
mieckiego okupanta. Do najbar-
dziej pamiętnych zaliczam ostat-
nie dni pobytu w obozie. Może 
dlatego przeżyłem te ciężkie dni, 
że mój organizm był silny i zdro-
wy. Tu wykuwał się charakter 
człowieka z żelazną wolą chę-
ci przeżycia. Nic dziwnego, że 
mówiono o nas ,,ludzie z żela-
za”. Takich jak ja ,,ludzi z żela-
za” pozostało już bardzo  niewie-
lu. Dlatego chciałem potomnym 
przekazać kilka słów. 

Był 1945 rok, wojna zbliżała się ku końcowi. Niemcy hitlerowskie 
przeżywały ciężkie dni. Armia Radziecka zbliżała się ze wschodu, na-
tomiast Alianci z zachodu.

Droga Krzyżowa 
Nie mogę sobie do dziś uzmysłowić, dlaczego Niemcy wypędzili 

nas z obozu w Chankiel, w którym przebywaliśmy trzy miesiące. Wa-
runki w tym obozie były bardzo trudne. Racja żywnościowa wynosiła: 
15 dkg chleba oraz zupa z brukwi na obiad (1/4 litra). Tym żyliśmy cały 
dzień. Dnia 1 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się „droga krzyżowa”, któ-
ra trwała 33 dni. W czasie marszu nie dawali nam nic do jedzenia. Ży-
wiliśmy się surowymi ziemniakami i pokrzywami rosnącymi przy ro-
wach. Jeśli ktoś się oddalił, Niemcy go bili, żeby tego, co leżało przy 
drogach nie brać. Przy drogach leżały padłe konie. Kto mógł to urwał 
kawał mięsa i jadł je surowe. Jeśli ktoś nie mógł iść dalej, to Niemiec 
brał za ramię, wpychał do rowu i strzelał.

Pamiętam jak przechodziliśmy przez las, w którym żywiliśmy się 
młodymi pędami liwiny (drzewo wierzbowe). Później zjadaliśmy świe-
że liście i korę z patyków. W ten sposób odżywialiśmy się od 24 kwiet-
nia do 3 maja 1945 roku. Spaliśmy na stojąco w grupach – kto się poło-
żył, to już nie wstał żywy. W południe 3 maja 1945 roku dotarliśmy do 
miasteczka Schwerin. Z obozu w Chankiel wyszło nas około 20 tysię-
cy, a ile dotarło do Schwerina, trudno mi powiedzieć.

Amerykanie – Wolność
Spotkanie z armią amerykańską dało nam nadzieję na życie. Niem-

ców już nie widzieliśmy. Radość – doczekaliśmy wolności. Kto był bar-
dzo chory i słaby, to brali go do specjalnych ośrodków na leczenie i wy-
poczynek. Po miesiącu byłem już w pełni sił i wyruszyłem w drogę po-
wrotną do domu. Ze Schwerina do Poznania przyjechałem rowerem, 
w ubraniu obozowym. Z Poznania przyjechałem pociągiem. Za bile-
ty nie płaciliśmy, gdyż mieliśmy specjalne dokumenty uprawniające do 
bezpłatnego przejazdu do miejsca zamieszkania. W lipcu 1945 roku do-
tarłem wreszcie do rodzinnego domu w Olbierzowicach. Tu musiałem 
przyzwyczajać się do nowych warunków życia. Założyłem rodzinę i do 
dziś pracuję we własnym gospodarstwie.

To nie są bajki
Do niedawna odwiedzałem młodzież w szkołach i przekazywałem 

im własne przeżycia obozowe. Moim pragnieniem jest, żeby przeka-
zać młodemu pokoleniu Polaków pełną prawdę o życiu w obozach za-
głady. Być może dziś młodzież interesuje się innymi sprawami, a moje 
opowiadania traktują jak bajki dla niegrzecznych dzieci. Pokolenie tzw. 
dinozaurów już się kończy. Bez poznania przeszłości nie ma drogi do 
przyszłości. Umacnia to nas w poczuciu własnej godności i godności 
ludzkiej. Oświęcim–Auschwitz nie zarasta trawą, lecz żyje wspomnie-
niami byłych więźniów. 
„Zginam kolana przed tą Golgotą naszych czasów ” – powiedział Jan 
Paweł II, papież Polak, przed ścianą śmierci w Oświęcimiu.
„Ludzie ludziom zgotowali ten los”  – Zofia Nałkowska „Medaliony”.

OPR. M.Ch

OBOZOWE WSPOMNIENIA
WŁADYSŁAWA RABANA

Z OLBIERZOWIC

PRO 
MEMORIA

Świętokrzyski Kurator Oświa-
ty we współpracy ze Świętokrzy-
skim Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli w Kielcach organizuje 
corocznie Konkurs Humanistycz-
ny pod hasłem nawiązującym do 
starożytnej Grecji: ,,Na Parna-
sie w szóstej klasie”. Konkurs ma 
zasięg wojewódzki i jest przezna-
czony dla uczniów klas szóstych 
szkół podstawowych. Do konkur-
su przystępują szóstoklasiści, któ-
rzy przejawiają szczególne uzdol-
nienia i zainteresowania humani-
styczne, wykazują się bardzo do-
brą znajomością treści określo-
nych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego oraz wybra-
nych ścieżek edukacyjnych: (czy-
telniczej i medialnej, regionalnej, 
dziedzictwa kulturowego w regio-
nie, wychowania patriotycznego 
i obywatelskiego), poprawnością 
językową i sprawnością stylistycz-
ną w mowie i piśmie, kulturą sło-
wa oraz umiejętnością korzystania 
z różnych źródeł informacji.

Zadania konkursowe pozwala-
ją uczestnikom wykazać się wie-
dzą i umiejętnościami programo-
wymi, zaś nauczycielom stwarza-
ją okazję do zaprezentowania swo-
jej pracy z uczniem. Dodatkowym 
aspektem Konkursu Humanistycz-
nego jest wyłonienie i promowanie 
szkół, w których nauczyciele reali-
zują skuteczne modele integracji 
przedmiotowej w nauczaniu blo-
kowym.

W roku szkolnym 2007/2008 
Konkurs Humanistyczny przebie-
ga pod hasłem ,,W świecie warto-
ści, w świecie wyborów”. Reali-
zując zadania wyznaczone przez 
Wojewódzką Komisję Konkurso-
wą, we wrześniu 2007 roku jako 
przewodnicząca Szkolnej Komi-
sji Humanistycznej przeprowadzi-
łam wraz z nauczycielami elimi-
nacje wewnątrzszkolne, w których 
brało udział 15 uczniów klas szó-
stych. Szóstoklasiści rozwiązywa-
li test ,,Szlakiem polskich stolic” 

przygotowany przez nauczycieli–
–humanistów z Zespołu Humani-
stycznego naszej szkoły. Test obej-
mował treści nauczania przedmio-
tów humanistycznych z zakresu 
nauki w Szkole Podstawowej.

Do eliminacji gminnych, które 
odbywały się w naszej szkole za-
kwalifikowało się 11 uczniów, któ-
rzy za rozwiązanie testu otrzymali 
wymaganą ilość punktów.

Po raz pierwszy w historii Kon-
kursu Humanistycznego byliśmy 
gospodarzami eliminacji gmin-
nych – 8 listopada 2007 roku go-
ściliśmy w naszej szkole uczniów 
z miejscowości: Baćkowice, Piór-
ków, Modliborzyce oraz Nawodzi-
ce. Jako przewodnicząca Komisji 
Konkursowej wraz z nauczycie-
lami wyżej wymienionych szkół 
oceniałam test przygotowany 
przez Wojewódzką Komisję Kon-
kursową w Kielcach. Test składał 
się z zadań zamkniętych wymaga-
jących wyboru bądź uporządkowa-
nia gotowych odpowiedzi, a także 
z zadań otwartych krótkiej odpo-
wiedzi oraz z jednego zadania roz-
szerzonej odpowiedzi. Wymaganą 
liczbę punktów kwalifikującą do 
dalszych eliminacji na etapie re-
jonowym uzyskało 8 uczniów na-
szej szkoły.

Eliminacje odbyły się 13 grud-
nia 2007 roku w SP nr 4 w San-
domierzu. Zadaniem uczestników 
było zredagowanie dłuższej wy-
powiedzi na jeden z trzech tema-
tów zaproponowanych przez Wo-
jewódzką Komisję Konkursu Hu-
manistycznego. Prace pisemne 
były oceniane według wyznaczo-
nych kryteriów. Oceniano m. in. 
wyraźny związek treści z tema-
tem, wartości merytoryczne wy-
powiedzi, poprawność kompozy-
cyjną, językowo-stylistyczną, orto-
graficzną i interpunkcyjną, orygi-
nalność ujęcia tematu oraz estetykę 
pracy. Wszyscy szóstoklasiści z na-
szej szkoły napisali prace o różno-
rodnej tematyce. Najlepiej jednak 

z wyznaczonym zadaniem poradzi-
ły sobie uczennice: Edyta Gawlak 
z klasy VIa (opiekun: Jolanta Ka-
niewska) i Karolina Sierant z kla-
sy VIc (opiekun: Maria Gładysz). 
Tematem ich pięknych prac było: 
,,Niektórzy ludzie wkraczają w na-
sze życie i szybko odchodzą. Inni 
pozostają przez jakiś czas, zosta-
wiają ślad naszych sercach i nigdy 
już nie jesteśmy tacy jak przedtem” 
oraz ,,Opowiedz o swoim spotka-
niu z człowiekiem, który nauczył 
Cię cenić w życiu pewne warto-
ści”. Szóstoklasistki uzyskały od-
powiednią ilość punktów i zosta-
ły finalistkami Konkursu Huma-
nistycznego. Przygotowują się pod 
kierunkiem nauczycieli-humani-
stów do eliminacji wojewódzkich, 
które odbędą się 15 marca 2008 
roku w Kielcach. Ich zadaniem jest 
przygotowanie prezentacji teczek 
tematycznych portfolio na wybra-
ny temat związany z hasłem tego-
rocznego konkursu. Fakt, że znala-
zły się one w finale Konkursu cie-
szy ich opiekunów i dyrekcję szko-
ły. Świadczy o dobrym poziomie 
nauczania w naszej szkole.

Jako lider Zespołu Humani-
stycznego, wychowawca i opie-
kun przygotowujący corocznie 
uczniów–szóstoklasistów do 
udziału w Konkursie Humani-
stycznym składam podziękowania 
pani dyr. Elżbiecie Czajkowskiej, 
również polonistce za okazaną po-
moc w przeprowadzeniu Konkur-
su, za zrozumienie i serdeczność 
wobec uczniów i opiekunów, zaś 
nauczycielom-polonistom: Marii 
Gładysz i Danucie Kowalskiej za 
ogromny wkład pracy z uczniem, 
pracę w komisjach, osobiste za-
angażowanie w przygotowanie 
uczniów oraz promowanie naszej 
szkoły nie tylko w środowisku lo-
kalnym, ale również w skali woje-
wództwa.

MGR JOLANTA KANIEWSKA

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

W PSP W KLIMONTOWIE

NA PARNASIE W SZÓSTEJ KLASIE

Przedszkole Samorządowe w Klimontowie jest in-
stytucją opiekuńczo–wychowawczo–dydaktyczną dla 
dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat, wspierającą wychowa-
nie rodzinne. Podstawowym zadaniem naszego przed-
szkola jest zapewnienie dzieciom opieki oraz wszech-
stronnego  rozwoju psychofizycznego i społecznego. 
Kadra pedagogiczna podejmuje systematyczne działa-
nia wychowawczo–dydaktyczne, przygotowując dzie-
ci do nauki w szkole. Swoją pracę opiera między inny-
mi na umiejętności korzystania z komputera, wdraża-
jąc program nauczania początkowego IMB Kid Smart 
skierowany do dzieci przedszkolnych.

Dzięki temu programowi dzieci uczą się podstaw 
obsługi komputera, rozwijają swoją spostrzegawczość 
wzrokową, wzbogacają wiedzę o nowe doświadcze-
nia. Ponadto dzieci uczestniczą w zajęciach z religii, 
muzyki, j. angielskiego oraz w spotkaniach z pracow-
nikami instytucji społecznych, między innymi: listo-
noszem, piekarzem policjantem, strażakiem.

Ważnym elementem pracy przedszkola są uro-
czystości związane z aktualnym kalendarzem wy-
darzeń. W styczniu br. obchodziliśmy Dzień Bab-
ci i Dziadka oraz zorganizowałyśmy choinkę nowo-
roczną. Spotkania te cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem w naszym środowisku. Każda przygoto-

wana uroczystość angażuje wszystkie dzieci, ucząc je 
zgodnego i umiejętnego współdziałania w grupie ró-
wieśniczej oraz pokazania się przed szerszą publicz-
nością. W organizowaniu każdej z tych imprez poma-
gają nam rodzice naszych wychowanków.

Efekty naszej pracy zależą również od dobrej 
współpracy z Wójtem oraz Radą Gminy, dzięki któ-
rym nasze przedszkole jest estetycznie wyposażone. 
Przedszkole stanowi dla dziecka pewnego rodzaju 
fundament będący podstawą jego dalszego rozwoju. 
To tu dziecko zaczyna myśleć i poznawać, tu zawie-
ra przyjaźnie i doznaje pierwszych rozczarowań. Jest 
więc swoistą szkolą życia dla najmłodszych.

JOLANTA KACZMARCZYK

NASZE PRZEDSZKOLE



GŁOS KLIMONTOWA4

Wśród wielu pięknych rosyjskich baśni jest opowieść 
o carewiczu Iwanie, który stojąc na rozdrożu rozmyśla nad 
tym, jaką ma wybrać drogę. Decyzja nie jest łatwa, gdyż jed-
na jest drogą życia a druga prowadzi ku śmierci. W życiu 
każdego człowieka bywają takie chwile, w których podjąć 
należy decyzje o znaczeniu przełomowym. Nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać, że skutków błędnych decyzji w skraj-
nych przypadkach nie sposób już w wymiarze ziemskim na-
prawić. Te trafne, dla odmiany, potrafią zmienić życie jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Na takim właśnie bajkowym rozdrożu stanął absolwent 
wydziału medycznego Cesarskiego Uniwersytetu Warszaw-
skiego 28-letni Jakub Szulim Zysman. Zapewne po długich 
namysłach podjął on w 1889 r. jedną z najważniejszych de-
cyzji w swoim życiu. Postanowił przyjąć chrzest w kościele 
Augsbursko–Reformowanym. Z pozoru wydawać się może, 
że decyzja ta miała charakter wyłącznie religijny. W ów-
czesnych realiach konsekwencje jej dotykały jednak przede 
wszystkim wymiaru społecznego. Zmiana wyznania trak-
towana była przez większość Żydów jak zdrada własnego 
narodu. Przytoczmy fragment głośnego artykułu pt. „Nie–
–Żyd” z warszawskiego tygodnika „Izraelita”(rok 1888, nr 
35, s. 293 – 294): „Ci co masę biedną opuszczają, dla odłą-
czenia się od słabych, poniżonych, a włączania się w silnych 
i poważnych i poważanych, jak bądź wielkimi mogą być ko-
rzyści na tej zmianie przez nich same osiągnięte, popełnia-
ją zawsze, w obliczu „niezależnej” etyki, akt niechlubnego 
samolubstwa, a wobec ogółu, z którym łączy ich ród  - akt 
sprzeniewierzenia się obowiązkom, jakie względem ogółu  
tego na nich ciążą. (...) Żyd oświecony, odłączający się z ja-
kich bądź pobudek od współczesnej swej masy, nader nie-
sympatyczne robi wrażenie. Widzę w nim nie prostego żoł-
nierza, uciekającego z pod chorągwi, z tchórzliwej obawy, by 
jedna z kul sypiących się gradem dookoła i jego trupem nie 
położyła, co jest poniekąd do wytłumaczenia, ale widzę jed-
nego z wodzów, który zamiast poprowadzenia swego zastępu 
przez pola ogniem zajęte, ucieka sam w dal, gdzie bezpiecz-
no i wygodnie, a nieszczęsny swój hufiec zostawia bezporad-
nie na łup dziesiątkujących go pocisków.” 

Dla człowieka wychowanego w kręgu wyznania mojże-
szowego krok taki wiązał się z całkowitym zerwaniem wię-
zów rodzinnych i wykluczeniem ze środowiska. I tak też 
się stało w przypadku dr Zysmana. Gdy został odepchnięty 
przez najbliższych postanowił całkowicie wymazać ich z pa-
mięci. Zaczął nowe życie. Był człowiekiem bez przeszłości. 
Jego dzieci, które przyszły na świat wiele lat później, nigdy 
nie poznały dziadków. Nie znały też wielu ważnych faktów 
z biografii swojego ojca. Już do końca życia dr Zysman bę-
dzie bardzo skutecznie uprawiał mistyfikację biograficzną, 
opowiadając na przykład znajomym, że z pochodzeniem jest 
Niemcem a jego najbliższa rodzina zmarła na chorobę za-
kaźną, gdy miał zaledwie kilka lat.

Zastanówmy się teraz, co mogło być powodem zmia-
ny wyznania? Nic nie wskazuje na to, że decyzja ta mia-
ła podłoże religijne. Oczywiście musimy pamiętać, że do-
tykamy tu sprawy o naturze bardzo osobistej i trudno w ta-
kich kwestiach o jednoznaczną ocenę. Z zachowanych wspo-
mnień nie wynika, że dr Zysman był praktykującym ewan-
gelikiem. Zmiana wyznania nie była również determinowa-
na kwestiami zawodowymi. Wielu lekarzy wyznania moj-
żeszowego z powodzeniem prowadziło dobrze prosperują-
ce prywatne praktyki. A może powodem była po prostu mi-
łość? Doktor Zysman zakochał się i zmiana wyznania była 
niezbędna do zawarcia związku małżeńskiego. I w tym przy-
padku sprawa nie jest taka jednoznaczna. Jego żona Maria 
Eufemia z Modzelewskich była wyznania rzymskokatolic-
kiego. Dlaczego w takiej sytuacji zdecydował się przystą-
pić do kościoła ewangelickiego? Gdy przyszła na świat trój-
ka ich dzieci: Jerzy, Irena i Wiktor (znany później jako Bru-
non), wszystkie zostały ochrzczone w kościele rzymskoka-
tolickim i wychowywane zgodnie z jego zaleceniami. Póź-
niej wszyscy przyjęli nazwisko Jasieński w wyniku fikcyj-
nego procesu adopcyjnego, który przeprowadzono gdzieś 
daleko na Wileńszczyźnie. Oddajmy głos Teodorowi Jeske–
–Choińskiemu (Neofici Polscy. Materiały historyczne. War-
szawa 1904, s. 174): „Nie kościół rzymskokatolicki pociągał 
Żydów postępowych. Którzy byli w istocie oświeconymi lub 
uważali się za oświeconych, garnęli się przeważnie do wy-
znań protestanckich, do Augsbursko–Ewangelickiego i Au-

W 147 ROCZNICE URODZIN DOBREGO DOKTORA

SŁOWO O JAKUBIE ZYSMANIE ALBO 
PRZYPOWIEŚĆ O CAREWICZU IWANIE

gsbursko–Reformowanego. Ci wszyscy, którzy wynieśli się 
ponad kapotowy motłoch żydowski, czy wyższą kulturą, czy 
urzędem, czy majątkiem, stanowiący inteligencję żydowską, 
odrywając się od swojego narodu, spieszyli w objęcia Lutra 
albo Kalwina.”

Tak czy inaczej dr Zysman wybrał Polskę za swoją ojczy-
znę. I to właśnie dla niej zdecydował się na żmudny i bole-
sny proces asymilacji. A że miał przy tym kompleksy swe-
go „nienajlepszego” pochodzenia, to już całkiem inna spra-
wa. Niestety, znaczna część społeczeństwa polskiego do ta-
kich osób podchodziła z dużą podejrzliwością, a nawet nie-
chęcią. Teodor Jeske–Choiński pisał („Rola” rok 1883, nr 19, 
s. 9): „Jesteś Żydem, bądź nim! Milszy nam ciemny ortodoks 
Żyd, aniżeli cywilizowane zero, bo pierwszy wierzy w coś, 
jest czymś, a drugi nie daje żadnej gwarancji. Dla geszeftu 
sprzeda, przeszachruje wszystko, gdyż jest zwolennikiem bez-
względnego, podłego utylitaryzmu.”

Dla dr Zysmana małą ojczyzną został z wyboru Klimon-
tów. I zrobił dla niego o wiele więcej niż Polacy z urodzenia. 
Przytoczmy tutaj fragment wspomnień księdza Wawrzyńca 
Kuklińskiego (Miasto prywatne Klimontów i jego kościoły, 
Sandomierz 1911, s. 40 – 41): „Jego przyjazd do Klimonto-
wa rzucił postrach na wyzyskiwaczy, zwłaszcza kiedy rozpo-
czął swoją działalność. Pomijam zdolności dr Zysmana jako 
medyka, którego po prostu rozrywają, i w najdalsze okoli-
ce zapraszają do chorych, a powiem słów parę o działaczu 
społecznym. W podziw wprowadza każdego szczególniejsza 
zdolność dr Zysmana w organizacji pożytecznych instytu-
cji dla polepszenia bytu materialnego społeczeństwa, wśród 
którego mieszkał. W pracy społecznej jest p. Zysman nie-
zmordowany. Jest wybornym inicjatorem, dla którego nic na 
przeszkodzie stanąć nie może, bo silna jego wola, i umiejęt-
ne branie się do rzeczy, przy współudziale dobrze myślących 
obywateli, wszelkie trudności przezwycięża. Od dr Zysmana 
wyszła myśl założenia Towarzystwa Pożyczkowo–Oszczęd-
nościowego, które obecnie świetnie prosperuje. Wraz z pa-
nami Włodzimierzem i Michałem Karskimi, z udziałem wie-
lu innych obywateli i mieszczan klimontowskich, przeprowa-
dził p. Zysman szosę do Klimontowa i złączył ją z szosą opa-
towską. Staraniem jego i p. W. Karskiego miejscowa poczta 
przywozi gazety i pisma codzienne. W urządzeniu szkoły Ma-
cierzy wraz z p. Karskim i miejscowym proboszczem czyn-
ny brał udział, miejsca niemożebne do przebycia zabrukował 
(wieś Borek i rynek w części) a obecnie z p. Karskim wpłynął 
na przeprowadzenie telegrafu z Klimontowa do Opatowa (te-
legraf w ruch wprowadzony 18 października 1910 r.). Gdyby 
ten człowiek nic więcej nie zrobił dla miasta, to już ta pamięć 
jego dobroczynnego pobytu w Klimontowie na długie lata by 
się utrwaliła.”

Czy tak radykalne i ostateczne zaparcie się swego pocho-
dzenia przez dr Zysmana nie miało wpływu na wybory ży-
ciowe jego syna? Brunon Jasieński, wybitny poeta autor słyn-
nego tomiku „But w butonierce”, poematu „Słowo o Jakubie 
Szeli”, animator polskiego futuryzmu, twórca głośnej w Eu-
ropie powieści „Palę Paryż” w pewnych skomplikowanych 
politycznie okolicznościach wyrzekł się polskości i postano-
wił pisać w języku, którym mówił Lenin. Czy różnica mie-
dzy nimi sprowadza się tylko do tego, że w imię wyższych ra-
cji ojciec przestał być Żydem a syn Polakiem? Jakub i Brunon 
mieli po 28 lat, gdy postanowili dokonać przełomu w swoim 
życiu. Jakub poprosił o chrzest w kościele augsbursko–refor-
mowanym, Brunon pojechał z Paryża do Rosji sowieckiej, by 
zostać namaszczony na komunistę. Obydwaj zmuszeni byli 
do zerwania wszelkich więzi rodzinnych. W imię przyszłości 
wyrzekli się przeszłości. Jeden pomagał człowiekowi, które-
go spotykał na swojej drodze. Drugi chciał poprzez politykę 
pomagać od razu milionom. Dla jednego ojczyzną był Kli-
montów, dla drugiego cały świat. Nim jednak tak się stało 
i czas się wypełnił, znaleźli się jak carewicz Iwan na rozstaju. 
Mieli do wyboru dwie drogi. Pierwsza była drogą życia, dru-
ga prowadziła ku śmierci. Jakub Zysman odszedł w aureoli 
bohatera. Żegnały go wielotysięczne tłumy. Brunon Jasień-
ski został uznany przez sowiecki wymiar sprawiedliwości za 
zdrajcę. Po długim pobycie w więzieniu i torturach wybawie-
niem okazały się dla niego kule plutonu  egzekucyjnego. Po-
chowany został w zbiorowej mogile pod Moskwą. Dziś już 
nie sposób precyzyjnie ustalić miejsce jego pochówku. Od 
zapomnienia uratowała go twórczość literacka.

MIESZKO BANASIAK butonierka@poczta.onet.pl

Włodek Przybył

SERCE I MIŁOŚĆ
Chciałbym kochać i być kochanym
lecz czasem nie czuję...  nie widzę... i nie dotykam.
Myślami błądzę - ciągle czegoś szukam,
myślami jestem daleko prawie sięgam gwiazd.
Po chwili wracam ciałem i duszą,
tam gdzie moje serce i cały mój świat.
Serca nie można oszukać,
zaczyna bić cicho - spokojnie
Za chwilę głośno tłuc.
Miłości nie można kupić,
ona przychodzi sama.
Nie możesz być kochanym,
skoro jej nie odpowiada. 

Helena Adamczak

POLSKA MOJA OJCZYZNA
Polska moja ojczyzna
Jest piękna jak miesiąc maj.
Dałeś jej Boże wszystkie bogactwa naturalne.
Jeszcze jej mądre rządy daj
Choć było trzy rozbiory,
To Polska zmartwychwstała
Tak wielkich handlarzy
I tylu aferzystów w historii swojej nie miała
Majątek narodowy jak dym z fajki puszczają
Jeszcze na dodatek naszą Matkę Ziemię
Obcym za grosze oddają
Jeśli Polskę sprzedadzą
Zmartwych już nie powstanie,
Może na pamiątkę,że tu kiedyś była
Księstwo Polskie zostanie
Więc szanowni rodacy my się za ręce weźmy
Naszemu domowi kochanej Ojczyźnie
Na ratunek pośpieszmy.
Unia to Koń Trojański 
dziś do nas podstawiany
Narodzie obudź się,Polaku obudź się
Bo jesteś sprzedawany.

Stanisław Sas Tarnawski

KOŚCIÓŁ  ŚW. MICHAŁA

Kościół świętego Michała w Sandomierzu
wyczarował na płótnie Janusz Stypa.
Romantyczny, wyniosły klasztor
wygląda niczym francuski barokowy zamek
otulony złotymi lipami, spowity poezją
i patyną czasu.
Potężne, grube mury, strzeliste, korynckie kolumny
zwieńczone pieknymi liśćmi akantu,
zachwycają turystów z całego świata.
Podniosłem głowę i zobaczyłem gotycki,
turkusowy dach, przybrany szmaragdowym welonem 
i złocistymi promieniami słońca.
Purpurowe jesienne liście usypiają moje oczy,
a bukiety herbacianych róż,
stojące w srebrnych flakonach na ołtarzu,
zachęcają do wieczornej modlitwy.
Poezja ukryta w barwnych płótnach włoskich mistrzów,
ukazuje nam scenę ukrzyżowania Zbawiciela.
Inny obraz przedstawia cudowną Madonnę 
z dzieciątkiem Jezus.
Płynie muzyka organowa Bacha, 
cóż za niezmierzona piękność i niezwykła siła tej muzyki,
która unosi duszę do nieba.
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W obecnym roku liturgicznym dość wcześnie 
rozpoczęliśmy Wielki Post. Jest on okresem 
przygotowującym nas do przeżywania naj-

bardziej znaczącej dla całej religii chrześcijańskiej Niedzie-
li Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Paschy, która w tym 
roku przypada na dzień 23 marca. Warto przy tym przypo-
mnieć, że wszystkie niedziele roku są pamiątką zwycięstwa 
Chrystusa nad śmiercią.

W początkach chrześcijaństwa Wielki Post trwał zaled-
wie czterdzieści godzin i obejmował Wielki Piątek i Wiel-
ką Sobotę. Jednak od Soboru Nicejskiego (325 r.) wprowa-
dzono w Kościele post czterdziestodniowy, a obchody Pas-
chy rozciągnięto na trzy dni (triduum): Wielki Piątek, Wiel-
ką Sobotę i Wielką Niedzielę. Zwróćmy uwagę, że właśnie 
czterdziestodniowy post ma swoje biblijne uzasadnienie 
w tekstach ewangelicznych mówiących o poście Chrystusa 
na pustyni (por. Mt 4,2; Mk 1,13; Łk 4,2).

Środa Popielcowa jest dniem rozpoczynającym okres 
Wielkiego Postu (wyjątkowo w rycie ambrozjańskim I. Nie-
dziela Wielkiego Postu otwiera bezpośrednie przygotowa-
nie do przeżyć paschalnych). Wymownym obrzędem w li-
turgii eucharystycznej Środy Popielcowej jest błogosławień-
stwo popiołu i posypywanie znakiem krzyża głów zgroma-
dzonych wiernych. Popiół sporządzony jest z palm poświę-
conych w Niedzielę Męki Pańskiej poprzedniego roku. Ka-
płan, który posypuje nim głowy wiernych wypowiada sło-
wa: „Czyńcie pokutę i wierzcie Ewangelii” lub: „Pamiętaj 
człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Ge-
neza tego obrzędu sięga wczesnego średniowiecza, kiedy to 
wypędzano publicznych pokutników ze świątyni nawiązu-
jąc do biblijnego obrazu wypędzenia Adama i Ewy z raju po 
grzechu pierworodnym. W X w. posypywano głowy popio-
łem już nie tylko publicznym pokutnikom, ale wszystkim 
wiernym zgromadzonym w kościołach w Środę Popielco-
wą. Obrzęd ten przetrwał do naszych czasów, choć w póź-
niejszych wiekach zanikł zwyczaj czynienia publicznej po-
kuty. Zastosowanie popiołu w liturgii ma przede wszystkim 

znaczenie symboliczne. Popiół bowiem, jako produkt dzia-
łania ognia, wyraża przemijanie, oczyszczenie oraz pośred-
nio zmartwychwstanie. Chrześcijanie, którzy przyjmują po-
piół na swoje głowy powinni uświadamiać sobie, że jest on 
symbolem zachęcającym do czynienia pokuty i odwróce-
nia się od zła.

Z innych ważnych spraw dotyczących Wielkiego Postu 
należy odnotować, że obowiązuje fioletowy kolor szat litur-
gicznych (z wyłączeniem świąt i uroczystości). W IV. nie-
dzielę tegoż okresu dozwolony jest również, obok fioletu, 

WIELKI POST
POKUTA

z pokorą wchodzę
na pustynię pokuty
by odnaleźć drogę
własnego nawrócenia

posypuję popiołem
nie tylko głowę
lecz słowa kolące
myśli nieujarzmione
uczucia przyziemnie
zranione oczekiwania

a kiedy już wszystko
przykryję popiołem
zaszczepię winnicę
i będę ją doglądał
aż nadejdzie czas
winobrania

(z tomiku „Ogrody milczenia”, 2006)

kolor różowy, co należy do rzadkości liturgicznej. Nie przy-
ozdabia się też w tym okresie ołtarzy kwiatami. Jeśli zaś 
chodzi o teksty liturgiczne, to w czasie trwania Wielkie-
go Postu przewijają się trzy główne tematy: pokuta, chrzest 
i Męka Jezusa Chrystusa. Przez pokutę rozumiemy modli-
twę, post i jałmużnę. W zgromadzeniach eucharystycznych 
Wielkiego Postu śpiew Alleluja jest zastąpiony aklamacją: 
„Chwała Tobie, Królu wieków” albo „Chwała Tobie, Słowo 
Boże”. W Mszach św. poszczególnych niedziel tego okre-
su opuszcza się hymn „Chwała na wysokości Bogu”. W ko-
ściołach organizowane są rekolekcje parafialne, nabożeń-
stwa: pokutne, Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów z kaza-
niami pasyjnymi. Warto w nich uczestniczyć, aby pod prze-
wodnictwem duchowym wkroczyć na drogę naszego na-
wrócenia i nią postępować.

We współczesnym świecie niełatwo docieramy do praw-
dziwej treści jaką niesie ze sobą okres Wielkiego Postu. Co-
raz szybsze tempo życia odciąga nas i nawet odzwyczaja 
od zastanawiania się nie tylko nad naszym postępowaniem, 
ale w ogóle nad czymkolwiek. Wielu ludzi traktuje obec-
nie Wielki Post jako czas, w którym należy powstrzymy-
wać się od hucznych zabaw, przestrzegać postów, uczestni-
czyć w nabożeństwach wielkopostnych itp. A przecież nie 
o to tylko chodzi. Błędnie rozumuje się, że pokuta to przede 
wszystkim przestrzeganie wprowadzonych przez Kościół 
zakazów, których nawet nie potrafimy wyjaśnić. Tymcza-
sem istotą pokuty jest wewnętrzna przemiana. Pokuta to od-
wrócenie się od wszelkiego zła, to zwrócenie się ku Bogu 
i spojrzenie na wszystkich ludzi przez pryzmat Chrystuso-
wej miłości i przebaczenia.

DON ADALBERTO

Herbarz Kaspra Niesieckiego 
tak herb przedstawia: ,,Topór” – 
w polu czerwonym na tarczy znak 
główny (topór) prezentuje się w ko-
lorze szarostalowym stylizowanym 
czarnymi akcentami. Rękojeść zło-
cista cieniowana brązem, zaś nad 
hełmem i nad koroną widnieje dru-
gi, lecz znacznie mniejszy topór, 
wbity w złotą koronę z błękitny-
mi półcieniami. Po bokach tarczy 
umieszczone są liście akantu.

Topór jest najstarszym herbem 
polskim, którym m.in. pieczętowa-
ły się takie rody szlacheckie jak 
Ossolińscy, Norwidowie (poeta 
Cyprian Kamil Norwid), Dzierż-
biccy, Grabowscy, Morscy, Tarło-
wie (ksiądz Leon Tarło – proboszcz 
i infułat Parafii Rzymsko–Katolic-
kiej w Klimontowie w latach 1929-
-1932.) Ossolińscy początkowo na-
zywali się Toporczykami, używa-
jąc nazwiska od swego znaku ro-
dowego na tarczy. Dopiero w póź-
niejszym czasie przyjęli swą god-
ność od gniazda rodowego Osso-
lin, położonego nieopodal Klimon-
towa. Jan Zbigniew Ossoliński – 
wojewoda sandomierski – założył 
miasto Klimontów (1604), nadając 
mu prawa magdeburskie na mocy 
królewskiego przywileju za pano-
wania  Zygmunta III Wazy. Jerzy 
Ossoliński (syn Zbigniewa), wiel-
ki kanclerz koronny, to postać wy-
jątkowa. Odegrał dużą rolę w cza-
sie konwokacji i edukacji w 1632 
r. stawał w obronie stanu duchow-
nego, a nawet wypowiedział zna-
ne słowa, że kościół katolicki jest 
gospodarzem w Polsce. Po posel-
stwie do Rzymu (27 listopada 1633 
r.) Jerzy Ossoliński szybko awan-
sował do największych godno-

ści w Rzeczypospolitej: w 1635 
r. został marszałkiem Izby Posel-
skiej i namiestnikiem królewskim 
w Prusach Książęcych, w 1638 r. 
awansuje na podkanclerza koron-
nego, zaś w 1643 r. zostaje wiel-
kim kanclerzem koronnym.

W czasie sławnego poselstwa 
do Rzymu Jerzy Ossoliński otrzy-
mał od Papieża Urbana VIII tytuł 
książęcy. W drodze powrotnej do 
kraju zatrzymał się na dworze swe-
go przyjaciela Ferdynanda II Habs-
burga, który jako panujący Cesarz 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego 
Narodu Niemieckiego nadał Osso-
lińskiemu także tytuł książęcy. 
Wydarzenie to odnotowano w her-
barzu niemieckim z zamieszcze-
niem herbu Topór z podpisem von 
Ossolin i podaniem daty: 1633 r.

Wracając do herbu rodowego 
Ossolińskich, przypomnieć wypa-
da, że ,,Topór” widnieje nad wej-
ściem do kaplicy nagrobnej Ojców 
Dominikanów w Klimontowie. 
Jest to piękna płaskorzeźba wyko-
nana w białym piaskowcu, spowita 
liśćmi akantu z uroczymi postacia-
mi aniołów w stylu renesansowym. 
W prezbiterium kościoła św. Jacka 
znajdują się portrety (olej, płótno) 
Zbigniewa i Jerzego Ossolińskich. 
Na portretach także widoczny jest 
herb Topór z ujęciem korony ksią-

żęcej widocznej przy osobie Jerze-
go. W barokowym pokolegiackim 
kościele pw. św. Józefa herb To-
pór został umieszczony na orga-
nach. Na tym niezwykle pięknym 
instrumencie z postacią króla Da-
wida grającego na harfie, herb To-
pór prezentuje się na podwalu. Tak-
że na bramie wjazdowej do zamku 
Krzyżtopór w Ujeździe artysta wy-
rzeźbił duży krzyż łaciński i „To-
pór” o znacznych rozmiarach, jako 
wieczne insygnia Ossolińskich. 
Autorem sławetnego tekstu o wjeź-
dzie do Wiecznego Miasta jest 
ksiądz Augustyn Kordecki – przeor 
Klasztoru Jasnogórskiego. Histo-
rię owego słynnego i uroczystego 

KLEJNOT

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – CZ. I
INFORMACJA

wjazdu do Rzymu opisał w książ-
ce zatytułowanej ,,Dzwonek Czę-
stochowski”. Biblioteka Narodowa 
w Warszawie posiada tylko dwa eg-
zemplarze tego rzadkiego wydania. 
Dlatego na koniec pozwolę sobie 
zamieścić fragment owego piękne-
go tekstu: ,,W ruchomym szpalerze 
szeroko rozstawionych Szwajcarów 
poprzedzony kompanią piechoty 
polskiej w mundurach niebieskich 
z guzami i piórami jechał Gębic-
ki, sekretarz poselstwa. Tuż za nim 
dwóch prałatów strojnych we fio-
lety: arcybiskup amazyjski, mar-
szałek dworu poselskiego i Cajeta-
ni, patryarcha aleksandryjski a po-
środku nich Ossoliński. Suknia na 

czarnym jedwabiu w złote łuski ha-
ftowana bogatym futrem ozdobio-
na miała u spięcia po 20 szerokich 
pętlic dyamentowych i tyleż guzów 
sporych, każden z jednej sztuki dy-
amentu. Karabelę, klejnotami sa-
dzoną na 20 tysięcy dukatów sza-
cowano; czołdar (czaprak) perła-
mi i rubinami był posnuty. Siwy 
koń świecił chryzolitami, strojny 
w czarne pióra przy uszach trzę-
sły mu się czuby gęsto dyamenta-
mi przeplatane i siedzenie nad nim, 
a nawet strzemiona drogiemi ka-
mieniami sadzone. Ten strój dy-
amentowy dodawał blasku poważ-
nej osobie Posła. Ubiór jego z da-
leka szary  za zbliżeniem rozrzu-
cał iskry dyamentów. Wyglądał jak 
szary zmierzch.”

OPR. STANISŁAW SAS TARNAWSKI

OSSOLIÑSKICH

Informacja jest bardzo ważnym gatunkiem wypo-
wiedzi dziennikarskiej, ponieważ stanowi aż 70 pro-
cent zawartości prasy. Aby prawidłowo stworzyć infor-
mację, należy dostosować się do następujących reguł:
• odpowiedzieć na pytania: kto? co? gdzie? kiedy? 

jak? dlaczego? z jakim skutkiem?
• zastosować tzw. zasadę odwróconej piramidy, która 

polega na tym, że najważniejsze fakty powinny się 
znaleźć na początku tekstu, czyli w pierwszym zda-
niu bądź akapicie.

Ta początkowa, najważniejsza część informa-
cji nazywa się z angielskiego lid (lead). Streszcza on 
i akcentuje to, co autor uznał za najistotniejsze w swo-
jej wypowiedzi. Jest to wprowadzenie do tekstu tłu-
stym drukiem i zwykle decyduje o tym, czy czytel-
nik zainteresuje się treścią i przeczyta całość tekstu, 
czy go pominie.

Informacja powinna być podana w sposób obiek-
tywny, rzetelny i zwięzły. Dodanie własnego komen-
tarza niszczy bezstronność. Autor nie może ujawniać 
swojego stosunku emocjonalnego. Dziennikarz musi 
być odpowiedzialny za podawaną informację, nie 
wolno mu kłamać i manipulować faktami.

Po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami do-
tyczącymi informacji, weź teraz do ręki jakąś gazetę, 
odszukaj informację i przeanalizuj ją. Zwróć uwagę 
na tytuł, jego odniesienie do treści, lid, na to, czy au-
tor odpowiedział na wszystkie pytania oraz na zacho-
wanie zasady odwróconej piramidy.

W przyszłym numerze nauczymy się pisać arty-
kuł informacyjny.

AGNIESZKA KRUPA

Na podst. książki St. Bortnowskiego

„Warsztaty dziennikarskie”, Warszawa 2003

Aby zachęcić Was, drodzy czytelnicy do czynnego udziału w tworzeniu naszej lokalnej gazety, proponuje-
my cykl artykułów poświęconych teorii tworzenia gatunków dziennikarskich i mamy nadzieję, że szybko 

zobaczymy efekty Waszej pracy w praktyce. A więc ćwiczcie i doskonalcie swoje umiejętności.
Na początek zapoznacie się z zasadami pisania informacji.
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Program Integracji Społecznej jest jed-
nym z komponentów Poakcesyjnego Pro-
gramu Wsparcia Obszarów Wiejskich 
(PPWOW) realizowanego przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej. Na jego 
realizację przeznaczono 47,21 mln euro, 
w tym 40 mln euro na usługi społeczne w ra-
mach Programu Integracji Społecznej. Pro-
gram jest realizowany na podstawie umowy 
pożyczki z Bankiem Światowym.

Do Programu zakwalifikowano 500 
polskich gmin, w tym 97 z województwa 
świętokrzyskiego. Gminy te zostały wy-
brane na podstawie wskaźników uwzględ-
niających ich położenie geograficzne, sy-
tuację demograficzną oraz społeczno-go-
spodarczą.

Główne cele działań podjętych w ra-
mach Programu Integracji Społecznej, 
to:
• Budowa potencjału gmin wiejskich w za-

kresie strategicznego planowania i realizo-
wania polityki społecznej na poziomie lo-
kalnym.

Niezwykle istotny na poziomie formu-
łowania gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych lub aktualizowa-
nia już istniejącej jest fakt, iż lokalne stra-
tegie powinny powstawać w wyniku dysku-
sji środowisk lokalnych, z uwzględnieniem 
liderów lokalnych społeczności (m.in.: in-
stytucje samorządowe, kościelne, szkoły, 
ośrodki zdrowia, organizacje pozarządo-
we) oraz pozostałych mieszkańców gmi-
ny. Program Integracji Społecznej, w zależ-
ności od potrzeb, będzie pomagać gminom 
w tworzeniu lub uaktualnianiu istniejącego 
dokumentu. 
• Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

poprzez budowanie sieci usługodawców.
Program ma stanowić istotne wspar-

cie dla gmin we wdrażaniu strategii roz-
wiązywania problemów społecznych po-
przez finansowanie projektów z nich wy-
nikających. Każda gmina przygotuje wła-
sny plan usług uwzględniający jej specy-
ficzną sytuację. Finansowaniu z Progra-
mu Integracji Społecznej podlegają nastę-
pujące usługi:

Grupa I – Usługi dla osób starszych, 
np.: 
- usługi opiekuńcze o różnym zakresie 

i charakterze – zależnie od indywidual-
nych potrzeb – zaczynając od pomocy są-
siedzkiej, a kończąc na usługach profesjo-
nalnie przygotowanych opiekunek;

- środowiskowe formy opieki nad osobami 
starszymi;

- rozwój usług wspomagających (np.: trans-
port, gastronomia, kształcenie ustawicz-
ne, wypożyczalnie sprzętu ułatwiającego 
samodzielne funkcjonowanie czy pielę-
gnację);

- pomoc w okresowym wyręczaniu rodziny 
w sprawowaniu opieki nad osobą starszą;

- działania wspierające w wykonywaniu 
drobnych prac remontowych;

- mieszkania chronione;
- wspieranie różnych form samopomocy;
- rozwój lokalnych instytucjonalnych form 

opieki, itp.
Grupa II – Usługi dla dzieci i mło-

dzieży, np.: 
- rozwój sieci placówek opiekuńczo-wy-

chowawczych wsparcia dziennego, świe-
tlic środowiskowych, ognisk wychowaw-
czych, kół zainteresowań z szeroką ofertą 
dającą możliwość rozwoju zainteresowań, 
promującą pożądane zachowania, kształ-
tującą właściwe postawy;

- tworzenie specjalistycznych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego dla dzieci o szczególnych po-
trzebach;

- tworzenie Klubów młodzieżowych z ofer-
tą adekwatną do potrzeb nastolatków;

- doradztwo i interwencja kryzysowa; 
- organizacja wolontariatu młodzieży; 
- wspieranie zastępczych form opieki ro-

dzinnej dla dzieci z rodzin dysfunkcjonal-
nych, itp. 

Grupa III – Usługi dla rodzin, np.: 
- doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne 

i psychologiczne, 
- opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku 

szkolnym i młodszych,
- opieka dzienna w niepełnym wymiarze 

czasowym, mini przedszkola i żłobki,

- rozwiązywanie problemów rodzinnych 
oraz związanych z nadużywaniem alko-
holu i uzależnieniem od narkotyków, 

- dodatkowe usługi dla osób niepełno-
sprawnych (fizycznie i intelektualnie), 
włączając w to opiekę dzienną, opiekę 
w domu i usługi instytucjonalne (np. reha-
bilitacja). Usługi, nie mogą powielać już 
istniejących usług publicznych świadczo-
nych przez instytucje publiczne (w tym 
NFZ), chyba że są niewystarczające dla 
wybranych grup,

- asystent osoby niepełnosprawnej,
- transport umożliwiający udział w życiu 

społecznym i publicznym, itp.
Grupa IV – Wsparcie szkoleniowe 

i usługi eksperckie: są to usługi dla kadry 
gmin i partnerów społecznych, które mają 
wspomóc w podniesieniu jakości usług (lub 
ich zaplanowaniu) świadczonych na rzecz 
osób starszych, dzieci i młodzieży oraz ro-
dzin. Usługi te (lub inne lokalnie zdefinio-
wane) mogą być realizowane przez lokal-
ne instytucje i organizacje takie jak: szko-
ły, ośrodki zdrowia, biblioteki, stowarzy-
szenia, ochotnicze straże pożarne, koła go-
spodyń, parafie, rady sołeckie, etc.
- Budowa potencjału instytucjonalnego 

i społecznego gmin pozwalającego na jak 
najlepsze wykorzystanie innych progra-
mów w obszarze integracji społecznej.
Gminy otrzymają wsparcie w procesie ak-
tywizowania lokalnej społeczności. Uzy-
skają pomoc  w identyfikacji lokalnych li-
derów, motywowaniu ich do działania oraz 
w zachęcaniu mieszkańców do aktywnego 
włączania się w proces rozwiązywania ist-
niejących problemów społecznych.

- Realizacja projektów finansowanych w ra-
mach Programu Integracji Społecznej po-
winna także stanowić istotny impuls do 
wzmocnienia i tworzenia lokalnych orga-
nizacji pozarządowych aktywnie włącza-
jących się w proces integracji społecznej 
na terenie gmin. Stąd też powyższe usłu-
gi będą mogły być świadczone zarówno 
przez lokalne organizacje pozarządowe 
(NGOs), jak też publicznych i prywatnych 
usługodawców. 

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH
INFORMACJA OGÓLNA

We wszystkich województwach objętych 
Programem rozpoczynają działania Konsul-
tanci Regionalni – przedstawiciele Progra-
mu w regionie, którzy pracując w ścisłej 
współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Po-
lityki Społecznej będą odpowiadać za koor-
dynację Programu Integracji Społecznej na 
poziomie regionalnym. 

Program jest realizowany przez Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej we 
współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Po-
lityki Społecznej Urzędów Marszałkow-
skich, które są odpowiedzialne za nadzór 
nad realizacją Programu Integracji Społecz-
nej na poziomie regionalnym. 

Do zadań ROPS należy m.in.:
• Opiniowanie gminnych strategii rozwiązy-

wania problemów społecznych z uwzględ-
nieniem kryteriów wyznaczonych przez 
MPiPS (lub rocznych planów działania, 
które przygotowywane będą przez gminy 
w sytuacji gdy gmina nie posiada strate-
gii, co będzie możliwe tylko w pierwszym 
roku realizacji Programu), 

• Ocena i akceptacja przedkładanych pro-
jektów gminnych dotyczących realiza-
cji usług społecznych. Zadania te ROPS-y 
wykonywać będą w ścisłej współpracy 
z Konsultantami Regionalnymi.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Biuro Programu: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00–513 Warszawa
tel. (022) 661 14 04, 661 12 14, 
fax. 661 12 31
e-mail: ppwow@mps.gov.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Świę-
tokrzyskiego, Departament Zdrowia i Po-
lityki Społecznej
tel. (041) 342 12 42 (sekretariat)
Stanisław Baska, Konsultant Regionalny 
woj. świętokrzyskiego: 
e-mail: stachbas@poczta.onet.pl
Urząd Gminy Klimontów:
Danuta Potocka, Sylwia Burczyńska
tel.(015) 866 10 06 w. 23,
(015) 866 11 00 w. 23
e-mail: d.potocka@klimontow.ugm.pl

SKŁADNIKI:
1 kg kapusty kiszonej,
1 kg grochu lub fasoli,
1/2 kg ziemniaków,
30 dkg boczku wędzonego,
30 dkg kiełbasy wiejskiej,
4 średnie cebule,
7 łyżek oleju roślinnego,
przyprawy: sól, pieprz, vegeta, majeranek.

SPOSÓB WYKONANIA:
Kapustę odważyć, ziemniaki ugotować, w większej ilości 
wody ugotować groch do miękkości. Następnie wszyst-
kie składniki wymieszać i zagotować. Należy uważać, 
aby kapusta się nie przypaliła. Na koniec smażymy na 
oleju boczek, kiełbasę i cebulę (wszystko pokrojone 
w kostkę) i zaprawiamy kapustę.

TG

W nocy z 26 na 27 stycznia wiało 
również w gminie Klimontów. Ochot-
nicza Straż Pożarna interweniowała 12 
razy (powalone drzewa, uszkodzone po-
szycia dachów).Wichura najbardziej dała 
się we znaki w miejscowości Grabina, 
uszkadzając część muru poprzedzające-
go dach i zerwała nieco eternitu. Właści-
ciele z Grabiny swoje straty oszacowali 
na 15 tysięcy złotych.

WICHURA
W

GRABINIE KAPUSTA
MIESZANA

KULINARIA
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   (015) 866-10-07
Dyżurny w Sandomierzu  (015) 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński    0 662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     0 607-530-913
p. Andrzej Sośniak       0 691-538-255
PSP w Sandomierzu    (015) 832-50-55

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
Ośr. Zdrowia w Klimontowie     (015) 866-17-60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach      (015) 866-15-03
Gabinet w Klimontowie       (015) 866-12-85
p. Ewa Baran–Mrozowska      (015) 866-16-41
p. Dariusz Kwapiński      (015) 866-12-33
p. Bronisław Toś        (015) 866-14-31

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu   (015) 832-29-16
Klim–Gaz          (015) 866-15-52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     (015) 866-13-99

ZGKiM Klimontów       (015) 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       (015) 866-12-36

Apteki
ul. Sandomierska        (015) 866-10-17
ul. Krakowska         (015) 866-19-10

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI     (015) 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
(015) 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: (015) 866-10-06,  (015) 866-11-00
fax: (015) 866-18-47 

www.klimontow.ugm.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. (015) 866-17-50.

ADRES REDAKCJI: 
Urząd Gminy, 27-640 Klimontów
ul. Krakowska 15, pok. nr 6.
Listy do redakcji można także przesyłać na ad-
res mailowy: d.potocka@klimontow.ugm.pl

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

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. (015) 866-11-00
Cena reklam na stronach pierwszej i ostatniej 

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

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

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

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Ossolińskiego  (015) 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
(015) 866-12-84, (015) 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
(015) 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach     (015) 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(015) 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
(015) 866-17-50

P O R A D N I K    R O L N I C Z YEKSTRA DOPŁATY
DO OWOCÓW MIĘKKICH 
Komisja Europejska zgodziła się na do-

datkowe dopłaty dla plantatorów truska-
wek, malin oraz pomidorów zgodziła się 
też z naszą argumentacją i tymi płatnościa-
mi zostaną objęci rolnicy, którzy uprawia-
ją te owoce na powierzchni, co najmniej 0,1 
ha (10 arów). Pierwotnie propozycja Komi-
sji zakładała, że tylko działki rolne powy-
żej 0,3 ha będą się kwalifikowały do pomo-
cy. W Polsce średnia powierzchnia planta-
cji malin wynosi 0,20 ha natomiast truska-
wek 0,36 ha. Przyjęcie propozycji Komisji 
na poziomie 0,3 ha oznaczałoby wyłączenie 
z pomocy w Polsce znacznej części rolni-
ków, przy jednocześnie nie wykorzystanym 
limicie upraw, który wynosi 48.000 hekta-
rów. W pozostałych krajach UE obszar ten 
jest większy i wynosi aż 0,3 ha.

Rolnicy będą mogli otrzymać maksy-
malnie do 400 Euro/ha uprawy malin i tru-
skawek.

Drugim schematem pomocowym dla 
rolników jest dodatkowa płatność do upra-
wy pomidorów. Będzie ona przyznawana 
rolnikom, którzy prowadzili uprawy pomi-
dorów do przetwórstwa, w okresie referen-
cyjnym (okres ten będzie ustalony). Koperta 
finansowa dla Polski wynosi 6,7 mln Euro. 
W roku ubiegłym w ramach pomocy przy-
znawanej na rynku owoców i warzyw prze-
tworzonych pomoc była przyznana blisko 
2,4 tys. rolnikom zrzeszonym w grupach 
producentów rolnych do ponad 171 tys. ton 
pomidorów przemysłowych obejmujących 
powierzchnię 4,8 tys. ha.

O te dwie płatności rolnicy będą mogli 
ubiegać się w ramach płatności do gruntów 
rolnych. Wnioski o takie płatności Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przyjmuje od 15 marca każdego roku.

LESZEK GALATA

INTEGROWANA PRODUKCJA
KRAJOWYM SYSTEMEM

JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Pragnę zwrócić uwagę czytelnikom Gło-

su Klimontowa, w tym zwłaszcza rolnikom 
i ogrodnikom, na możliwość produkowa-
nia żywności w systemie Integrowanej Pro-
dukcji (IP). Produkcja roślinna wytwarza-
na w systemie IP została decyzją Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerw-
ca 2007 r. uznana za żywność produkowaną 
w krajowym systemie jakości. Fakt ten ma 
ważne znaczenie dla polskich rolników po-
nieważ umożliwia im korzystanie z dodatko-
wego wsparcia finansowego (zatwierdzonego 
już przez Komisję Europejską), przewidzia-
nego w Programie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013, a konkretnie w dzia-
łaniu? Uczestnictwo rolników w systemach 
jakości żywności? (kod działania 132).

Gospodarstwa rolne, których właścicie-
le przystąpią lub już przystąpili do systemu 
Integrowanej Produkcji roślinnej i uzyskają 
lub posiadają Certyfikat potwierdzający, że 
ich płody rolne są najwyższej jakości, a po-
nadto są bezpieczne dla ludzi, będą mogły 
ubiegać się o dofinansowanie w ramach pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

W Osi 1 tego programu, pt.: Popra-
wa konkurencyjności sektora rolnego 
i leśnego, w ramach działania Uczestnic-
two rolników w systemach jakości żywno-
ści, przewidywany poziom pomocy wyno-
si 2750 zł na gospodarstwo na rok, przez 
pięć lat. Przez okres trwania programu, 
czyli przez pięć lat daje to kwotę 13750 
złotych dodatkowych wpływów dla gospo-
darstwa uczestniczącego w systemie IP. 
Termin uruchomienia wsparcia dla rol-
ników z tego programu wstępnie przewi-
dziany jest na I półrocze 2008 roku.

Jak uzyskać certyfikat?
Otóż każdy producent ubiegający się 

o ten dokument zobowiązany jest do zgłosze-
nia zamiaru przystąpienia do systemu w ter-
minie do końca lutego każdego roku. Wnio-
sek taki należy złożyć w jednostce terenowej 
wojewódzkiego inspektoratu, właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania lub siedzi-
bę producenta. Producent, po złożeniu wnio-
sku, otrzymuje indywidualny, niepowtarzal-
ny numer ewidencyjny, którym posługuje się 
we wszystkich działaniach dotyczących inte-
growanej produkcji. Tylko jego płody rolne 
będą znakowane tym numerem. Ten sam nu-
mer wpisany będzie na certyfikacie i na każ-
dym znaku Integrowanej Produkcji, którym 
oznakuje swoje produkty. 

W momencie złożenia zgłoszenia przy-
stąpienia do IP producent otrzymuje Notat-
nik Integrowanej Produkcji, oddzielny dla 
poszczególnych gatunków roślin deklarowa-
nych do systemu wraz ze szczegółową meto-
dyką produkcji. Metodyki produkcji są wy-
tycznymi dotyczącymi szczegółowego pro-
wadzenia uprawy i opracowane są oddziel-
nie dla każdego gatunku roślin objętego tym 
systemem produkcji, na przykład jabłonie, 
borówka wysoka, pomidory pod osłonami.

Metodyki są dokumentem zatwierdzo-
nym do stosowania przez Głównego Inspek-
tora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Notat-
nik Integrowanej Produkcji musi być prowa-
dzony starannie i na bieżąco. Stanowi on do-
kument podlegający kontroli inspektorów 
ochrony roślin pod kątem zgodności prowa-
dzenia uprawy ze szczegółowymi metody-
kami. Producent, na żądanie Inspekcji, jest 
zobowiązany przedstawić w określonym 
terminie zaświadczenie o nie przekrocze-
niu w roślinach lub produktach roślinnych, 
najwyższych dopuszczalnych poziomów po-
zostałości środków ochrony roślin, meta-
li ciężkich, azotanów i innych pierwiastków 
oraz substancji szkodliwych.

Próby płodów rolnych na obecność pozo-
stałości środków ochrony roślin pobierane 
będą wyłącznie przez pracowników Inspek-
cji. Odbywać się to będzie w trakcie zbio-
rów lub w okresie składowania w magazy-
nach lub przechowalniach, w zależności od 
planowanego okresu sprzedaży płodów rol-
nych. Do przeprowadzenia badań w tym za-
kresie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
upoważnił następujące jednostki: Central-
ne Laboratorium PIORiN w Toruniu, Insty-
tut Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Insty-
tut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skiernie-
wicach.

Pobieranie prób do badania na pozo-
stałości metali ciężkich, azotanów i innych 
pierwiastków oraz substancji szkodliwych 
prowadzone będzie przez stacje chemiczno-
-rolnicze i zgodnie z obowiązującymi w tych 
jednostkach zasadami.

Certyfikat Integrowanej Produkcji wyda-
je wojewódzki inspektor ochrony roślin i na-
siennictwa właściwy ze względu na miejsce 
prowadzenia uprawy.

Zanim producent otrzyma ten dokument 
musi złożyć wniosek o jego wydanie, do któ-
rego zobowiązany jest dołączyć:
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

w zakresie Integrowanej Produkcji, wy-
dane prze jednostkę upoważnioną przez 
MRiRW do prowadzenia tych szkoleń,

• oświadczenie, że uprawa była prowadzo-
na zgodnie z zasadami integrowanej pro-
dukcji,

• informacje o gatunkach i odmianach upra-
wianych metodami integrowanymi, ich 
powierzchni oraz wielkości zebranych 
płodów rolnych.

Zobowiązany jest też do przedstawie-
nia wypełnionego Notatnika Integrowanej 

RADA UE ZMIENIŁA CZĘŚĆ 
PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH 
PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI 

BEZPOŚREDNICH
• Do gruntów sprzedanych przed 31 maja 

płatności przysługują nabywcy.
• Natomiast, gdy przeniesienie nastąpi po 

31 maja to płatności przysługiwać będą 
przekazującemu.  

• Zmianowanie na polach przeznaczo-
nych pod uprawę zbóż.

Od 2008 r. zostaną dodane nowe wyma-
gania dotyczące dobrej kultury rolnej. Bę-
dzie to dotyczyło rolników, którzy uprawia-
ją zboża. Pszenica, żyto, owies i jęczmień 
mogą być uprawiane na tej samej powierzch-
ni nie dłużej niż przez 3 lata.  
• Rolnicy będą mogli otrzymać płatności 

do powierzchni gruntów rolnych mniej-
szych niż 10 arów (0,1 ha). 

Oznacza to, że od bieżącego roku płatno-
ściami do powierzchni działki rolnej kwa-
lifikującej się do płatności JPO rolnik bę-
dzie mógł wliczyć przylegające do siebie po-
wierzchnie mniejsze niż 0,1 ha, np. oczka 
wodne do 100 m2, rowy  szerokości do 2 me-
trów, ogródki przydomowe. Jednak nie 
oznacza to, że płatności bezpośrednie przy-
sługują oddzielnie do rowów i oczek wod-
nych. Następnie na działce rolnej, czyli po-
wierzchni zadeklarowanej do jednolitej płat-
ności obszarowej, należy zadeklarować po-
wierzchnię upraw, które kwalifikują się do 
przyznania uzupełniających płatności lub do 
upraw roślin energetycznych, lub płatności 
do owoców miękkich.
• Działka rolna oznacza zwarty obszar 

gruntu, na którym jeden rolnik prowa-
dzi jedną grupę upraw. Jako oddziel-
ne działki rolne muszą być oznaczone 
we wniosku grunty, na których są upra-
wiane len, konopie i rośliny objęte płat-
nością rolnośrodowiskową oraz trwałe 
użytki zielone.

LESZEK GALATA

Produkcji, w którym udokumentował pro-
wadzenie produkcji według szczegółowych 
metodyk. 

Certyfikat wydaje się na okres 12 mie-
sięcy i na ściśle określoną ilość towaru.

W zakresie roślin sadowniczych meto-
dykami zatwierdzonymi przez Głównego 
Inspektora będą objęte następujące rośliny: 
jabłka, gruszki, porzeczki czarne i czerwone, 
maliny, śliwki, brzoskwinie i morele, agrest, 
borówki wysokie, wiśnie, truskawki. Nato-
miast w zakresie roślin warzywniczych: po-
midory pod osłonami, buraki ćwikłowe, mar-
chew, kapusta głowiasta, kalafior, cebula, pa-
pryka pod osłonami, sałata, ogórki gruntowe, 
ogórki pod osłonami. Korzyści, jakie może 
przynieść polskim producentom wprowadze-
nie Integrowanej Produkcji to uzyskanie plo-
nu bardzo dobrej jakości oraz łatwiejszy zbyt 
na rynkach Unii Europejskiej. Oprócz korzy-
ści materialnych system ten przyniesie także 
korzyści ekologiczne.

W Polsce, w przeliczeniu na 1 hektar 
upraw, stosuje się stosunkowo niewielkie ilo-
ści środków ochrony roślin i nawozów mi-
neralnych w porównaniu z krajami Europy 
Zachodniej. Miedze, zadrzewienia śródpol-
ne, cieki wodne, żywopłoty są ostoją dla or-
ganizmów pożytecznych, które są naturalny-
mi sprzymierzeńcami człowieka w walce ze 
szkodnikami roślin uprawnych. Stąd potocz-
ne przekonanie, że większość polskich pło-
dów rolnych jest zdrowa. Z pewnością tak 
jest, ale aby z tego dobrodziejstwa można 
było skorzystać trzeba to udokumentować. 
System Integrowanej Produkcji daje polskim 
rolnikom i ogrodnikom taką możliwość.

LESZEK GALATA
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W Gimnazjum im. Papie-
ża Jana Pawła II w Klimontowie 
odbył się 23 stycznia Powiatowy 
Turniej Piłki Siatkowej Chłop-
ców. W turnieju tym uczestniczyło 
6 drużyn: z Klimontowa, Sulisła-
wic, Dwikóz, Sandomierza, Ko-
przywnicy i Samborca.

Drużyny zostały podzielone 
na 2 grupy: Klimontów, Koprzyw-
nica i Samborzec oraz Dwikozy, 
Sandomierz i Sulisławice. Tur-
niej, rozgrywany systemem „każ-
dy z każdym”, otworzyła Małgo-
rzata Kordyka – Dyrektor Gim-
nazjum, witając wszystkie druży-
ny oraz dziękując im za przybycie. 
Jednocześnie życzyła rywalizacji 
fair play, samych zwycięstw i do-
brych miejsc na podium. Podczas 
rozgrywek ze swoich grup wyszły 
drużyny Klimontowa i Koprzyw-
nicy oraz Sulisławic i Dwikóz. Fi-
nałowa część turnieju rozgrywa-
na była również systemem „ każ-
dy z każdym”, a gra była bardzo 
wyrównana i zacięta, walczono 
o każdy punkt. W przerwach mię-
dzy meczami czas umilał występ 
szkolnych cheerleaderek z klas 
IIe, IIc oraz Ie. Na hali nie zabra-
kło publiczności, składającej się 
głównie z uczniów naszego Gim-
nazjum, którzy dopingowali grają-
ce drużyny.

Po zakończonych meczach 
przyszedł czas na wręczanie pa-
miątkowych pucharów i dyplo-

mów. Nagrody ufundowane przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wrę-
czali Małgorzata Kordyka oraz 
Adam Przybylski – zastępca Wój-
ta Gminy Klimontów, którzy gra-

tulowali zwycięzcom, życząc suk-
cesów i zwycięstw w dalszych roz-
grywkach, jednocześnie zaprasza-
jąc wszystkich na kolejny Turniej 
w przyszłym roku.

NAUCZYCIELE WF GIMNAZJUM 

SULISAWICE GÓR¥!

Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce – Gimnazjum w Sulisławicach,
II miejsce – Gimnazjum w Dwikozach,
III miejsce – Gimnazjum w Koprzywnicy,
IV miejsce – Gimnazjum w Klimontowie,
V miejsce – Gimnazjum w Sandomierzu,
VI miejsce – Gimnazjum w Samborcu.

Inscenizacja „Opowieści wigilijnej”, której scenariusz opierał się 
na słynnym utworze Charlesa Dickensa pod takim właśnie tytu-
łem, wystawiona została w styczniu w Gimnazjum im. Papieża 

Jana Pawła II. W postacie bohaterów wcielili się uczniowie klasy IIIb, 
którzy przygotowywali przedstawienie w ramach pracy koła teatralne-
go prowadzonego przez Barbarę Bilską. Inscenizację obejrzało kilka 
klas gimnazjalnych i spotkała się ona z ciepłym przyjęciem widzów. 
Idea utworu była tym bliższa uczniom, że dzieło to mieści się w ka-
nonie lekturowym. Dla niektórych był to jedyny kontakt z utworem, 
a dla innych możliwość zestawienia oryginału utworu z jego adapta-
cją. Zrozumieniu przesłania spektaklu sprzyjał też okres poświątecz-
ny, który nasycony był bożonarodzeniową magią. Cykl prezentacji wi-
dowiska zakończyła inscenizacja przeznaczona dla rodziców młodych 
aktorów. Mogli oni zobaczyć pracę swoich dzieci, ich wielkie zaanga-
żowanie w pracę pozaszkolną, a często także ogromne predyspozycje 
aktorskie.

W poszczególne role wcielili się uczniowie: Ebenezera Scrooge – 
Rafał Skibiński, Boba – Konrad Cichoń, Alberta – Wojciech Gła-
dysz, żony Boba – Sandra Kwiecińska, żony Alberta – Karolina Wia-
trowska, Marleya – Marcin Soja, ducha I – Irena Przybylska, ducha 
II – Joanna Adamczak, ducha III – Angelika Mucha, Tomaszka – Łu-
kasz Goździewski, Marty – Adrianna Zioło, bankierów – Agnieszka 
Chmielowiec, Piotr Wójcik i Łukasz Goździewski, kwestujących – 
Sylwia Smolarska i Angelika Mucha.

„OPOWIEŚĆ 
WIGILIJNA”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Osso-
lińskiego w Klimontowie uczestniczy w rocznym 
projekcie ,,Świętokrzyskiej Kuźni Pomysłów”. Ce-
lem projektu jest promocja kształcenia przez całe ży-
cie, zwiększenie dostępu do edukacji oraz zmniejsze-
nie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a mia-
stem. W ramach tego projektu realizowane są działa-
nia pod hasłem ,,Nasi twórcy ludowi”, a jedno z ostat-
nich spotkań zorganizowane zostało ze Stanisławem 
Tarnawskim.

Przed II wojną światową rodzina Tarnawskich 
mieszkała na Kresach, w majątku Plenników (powiat 
Złoczów, województwo stanisławowskie). Niespo-
dziewany atak wojsk radzieckich spowodował, iż ro-
dzina pana Stanisława musiała opuścić swój rodowy 
majątek. Nową ,,małą ojczyzną’’ stał się Klimontów. 
Obecnie pan Stanisław pracuje w Bibliotece Publicz-
nej w Klimontowie, a w wolnych chwilach pisze wier-
sze. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, współpracując z licznymi czasopismami lo-
kalnymi. W ,,Tygodniku Nadwiślańskim” zamieścił 
artykuł pt. ,,Przygoda Chłopickiego”, w „Echu Dnia” 
artykuł „Życie w barwach - kuje i maluje’, a w tygo-
dniku „Sycyna” artykuł „Kradzież krzyża z grobu dr 
Jakuba Zysmana”. Publikował także w tygodnikach 
,,Siarka” i „Nowa Wieś” i miesięcznikach „Goniec 
Staszowski”, „Goniec Świętokrzyski” oraz w „Alma-

nachu Staszowskim”, „Kwartalniku Kulturalnym”, 
„Afiszu”, „Czasie Powiśla” oraz „Głosie Klimonto-
wa”. W tych periodykach ukazywały się jego artyku-
ły i wiersze.

Pan Stanisław należy do sekcji plastycznej Wo-
jewódzkiego Domu Kultury w Tarnobrzegu, a tak-
że współpracuje z Warszawskim Kołem Miłośników 
Twórczości Brunona Jasieńskiego w Warszawie.

W Radiu Kielce zaprezentował reportaże „Bi-
twa pod Konarami”, „Bruno Jasieński”, „Wspomnie-
nia Rodzinne”. W telewizji TVN ukazał się reportaż 
„Relikwie św. Jacka w Kościele Podominikańskim 
w Klimontowie”, we współpracy z redaktor Dorotą 
Sobolewską-Bielecką.

Tematyka wierszy – publikowanych z podpisem 
Rosamond – jest różna: od tematyki osobistej, sięga-
jącej korzeni rodzinnych, po opisy przyrody ojczy-
stej, tematy religijne i patriotyczne. Liczne wiersze 
mówią o naszych znanych, klimontowskich zabyt-
kach, postaciach historycznych regionu i kraju.

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali zgroma-
dzonym kilka wierszy zaproszonego gościa, takich 
jak ,,Wigilia”, „Kościół św. Michała”, „Dworek”, „Je-
sienne liście”, „Przylaszczki”, „Jesienne refleksje”.

Słuchacze bardzo ciepło przyjęli poezję pana Sta-
nisława oraz podziękowali mu za przybycie, za pięk-
ne wiersze i ciekawe opowieści historyczne.

POETYCKIE SPOTKANIE

MOJA RECENZJA
Inscenizacja przygotowana przez 

uczniów naszego gimnazjum bar-
dzo mi się podobała. Przedstawio-
na została historia człowieka skąpe-
go, egoistycznego i samotnego, któ-
ry wstydził się swoich uczuć. Główny 
bohater – Ebenezer Scrooge – dbał 
tylko o siebie i o swoje interesy. Tą 
postać doskonale wykreował kole-
ga Rafał Skibiński.

W noc wigilijną odwiedza skąpca widmo jego zmarłego wspólnika 
Jakuba Marleya i ostrzega go o konsekwencjach, jakie będzie musiał 
ponieść w postaci wiecznego tułania się z łańcuchem, który sam wykuł 
na ziemi potępiając swoich bliźnich i swoje życie. W tę postać wcielił 
się równie udanie kolega Marcin Soja.

Duch powiadomił Scrooge’ a także o trzech zjawach: przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości, które po kolei przez trzy dni z rzędu będą 
nawiedzały jego dom o północy. Zjawy ubrane w dość widowiskowe, 
niecodzienne kostiumy i w maskach na twarzach budowały nastrój nie-
ziemskości. Młodzi aktorzy wiernie oddali przesłanie utworu i w swych 
rolach byli naturalni. Atmosferę spektaklu budowała wraz z dobrą grą 
młodych aktorów pięknie wykonana scenografia, przybliżająca przed-
stawione zdarzenia oraz niesamowity dźwięk bijących dzwonów. Sto-
sowna muzyka podkreślała nastrój świąteczny.

Sposób przedstawienia widowiska wywołał we mnie bardzo pozy-
tywny odbiór. Śledziłam reakcje moich koleżanek i kolegów i widzia-
łam, że były równie pozytywne jak moje. Szczególny nastrój spektaklu 
podkreślało także światło bijące ze świec.

Mam nadzieję, że inscenizacja „Opowieści wigilijnej” wywołała 
w odbiorcach głęboką przemianę wewnętrzną, a szczególnie w tych, 
którzy nie potrafili docenić wartości świąt.

WERONIKA MAJ (KL IB GIMNAZJUM)


