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Wiosenny ranek i świat słoneczny,
koszyk pisanek i stół świąteczny,
zając z paczkami cicho się skrada
i dyngusowy deszczyk już pada.

Świat cały śpiewa na Zmartwychwstanie
„Niech radość w sercach długo zostanie”...

Niechaj Wielkanocne życzenia
pełne nadziei i miłości
przyniosą sercu radość 
w te święta i w przyszłości.

Wesołego Alleluja!
Wielkanocy jak bajka i smacznego jajka,
tęczowych pisanek i dyngusa cały ranek,

słońca wiosennego i uśmiechu promiennego!

życzą:  Przewodniczący Rady i Rada Gminy,
Wójt Gminy oraz pracownicy UG

ŚNIADANIE WIELKANOCNE NA ZAMKU 
W sobotnie przedpo-

łudnie 15 marca br. Wójt 
Gminy Klimontów Ry-
szard Bień wraz z przed-
stawicielkami Kół Go-
spodyń Wiejskich z No-
wej Wsi, Pokrzywianki, 
Nawodzic i Konar wzię-
li udział w „Śniada-
niu Wielkanocnym” na 
zamku w Sandomierzu, 
podczas którego przed-
stawiona została trady-
cja świąteczna połączo-
na z degustacją świą-
tecznych potraw. 

Przedstawiciele gmin z powiatu sandomierskiego ubrani w stroje lu-
dowe zaprezentowali m.in. święconkę, pisanki, palmy i stroiki wielka-
nocne. Nasze Panie pochwliły się piękną święconką i pysznym schabem 
pieczonym ze śliwką.

Wśród zaproszonych gości byli: Wojewoda Świętokrzyski Bożen-
tyna Pałka-Koruba, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskie-
go Zdzisław Wrzałka, Starosta Sandomierski Stanisław Masternak, 
Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski oraz wójtowie gmin powiatu 
sandomierskiego. Śniadania Wielkanocne w sandomierskim zamku or-
ganizowane są od 9 lat, a w tym roku na scenie gościnnie wystąpił ze-
spół obrzędowy „Przepióreczka”.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kli-
montowie  Zarząd Gminny PSL zorganizo-
wał 11 marca br. spotkanie władz gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich z mieszkań-
cami i przedsiębiorcami Gminy Klimontów. 
W spotkaniu tym udział wzięli: Adam Jaru-
bas – Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego, Stanisław Masternak – Starosta 
Sandomierski, Wojciech Borzęcki – Radny 
Sejmiku Wojewódzkiego oraz Jan Rębacz 
– Przewodniczący Rady Gminy Klimontów, 
Ryszard Bień – Wójt Gminy Klimontów 

WA¯NE SPOTKANIE

i Adam Przybylski – Zastępca Wójta Gmi-
ny Klimontów, który przywitał wszystkich 
przybyłych gości. Spotkanie otworzył Pre-
zes Zarządu Gminnego PSL, przewodniczą-
cy Rady Gminy w Klimontowie Jan Rębacz, 
przedstawiając zaproszonym gościom krótką 
charakterystykę naszej gminy wspartą pre-
zentacją multimedialną.

Przedstawiciele władz wojewódzkich 
i powiatowych przedstawili zebranym po-
głębioną informację na temat możliwości 
województwa świętokrzyskiego w finan-

sowaniu i wspomaganiu gminy Klimon-
tów, możliwości powiatu sandomierskie-
go we współdziałaniu i wspólnym współ-
finansowaniu różnych projektów dotyczą-
cych naszej gminy – m.in. budowy wodo-
ciągu w Pęchowie, modernizacji obiektów 
klasztoru podominikańskiego, moderniza-
cji drogi Obrazów – Klimontów, budowy 
hali sportowej wraz z łącznikiem przy Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych. Omawia-

no również najważniejsze problemy gminy.
Miłym akcentem spotkania było podzię-

kowanie za podarowanie dwóch kompute-
rów dla naszych przedszkolaków, jakie zło-
żyła na ręce Marszałka Województwa Świę-
tokrzyskiego dyrektor Barbara Bilska.

Całość muzycznie oprawił Zespół Fa-
hernhait i Kapela Klimontowska, a spotka-
nie wzbudziło duże zainteresowanie miesz-
kańców naszej gminy.
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„IZBUDA” to małe 
,,muzeum” dokumentów, 
przedmiotów, rzeczy służą-
cych od pokoleń mieszkań-
com naszego regionu, zało-
żone w 2000 r. przez Miro-
sława Szeląga, które mieści 
się w drewnianym pawilo-
nie przy ul. Opatowskiej 20 
w Klimontowie. 

IZBA PAMIÊCI
ZIEMI KLIMONTOWSKIEJ 

L.p.
Nr 

działki
Pow. 
w m2 Położenie

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie

Cena
wywoławcza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

13/2,35/1

50,93

50,93

56,96

56,96

56,96

69,57

69,57

69,57

Klimontów

Zysmana 25/5

Zysmana 25/3

Zysmana 25/7

Zysmana 25/9

Zysmana 23/11

Zysmana 23/12

Zysmana 23/8

zasób komunalny
Zysmana 25/8

Budynek
wielorodzinny

murowany

Budownictwo 
wielorodzinne

29.957,38  lokal
  1.739,41 grunt

29.957,38  lokal
  1.739,41 grunt

32.176,12  lokal
1.914,44 grunt

32.417,74  lokal
1.921,17 grunt

32.413,83  lokal
1.982,05 grunt

37.851,59  lokal
2.489,27 grunt

39.303,46  lokal
2.289,66 grunt

39.129,61  lokal
2.463,51 grunt

L.p.
Nr 

działki
Pow. 
w m2 Nr KW Położenie Przeznaczenie

Rodzaj 
zabudowy

Wartość 
lokalu w zł

1.
520/2
520/3
520/4

32,92 5387 Gęsia 21/2
Lokal
mieszkalny

Budynek 
piętrowy 
murowany

4.512,02  lokal
390,83 grunt

Wójt Gminy Klimontów zgodnie z art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 z 
1997 roku z późniejszymi zmianami) podaje niżej 
wykazy nieruchomości zabudowanych położonych 
na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej w 2008 roku

Wykaz
nieruchomości zabudowanych położonych na terenie Gminy Klimontów
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w 2008 roku.

Wykaz
nieruchomości zabudowanych położonych w Klimontowie ul. Gęsia

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w 2008 roku.

inf
or

muje

Gminny Oœrodek Kultury w Klimontowie

ZAPRASZA DO UDZIA£U 
w II WIELKANOCNYM RAJDZIE ROWEROWYM, 

który odbêdzie siê 29 marca 2008 roku.

Szczegó³y w regulaminie na str. 8

Już po raz piąty możemy wesprzeć potrzebujących swoim podatkiem. Przekazując 
tylko 1% swojego podatku organizacji dobroczynnej, nic nie tracimy! Wpłacamy po pro-
stu mniej do urzędu skarbowego i tym samym pomagamy najbardziej potrzebującym. 

Wprawdzie liczba darczyńców rośnie z roku na rok, ale ciągle jest ich bardzo mało. 
W 2006 roku 1% podatku przekazało ponad 1,1 mln osób, a więc około 4,85% podat-
ników. To niewiele. Przyczyny są różne. Niektórym nie chce się iść na pocztę, inni boją 
się kłopotów z urzędem, część po prostu nie wie, jak to zrobić. Faktycznie – do tej pory 
procedury nie były łatwe.

W tym roku jest prościej. W zeznaniu podatkowym za 2007 rok będzie można po 
prostu wskazać dane organizacji, którą wybieramy – a urząd sam przeleje na jej kon-
to pieniądze.

Pamiętajmy, że z naszego odliczenia 1% podatku skorzystamy TYLKO WTEDY, 
gdy przekażemy w ten sposób pieniądze na konto organizacji pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów mających status organizacji pożytku publicznego można znaleźć 
na stronach internetowych: opp.ms.gov.pl, www.ngo.pl, www.pozytek.gov.pl. Do wy-
szukania interesującej nas instytucji wystarczy wpisanie nazwy lub adresu.

POPRAWMY ŒWIAT, 
CHOÆBY O JEDEN PROCENT

W pierwszej dużej sali 
zgromadzone są pamiątki 
poświęcone Brunonowi Ja-
sieńskiemu oraz dewocjo-
nalia, które uzupełnia gale-
ria malarstwa i rzeźby profe-
sjonalistów i amatorów oraz 
twórców ludowych. Obok, 
w przyległej mniejszej sali 
znajduje się pomieszczenie 
do odnawiania i konserwacji 
eksponatów. 

Z tej sali przechodzimy 
do drugiej, gdzie urządzono 
kącik żydowski z licznymi 
judaizmami oraz regały i ga-
bloty z dokumentami, rze-
czami i przedmiotami z mi-
nionych lat. Wszystkie eks-
ponaty zebrano na tym tere-
nie i kiedyś służyły miesz-
kającym tu ludziom. W ma-
łej sali obok zgromadzone 
są jeszcze stare radioodbior-
niki, pierwsze telewizory 
i adaptery.

Ten krótki opis nie od-
zwierciedla tego wszystkie-
go, co znajduje się w tym 
małym muzeum, a zdjęcia 
tylko próbują oddać atmosfe-
rę tego miejsca, stworzonego 
przez gospodarza–pasjonata, 
kolekcjonera i społecznika.

,,Izbudę” można zwie-
dzać praktycznie przez cały 
dzień, można także umówić 
się telefonicznie.

Właściciel przyjmuje 
w depozyt (skupuje) wszel-
kiego rodzaju eksponaty 
związane z ziemią klimon-
towską.

,,IZBUDA”

KONTAKT:
Mirosław Szeląg,
e-mail: mirszel@o2.pl
27-640 Klimontów, 
ul. Opatowska 20
tel. 015 866-13-72;
tel. kom. 785-866-152

Zdjęcia: Zbigniew Przybycień
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Zbliżamy się do naj-
ważniejszego przeży-
cia roku liturgicznego – 

Niedzieli Zmartwychwstania Pań-
skiego. Misterium Paschalne Jezu-
sa Chrystusa stanowi centrum wy-
darzeń życia religijnego wszyst-
kich chrześcijan. Ta fundamental-
na uroczystość była już obchodzo-
na od pierwszych wieków chrze-
ścijaństwa. Przez trzy kolejne dni 
(Triduum Paschalne) wspominamy 
dzieło odkupienia całej ludzkości 
przez naszego Zbawiciela. W bie-
żącym roku kalendarzowym Świę-
ta Wielkanocne przypadają bardzo 
wcześnie, bo na dzień 23 marca. 
Z czym to jest związane? Dlaczego 
w innych latach Wielkanoc obcho-

dzimy w połowie albo pod koniec 
kwietnia, a w tym roku tak wcze-
śnie? Dlaczego nie ma stałej daty 
świętowania Wielkanocy, jak np. 
Bożego Narodzenia, Objawienia 
czy Ofiarowania Pańskiego?

Otóż data obchodzenia Uro-
czystości Zmartwychwstania Pań-
skiego zależna była od kalendarza 
żydowskiego. Za czasów Jezusa 
pierwszym miesiącem roku był ni-
zan. Rozpoczynał się on od pierw-
szego nowiu księżyca, po wiosen-
nym zrównaniu dnia z nocą. Wła-
śnie w dniu 14 nizan Izraelici ob-
chodzili swoje największe świę-
to – Paschę, które było pamiątką 
wyjścia z niewoli egipskiej (por. 
Lb 28,16). Z Ewangelii dowiaduje-
my się, że Jezus razem z ucznia-
mi przybył na Paschę Żydowską 
do Jerozolimy. Wszyscy czterej 
Ewangeliści zgodnie podają, że Je-

zus umarł w piątek. Idąc za wska-
zaniem Ewangelii św. Jana, któ-
rej dane chronologiczne dotyczące 
życia Chrystusa są najdokładniej-
sze, przyjmujemy, że śmierć Chry-
stusa miała miejsce tego samego 
dnia, w którym spożywano Pas-
chę (por. J 18,28). Zatem jest pew-
ne, że Chrystus umarł w piątek 14 
nizan, zaś zmartwychwstał w nie-
dzielę 16 nizan.

Rozbieżności wśród chrześci-
jan dotyczące świętowania Wiel-
kanocy, czyli Paschy Chrystusa, 
pojawiły się w II w. Chrześcija-
nie zamieszkujący Małą Azję za-
częli obchodzić pamiątkę Zmar-
twychwstania Chrystusa 14 ni-
zan bez względu na to, w który 

dzień tygodnia ona przypadała. 
Pod tym względem różnili się od 
większości chrześcijan pozostają-
cych w łączności z tradycją rzym-
ską. Rozbieżności w świętowaniu 
Wielkanocy powodowały rozlicz-
ne spory, które definitywnie roz-
strzygnął i zakończył Sobór Ni-
cejski w 325 r. Ustalono na nim, 
że pamiątkę Zmartwychwstania 
Chrystusa należy obchodzić każ-
dego roku w niedzielę następują-
cą po pełni zrównania wiosenne-
go, czyli po 21 marca. Jeśli peł-
nia księżyca przypadłaby przed 
tą datą, to dopiero następna peł-
nia wyznaczyłaby datę Wielkano-
cy. Pełnia księżyca jako wyznacz-
nik Niedzieli Zmartwychwsta-
nia Pańskiego ma wskazywać, że 
nowa Pascha kładzie kres starej, 
która związana była z wyjściem 
Izraelitów z niewoli egipskiej pod 

wodzą Mojżesza i której towarzy-
szyła paschalna pełnia. Należy tu-
taj zaznaczyć, że data Wielka-
nocy wyznaczana każdego roku, 
może się wahać między 22 marca 
a 25 kwietnia. W tym roku jeste-
śmy w sąsiedztwie możliwie naj-
wcześniejszej daty. Tym samym 
wahaniom czasowym jak Wielka-
noc podlegają inne święta rucho-
me jak Wniebowstąpienie czy Ze-
słanie Ducha Świętego, które są 
od niej uzależnione. Warto dodać, 
że w historii Kościoła proponowa-
no już różne systemy, aby uczynić 
Wielkanoc uroczystością związa-
ną z jedną, stałą datą, ale aby to 
osiągnąć, trzeba byłoby zrezygno-
wać albo z jej zbieżności z pełnią 

księżyca, albo z niedzieli. A prze-
cież każda niedziela, nie tylko ta 
wielkanocna, jest dla wszystkich 
chrześcijan pamiątką Zmartwych-
wstania Chrystusa.

Prawda o Zmartwychwsta-
niu Chrystusa jest fundamen-
tem Kościoła i stanowi jego ra-
cję bytu w świecie. Chrześcija-
nie tym różnią się od wyznawców 
innych religii, że wyznają wia-
rę w ZMARTWYCHWSTANIE 
BOGA–CZŁOWIEKA. Niech za-
tem ta Prawda wypełnia nasze ży-
cie. Duchowym owocem przeżyć 
paschalnych niech będzie miłość 
i wdzięczność za to, że Chrystus 
poprzez swoją śmierć wybawił nas 
od śmierci wiecznej. Umiejmy tę 
Prawdę z nadzieją i radością prze-
kazywać innym. CHRYSTUS 
ZMARTWYCHWSTAŁ!

DON ADALBERTO

Doktor medycyny Apolinary Tarnawski urodził 
się w rodzinie ziemiańskiej w Gnojnicy koło Ja-
worowa w 1851 roku jako syn Andrzeja i Tere-

sy z domu Kostrzewskiej. Andrzej Tarnawski (ojciec Apo-
linarego) walczył w powstaniu listopadowym i węgierskim. 
Apolinary studia lekarskie ukończył w Krakowie, a dokto-
ranckie we Lwowie. Zdobywszy uprawnienia lekarza urzę-
dowego czyli ,,fizyka” pełnił obowiązki w Barszczowie, Ja-
worowie (woj. lwowskie), wreszcie w miasteczku Kosów 
Hoculski za Kołomyją. Korzystając z miejscowej saliny 
i czarnomorskiego klimatu Pokucia założył na zielonym po-
brzeżu Kosowa (pasmo Beskidu w woj. stanisławowskim) 
zakład przyrodoleczniczy. W uroczy krajobraz wkompono-
wano trzy monumentalne warzelnie soli z pięknymi gotyc-
kimi salami, przestrzennymi tarasami do leżakowania, ba-
senami, solariami i domkami dla kuracjuszy rozrzucony-
mi po rozległym parku. Doktor stosował modne wówczas 
metody Lahmanna i Kneippa, zaostrzył rygory dietetycz-
ne, podniósł rolę ćwiczeń fizycznych i hartowania, tworząc 
własny system kuracji naturalistycznej. Na ten system skła-
dały się dwa splecione ze sobą programy: jeden dla ciała, 
drugi dla ducha.

Doktor Apolinary Tarnawski konsekwentnie formo-
wał swój zakład w szkołę zdrowia, kładąc nacisk na funk-
cję reedukacyjną. Zakład powstał u schyłku XIX wieku 
i planowany był pierwotnie dla 30 osób. Stopniowo rozra-
stał się przyjmując 50 internów, a kwatery dla ekstermów 
w miasteczku sięgały liczby 200. Sezon kuracyjny trwał od 
pierwszego maja do końca października. Zjeżdżała się tu 
galicyjska socjeta, a także goście spoza kordonów zabor-
czych. Wojna światowa przerwała tę działalność, wznowio-
no ją w 1922 roku. Zakład znów stał się modny. Bywanie 
tu należało do dobrego tonu, lecz wymagało grubego port-
fela. Kamery fotograficzne i pędzle malarskie utrwaliły ob-
raz kosowskiego zakładu, prasa zaś i literatura pamiątkar-
ska – sprzeczne o nim opinie. W ,,Dzienniku” Maria Dą-
browska nazywa dr Tarnawskiego szarlatanem a program 
zakładu makabryczną blagą, tragedią ludzi którym zaszcze-
piono głodówkowe szaleństwo. Ton emocjonalny i zrozu-
miały, gdyż tu właśnie w kosowskim zakładzie zmarł na-

gle mąż wielkiej pisarki. W archiwum dr Szarejki znajdu-
jemy pochwalną notatkę wdzięcznej pacjentki Gabrieli Za-
polskiej: ,,wstawanie o świcie, bieganie boso po rosie, gim-
nastyka, praca w ogrodzie, rajska dieta, paradowanie w tu-
nice oraz miesiąc bez kawy papierosów i alkoholu”.

Zakład opanowany był przez żywioł narodowo-demo-
kratyczny przez jego liderów – braci Lutosławskich z Droz-
dowa. Młodszy z nich, Kazimierz, to ksiądz, lekarz i poseł 

DOKTOR APOLINARY TARNAWSKI
w jednej osobie, wybitny działacz harcerski – twórca krzy-
ża harcerskiego. Wincenty Lutosławski (starszy z braci) to 
sławny profesor filozofii, platonik i mistyk. Za profesorem 
ciągnął sznur wyznawców zwanych elsami, ludzi wyzwo-
lonych od picia, palenia, hazardu i rozpusty. Z życiowych 
satysfakcji dr Apolinarego Tarnawskiego wypada przypo-
mnieć tłumny zjazd Towarzystwa Przyjaciół Huculszczy-
zny w Worochcie (1934 r.) z udziałem premiera Składkow-
skiego. Doktor był na tym zjeździe odpowiednio honoro-
wany. We wrześniu 1939 roku rodzina Tarnawskich rozpo-
częła wojenną tułaczkę z armią gen. Władysława Ander-
sa i znalazła się na Bliskim Wschodzie. Doktor Apolinary 
Tarnawski zmarł w 1943 roku w Jerozolimie, został pocho-
wany na stokach Syjonu w katakumbach franciszkańskich. 
W 1966 roku dr med. Wit Tarnawski (syn Apolinarego) wy-
dał w Londynie książkę pt ,,Mój ojciec”, w której można 
znaleźć więcej szczegółów, a także plan kosowskiego za-
kładu oraz portret doktora z jego autografem.

Dr Apolinary Tarnawski był bratem stryjecznym mo-
jego dziadka Izydora Tarnawskiego herbu Sas. Siedem lat 
temu zmarła córka dra Apolinarego – Celina Tarnawska-
-Busza, zamieszkała w Londynie. Znana pisarka na emi-
gracji przeżyła 92 lata. Żyją natomiast jeszcze wnukowie 
doktora: prof. dr Wit Tarnawski-Busza (profesor fizyki nu-
klearnej, zam. w USA) oraz prof. dr Andrzej Tarnawski-
-Busza (poeta, literat, wykładowca literatury Angielskiej na 
University of British Columbia w Vancouver, zam. w Ka-
nadzie). Wiersze Andrzeja Tarnawskiego-Busza charakte-
ryzują się żywym obrazowaniem, śmiałą metaforyką, mu-
zycznością i wieloznacznością. Są świadectwem ciągłej 
konfrontacji z historią i tradycją: ,,...szukam relikwii i czasu 
minionego...” (cyt. z wiersza „Argument”).

Poezje: ,,Znaki wodne”, Paryż 1969; Astrolog w me-
trze (Astrologer in the Underground), wyd. dwujęzyczne 
(Athens, Ohio, 1970. Conrad’s Polish literary Background. 
Rome – London, 1966).

OPR. STANISŁAW SAS TARNAWSKI

DLACZEGO TAK WCZESNA WIELKANOC?

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – CZ. II

ARTYKU£ 
INFORMACYJNY

W poprzednim numerze zapoznaliście się z zasadami tworzenia 
informacji prasowej, która jest krótkim i zwięzłym tekstem. Kiedy 
mamy dużą ilość faktów, które są równie ważne, wówczas infor-
macja rozrasta się do kilkunastu akapitów i wtedy powstaje artykuł 
informacyjny.

Podstawowe cechy tego gatunku, to:
• wszystkie informacje są ważne, a więc nie obowiązuje tu zasada od-

wróconej piramidy, o której pisaliśmy w poprzednim numerze,
• w związku z tym, że wszystkie informacje są ważne, ich kolejność 

w artykule jest dowolna, można je przestawiać, rozszerzać, opusz-
czać, bądź skracać,

• zdania są krótkie, dynamiczne, ich budowa jest prosta, należy dążyć 
do ekonomii wyrazu, ideał prasowego pisarstwa to dokładność, rze-
czowość i prostota,

• tekst jest konkretny, liczą się fakty, nazwiska, nazwy miejscowości, 
godziny, szczegóły wydarzeń. Aby relacje były wiarygodne, cytowane 
są wypowiedzi osób, zwykle skrócone do minimum.

Odmianą artykułu informacyjnego jest taki tekst, który nie opowiada 
o zdarzeniach, ale w związku ze zdarzeniami przypomina jakąś kwestię. 
Dziennikarzowi nie zależy na rozstrzygnięciu problemu, lecz na poka-
zaniu czytelnikowi różnych aspektów sprawy, jej zakresu, złożoności 
i skomplikowania. Piszący nie komentuje, nie polemizuje, lecz gromadzi 
materiał, często korzystając z artykułów już wydrukowanych. Artykuł 
taki więc analizuje nie tylko wydarzenia z ostatniej chwili, ale sięga 
w przeszłość, bada podobne historie.

Aby zastosować powyższe wiadomości w praktyce, wybierz w do-
wolnym dzienniku artykuł informacyjny i dokonaj jego analizy pod 
następującymi aspektami: treść poszczególnych akapitów, stopień ich 
wzajemnej zależności, budowa składniowa. Popraw w nim zdania nie-
jasne i skomplikowane. 

Teraz możesz spróbować swoich sił pisząc własny artykuł. Wybierz 
jakieś zjawisko polityczne, społeczne lub kulturalne i wciel się w rolę 
informatora. Możesz odwołać się do kilku dzienników, które poruszyły 
ten temat. Powodzenia.

AGNIESZKA KRUPA

Artykuły tworzone są na podstawie książki Stanisława Bortnowskiego 
„Warsztaty dziennikarskie”, Warszawa 2003.
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SŁOWO O GNIAZDACHBędzie to opowieść o historii pewnego niezwy-
kłego eksperymentu pedagogicznego. Na prze-
łomie lipca i sierpnia 1911 roku dzięki wysiłkom 

kilku miejscowych społeczników w pobliżu Turska Wiel-
kiego powstały dwie placówki, których celem była opieka 
nad dziećmi osieroconymi. System ich funkcjonowania od-
woływał się do naturalnego modelu panującego w rodzinie. 
Postulował wychowanie poprzez prace w jednym zespole 
chłopców wspólnie z dziewczętami. Były to jedne z pierw-
szych w Europie tego typu doświadczalnych ośrodków. 
Gniazda Sieroce – bo taką nazwę im nadano – były w opo-
zycji do występującego powszechnie koszarowego mode-
lu opieki. System obowiązujący preferował daleko posunię-
tą uniformizację i wychowanie w dużych zakładach sku-
piających często po kilkaset dzieci ze ścisłym podziałem 
na ich płeć. Poparcie moralne i finansowe Gniazdom Siero-
cym udzieliły wybitne postacie życia społecznego, takie jak 
Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Henryk Sienkiewicz 
czy Władysław Reymont. Po wielu latach i ewolucjach pro-
gramowych dały one początek rodzinnym domom dziecka, 
które wydają się przyszłością wychowywania dzieci osie-
roconych.

WARSZAWSKIE DZIECI 
JADĄ DO KLIMONTOWA

22 stycznia 1905 r. w Petersburgu doszło do masakry 
pokojowej demonstracji niosącej petycje do cara Mikoła-
ja II w sprawie wprowadzenie swobód demokratycznych. 
Wieść o „krwawej niedzieli” rozeszła się lotem błyskawicy 
po całym imperium, powodując wybuch niepokojów spo-
łecznych na niespotykaną dotąd skalę. Tylko w styczniu wy-
buchło w Rosji więcej strajków niż w ciągu poprzedniego 
dwudziestolecia. W Warszawie doszło do zbrojnych starć 
z wojskiem, w trakcie których padło co najmniej 90 zabi-
tych. W obawie o przeniesienie się fali zamieszek do innych 
ośrodków przemysłowych, władze rosyjskie poddały War-
szawę ścisłej blokadzie. W mieście zapanował kryzys żyw-
nościowy spotęgowany niezwykle ciężką zimą. Ratunkiem 
dla dziesiątków tysięcy głodujących były zakładane sponta-
nicznie komitety dobroczynności publicznej. Jeden z nich 
powołał do życia Henryk Sienkiewicz. Po latach Kazimierz 
Jeżewski wspominał:

„Komitet wystąpił z gorącą odezwą, podpisaną przez 
Sienkiewicza, do mieszkańców wsi, ażeby wieś zabrała do 
przezimowania część dziatwy warszawskiej, z głodu mrą-
cej na ulicach. Odezwę tę rozesłano do wszystkich probosz-
czów z prośbą o odczytanie jej z ambon. W tym samym dniu 
odezwę powtórzyły wszystkie gazety stołeczne i prowincjo-
nalne. A była ona gorąca i przekonywująca ponad spodzie-
wanie. Z całego kraju (Kongresówki) napłynęło zgłoszeń, 
deklarujących gościnie, łącznie dla 15 tysięcy dziatwy! 
Zgłoszenia te były rozrzewniające swą serdecznością, a ob-
cesowością swoją przyczyniały niemało kłopotu. Zjawiały 
się delegacje po kilkanaście, a bywało że i po kilkadziesiąt 
gospodyń ze wsi, najczęściej pod wodzą księdza proboszcza 
– i żądały, aby dać im natychmiast te, z głodu umierające 
dzieci. Trudno było delegatom przetłumaczyć, że Komitet 
musi mieć czas na zgromadzenie, na jakie takie oporządze-
nie i przygotowanie dziatwy do wyjazdu.” 1)

Do Warszawy przyjechała również delegacja z Klimon-
towa z dr Jakubem Zysmanem na czele. Komitet przekazał 
jej grupę 12 sierot. O ich dalszych losach nie wiemy niestety 
nic pewnego. Być może po jakimś czasie, gdy widmo gło-
du z nad Warszawy zostało rozwiane, powrócili do swojego 
rodzinnego miasta. Nie można również wykluczyć ewentu-
alności, że w Klimontowie znaleźli przybranych rodziców 

i tutaj zamieszkali już na stałe. Sprawa ta czeka szczegóło-
wego wyjaśnienia. W całej akcji zainicjowanej przez Sien-
kiewicza, z głodującej Warszawy wyekspediowano grupę 
ponad 1.500 dzieci. Przeważnie były to bezdomne sieroty, 
które z braku wolnych miejsc nie mogły być przyjęte do 
żadnej z istniejących w mieście ochronek. Był to początek 
znajomości dr Jakuba Zysmana z Kazimierzem Jeżewskim. 
Znajomości, która miała zaowocować w przyszłości wielo-
ma cennymi inicjatywami społecznymi.

KAZIMIERZ ANTONI
JEŻEWSKI

Urodził się w 1880 r. w miejscowości Ciernie nieopo-
dal Jędrzejowa, w rodzinie wielodzietnej o silnych trady-
cjach patriotycznych. Jego ojciec Aleksander pełnił obo-
wiązki adiutanta dyktatora Powstania Styczniowego Ma-
riana Langiewicza. Nazywany był przez przyjaciół dziec-
kiem szczęścia. Będąc w bardzo trudnej sytuacji mate-
rialnej wylosował główną nagrodę w loterii państwowej. 
Ogromna suma pieniędzy sprawiła, że mógł przenieść 
się z liczną rodziną do Warszawy i prowadzić tam cał-
kiem dostanie życie. Już w dzieciństwie Kazimierz od-
czuwał powołanie do stanu kapłańskiego. Wkrótce przy-
szło jednak rozczarowanie. Po krótkim pobycie w semi-
narium duchownym w Sandomierzu zrezygnował ze swo-

ich młodzieńczych zamierzeń. Za-
łożył rodzinę. Niestety, żona w kil-
ka lat po ślubie zmarła na gruźli-
cę. Kilkunastomiesięcznego syna 
Tadeusza oddał na wychowanie ro-
dzonej siostrze. Będąc w stanie sil-
nego załamania nerwowego wyje-
chał do Szwajcarii, gdzie wkrótce 
rozpoczął studia ekonomiczne na 
katolickim uniwersytecie we Fry-
burgu. W tym tak trudnym dla sie-
bie okresie opracował nowatorską 
koncepcje wychowania dzieci osie-
roconych, której urzeczywistnieniu 
poświęcił resztę życia.

„Myśl moja potoczyła się na-
stępującym szlakiem rozumowania: 
Wzorowy gospodarz ma nie tylko 
wzorowo urządzone pola, ogrody, 
oborę i stajnie, ale i na podwórzu 
jego sadyby i w domu jego i w jego 

stosunkach rodzinnych jest ład i porządek – a z tej jego wzo-
rowości najwięcej, rzecz prosta, korzystają jego domowni-
cy. I dzieci jego na pewno będą dobrze wychowane, boć one 
w domu znajdą nie same tylko słowo ojca i matki, ale wi-
dzą czyn rodziców, są uczestnikami ich owocnej pracy i ży-
cia, wiec z takim człowiekiem można zawrzeć układ tego 
rodzaju: Gospodarzu! W twoje ręce powierzę fundusz sie-

rocy. Za te społeczne pieniądze wybudujemy i urządzimy 
gospodarstwo dwa razy większe, niźliby stawiał dla siebie. 
Damy ci pieniędzy tyle, żebyś mógł nie tylko zagospodaro-
wać się należycie, ale żeby starczyło dość grosza do obro-
tu. Folwark ten, będący własnością Towarzystwa, powierzę 
ci w zarząd i użytkowanie. A ty i żona twoja w zamian za 
to weźmiecie pod opiekę dziesięcioro sierot. Przyłączycie 
do gromadki swoich dzieci. Niechaj pracują tak, jak pra-
cują wasze rodzone. Dajcie im pożywienie i przyodziewek 
tak, jak dajecie swoim… A kiedy najstarszy z wychowań-
ców ukończy lat 17, to zabiorę go wam z domu, ażeby go od-
dać do miasta, do nauki zawodowej, umieszczę go w bursie 
i w szkole odpowiedniej, wedle chęci i uzdolnień.” 2)

Wychowanie poprzez pracę było naczelnym postu-
latem systemu pedagogicznego Jeżewskiego. Gniazda 
w przeciwieństwie do innych ówcześnie funkcjonujących 
placówek opiekuńczych miały być finansowo samowy-
starczalne. Ich wychowankowie po osiągnięciu pełnolet-
ności powinny otrzymać wyprawkę na dalszą drogę życia 
będącą procentowym udziałem z wypracowanego mająt-
ku Gniazda.

Pierwsze Gniazdo Sieroce założył Jeżewski pod koniec 
1909 r. w Galicji w Stanisławczyku nieopodal Przemyśla 
i tam przez dwa pracował jako koordynator projektu. Prze-
prowadzając się na ziemie zaboru rosyjskiego Gniazdo po-
zostawił pod opieką i protektoratem księżnej Karoliny Lu-
bomirskiej. Funkcjonowało ono z sukcesami do wybuchu 
I Wojny Światowej.

STANISŁAW GLEZMER
ALBO METAMORFOZA

Stanisław Glezmer po ukończeniu Instytutu Technolo-
gicznego w Petersburgu rozpoczął zawrotną karierę jako 
inżynier przemysłowiec stając się wkrótce jednym z za-
możniejszych ludzi w imperium.  Mieszkał w Jekaterin-
hofie, miejscowości położonej niedaleko Petersburga, bę-
dącej niegdyś letnią rezydencją cesarzowej Katarzyny II. 
Był członkiem rosyjskiej Rady Państwa i bliskim współpra-
cownikiem Cara Mikołaja II. Pod koniec 1907 roku cukrzy-
ca, z którą walczył przez ponad 15 lat, przybrała formę na 
tyle dramatyczną, że lekarze zakomunikowali, że ma przed 
sobą nie więcej niż rok życia. (Czas pokazał, że diagnoza 
okazała się chybiona). I tak w jednej chwili umarł wielki 
przemysłowiec i polityk, a narodził się koneser sztuki, spo-
łecznik, filantrop, człowiek wrażliwy na potrzeby innych. 
Przed nadchodzącą śmiercią postanowił wrócić do swoich 
polskich korzeni i przeznaczyć majątek na cele społeczne. 
Wszystko wskazuje na to, że dr Zysman poznał Glezmera 
poprzez księcia Macieja Radziwiłła. W każdym bądź ra-
zie skontaktował go niezwłocznie z Jeżewskim. A ten wy-
korzystał wielką szansę. Po długich rozmowach udało mu 
się nakłonić Glezmera do sfinansowania projektu założenia 
Towarzystwa Gniazd Sierocych i budowy całej sieci nowa-
torskich placówek opiekuńczych.

Gniazdo w Tursku – rok 1913.
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Pierwsze Gniazdo Sieroce na ziemiach zaboru rosyjskie-
go Glezmer postanowił zlokalizować w Tursku Wielkim, 
w miejscowości w której przyszedł na świat (oddalonej do 
Klimontowa w linii prostej o niespełna 25 km – obecnie ad-
ministracyjnie przynależnej do gminy Osiek). Miał to być 
widoczny symbol jego powtórnych narodzin, tym razem dla 
sprawy narodowej. Na przygotowanie gospodarstwa, odno-
wienie zabudowań i wzniesienie nowych przeznaczył nie-
bagatelną kwotę 15.000 rubli. Jednym z miejscowych entu-
zjastów projektu był dr Zysman, który osobiście podjął roz-
mowy z księciem Maciejem Radziwiłłem w sprawie uzy-
skania od niego dzierżawy kilkudziesięciu morgów ziemi 
pod budowę Gniazda. Dr Zysman był lekarzem Róży Ra-
dziwiłł z Potockich, żony Macieja. Przez długie lata choro-
wała ona na poważne dolegliwości skórne, które spowodo-
wały jej niemal całkowitą izolację. Wkrótce niedaleko Tur-
ska Wielkiego Towarzystwo Gniazd Sierocych wydzierża-
wiło dodatkowo folwark Koziarówka z 32 morgami ziemi 
uprawnej należący do zboru kalwińskiego w Sielcu.3) I tym 
razem Zysman był również głównym negocjatorem.

Na przełomie sierpnia i września 1911 r. rozpoczął się 
wielki eksperyment pedagogiczny. W Tursku zamieszkało 
13 dzieci – 9 chłopców i 4 dziewczynki w wieku od 5 do 17 
lat, a w  Koziarówce 10 dzieci – 6 chłopców i 4 dziewczyn-
ki w wieku od 4 do 17 lat. W skład zarządu nowo powoła-
nych placówek weszli: ks. Józef Trybulski, Adolf Kowal-
czewski (zarządca ziemski), Karpowicz (budowniczy), Bo-
lesław Kucharski (leśniczy), Władysław Kucharski (rejent), 
i dr Jakub Zysman.

KRYTYKA PROJEKTU 
ALBO WIEŚ SIELSKA I ANIELSKA

Opracowany przez Jeżewskiego pomysł reformy syste-
mu opiekuńczego napotkał również całkiem liczne grono 
przeciwników. Jednym z jego sztandarowych oponentów 
był Franciszek Sypowski krakowski prawnik i publicysta. 
W książce pod tytułem „Gniazda dla Sierot. Uwagi z powo-
du projektu p. Kazimierza Jeżewskiego z Warszawy” pisał: 
„Na wieś trzeba wkraczać  z dobrem wychowaniem, a nie 
można go czerpać tam, gdzie go niema. Nie wiem, dlaczego 
włościanin właśnie miałby kształcić nasze sieroty i opusz-
czone dzieci, skoro do tego nie brak ludzi  wykształconych, 
którzy z korzyścią potrafią pracować we wsi i na roli, a któ-
rzy łatwiej i chętniej przez otoczenie włościańskie będą sza-
nowani i uważani za pochodnię światła i nauki pracy, po-
trzebnej dla włościan.” 4)

Z perspektywy lat trzeba przyznać, że Jeżewski był nad-
miernym idealistą lokując placówki wychowawcze z dala 
od większych ośrodków miejskich.  Niestety znajomość 
wsi czerpał głównie z literatury, która często ukazywała ją 
w sposób dalece różny od rzeczywistości. Panująca wtedy 
moda na ludowość zwana też nie bez ironii „chłopomanią” 
zauroczyła poważną część inteligencji. Jeżewski był nie-
wątpliwie pod jej wpływem. Wieś była dla niego mityczną 
krainą szczęścia wolną od wielkomiejskiego zepsucia. Sta-
tystyki przemawiały jednak w sposób zupełnie odmienny. 
To właśnie na wsi panowała największa nędza, a bardzo ni-
ski poziom oświaty rzutował w sposób oczywisty na rozwój 
najrozmaitszych patologii. Jeżeli dzisiaj poziomem życia na 
wsi i w mieście jest w miarę wyrównany, to na początku 
wieku XX różnice te były niewyobrażalnie duże.

Na początku problemów nie brakowało. W Koziarów-
ce tylko w ciągu jednego roku trzykrotnie wymieniano wy-
chowawców. Właściwy dobór „rodziców Gniazda” okazał 
się bardzo poważnym problemem. Jeżeli kandydaci byli do-
brymi wychowawcami, to nie znali się na efektywnym pro-
wadzeniu gospodarstwa. Dla odmiany doświadczeni rolnicy 
byli bezradni wobec problemów, które przysparzali im wy-
chowankowie. A były to przecież dzieci o często dramatycz-
nej przeszłości, które wymagały specjalnego traktowania.

Wszystkie te problemy były stopniowo rozwiązywa-
ne i wpływały na ewoluowanie systemu opiekuńczego. Do 
końca jednak Jeżewski pozostał wierny koncepcji lokowania 
pojedynczych, a później całej grupy kooperujących ze sobą 
Gniazd (Wiosek Kościuszkowskich) na terenach wiejskich.

SUKCESY, PATRIOTYZM 
I MROKI ZAPOMNIENIA

Jak wynika z dokumentacji Towarzystwa Gniazd Siero-
cych placówka w Tursku Wielkim po początkowych niepo-
wodzeniach zaczęła funkcjonować całkiem sprawnie.

„Wytrwała i sumienna praca, jaką  to gniazdo celuje, 
zaczyna dawać owoce. Pomimo klęskowego roku 1913, kie-
dy większość płodów zgniła na polu z racji nieustannych 
deszczów, – pomimo klęski pomoru trzody w 1915 roku, któ-

rą podczas toczących się wojskowych potyczek w okolicy 
zabrała całą chlewnie, złożoną z 60 sztuk rasowych świń, 
wartości około 4.000 rb., – pomimo ciągłych rekwizycji 
koni, tak że ciężkie gliniaste grunty gniazda można było 
obrabiać tylko jednym koniem i krowami – gospodarstwo 
gniazda świetnie się wyrobiło. Przez cały ten czas bywało 
tu średnio 18 dzieci, a ze starszymi 24 osób. Ojciec gniazda 
potrafił z 36 morgów ziemi wydobyć utrzymanie dla wszyst-
kich, wszystkich pracowników opłacić. Rok temu jeszcze 
gniazdo miło przeszło 2.000 rb. długu. Ostatnie wiadomo-
ści, otrzymane z Turska donoszą, że długi zostały spłacone 
i że gniazdo już może myśleć o nowych nakładach, które się 
gospodarstwu opłacą.” 5)

Gniazdo w Tursku Wielkim zdo-
było znaczny rozgłos za sprawą lite-
ratki Marii  Horskiej Szpyrkówny, 
która w połowie lat dwudziestych 
opublikowała wzruszające opowia-
danie pod tytułem „Krzyż Walecz-
nych”. Mówiło ono o bohaterskiej 
śmierci jednego z wychowanków 
Gniazda, który poległ w obronie 
Warszawy przed nawałą czerwono-
armistów.

„I Janek nie wrócił. Padł mę-
czeńską i bohaterską śmiercią z rąk 
bolszewików, podczas niebezpiecz-
nego wywiadu, gdzie się zgłosił na 
ochotnika, wiedząc, że idzie niemal 
na pewną śmierć. Koledzy znaleźli 
już tylko poszarpane, rozdarte, niepoznawalne niemal cia-
ło ze straszliwie  zmiażdżoną czaszką. A jak wiekuisty znak 
chwały, którego nawet śmierć zedrzeć nie zdoła, pozostał, 
wbity w pierś, głęboko bolszewicką kolbą sołdata – żelazny 
krzyż walecznych.” 6)

Niestety po wojnie tekst ten stał się podstawą oskarżenia 
Szpyrkówny o tak zwany „zajadły antykomunizm”. Osta-
tecznie do procesu nie doszło, ale przez długie lata mia-
ła całkowity zakaz druku. Ta jedna z bardziej popularnych 
pisarek dwudziestolecia międzywojennego w Polsce Ludo-
wej pozbawiona środków do życia zmuszona została do we-
getacji w domu opieki społecznej. Gniazda w Tursku Wiel-
kim i Koziarówce zostały podobno w późniejszym okre-
sie połączone. Ostatni ślad ich funkcjonowania pochodzi 
z 1928 r. Najprawdopodobniej nienajlepsza kondycja finan-
sowa spadkobierców Macieja Radziwiłła mogła być powo-
dem wycofania się z umowy dzierżawy, co zmusiło z kolei 
Towarzystwo Gniazd Sierocych do sprzedaży gospodarstwa 
i przeniesienia dzieci do innych placówek.

WSPOMNIENIE
Alfred Paszkowski: 

„Do Turska przywiózł mnie 
Pan Dyrektor [Kazimierz Je-
żewski] w sierpniu 1915 r. Mia-
łem wtedy już lat 16. Po przy-
jeździe, kiedy się już zapozna-
łem z życiem gniazda i jego ce-
lami, jedynym moim marzeniem 
było zdobyć wiedzę. Rano i wie-
czorem myślałem o nauce. Z za-
zdrością patrzyłem na malców, 
że umieją już czytać. Ja, chociaż 
najstarszy, najmniej umiałem. 
Wychowywałem się dotychczas 
wśród chłopów, gdzie jako siero-
ta znalazłem nawet dużo serca, 
ale na moje wychowanie i naukę 
nikt nie zwracał uwagi. Zwyczaj-
nie, jak to bywało na wsi. Na-
wet porządnie mówić się nie na-
uczyłem. Z tego powodu w gnieź-
dzie byłem powodem śmiesznych 
żartów ze strony Gnieździaków, 
a chociaż nie były one bolesne, 
jednak mnie drażniły. Byłem tak 
mało rozwinięty, że nie umia-
łem się poznać na żartach. Ma-
jąc możność uczenia się, każdą 
chwilę poświęciłem, książce i uczyłem się ile mi sił star-
czyło. Pani Suszycka, najlepsza chyba ze wszystkich ma-
tek gniazdowych zawsze wstawiała się za mną do ojca, aby 
mi dawał czas do nauki. Dzisiaj to widzę, jakie to szczęście 
dla mnie, że się dostałem do gniazda pod opiekę Towarzy-
stwa. Ojciec nasz, człowiek szlachetny i ogromnie pracowi-
ty, widząc mój zapał i szczerą chęć do nauki, starał mi się 
pomóc, wyznaczając pracę, przy której miałem więcej cza-

su na naukę. Ciocia Bekker, kochana przez nas nauczyciel-
ka, pracowała nade mną bardzo gorliwie i dużo, nie żału-
jąc swego trudu i czasu. Wszystkim tym, drogim opiekunom 
nie zapomnę do końca życia, że winien im jestem możność 
dostania się do szkoły…” 7)

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
Towarzystwo Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkow-

skich rozwiązane zostało przez władze komunistyczne pod 
koniec 1949 r. Jeżewski zmarł rok wcześniej w warszaw-
skim szpitalu na rękach swojej wychowanki. Nie doczekał 
procesu likwidacji organizacji, której poświęcił całe życie. 
Śmierć okazała się dla niego łaskawa. Umierając był prze-

konany, że Towarzystwo czeka świetlana przyszłość. Jak 
wielu ludzi żywił się złudzeniami co do poczynań władzy 
ludowej. W państwie, które odwoływało się do haseł spra-
wiedliwości społecznej ostatecznie pogrzebano koncepcje 
pedagogiczne Jeżewskiego narzucając upaństwowiony, za-
kładowy model wychowania dzieci osieroconych. Z wielką 
szkodą dla potrzebujących i całego społeczeństwa zlikwi-
dowano masowo wszystkie prywatne, społeczne i kościel-
ne organizacje opiekuńcze. Uniformizacja stała się cnotą. 
Różnorodność grzechem. W trakcie ponad 50–letniej pra-
cy pedagogicznej Jeżewski założył kilkanaście Gniazd Sie-
rocych, w których usamodzielnił ponad 1.000 sierot. Byli 
to ludzie całkowicie ukształtowani, wykształceni mogący 
z powodzeniem funkcjonować w społeczeństwie. Historia 
ostatecznie przyznała Jeżewskiemu rację. Rodzinne formy 
wychowania przeżywają obecnie prawdziwy renesans zain-
teresowania i stanowią podwaliny dla współczesnej peda-
gogiki opiekuńczej.

DZIECIOM Z GNIAZD SIEROCYCH
Gdy wschodzą ciche promienie gwiazd
Na wieczorowem niebie,
Ojcze nasz, Boże! Z sierocych gniazd
Podnosim głos do Ciebie

Na chwałę Twoją rosnąć nam daj,
Niech nam Twa łaska świeci,
A niech ma chlubę Ojczysty kraj
Z swych przygarniętych dzieci.

Tyś nas opieką otoczył Swą,
Pisklęta Twe bezpióre…
Niechże się dusze nasze rwą
W górę, ku światłu, w górę!

Ojcowską rękę błogosław nas,
Otwórz nam serce bliźnie,
A pozwól służyć, gdy przyjdzie czas,
I Tobie i Ojczyźnie. 8)

1) K. Jeżewski, Z okazji 25–lecia T.O.n.D. Garść wspomnień jak 
powstało Towarzystwo Opieki nad Dzieckiem, „Opieka nad 
Dzieckiem” 1930, nr 11/12.

2) Red. K. Czajkowski, K. Jeżewski (System wychowawczy), Warsza-
wa 1969, s. 46 - 47.

3) O cmentarzu kalwińskim pisze R. Staszewski, Żyli obok, „Tygo-
dnik Nadwiślański” 2007, nr 32, s. 10.

4) F. Sypowski. Gniazda Sieroce, Kraków 1908 r. s.  20.
5) Z Turska, „Gnieździak” 1918, nr 4, s. 22
6) M. Horska Szpyrkówna, Gniazda i Gnieździęta, W-wa 1926 s. 15.
7) A. Paszkowski, Ziszczone marzenia, „Gnieździak” 1918, z. IV, s 18.
8) Ten wiersz M. Konopnickiej śpiewany był w Gniazdach Siero-

cych na zakończenie dnia, zawsze  po wieczornej modlitwie.

ELŻBIETA MAZUR, MIESZKO BANASIAK

butonierka@poczta.onet.pl

Autorzy niniejszego artykułu będą wdzięczni czytelnikom, 
którzy wniosą nowe fakty do historii funkcjonowania w Tursku 
Wielkim placówek Towarzystwa Gniazd Sierocych. Nawet z po-
zoru mało istotne informację mogą okazać się bardzo ważne. 
Pozostaje nadzieja, że wbrew upływowi lat uda się rozwiać mro-
ki ludzkiej niepamięci i ocalić choć skrawek historii naszego 
regionu.

SIEROCYCH

Gniazdo w Tursku – rok 1918.
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PRO 
MEMORIA

KULINARIA
BARSZCZ 

Z BIA£¥ KIE£BAS¥
SKŁADNIKI (porcja dla 5 osób):

1/2 kg białej kiełbasy
1 litr barszczu naturalnego
2 ząbki czosnku
1 łyżka mocnego chrzanu
sól, pieprz, majeranek, koperek

WYKONANIE:
Kiełbasę kroimy na kawałki, gotujemy z 2 ząbkami 

czosnku w niewielkiej ilości wody (tyle aby woda zakry-
ła kiełbasę). Następnie zalewamy barszczem, dodajemy 
chrzan, przyprawy do smaku i zagotowujemy. Smacznego.

JAJA 
FASZEROWANE

SKŁADNIKI:
10 jaj ugotowanych na twardo
kawałki szynki, kiełbasy lub innej wędliny (wszystko 

pokrojone w kostkę)
sól czosnkowa, pieprz czarny do smaku
1 łyżka chrzanu
1 łyżka musztardy
1 łyżka posiekanego drobniutko szczypiorku
trochę majonezu 
natka pietruszki

WYKONANIE:
Jaja obieramy ze skorupek, delikatnie przecinamy na 

pół i wyjmujemy żółtka.
Żółtka rozgniatamy na gładką masę i dodajemy 

wszystkie składniki oprócz natki pietruszki. Aby skład-
niki łatwiej się połączyły możemy dodać trochę majone-
zu lub kwaśną śmietanę z łyżką musztardy (w zależności 
jak kto lubi ostro).

Na każdą połówkę jaja wkładamy farsz i układamy na 
półmisku lub tacy do jajek. Jajka kładziemy farszem do 
góry, następnie polewamy majonezem i dekorujemy po-
siekaną natką pietruszki lub szczypiorkiem albo gałązka-
mi kopru. Smacznego.

T.G.

 Podpułkownik Antoni Wiktorowski, ps. „Kruk”, uro-
dził się 13 czerwca 1894 roku w Małej Wsi koło Bogorii. Był 
synem Piotra i Katarzyny z Petrykowskich. W 1913 roku po 
ukończeniu Progimnazjum w Sandomierzu rozpoczął pracę 
w Zakładach Górniczych Ostrowieckich w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. 5 maja 1915 roku został powołany do armii 
rosyjskiej, gdzie służył w 2 pułku strzelców syberyjskich. 
1 stycznia 1917 roku ukończył Szkołę Oficerską w Pskowie. 
W czasie nauki był członkiem Związku Polaków w Psko-
wie. W październiku 1917 roku wstąpił do I Korpusu Pol-
skiego na Wschodzie generała Józefa Dowbór-Muśnickie-
go. Był oficerem 1 kompanii 1 batalionu 2 pułku strzelców. 
Po rozbrojeniu Korpusu wrócił do Polski. Na skutek choro-
by do Wojska Polskiego wstąpił dopiero 16 lipca 1919 roku. 
W 49 pułku piechoty walczył na froncie polsko-bolszewic-
kim, dowodząc kompanią, a następnie 3 batalionem. 1 mar-
ca 1920 roku został awansowany na stopień porucznika.

 W ataku na pozycje bolszewickie pod Iwankowcami 
w dniu 1 kwietnia 1920 roku, znajdując się w oddziale zło-
żonym w dwóch trzecich z rekrutów biorących pierwszy raz 
udział w boju, z całym poświęceniem szedł cały czas przed 
pierwszym szeregiem, porywając swym przykładem żoł-
nierzy, tak że dwukilometrową przestrzeń dzielącą oddział 
od pozycji bolszewickich została przebyta w 20 minut, po-
mimo nadzwyczaj silnego ognia nieprzyjacielskich armat, 
karabinów maszynowych i ręcznych. Nieprzyjaciel pomi-
mo dwukrotnie przeważających sił pierzchł w popłochu.

 Za ten bohaterski czyn na polu walki został odzna-
czony Orderem Virtuti Militari V klasy numer 1961 
(30 czerwca 1921 roku).

 Po wojnie był dowódcą kompanii w 44 pułku piechoty 
Strzelców Legii Amerykańskiej w Równem. 1 stycznia 1931 
roku został awansowany na kapitana i objął stanowisko do-
wódcy 7 kompanii w 2 pułku piechoty Legionów w Sando-
mierzu. W 1933 roku po ukończeniu kursu w Centrum Wy-
szkolenia Piechoty, został dowódcą 1 batalionu w tym puł-
ku. 1 stycznia 1936 roku został awansowany do stopnia ma-
jora i ze względów zdrowotnych przeniesiony do rezerwy. 
Zamieszkał w Bogorii.

 Wziął udział w walkach kampanii wrześniowej. Dostał 
się do niewoli, ale ze względu na stan zdrowia został zwol-
niony i wrócił do Bogorii. W październiku 1939 roku utwo-
rzył konspiracyjną organizację wojskową „Piast”, z którą 
wszedł do ZWZ. Od maja do sierpnia 1944 roku był ko-
mendantem sandomierskiego Obwodu AK.

 W lipcu 1944 roku, w momencie rozpoczęcia akcji 
„Burza”, gdy utworzono 2 pułk piechoty Legionów AK, mjr 
„Kruk” został jego dowódcą. 25 lipca we wsi Śmiechowice 
wydał rozkaz mobilizacji sił Obwodu i zaczął tworzyć do-
wództwo pułku. W wyniku mobilizacji pułk osiagnął pra-
wie pełną obsadę. Dwukrotnie „Kruk” przymierzał się do 
uderzenia na Sandomierz, jednak wskutek przeważających 
sił nieprzyjaciela odstępował od zamiaru zajęcia miasta.

 12 sierpnia 1944 roku, gdy wojska sowieckie przekro-
czyły Wisłę pod Baranowem Sandomierskim, uczestniczył 
w rozmowach z Rosjanami (gen. Muratow), którzy zażąda-
li, aby oddziały AK przeszły na tyły wojsk sowieckich. Ofi-
cerowie mieli być skierowani na przeszkolenie do Jarosławia, 
zaś podoficerowie i szeregowcy wcieleni do armii Berlinga. 
„Kruk”, reprezentujący dowódcę dywizji żądania te odrzu-

cił. W następstwie tego pułk przeszedł na niemiecką stronę 
płynnego jeszcze frontu, rejon wsi u stóp północnego stoku 
Świętego Krzyża. 15 sierpnia otrzymał rozkaz zawieszenia 
dotychczasowych akcji i marszu na koncentrację na odsiecz 
Warszawie. W lasach Przysuskich pułk zaczął się przygoto-
wywać do wymarszu na pomoc walczącej Warszawie. Jed-
nak z tego zamierzenia, w sierpniu 1944 roku, musiano zre-
zygnować, z uwagi na obsadzenie linii rzeki Pilicy przez sil-
ne oddziały niemieckie. Od sierpnia odziały 2 pułku walczy-
ły na Kielecczyźnie na zapleczu frontu, staczając kilkadzie-
siąt bitew i potyczek z wojskami niemieckimi. 2 i 3 września 
„Kruk” dowodził pułkiem w dwudniowej zwycięskiej bi-
twie pod Radoszycami. Niemcy stracili 35 zbitych przy stra-
tach własnych 4 rannych.  10 września rozkazem Komendan-
ta Głównego AK generała „Bora” Antoni Wiktorowski zo-
stał awansowany na stopień podpułkownika. 8 październi-
ka z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, rozkazem ko-
mendy Okręgu został zdjęty z dowództwa pułku i przeniesio-
ny do pracy konspiracyjnej do obwodu włoszczowskiego. Za-
melinowany został w Lipnie. Po zajęciu tych terenów przez 
armię sowiecką wrócił do Bogorii. 22 kwietnia 1945 roku 
został aresztowany przez funkcjonariuszy UB. (Przebywał 
w więzieniu w Kielcach). Od tego momentu zaginął po nim 
wszelki ślad. Różne źródła podają jako miejsca śmierci wię-
zienia w Kielcach, Łodzi lub Wawrze.

 Symboliczna mogiła „Kruka” znajduję się na Cmentarzu 
Katedralnym w Sandomierzu obok grobu Jego żony Konstan-
cji. W kościele w Bogorii i w klasztorze Cystersów w Wą-
chocku umieszczono tablice poświęcone Antoniemu Wikto-
rowskiemu. Jedna z ulic w Sandomierzu nosi Jego imię.

 Odznaczony również Krzyżem Walecznych (czterokrot-
nie), Medalem Niepodległości i Krzyżem Zasługi z Miecza-
mi.  Żonaty z Konstancją z Dmochowskich, nauczycielką. 
Wychowywali przysposobioną córkę Zofię (Irena Suszyło).

BOGUSŁAW SZWEDO

PODPU£KOWNIK 
ANTONI WIKTOROWSKI „KRUK” (1894-1945?)

MAZUREK 
KAJMAKOWY

SKŁADNIKI (na 14 porcji):
Ciasto:
34 dkg mąki krupczatki
3 łyżki margaryny
3 łyżki cukru
4 dkg drożdży
2 jaja
5 łyżek mleka
1 cukier wanilinowy
3-4 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej
Masa kajmakowa:
3/4 szklanki cukru pudru
2/3 szklanki kremówki (gotowy krem)
1 łyżka masła

WYKONANIE:
Mąkę przesiać, dodać drożdże, cukier, cukier wanili-

nowy, tłuszcz, posiekać nożem, wlać letnie mleko, wybić 
jaja i zagnieść na gładkie ciasto. Odłożyć w ciepłe miej-
sce do wyrośnięcia.

Blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Kawałek cia-
sta odłożyć, pozostałe rozwałkować na warstwie papie-
ru. Z odłożonego ciasta uformować wałeczki, umieścić 
je na brzegach po przekątnej mazurka. Piec ok. 30 minut 
w temp. 1800C.
Masa kajmakowa:

Kremówkę zagotować z cukrem pudrem, ogień zmniej-
szyć, masę podgrzewać aż do zgęstnienia na małym ogniu, 
nie przerywając mieszania 10-15 minut, dodać masło, do-
kładnie wymieszać, krótko zagotować.

Kajmak przełożyć na ciasto, wystudzić. Boki mazura 
udekorować skórką pomarańczową, ze stopionej czekola-
dy zrobić napis Alleluja a pod spodem baranka.

Uwaga: masę na przełożenie mazurka można zrobić 
według własnego uznania.

WYNURZENIA CIEKAWEGO PANA

WYSSANE
(nie tylko)

Z PALCA
Jak pisać, co pisać – pytania takie nurtują mnie 

od czasu otrzymaniu propozycji zamieszczania „fe-
lietoników” w naszej lokalnej gazecie „Głos Kli-
montowa”. Zdaję sobie sprawę, że felietoniki po-
winny być krótkie, śmieszne, przyswajalne dla więk-
szości naszych czytelników. Tylko broń Boże nie za 
bardzo śmieszne, jeśli miałyby dotyczyć tematów 
„prominenckich” – prosto mówiąc: ludzi ze świecz-
nika naszej małej społeczności. I już mnie zaczyna-
ją nurtować pytania: jak to jest? dlaczego? jak to 
się dzieje? Niby wszyscy ssamy mleko naszych ma-
tek o podobnym składzie chemicznym (ale nie pa-
miętam wzoru na mleko matczyne). Skład więc jest 
taki sam, może się różnić tylko pierś poddana ssa-
niu. Ale to już udowodnił jakiś lekarz pisząc swój 
doktorat „ Kształt piersi a jakość mleka”, że kształt 
piersi jednak nie wpływa na jakość mleka.

Dlaczego zatem – niby po mleku o podobnym 
składzie – są takie rozbieżności: wyrastają dzięki 
niemu normalni, i debile, i nawet – z przeprosze-
niem – prominenci.

Jak to więc jest – może tenże osesek „prominenc-
ki” wie już w tym wieku, co jest dla niego najlep-
sze i przyswaja tylko te wartościowe składniki, a te 
mniej wartościowe wysikuje? A może to zależy od 
nasienia ojca i jego zaangażowania w powstawa-
niu przyszłego prominenta? Ale co wtedy, gdy pro-
minentem jest mamusia?

Jak to się dzieje – że niby mamy tylu mądrych 
lekarzy, dobrze sytuowanych i pragnących całym 
sercem być jeszcze lepiej sytuowanymi – jako że są 
najbardziej mądrzy z całej naszej populacji – a nie 
mogą oni rozwiązać tego problemu?

A tak mówiąc między nami – i ja też tego proble-
mu nie rozwiążę...

CIEKAWY PAN
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PROGRAM
ROLNOŒRODOWISKOWY

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 
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PORADNIK  
ROLNICZY

Od 15 marca do 15 maja br. trwać będzie 
nabór wniosków na kolejne działanie PROW 
2007–2013 „Program rolnośrodowiskowy”.

Jest to działanie, które ma na celu ochro-
nę środowiska, utrzymanie czystości gleb 
i wód, zachowanie rodzimych ras zwierząt, 
lokalnych odmian roślin, zachowanie natu-
ralnego, wiejskiego krajobrazu. Środki wy-
płacone uczestnikom tego programu nie słu-
żą poprawie konkurencyjności rolnictwa, 
lecz są rekompensatą za utracone dochody 
z tytułu prowadzenia ekstensywnej gospo-
darki rolnej.

Proponowane pakiety
Działanie Program rolnośrodowiskowy 

obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych.
W każdym pakiecie są warianty rolno-

środowiskowe, których wybór zobowiązu-
je do realizacji konkretnych szczegółowych 
zadań określonych w rozporządzeniu

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone.
Realizacja zadań w ramach tego pakietu 

ma na celu ograniczenie negatywnego wpły-
wu rolnictwa na środowisko. Główne wy-
mogi przy realizacji tego pakietu:
- przestrzeganie odpowiedniego następstwa 

roślin i doboru roślin,
- ograniczenie nawożenia, opracowanie pla-

nu nawozowego,
- realizacja na obszarze całego gospodar-

stwa rolnego.
Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne.
W tym pakiecie należy stosować meto-

dy uprawy ekologicznej, zgodnie z krajowy-
mi i unijnymi przepisami o rolnictwie eko-
logicznym.

Warunkiem uczestnictwa w pakiecie 
jest rozpoczęcie procedury przestawiania 
na produkcję rolniczą metodami ekologicz-
nymi pod kontrolą upoważnionej Jednost-
ki Certyfikującej albo posiadanie certyfika-
tu zgodności wydanego przez taką jednost-
kę. Wymagania dotyczą m.in. przeznaczenia 
plonu, przestrzegania określonych terminów 
koszenia, wykonywania na plantacji zabie-
gów uprawowych i pielęgnacyjnych w przy-
padku upraw sadowniczych i jagodowych.

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki 
zielone.

Wymogi w tym pakiecie dotyczą ogra-
niczenia nawożenia, ilości i terminów poko-
sów oraz intensywności wypasu, w zależ-
ności od rodzaju wybranego wariantu oraz 
sposobu użytkowania danej działki: kośne-
go, pastwiskowego, czy kośno-pastwiskowe-
go.

Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatun-
ków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza 
obszarami Natura 2000.

Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatun-
ków ptaków i siedlisk przyrodniczych na 
obszarach Natura 2000.

W celu ochrony zagrożonych gatun-
ków ptaków oraz zachowania cennych zbio-
rowisk roślinnych poza obszarami Natu-
ra 2000 (Pakiet 4) oraz na obszarach Natu-
ra 2000 (Pakiet 5) określono wymogi, któ-
re zakładają ograniczenie nawożenia, ilości 
i terminów pokosów lub kontrolę intensyw-
ności wypasu.

W tych pakietach podstawowym wymo-
giem jest posiadanie dokumentacji przyrod-
niczej sporządzonej przez upoważnionego 
eksperta w roku poprzedzającym rok rozpo-
częcia realizacji zobowiązania rolnośrodo-
wiskowego. Koszty transakcyjne poniesio-
ne w celu przygotowania takiej dokumenta-
cji będą refundowane wraz z pierwszą płat-
nością rolnośrodowiskową.

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych roślin w rolnic-
twie.

Wymogi w tym pakiecie dotyczą upra-
wy lokalnych lub starych odmian gatun-
ków roślin uprawnych zagrożonych wygi-
nięciem i gatunków im towarzyszących.

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych zwierząt w rolnic-
twie.

Pakiet ten polega na wspieraniu i utrzy-
maniu hodowli lokalnych ras bydła, koni, 
owiec oraz świń zagrożonych wyginięciem, 
wpisanych do księgi hodowlanej oraz obję-
tych programem ochrony zasobów gene-
tycznych.

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód.
Podstawowe wymogi w tym pakiecie 

zmierzają do utrzymywania roślinności na 
gruntach ornych w okresie między dwoma 
plonami głównymi w formie zasiewu jed-
nogatunkowego lub mieszanki kilku roślin 
oraz do zwiększenia udziału gleb z okrywą 
roślinną w okresie jesienno-zimowym.

Pakiet 9. Strefy buforowe.
Zadania w tym pakiecie polegają głów-

nie na utrzymywaniu istniejących stref bu-
forowych i miedz śródpolnych, tworzących 
podłużne pasy roślinności, ograniczające 
zanieczyszczenia wód, przeciwdziałające 
erozji oraz zwiększające różnorodność bio-
logiczną terenów rolnych.

Wymogi obowiązujące we wszystkich 
pakietach

Zgodnie z PROW 2007-2013, rolnik re-
alizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe 
w ramach wszystkich pakietów i ich warian-
tów, jest zobowiązany do:
- zachowania trwałych użytków zielonych 

i elementów krajobrazu rolniczego nie 
użytkowanych rolniczo na terenie gospo-
darstwa rolnego, 

- prowadzenia rejestru działalności rolno-
środowiskowej, zawierającego wykaz wy-
pasów zwierząt oraz działań agrotechnicz-
nych, 

- przestrzegania innych wymogów w za-
kresie deklarowanych wariantów, których 
wykaz jest określony w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia.

W ramach dziewięciu pakietów jest 49 
wariantów, np: pakiet Rolnictwo ekologicz-
ne ma aż 12 wariantów.

Do nowych propozycji należą między 
innymi działania służące zachowaniu lokal-
nych odmian roślin uprawnych, w tym sta-
rych odmian drzew owocowych czy ochrona 
miejsc lęgowych ptaków. W Rolnictwie eko-
logicznym nowością jest zielarstwo. Ponadto 
obecnie rozszerzono dla rolników z całego 
kraju dostęp do pakietów: Rolnictwo zrów-
noważone, Utrzymanie ekstensywnych łąk 
oraz Utrzymanie ekstensywnych pastwisk, 
który ograniczony był dotychczas do stref 
priorytetowych. Strefy priorytetowe zostały 
obecnie zniesione.

Pakiet dotyczący ochrony zasobów ge-
netycznych w produkcji roślinnej umożliwia 
zachowanie takich rodzimych odmian jabło-
ni, jak antonówka czy kosztela. Ochroną ob-
jęto dodatkowo rasy zwierząt – świnię złot-
nicką, czerwono-biała rasę krów.

Udział w programie trwa 5 lat. Pienią-
dze za uczestnictwo wypłacane będą co-
rocznie w formie zryczałtowanej – pod wa-
runkiem wykonywania zobowiązań, pro-
wadzenia wymaganej dokumentacji i wy-
stępowania corocznie z wnioskiem o te 
płatności. Wysokość wsparcia określana 

jest w przeliczeniu na hektar powierzchni 
albo na liczbę zwierząt lub – w strefach bu-
forowych – na metr bieżący.

Zróżnicowanie płatności
W zależności od wielkości powierzch-

ni objętej pomocą w danym gospodarstwie 
wprowadza się kolejną nowość – zróżnico-
wanie płatności. Dotyczy to pakietów: Rol-
nictwo zrównoważone, Rolnictwo ekolo-
giczne, Ekstensywne trwałe użytki zielone 
oraz Ochrona gleb i wód.

Dla pakietów: Rolnictwo zrównoważo-
ne, Rolnictwo ekologiczne oraz Ochrona 
gleb i wód, w zależności od powierzchni, 
będą następujące zróżnicowane stawki:
– 1 do 100 ha – 100% płatności;
– powyżej 100 do 200  ha – 50% płatności;
– ponad 200 ha – 10% płatności.

Dla pakietów: Ekstensywne trwałe użyt-
ki zielone, Ekstensywna gospodarka na łą-
kach i pastwiskach – w zależności od po-
wierzchni – będą następujące zasady płat-
ności:
– 1 do 10 ha – 100% płatności;
– powyżej 10 do 50 ha – 75% płatności;
– powyżej 50 do 100 ha – 50% płatności;
– ponad 100 ha – 10% płatności.

Kryteria dostępu do programu rolno-
środowiskowego

Rolnik może ubiegać się o płatność rol-
nośrodowiskową w ramach działania Pro-
gram rolnośrodowiskowy, jeżeli:
1) posiada numer identyfikacyjny, nada-

ny po złożeniu do biura powiatowego 
ARiMR wniosku o wpis do ewidencji;

2) jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym 
lub zależnym gospodarstwa rolnego po-
łożonego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, o powierzchni użytków rolnych 
nie mniejszej niż 1 ha;

3) zobowiąże się do realizacji programu 
rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat, 
zgodnie z planem działalności rolnośro-
dowiskowej;

4) zobowiąże się do przestrzegania podsta-
wowych wymagań (szczegóły w rozdzia-
le VI) na obszarze całego gospodarstwa 
rolnego;

5) zobowiąże się do przestrzegania wymo-
gów, wynikających z poszczególnych 
pakietów/wariantów rolnośrodowisko-
wych.
Realizacja pakietów 4 i 5 wymaga po-

siadania dokumentacji przyrodniczej siedli-
skowej lub ornitologicznej, sporządzonych 
przez ekspertów.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie pierwszej płatno-

ści rolnośrodowiskowej i kolejnych płatności 
rolnośrodowiskowych składa się do kierow-
nika biura powiatowego Agencji, właściwe-
go ze względu na miejsce zamieszkania albo 
siedzibę rolnika, w terminie określonym do 
składania wniosków o przyznanie płatności 
w rozumieniu przepisów o płatnościach do 
gruntów rolnych i płatności cukrowej, który 
w 2008 roku jest określony od dnia 15 mar-
ca do 15 maja.

Szczegółowe warunki oraz tryb przy-
znawania pomocy w ramach tego schema-
tu określa rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach działania „Program rolnośrodowisko-
wy” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 
2008, Nr 34, poz. 200).

LESZEK GALATA



GŁOS KLIMONTOWA
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Terminarz rozgrywek rundy wiosennej o mistrzostwo Klasy ,,A” 
gr. III seniorów w sezonie piłkarskim 2007/2008

• 30 marca 2008 r. – niedziela, godz 15:00
 ŚWIT Działoszyce – KLIMONTOWIANKA Klimontów
• 6 kwietnia 2008 r. – niedziela, godz. 16:00
 KLIMONTOWIANKA Klimontów – GKS Koniemłoty
• 13 kwietnia 2008 r. – niedziela, godz. 16:00
 PIAST Stopnica – KLIMONTOWIANKA Klimontów
• 20 kwietnia 2008 r. – niedziela, godz. 16:00
 KLIMONTOWIANKA Klimontów – SOKÓŁ Jachimowice
• 27 kwietnia 2008 r. – niedziela, godz. 16:00
 BASZTA Rytwiany – KLIMONTOWIANKA Klimontów
• 1 maja 2008 r. – czwartek, godz. 17:00
 ŹRÓDŁO Solec-Zdrój – KLIMONTOWIANKA Klimontów
• 4 maja 2008 r. – niedziela, godz 17:00
 KLIMONTOWIANKA Klimontów – JAWORNIK Gorzów
• 11 maja 2008 r. – niedziela, godz. 17:00
 GKS Szydłów – KLIMONTOWIANKA Klimontów
• 18 maja 2008 r. – niedziela, godz. 17:00
 KLIMONTOWIANKA Klimontów – GKS Łoniów
• 25 maja 2008 r. – niedziela, godz. 17:00
 WKS POLESIE Wiązownica – KLIMONTOWIANKA Klimontów
• 1 czerwca 2008 r. – niedziela, godz. 17:00
 KLIMONTOWIANKA Klimontów – ZRYW Zbigniewice
• 8 czerwiec 2008 r. – niedziela, godz.17:00 /termin obligatoryjny/
 PIAST Osiek – KLIMONTOWIANKA Klimontów
• 15 czerwca 2008 r. – niedziela, godz.17:00 /termin obligatoryjny/
 KLIMONTOWIANKA Klimontów – Strzelec Chroberz

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:
• Termin: sobota 29 marca 2008 r.
• Start: o godzinie 11:00 z pl. im. Jana Pawła II przed Urzędem Gminy w Klimontowie
• Meta: plac przy pomniku Legionistów w Górach Pęchowskich
• Długość trasy organizatorzy przewidują na około 20 km.

PROGRAM RAJDU:
• godz. 10:30 – odprawa przed startem, sprawdzenie listy zgłoszeń do rajdu.
• godz. 11:00 – start rajdu
• ok. godz. 14:30 – dotarcie uczestników na metę rajdu

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu, obowiązkowego podpo-

rządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu, respektowania uwag czuwających nad bezpieczeń-
stwem uczestników rajdu umundurowanych strażaków z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Klimontowa.

2. Warunkiem  uczestnictwa jest zapisanie się na listę uczestników, oraz przestrzeganie zasad niniej-
szego regulamin. Przy zapisie należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, 
oraz pisemną zgodę rodziców.

3. Wszyscy chcący wziąć udział w rajdzie muszą zgłosić swój akces u nauczyciela wychowania fi-
zycznego do dnia 27 marca 2008 r.

4. Prawo startu w rajdzie mają osoby które ukończyły 12 lat za pisemną zgodą rodziców lub praw-
nych opiekunów , pod stała opieką rodziców  lub opiekunów prawnych startujących w imprezie. 
Wymagana jest obecność opiekuna na odprawie przed rajdem.

5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich 
– na odpowiedzialność prawnych opiekunów).

6. Uczestnicy zobowiązani są  do posiadania karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwa-
rancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

7. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnolet-
nich uczestników.

Cele imprezy:
1. Promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu .
2. Poznawanie uroczych zakątków naszej Gminy.
3. Popularyzacja idei ochrony środowiska.
4. Rozwijanie turystyki rowerowej.
5. Integracja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Organizatorzy zapewniają :
1. Ubezpieczenie zawodników Rajdu.
2. Zabezpieczenie imprezy przez OSP.
3. Opiekę medyczną na trasie rajdu.
4. Pomoc nawigacyjno – techniczną.
5. Bezpłatny posiłek i zimne napoje na mecie rajdu.
6. Wszystkim uczestnikom rajdu upominki.
7. Bezpieczny powrót na Plac im. Jana Pawła II.

Wszyscy uczestnicy wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród 
ufundowanych przez  Wójta Gminy Klimontów.

Losowanie nagród odbędzie się na mecie rajdu około godziny 15:00

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
1. Poruszamy się po prawej stronie jezdni, w odległości 30–50 cm od krawędzi drogi.
2. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami od 3 do 5 m, a przy zjazdach od 15 

do 30 m.
3. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość 

przez hamowanie.
4. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi gru-

pami kolumny.
5. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, szczególnie podczas przejazdu 

przez skrzyżowanie.
6. Podczas jazdy nie wolno wypuszczać kierownicy z ręki, zdejmować stóp z pedałów.
7. Na postoju nie wolno tarasować drogi.
8. Każdy uczestnik powinien posiadać ubranie dostosowane do aury.
9. Należy startować na sprawnym technicznie rowerze (hamulec, dzwonek, komplet narzędzi, szkło 

odblaskowe z tyłu).
10. Prosimy nie zabierać ze sobą szklanych i ostrych przedmiotów.
11. Na całej trasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia oraz śmiecenia – będziemy 

przejeżdżać przez tereny leśne zostawmy więc las w stanie  w jakim go zastaliśmy.
12. W rajdzie obowiązuje bezwzględny zakaz udziału dla osób pod wpływem alkoholu i innych środ-

ków odurzających, a także zakaz spożywania ich na trasie rajdu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania rajdu w przypadku złych warunków atmos-

ferycznych lub innych niezależnych przyczyn (nowy termin zostanie podany do wiadomości pu-
blicznej przynajmniej na 3 dni przed planowanym rajdem).

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
3. Zobowiązujemy uczestników do przestrzegania niniejszego regulaminu, nie bierzemy odpowie-

dzialności za zdarzenia, które powstały na skutek złamania zasad regulaminu.

UWAGA!!!
Rajd nie jest wyścigiem w którym zawodnicy mają uzyskać jak najlepszy czas. Rajd jest 
okazją do towarzyskiego spotkania, nawiązania nowych znajomości wśród osób, które pre-
ferują aktywną formę spędzania wolnego czasu oraz kontakt z przyrodą.

Kontakt telefoniczny z organizatorami: 0516-086-868 

REGULAMIN
II WIELKANOCNEGO 

RAJDU ROWEROWEGO
KLIMONTÓW 2008

W hali sportowo-widowiskowej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie 
odbył się 7 marca br. mecz w halowej piłce nożnej pomiędzy drużyną Reprezentacji Pol-
ski Olboys w piłce halowej a drużyną Oldboys Klimontowianka Klimontów. Mecz wygra-
ła drużyna reprezentacji Polski w stosunku 7:0 (5:0).

W reprezentacji Polski zagrali: Tomasz Porwet, Mariusz Krzyżanowski, Janusz 
Czajka (kapitan), Leszek Wronowski, Arkadiusz Zygan, Dariusz Cyran, Paweł Kozio-
łek, Mirosław Pędzik, Marek Mizielski, Leszek Janicki.

W drużynie gospodarzy zagrali: Roman Żurek, Zbigniew Śledź, Wojciech Gawryś, 
Tomasz Bogdański, Marek Krycia, Andrzej Ewiak, Artur Ferens, Andrzej Dywan, 
Dariusz Kwapiński, Grzegorz Kaczmarczyk, Zbigniew Pacholczak. Mecz sędziowali 
panowie Wiesław Zieleziński oraz Mariusz Bijak.

Po meczu Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień podziękował za sportową rywalizację 
i wręczył Puchary dla obu drużyn.


