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Dzień Ziemi zorganizowano w naszej szkole – jak każ-
dego roku – 22 kwietnia. W Polsce dzień ten obchodzono 
już po raz dziewiętnasty, a na świecie pierwszy raz obcho-
dzono święto Ziemi w 1970 roku.

Tegoroczne hasło Dnia Ziemi – Klimat w potrze-
bie – widniało na dekoracji, którą dopełniał las tropikal-
ny ustawiony w rogu sali gimnastycznej. Na drabinkach 
wisiały plakaty i prace konkursowe uczniów, przed sce-
ną w ogromnej donicy z kokardą stał świerk, nasze drzew-
ko do ogródka.

Do tego dnia wszyscy przygotowujemy się na wie-
le miesięcy wcześniej, gdyż w Dniu Ziemi rozstrzyga-
ne są konkursy ekologiczne prowadzone w ramach edu-
kacji ekologicznej. 

ZAPRASZAMY NA
PIK NIK RODZINNY

ORGANIZOWANY 1 CZERWCA

PRZEZ PSP W KLIMONTOWIE 
PROGRAM:

• od godz. 1400 do godz. 1700:
– bar sałatkowy
– konkurs „ Ciasto Mamusi”
– wystawa prac dzieci  powstałych w trakcie realiza-

cji projektu „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów”

• godz. 1400 – 1440:
– „Dzień Rodziny” – montaż słowno-muzyczny 

w wykonaniu uczniów kl. III

• godz. 1500 – karta rowerowa

• godz. 1500 – 1545:
– zabawy z muzyką dla kl. 0-III
– konkurencje sportowe dla kl. IV-VI

• godz.1545 – 1615:
– pokaz udzielania pierwszej pomocy (OSP 

Klimontów)
– ogłoszenie wyników konkursu „Ciasto Mamusi”

• godz. 1615 – 1700:
– konkurencje sportowe dla kl. 0-III
– Zabawy z muzyką dla kl. IV-VI

DZIEÑ ZIEMI
w PSP w KLIMONTOWIE

,,Ludzie ze złymi nawykami i złym sposobem myślenia 
są słabi. Nie ulegaj im. Szanuj swój organizm, nie 
pozwól swojemu ciału i umysłowi szkodzić. Bądź sobą. 
Ty decydujesz o sobie.”

Mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców 
na happening pod hasłem ,,Bezpieczna szkoła”,

który odbędzie się 2 czerwca 2008 r.
na rynku w Klimontowie.

Celem imprezy jest zwrócenie uwagi środowiska 
lokalnego na problemy narastającej agresji wśród 

młodzieży oraz zgubnych skutków uzależnień i nałogów.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

830 - spotkanie wszystkich uczniów szkół oraz 
mieszkańców Gminy Klimontów na Rynku

840 – okolicznościowe przemówienia

900 – program artystyczny

915 – ogłoszenie wyników konkursu na transparent 
pod hasłem „Bezpieczna Szkoła”, wręczenie 
nagród

1000 – uroczyste zakończenie happeningu

Serdecznie zapraszamy 

Organizatorzy: B. Chłodnicka, M.Cichoń, J. Bednarska, 
I. Borys, M. Dobko, B. Bzdyra

II BIEG NAJDŁUŻSZĄ ALEJĄ KASZTANOWCÓW 

W EUROPIE O „LIŚĆ KASZTANOWCA”

II Bieg Najdłuższą Aleją Kasztanową w Europie od-
był się 15 maja 2008 roku w Klimontowie. Organizato-
rami byli: Wójt Gminy Klimontów, Towarzystwo Przyja-
ciół Klimontowa i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Je-
rzego Ossolińskiego w Klimontowie. Główne cele imprezy 
to popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania 
wolnego czasu, zapoznanie z najpiękniejszymi widokami 
krajobrazowymi gminy Klimontów, promowanie zdrowe-
go stylu życia i wypromowanie ochrony niszczejącej Alei 
Kasztanowej. Trasa biegu przebiegała z kierunku Górek 
przez aleję kasztanową, ulicą Zysmana z metą na stadio-
nie. W tegorocznym biegu wzięło udział ponad 500 uczest-
ników, wśród których znaleźli się uczniowie nie tylko na-
szej gminy ,ale także uczniowie ze szkół w Łoniowie, Su-
lisławicach i Lipniku.

CIĄG DALSZY NA STRONIE 2

CIĄG DALSZY NA STRONIE 2

KONCERT CHARYTATYWNY
ALICJI MAJEWSKIEJ

Sala widowiskowa Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Klimontowie wypełniła 
się po brzegi widzami, którzy przyby-
li 23 maja o godz. 17:30 na niecodzien-
ny koncert. 

Na klimontowskiej scenie wystąpiła 
Alicja Majewska w towarzystwie i przy 
akompaniamencie kompozytora i piani-
sty Włodzimierza Korcza. Oboje uzna-
wani są za ikony polskiej piosenki. 

Piosenkarki w naszej gminie niko-
mu nie trzeba przedstawiać. Pochodzi 
z pobliskich Olbierzowic, gdzie spędzi-
ła dzieciństwo. Od lat związana z polską 
sceną artystyczną wzbudza zachwyt bar-
wą głosu, wzruszającymi interpretacjami 
oraz sceniczną osobowością. Koncerto-
wała niemal na całym świecie. 

CIĄG DALSZY NA STRONIE 5

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
ZAPRASZA NA 

„Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka” 
1 czerwca 2008 r. na stadion LKS Klimontowianka

W PROGRAMIE:

- godz. 1500 – mecz kadetów w piłce nożnej o puchar 
Wójta Gminy Klimontów

- godz. 1700 – mecz grupy trzeciej piłki nożnej 
o mistrzostwo klasy „A” pomiędzy drużynami 
LKS Klimontowianka Klimontów - Zryw Zbigniewice

- godz. 1900 – koncert pt. „ Kocham Cię Mamo i Tato” 
– wystąpią dzieci i młodzież z zespołów działających 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie

- godz. 2030 – Dyskoteka pod gwiazdami 
– grać będą  „Tomek & Tomek”
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II BIEG NAJDŁUŻSZĄ ALEJĄ 
KASZTANOWCÓW W EUROPIE 

O „LIŚĆ KASZTANOWCA”

TABELA WYNIKÓW

miejsce KOBIETY MĘŻCZYŹNI

300 m
1 Marta Piórkowska Wiktor Nowak
2 Ola Pałka Kuba Górski
3 Klaudia Mucha Dominik Gach

400 m
1 Natalia Jaworska Arkadiusz Stępień
2 Dominika Dąbrowska Dawid Jońca
3 Paulina Bednarz Mateusz Zając

800 m
1 Klaudia Borycka Adam Kowalik
2 Małgorzata Sudy Eryk Ślusarz
3 Kinga Brozińska Grzegorz Juda

1200 m
1 Katarzyna Majewska Adrian Dyl
2 Ilona Baran Piotr Sowiński
3 Katarzyna Banaś Krystian Bekas

1200 m
1 Katarzyna Goździewska Radosław Szymański
2 Agnieszka Pasiek Bernard Ciach
3 Daria Orłowska Piotr Manjak

1600 m
1 Agnieszka Bzdyra Krzysztof Polit
2 Magdalena Forc Paweł Duda
3 Anna Król Łukasz Cichoń

2500 m
1 Karol Chwałek Anna Zając
2 Bargiel Marek

Nowakowski Mirosław (ex quo)
Agnieszka Augustyn

3 Teresa Kilarska

Otwarcia biegu dokonał Wójt Gminy Kli-
montów Ryszard Bień. Na trasie nie zabra-
kło licznie przybyłej publiczności, która go-
rąco dopingowała startujących. Bieg rozegra-
no w 7 kategoriach wiekowych dla dziewcząt 
i chłopców. Dopisała nie tylko pogoda, ale 
także hart ducha i chęć sportowej walki. Każ-
dy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy 
medal za uczestnictwo w biegu. Ponadto za-
wodnicy pierwszych trzech miejsc w każdej 
kategorii wiekowej otrzymali poza medala-
mi i dyplomami piękne, pamiątkowe puchary 
ufundowane przez  Wójta Gminy Klimontów.

Zwycięzcom nagrody wręczali Wójt 
Gminy Ryszard Bień, dyrektor PSP Kli-
montów Elżbieta Czajkowska i Marek 
Bargiel. Każdy z uczestników po zakoń-
czonym biegu otrzymał posiłek. Podzię-
kowania należą się osobom i instytucjom, 
które w jakikolwiek sposób organizacyjnie 

wspomogły Bieg, a szczególnie: Gminne-
mu Ośrodkowi Kultury, Komisariatowi Po-
licji w Klimontowie, Jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Klimontowie za pomoc 
w zabezpieczeniu trasy w trakcie biegu, ga-
binetowi lekarskiemu Dariusza Kwapiń-
skiego, który zabezpieczał opiekę medycz-
ną oraz prezesowi LKS Klimontowianka 
w Klimontowie Arturowi Ferensowi. Orga-
nizatorzy biegu bardzo serdecznie dziękują 
sponsorom imprezy: Leszkowi Skibińskie-
mu za dostarczenie bardzo smacznych pącz-
ków, Markowi Barglowi i Andrzejowi Bo-
ryckiemu za ufundowanie napojów dla za-
wodników oraz Mieczysławowi Cichonio-
wi za piłki, które dostała każda z uczestni-
czących szkół. Mamy nadzieję, że na kolej-
ny III Bieg Najdłuższą Aleją Kasztanowców 
o „Liść Kasztanowca” przybędzie jeszcze 
więcej zawodników i bieg stanie się impre-
zą o zasięgu wojewódzkim.       DP

Uczniowie wykonali plakaty na 
temat ochrony środowiska, przy-
gotowali albumy promujące przy-
rodnicze walory najbliższej okoli-
cy. Można było podziwiać te pra-
ce na wystawach, które stanowiły 
element dekoracji. Plakaty i albu-
my, które zdobyły pierwsze miej-
sca, zostały nagrodzone. Opieku-
nowie zatroszczyli się o fundu-
sze oraz nagrody. Przyznano tak-
że nagrody za pomoc przy pełnie-
niu dyżurów oraz przy zbiórce su-
rowców wtórnych. 

Dzień Ziemi rozpoczął się in-
scenizacją zatytułowaną „Trzy 
żywioły”, przygotowaną przez 

DZIEÑ ZIEMI
w PSP w KLIMONTOWIE

uczniów klasy Ia pod kierunkiem 
pani mgr Grażyny Rębacz. Dzie-
ci – przy akompaniamencie pana 
mgr Marka Słowiakowskiego – 
wykonały także piosenkę „Zielo-
na wyspa”.

Chcieliśmy zaangażować jak 
najliczniejszą grupę uczniów, 
stąd pomysł, aby do scenariusza 
imprezy dołączyć występy dzie-
ci z różnych klas. Uczniowie po-
szczególnych klas przygotowy-
wali na apel transparenty z hasła-
mi ekologicznymi, inni uświet-
niali występ piosenkami. Naj-
liczniej w przygotowanie impre-
zy zaangażowane były kasy pią-
te. Uczniowie przygotowali krót-
kie referaty na temat zmian kli-
matycznych na świecie i przy-
czyn ich powstawania, znaczenia 
drzew w przyrodzie oraz wpły-
wu śmieci na środowisko i zdro-
wie człowieka.

Wystąpienia uczniów urozma-
icały wiersze i piosenki. Niektóre 
były apelem do wszystkich:

„Zostawcie nam czysty kawa-

łek świata, Zostawcie nam 
strumyka czysty bieg, Zostaw-
cie nam lasy, ogrody w kwia-
tach, Czyste powietrze, zima 
czysty śnieg…”
Chór wtórował: 
„Świat woła o pomoc…” czy 
„Posprzątajmy Polskę”...
Największe emocje wśród pu-

bliczności wzbudził pokaz mody 
śmieciowej przygotowany przez 
uczniów klasy Va. Do wykona-
nia swoich kreacji uczniowie wy-
korzystali folię, kapsle, opakowa-
nia po cukierkach, gałązki brzo-
zowe i butelki plastikowe. Była 
też mumia owinięta papierem to-
aletowym.

Dzień Ziemi zakończyliśmy 
tradycyjnie - wspólnym posadze-
niem drzewka w szkolnym ogród-
ku. Drzewko podarowali na tę 

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

okoliczność państwo Gasparscy 
z Pęchowa. 

Serdecznie dziękujemy tym 
wszystkim, których praca uświet-
niła obchody Dnia Ziemi w na-
szej szkole.

ORGANIZATORZY:
MGR Z. KRYSZCZYŃSKA, 

MGR E. KĘDZIERSKA,
MGR M. KIJANKA

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1
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W uroczystych obchodach 217 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja wzięli udział członkowie 
władz ziemi klimontowskiej oraz 
wielu mieszkańców naszej gminy. 
W kościele parafialnym p.w. św. 
Józefa odprawiona została msza 
św. w intencji Ojczyzny z udzia-
łem mieszkańców, władz samo-
rządowych i delegacji z pocztami 
sztandarowymi. Uczestnicy nabo-
żeństwa przeszli następnie w po-
chodzie pod Pomnik Powstańców 
Styczniowych, gdzie odbyła się pa-
triotyczna manifestacja rozpoczęta 
odegraniem hymnu państwowego. 
Do zebranych mieszkańców prze-
mówił Wójt Gminy Klimontów, 
a uczniowie PSP im. Jerzego Osso-
lińskiego przedstawili okoliczno-
ściowy program artystyczny. De-
legacje władz samorządowych, re-
prezentacje organizacji i stowarzy-
szeń działających na terenie gmi-
ny oraz delegacje szkół złożyli wią-
zanki kwiatów. Pochód przeszedł 
następnie pod pomnik ppłk. Anto-
niego Wiktorowskiego – Żołnierza 
Armii Krajowej – oraz pod pomnik 
Walczących o Wolność w latach 
1939-1945, gdzie delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów.

OBCHODY ROCZNICY 
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA...

Uroczystości rozpoczęły się 25 maja o godz. 15 przywitaniem gości przez Wójta Gmi-
ny Klimontów Ryszarda Bienia. Wśród przybyłych gości byli: Grażyna Zachariasz re-
prezentująca Wojewodę Świetokrzyskiego, Kazimierz Plachimowicz – Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu, radni wojewódzcy, powiatowi, gminni, delegacje partii politycznych, 
media, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy gminy Klimontów. Mszę św. polową odpra-
wił proboszcz parafii Olbierzowice ks. kanonik Andrzej Teper, którą muzycznie oprawił 
zespół ,,WIARUS”. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Wójt Gminy Klimon-
tów Ryszard Bień mówiąc m.in. ,,Dziś żyjemy w wolnym kraju. To dzięki krwi i ofierze na-
szych przodków mogliśmy tu dzisiaj spotkać się jako wolni Polacy. Jednak pamiętajmy, że 
wolność nie jest dana raz na zawsze. Musimy ją pielęgnować i utrzymywać dla przyszłych 

... ORAZ 93 ROCZNICY

BITWY POD KONARAMI

Po złożeniu kwiatów odbył 
się przemarsz delegacji i pocztów 
sztandarowych do remizy strażac-
kiej OSP Klimontów, gdzie po-
nownie głos zabrał wójt gminy Kli-
montów Ryszard Bień, który tym 
razem z okazji święta strażaków 
przypadającego na 4 maja dzię-
kował za ich trud i ciężką, a zara-
zem niebezpieczną służbę. Miłym 
akcentem było przekazanie przez 
PZU SA reprezentowanym przez 
Mariusza Zarodę – kierownika 
PZU SA w Sandomierzu – 5 tys 
zł dla OSP Goźlice. Jak podkre-
ślił wójt Ryszard Bień są to kolej-
ne środki przekazane przez PZU 
SA dla gminy Klimontów. W imie-
niu Zarządu NBS Solec-Zdrój głos 
zabrała Grażyna Kaczmarczyk – 
Dyrektor oddziału w Klimontowie, 
przekazując najlepsze życzenia 
z okazji Dnia Strażaka oraz 1,5 tys. 
zł dla OSP Goźlice. Środki te zo-
staną przeznaczone na dofinanso-
wanie zakupu samochodu strażac-
kiego dla tej jednostki. 

Po części oficjalnej wszyscy 
udali się na grilla zorganizowanego  
przez wójta Ryszarda Bienia i dru-
hów z OSP Klimontów.

DP

pokoleń. Tu zwracam się do dzieci i młodzieży: pielęgnujcie i kultywujcie pamięć o wszyst-
kich, którzy zginęli w walce o wolność naszej Ojczyzny, pielęgnujcie wartości patriotycz-
ne i tożsamość kulturową, to dziedzictwo, dzięki, któremu przetrwacie różne zawirowania 
życiowe...”. Następnie Grażyna Zachariasz przeczytała list Wojewody Świętokrzyskiego 
i przekazała go na ręce Wójta Gminy. Po przemówieniach członkowie Chorągwi Rycerstwa 
Ziemi Staszowskiej pod komendą kasztelana Pawła Ciepieli oddali salwę honorową. Przy 
brzmieniu werbla wieńce i wiązanki kwiatów złożyli przybyli goście i delegacje organiza-
cji politycznych, szkół, organizacji kombatanckich, straży pożarnej. Około godz. 17 rozpo-
czął się bieg szlakiem II Kadrowej młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP z terenu gmi-
ny Klimontów. Bieg wygrała drużyna z Ossolina-Wilkowic. Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich przygotowały dla wszystkich chętnych grochówkę, a dla licznie zebranej publiczno-
ści zaśpiewały zespóły „Fahrenheit” i „Wiarus” oraz zagrała „Kapela Klimontowska”. Ko-
narska Majówka trwała do późnych godzin przy muzyce DJ „Tomek&Tomek”.

Całonocną wartę honorową przy cmentarzu legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach 
Pęchowskich pełnili Strzelcy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
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Dziecięce komunie to obyczaj stosun-
kowo niedawny, wprowadzony przez Piu-
sa X około stu lat temu. Czytając różne ko-
munijne wspomnienia i oglądając stare fo-
tografie nietrudno zauważyć zmiany, jakie 
zaszły. Nie zmienił się obrzęd i jego prze-
słanie, ale jak bardzo przez te sto lat zmie-
niła się kultura.

Ze starych zdjęć emanuje skromność. 
Chłopcy w niewymyślnych białych ko-
szulkach, białych podkolanówkach i krót-
kich spodenkach, z przygładzonymi grzecz-
nie włosami, w dłoniach modlitewniki, ró-
żańce, świece. Dziewczęta w prostych bia-
łych sukienkach, skromnych wianuszkach 
na rozpuszczonych włosach, w dłoniach za-
zwyczaj biała lilijka, symbol czystości i nie-
winności. Główka czasem lekko ufryzowa-
na, niekiedy okryta przejrzystym welonem.

Nasi pradziadkowie, dziadkowie
W echach ich wspomnień wzmianki 

o lęku przed egzaminem i spowiedzią, grze-
chach spisywanych na kartkach „by nie za-
pomnieć żadnego”, zadanej pokucie, sercu 
oczyszczonym na przyjęcie drogiego gościa, 
duchowych przeżyciach i postanowieniach. 
O obowiązkowym poście i smaku słodkiej 
bułki popijanej mleczną kawą lub kubecz-
kiem kakao na pokomunijnej agapie. Cza-
sem o komunijnych pamiątkach otrzyma-
nych od bliskich: szkaplerzyk, różaniec, bi-
blia, czasem poświęcony medalik czy krzy-
żyk, niekiedy srebrny, rzadziej złoty.

Małe, a bliskie sercu pamiątki 
Pierwszej Komunii Świętej...

W tych czasach, już nieco odległych, 
warunkiem przystąpienia do pierwszej spo-
wiedzi i komunii była podstawowa znajo-
mość katechizmu nabywana przez około 
dwuletni okres uczestnictwa w katechezach 

WIOSENNE PEJZAŻE
MOTTO

,,Gdy słowiki śpiewają nam w maju,
To najrzewniej zawsze na Zagaju.”

Rosamond
Zagaje to niezwykle urokliwa wioska, należąca obecnie 

do Szymanowic Górnych w gminie Klimontów, niemniej 
jednak w tradycji i sercach mieszkańców na zawsze pozosta-
nie Zagajem – gdzie za gajem zielonym stały urocze drew-
niane chaty pod strzechą i gontem z pobielonymi ścianami, 
w którym widniały małe okna z barwnymi kwiatami. 

Dziś na Zagaju przy asfaltowej drodze (ongiś polnej) 
wznoszą się piękne murowane domy, świadczące o zamoż-
ności swych właścicieli. Jestem pod wrażeniem piękna du-
chowego i cudownej majowej przyrody, królującej na zagaj-
skich wzgórzach i nad doliną rzeki Koprzywianki, o której 
tak ślicznie pisał Stefan Żeromski w ,,Popiołach”. Żerom-
ski bywał na salonach w pałacu państwa Karskich w Gór-
kach Klimontowskich, dlatego ,,gdy nad światem zima pa-
nowała, huraganem śnieg sypiąc po świecie” kulig wyru-
szył spod pałacu przez góreckie łąki, obok zabytkowej figu-
ry Matki Boskiej, a następnie ten sławetny kulig płynął po 
ośnieżonej polnej drodze otulonej starymi wierzbami przez 
Zagaje, Szymanowice, Nawodzice (Na wodzie), Dmosice 
(Dersławice), gdzie stał dworek Helenki, w której kochał 
się Rafał Olbromski. Kulig zakończył się w ,,Tarninach” 
(sołectwo Chobrzany) w majątku państwa Trepków herbu 
Topór, którzy byli wujostwem Stefana Żeromskiego. Udział 
wielkiego pisarza w tym pięknym staroszlacheckim kuligu 
był dla niego inspiracją do stworzenia prześlicznych scen li-
terackich, które uwiecznił w „Popiołach”. Niepowtarzal-
ny klimat i nastrój tej niezwykle urokliwej wioski przeni-
ka i ogarnia moje serce. Widzę błękitne przylaszczki i fioł-
ki, podziwiam złociste kaczeńce rosnące nad wiosennymi 
wodami wśród wierzb płaczących na zagajskich łąkach. Za-
chwycam się śpiewem słowików koncertujących nocami 

o miłości będącą piękną poezją, której nigdy nie można za-
pomnieć. Na zagajskich wyniosłych wzgórzach rosną uro-
cze białe brzozy, złociste leszczyny i strzeliste jałowce. Za-
chwycają i radują oczy ogromne krzewy dzikiej róży o li-
liowych wonnych kwiatach i sędziwe krzewy fioletowej tar-
niny, kwitnącej wiosną śnieżną bielą niczym japońska wi-
śnia. Szkoda, że na Zagaju nie rośnie już berberys, które-
go ogromne stare krzewy zwisały ongiś nad głębokimi les-
sowymi wąwozami. Ojczyzną berberysu są Indie, zaś jego 
wspaniałe owoce są wybornym produktem do wyrobu czer-
wonego deserowego wina. Nieliczne krzewy berberysu 
można napotkać jeszcze na Wistkach i nieopodal ruin zam-
ku w Osslinie.

Zagaje to nie tylko cudowne krajobrazy, drzewa i krze-
wy, lecz także szlachetni i serdeczni ludzie, którzy pozosta-
li w mej pamięci. Dlatego ze wzruszeniem wspominam ro-
dzinny dom ś.p. Józefa Korcipy i jego bliskich. Jako chło-
piec bywałem u państwa Korcipów ze swoimi rodzicami. 
Niestety nie potrafię opisać klimatu i nastroju, jaki pano-
wał u Państwa Korcipów – mogąc porównać tę atmosferę 
jedynie do swego domu. Państwo Korcipowie byli napraw-
dę ludźmi ,,złotego serca” mili, serdeczni, o dużej kulturze 
osobistej. Z przyjemnością i szacunkiem wspominam też 
domy państwa Grzesików i Kwietniów. Pan Marian Kwie-
cień jest człowiekiem bardzo szlachetnym i utalentowanym. 
Jest poetą, chociaż wszystkie wiersze pisze do szuflady. In-
teresuje się też medycyną naturalną, a przeważnie lecznic-
twem ziołami. Posiada zdolności plastyczne, które szcze-
gólnie przejawiają się w rzeźbie ludowej. Rodzina jest dla 
niego największym skarbem.

Ciężka praca na roli i miłość do Ojczyzny są najwięk-
szymi wartościami tych wspaniałych ludzi, którzy swoje 
życie poświęcili tej ukochanej rodzinnej Ziemi, a której na 
imię Polska.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI 

 

Rosamond

WIERZBY

Lubię wierzby, wierzby wiosenne zielone,

Drzewa stare, garbate mchem pokryta kora.

W gniazdach ptaki i cienie wiatrem wyciszone.

Lubię jeszcze, gdy księżyc z wieczora -

W chmurach brodząc mgłę zieloną strąca

Promieniując jak świeca płonąca...

Lubię wierzby przy zagajskich chatach,

Gdzie berberys i jaśmin zakwita,

Gdzie dziewczęta tańczą w barwnych szatach

Zapatrzone w modre kłosy żyta,

A słowiki śpiewają nam w maju

Lecz najrzewniej zawsze w Zagaju.

Lubię wierzby, które cicho płaczą,

Rozpuszczając złociste warkocze.

Twoje oczy w moje serce patrzą

W naszą miłość, w nieprzespane noce,

A zielone skrzypce czułej wiosny

Grają koncert na temat miłosny.

odbywających się raz w tygodniu. Po pierw-
szym roku nauki dziecko poddawano egza-
minowi, po czym otrzymywało kartkę do 
spowiedzi. Po drugim roku w podobnej pro-
cedurze dopuszczane było do komunii. Już 
wtedy wiązało się to ze stresem dziecka.

Spowiedź i pokuta, które poprzedzają 
komunię i w założeniu wspomagają formo-
wanie sumienia i unikanie grzechu, zmu-
szają dziecko do poddania się samoocenie. 
Wpędzając je w lęk i poczucie winy, czę-
sto przysłaniają radość, z jaką powinna być 
przyjmowana Eucharystia, a w dziecięcym 
umyśle zamiast wyobrażenia Boga – miło-
siernego Ojca, kształtuje się obraz surowe-
go sędziego.

Odpowiednie przygotowanie dziecka 
zmniejsza stres i rozwiewa obawy przed 
spowiedzią, dlatego tak ważnym jest, by 
zrozumiało sens oczyszczenia i mogło od-
nieść się do niej z ufnością i spokojem, 
a przystępując do pierwszej komunii świę-
tej zapamiętało ten dzień jako wyjątkowy 
i świąteczny. Po części sprzyja temu od-
świętna oprawa, komunijne stroje, nastrój 
oczekiwania i uwaga poświęcona przez 
bliskich, obecność gości i nieodzowne już 
prezenty.

Obecnie spowiedź i przyjęcie komunii 
poprzedza okres kilkumiesięcznych przy-
gotowań obejmujących nie tylko dziecko, 
ale i rodziców oraz rodziców chrzestnych. 
Dziecko, oprócz cotygodniowych dwóch 
lekcji katechezy w szkole, uczestniczy 
w spotkaniach z księdzem, po mszy w ko-
ściele, a w ostatnich tygodniach w czaso-
chłonnych próbach ceremoniału. Od rodzi-
ców wymaga się coraz większego zaanga-
żowania, zobowiązani są uczestniczyć nie 
tylko w mszach, ale w okolicznościowych 

KOMUNIA – PIERWSZA ALE CZY ŒWIÊTA?

W naszej parafii pw. św. Józefa w Klimontowie uroczyste włączenie 51 dzieci do peł-
nego udziału w ofierze eucharystycznej odbyło się 11 maja. Mszę św. sprawował ks. dzie-
kan Adam Nowak. Dzieci do tak uroczystego dnia przygotowała siostra Helena ze Zgro-
madzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa w Klimontowie. W czasie 
mszy św. drugoklasiści odnowili przyrzeczenia złożone na chrzcie św., podziękowali Ro-
dzicom, Wychowawcom, Katechetom za trud włożony w ich wychowanie.

katechezach i w coraz większej ilości spo-
tkań szkolnych i kościelnych.

Dlaczego? 
Bo to najczęściej rodzice i rodzi-

ce chrzestni wymagają katechizowania, 
nie pamiętając, że celem pierwszej komu-
nii nie jest sam sakrament, ale dalszy roz-
wój wiary dziecka wspierany poprzez sta-
łe uczestniczenie w Eucharystii. Dorośli 
często zapominają, że pierwsza komunia 

to nie czas na rywalizację, eksponowanie 
i promocję dziecka i sprawiają, że komunia 
dziecka, kameralne ale wielkie święto ro-
dzinne, od kilkudziesięciu lat przeistacza 
się, stając się pretekstem do jeszcze jednej 
majówki.

Zanika idea i nazwa Pierwsza Komu-
nia Święta.

Pozostaje „komunia”.
Święto komercji i biznesu.
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Omawiane w tym odcinku gatunki należą do najkrót-
szych rodzajów informacyjnych. 

SYGNAŁ (flash) to informacja bardzo krótka, typu: 
Minister Sprawiedliwości X podał się do dymisji. Jest ona 
przekazywana w serwisie agencyjnym natychmiast po po-
daniu takiego faktu do wiadomości publicznej. Flash to 
jednozdaniowa informacja, która poprzedza szczegółowy 
opis zdarzenia.

Sygnały dotyczą wydarzeń o wyjątkowym znaczeniu 
i w miarę powszechnej znajomości osoby, o której w nich 
mowa. Rozbudowaną odmianę sygnału stanowi tzw. wer-
sja krótka, która zawiera pewne informacje biograficzne 
(wiek), informacje dotyczące poglądów (opcja polityczna) 
czy wcześniejszych dokonań albo zamierzeń.

NEWS to informacja, która jest świeża i aktualna, do-
tąd nieznana, dotycząca spraw ważnych lub/i ciekawych. 
News, aby trafił do gazety musi być udokumentowany, zwe-
ryfikowany, napisany zwięźle i zrozumiale dla ogółu. W la-
tach 60. badacze sporządzili listę tematów nadających się 
na dobre i skuteczne newsy. Wydarzenia te powinny być:
- wyjątkowo wielkie lub gwałtownie nasilające się
- krótkotrwałe
- jednoznaczne, niewzbudzające wątpliwości przy ocenie
- znaczące, ważne dla odbiorcy
- zgodne z oczekiwaniami
- nagłe i niespodziewane
- powtarzalne (podobne do znanych odbiorcy z prze-

szłości)
- dotyczące elit społecznych
- dotyczące państw ważnych politycznie
- spersonalizowane (ze wskazaniem osoby-sprawcy) 
- negatywne.

Ze względu na szybkość przekazu prym w newsach wio-
dą radio i telewizja. W ostatnim przypadku, informacji to-
warzyszy odpowiedni obraz. 

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – CZ. IV

SYGNA£, NEWS,
WZMIANKA, NOTATKA

Za tożsamą z newsem co do formy można uznać 
WZMIANKĘ. Jej treścią jest pojedynczy fakt, wydarze-
nie, stan rzeczy. Wzmianka odpowiada tylko na pierwsze 
trzy pytania: kto? co? gdzie? Najczęściej cały komunikat 
zawiera się w jednym, dwóch zdaniach. 

W prasie wzmianki tworzą zazwyczaj ciągi typu: kroni-
ka, przegląd wydarzeń, wiadomości w skrócie itp.

W tym typie, który jest bardzo krótki, najważniejszy 
jest język. Musi on być prosty i precyzyjny, jednoznaczny 
w odbiorze. Teks musi być przejrzysty, by był zrozumiały.

Wzmianki wchodzą też w skład lidów, które podawane 
są na początku w celu zasygnalizowania głównych czy sen-
sacyjnych wydarzeń. 

NOTATKA jest rodzajem wzmianki. Uzupełniona jest 
ona o dodatkowe informacje, uszczegółowienia lub fakty 
poboczne, które mają związek z opisywaną sprawą. 

Infotainment to połączenie informacji z rozrywką. 
Jest to kontrowersyjna odmiana, ponieważ traktuje infor-
mację jako towar, któremu trzeba dać atrakcyjne opakowa-
nie, a odbiorca jest klientem rozrywki masowej. Dochodzi 
tu nawet do manipulacji, deformacji faktów, ośmieszania, 
przekraczania granic prywatności. 

Infografia to informacja ilustrowana fotografią. Tekst 
ma tłumaczyć odbiorcom nie tylko to, co widzą na zdję-
ciu, ale także dlaczego dane zjawisko ma miejsce. Tekst nie 
może opisywać fotografii, ale ma być jej uzupełnieniem. 
Celny podpis potęguje efekt odbioru.

AGNIESZKA KRUPA

Artykuły tworzone są na podstawie:
S. Bortnowski „Warsztaty dziennikarskie”, Warszawa 2003.

T. Lis, K. Skowroński, M. Ziomecki, ABC dziennikarstwa, Warszawa 2002.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W.Furman, Gatunki dziennikar-

skie, Warszawa 2006

HELENA ADAMCZAK

WIOSNA 
– z dedykacją dla wnusi Sylwi

Bociany wnet przylecą
Wiosenny powiewa wiatr,
A moja  mała wnusia 
Wyjeżdża dziś we świat 
Więc jedź i wracaj znowu
My chcemy z tobą być
Kiedy od Nas odjedziesz
Nam smutno będzie żyć
Bo uśmiech na Twej buzi
Kwitnie jak róży kwiat
Ty jesteś jeszcze maleńka
A taki wielki świat
Więc jak Ciebie w tym tłumie
Odnajdę powiedz MI
Kto do nas rączki wyciągnie
Kto buzi da jak Ty
Bociany odlatują 
By wiosną wrócić znów
Ja Tobie na czas wyjazdu 
Życzę pięknych przygód
Niech Ci się świat spodoba
By chciało Ci się żyć
Byś Bogu dziękowała
Że pozwolił Ci być
Bo wszystko co on stworzył
Takie wspaniałe jest
góry, lasy i morza
kwiaty i z chmury deszcz
Więc jedź i wracaj znowu
Jak robią to bociany
A Ty ją miej w opiece 
Mój Boże kochany

KONCERT
ALICJI

MAJEWSKIEJ

Dla klimontowian Alicja Majewska za-
śpiewała m.in. „Jeszcze się tam żagiel bie-
li“, „Odkryjemy miłość nieznaną“, „Być 
kobietą“, ,,Wielki targ”. Publiczność była 
zachwycona i długo wiwatowała. 

Po koncercie Wójt Gminy Klimon-
tów Ryszard Bień uhonorował artystów 
medalami upamiętniającymi 400-lecie 
nadania praw miejskich dla Klimontowa 
i wręczył im bukiety kwiatów.

W podziękowaniu za bezinteresow-
ny koncert ks. Rektor Wojciech Zasa-

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

da wraz z paniami Anną Szczypińską 
i Anną Gładysz – jako przedstawiciela-
mi Stowarzyszenia Na Rzecz Klasztoru 
Podominikańskiego „Wspólne Dobro” 
w Klimontowie – wręczyli niezwykłym 
Gościom w dowód wdzięczności pamiąt-
kowe statuetki i kwiaty.

Kiedy artyści przebywali jeszcze na sce-
nie, nagle rozległy się dźwięki muzyki i sło-
wa piosenki Ireny Santor ,,Powrócisz tu...” 
To nasze wspaniałe dziewczęta z zespołu 
,,Fahrenheit” trzymając w dłoniach czer-
wone róże podeszły pod scenę i patrząc 
w oczy pani Alicji śpiewały:
„Gdy los cię rzuci gdzieś w daleki świat,
Gdy zgubisz szczęście swe 
i poznasz życia smak,

Zatęsknisz do rodzinnych stron
I wrócisz tu, wrócisz, gdzie twój dom”...

Pani Alicja nie kryła łez wzruszenia, 
również Włodzimierz Korcz zdumiony 
i wzruszony wsłuchiwał się w słowa piosen-
ki. Gdy na salę wjeżdżał wielki tort publicz-
ność na stojąco  przy akompaniamencie 
śpiewała gromkie ,,Sto lat” z okazji zbli-
żających się urodzin pani Alicji. Jubilatka 
kroiła i częstowała tortem wszystkich zgro-
madzonych. Artyści w zachwycie podzięko-
wali za przemiłe i ciepłe przyjęcie. 

Szczególne podziękowania za opra-
wę koncertu i zgotowane artystom niespo-
dzianki  należą się Dyrekcji i Pracownikom 
GOK, panom Marcinowi Śledziowi i Toma-
szowi Ferensowi, którzy zaprosili panią Ali-

cję do Klimontowa i czuwali nad przebie-
giem uroczystości. Swoją wdzięczność i za-
chwyt nad przygotowaniem niesamowitej 
scenerii i oprawy plastycznej wyraziła też 
w ciepłych słowach sama pani Alicja, a te 
należą się nikomu innemu tylko pani Ani 
Ferens, której zmysł dekoratorski zachwycił  
już niejednego artystę. Dziękujemy również 
wszystkim innym osobom, które w każdy 
inny sposób przyczyniły się do przygotowa-
nia koncertu. Dochód z koncertu – za który 
artyści nie pobrali honorarium, a bilety zo-
stały wysprzedane na 10 dni naprzód – wy-
niósł 4.500 zł i zostanie przeznaczony na re-
witalizację zabytkowego  Klasztoru Podo-
minikańskiego w Klimontowie.

DP I EM
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CZĘŚĆ II
SŁOWO O LUDWIKU JAROSZYŃSKIM

Różniło ich niemal wszystko. Ślepy los jednak 
sprawił, że ich drogi skrzyżowały się i to 

w okolicznościach nader dramatycznych.

Konstanty był synem cara Mikołaja I. 
Starannie wychowany i wykształcony. 
Niezwykle inteligentny i wrażliwy. 
Koneser sztuki. Tłumacz Homera. 
Był demokratyczną wizytówką 
absolutystycznej Rosji na dworach 
europejskich.

Ludwik urodził się w rodzinie ekonoma. 
Pisać i czytać nauczył go brat. Był 

prostym czeladnikiem krawieckim, 
któremu zdarzało się z roztargnienia 

żelazkiem przypalać garderobę. 

KRAWIEC KONTRA WIELKI KSIĄŻĘ
„Na ciągle czynione przez Jaroszyńskiego w czasie roz-

mowy zapytania, czy to rzeczywiście dla dobra Ojczyzny po-
służy, czy Chmieleński prawdziwym jest katolikiem, czy bie-
żę go na swoje sumienie i czy dla przewidywanych  z takie-
go czynu korzyści warto poświęcić życie, tym bardziej że on 
przedtem nigdy nie mieszał się do ruchów politycznych i nie 
należy do żadnych manifestacji, Chmieleński w jak najwyż-
szych wyrazach  zaklinał go na miłość  Ojczyzny, że jest to 
jedyny środek osiągnięcia pomyślności kraju i że cała Pol-
ska  ze czcią będzie go wspominała” 1)

2 lipca 1862 r. Jaroszyński w pokoju hotelowym prze-
szedł przyspieszony kurs posługiwania się pistoletem. Otrzy-
mał od Chmieleńskiego sześciostrzałowy rewolwer i szty-
let. Według planu strzelać miał do Konstantego, a niezna-
ny mu z nazwiska towarzysz do Wielopolskiego. Obydwaj 
udali się na dworzec kolei warszawsko–petersburskiej. Gę-
sty tłum oczekiwał na peronie na przybycie nowo powołane-
go namiestnika. Szansę na zbliżenie się do Wielkiego Księ-
cia wydawały się minimalne. A jednak szczęście sprzyja-
ło Jaroszyńskiemu. Konstanty z małżonką przedefilował tuż 
o obok niego. Nie oddał jednak strzału. Księżniczka Alek-
sandra była w bardzo zaawansowanej ciąży. Bał się, że ona 
albo jej nienarodzone dziecko mogą ucierpieć w zamachu. 
Następna okazja nadarzyła się dzień później. W czwartek 
3 lipca obydwaj czekali na Konstantego przed bocznym 
wyjściem z Teatru Wielkiego. Jeden stanął w pobliżu pra-
wej a drugi lewej strony książęcego powozu. To Konstanty 
miał zadecydować, któremu z nich przyjdzie stać się boha-
terem narodowym – tym bardziej, że przyjeżdżając do przy-
chylnej mu Polski (przynajmniej tak o Niej mniemał) zrezy-
gnował z licznej ochrony – przez co nie był szczególnie trud-
nym obiektem zamachu. Niczego nie podejrzewając prze-
szedł obok Jaroszyńskiego, który tym samym poczuł się od-
powiedzialny za wykonanie wyroku.

„O w pół do dziesiątej wieczorem, kiedy Jego Cesar-
ska Wysokość, Wielki Książe Konstanty Mikołajewicz, Na-
miestnik w Królestwie Polskim, po ukończeniu drugiego aktu 
przedstawienia w Teatrze Wielkim w Warszawie, wyszedł 
z podjazdu, wsiadł do powozu, celem udania się do pała-
cu Belwederskiego, jeden z pośród strojących przy podjeź-
dzie kilku ludzi, po cywilnemu ubrany, jak się później okaza-
ło Ludwik Jaroszyński, wystąpił naprzód i zbliżywszy się do 
samego powozu, w którym Jego Cesarska Wysokość już zajął 
miejsce, wyciągnął naprzód złożone ręce, jakby dla podania 
prośby, a tym czasem w tejże samej chwili dał wystrzał z re-
wolweru do Jego Cesarskiej Wysokości. Obecny przy tym mi-
licjant Piotr Biały, natychmiast uderzył w rękę Jaroszyńskie-
go i gdy ten pochylił się, wówczas naprzód Biały, potem To-
masz Malinowski drugi milicjant, kapitan von Bremsen, były 
adiutant hrabiego Lüdersa i major Fiedorow policmajster 
schwytali go i przyaresztowali… Jaroszyńskiego zaraz po 
przyaresztowaniu porwały wymioty. W przypuszczeniu zaś, 
czy przed spełnieniem przestępstwa niezażył trucizny, chcąc 
przez to samobójstwo ukryć swoich wspólników, dano mu za-
raz ciepłego mleka, a następnie odwieziono go do Cytadeli 
Aleksandrowskiej pod należytym konwojem.” 2)

Podobno przed wyjazdem do Warszawy Aleksander II 
wyróżnił Konstantego kolejnym ważnym państwowym od-
znaczeniem. Kula z pistoletu Jaroszyńskiego zamiast w ser-
ce namiestnika trafiła w nowo przypięty do munduru order. 
Zdruzgotała go i zaledwie drasnęła w pierś. Skończyło się 
na niegroźnym obtarciu i strużce krwi. Konstanty nie opusz-
czał już więcej pałacu bez kozackiej sotni i kilkunastooso-
bowej tajnej ochrony. Jak widać nawet ideowi demokraci 
uczą się na błędach.

Wkrótce Warszawą wstrząsnęły wieści o kolejnych za-
machach. 7 sierpnia 1862r. Ludwik Ryll z zawodu litograf 
usiłował na schodach w gmachu Komisji Rządowej Przy-
chodów i Skarbu przy Placu Bankowym zastrzelić margra-
biego Wielopolskiego.  Pierwszy strzał okazał się niewy-
pałem, następne były niecelne. Pewnego smaczku tej spra-
wie dodaje fakt, że Ryll był nieślubnym synem Wacława 
Gutakowskiego adiutanta przybocznego cara Aleksandra I. 
Chmieleński nie dawał za wygraną. Rzucił do walki kolejne-
go zamachowca. 15 sierpnia 1862r. Jan Rzońca zaatakował 
margrabiego w powozie. Narzędziem zbrodni miał być dłu-
gi nóż – chybił minimalnie. Ostrze ześlizgnęło się po grubej 
okładzinie cylindra i Wielopolski po raz drugi uszedł z ży-
ciem. I tym razem zamachowiec został ujęty.

TRAGICZNE SKUTKI
PRZYPALONEGO GARNITURU

Kilkudniowe ciągłe przesłuchiwanie nie złamało Jaro-
szyńskiego. Śledczy zmienili taktykę. Poprzez współwięź-
niów starali się dać mu do zrozumienia, że został potępio-
ny przez całe polskie społeczeństwo. Nie był bohaterem – zo-

stał oszukany. Był tylko narzędziem w rękach zwykłych ban-
dytów. Za wskazanie inspiratorów zamachu śledczy obieca-
li mu, że nie zostanie skazany na śmierć. Posunięcie to oka-
zało się skuteczne. Jaroszyński postanowił składać zeznania. 
Nie były one jednak na tyle szczegółowe, aby mogły komuś 
konkretnemu zaszkodzić. Przysłowiowym złym duchem pro-
cesu okazał się niejaki Stanisław Stańkowski, który dosko-
nale znał Jaroszyńskiego. Śledczy wykorzystali fakt, że ży-
wił on do niego żal. Powód był prozaiczny. Przypalony przez 
Ludwika garnitur w czasie prasowania żelazkiem. Niechęć 
ta przyniosła tragiczne żniwo. Stańkowski wskazał śledczym 
niemal wszystkich znajomych i przyjaciół Jaroszyńskiego. 
Rozpoczęły się aresztowania. Finałowym akordem procesu 
było uznanie Jaroszyńskiego winnym przynależności do an-
typaństwowego spisku. Wbrew składanym w czasie śledztwa 
obietnicom skazano go na śmierć. Konstanty nie skorzystał 
z prawa łaski. Wyrok wykonano 19 sierpnia 1862r. na stokach 
warszawskiej cytadeli. Kilka dni później zawiśli na szubieni-
cy Ludwik Ryll i Jan Rzońca. Prasa konspiracyjna pisała:

„Nowy ten męczennik za wolność narodu polskiego sko-
nał śmiercią na szubienicy, ciało jego wisiało na postronku 
aż do 10 godziny w nocy. Sądzili Moskale, że wystawiony trup 
tak długo na szubienicy, bo od 9 rano aż do 10 w nocy, obu-
dzi bojaźń i trwogę we wszystkich, tymczasem wszystek na-
ród z całej Warszawy biegł na mieście, kędy męczennik Jaro-
szyński skonał, klękał przed szubienicą jakby przed ołtarzem 
i modlił się do niego, wołając: „To święty męczennik, który za 
wolność naszą śmierć poniósł”. Były tam starce, co pod przy-
sięgą rozpowiadali innym, jak kilkanaście gwiazd jasnych 
spośród dnia zaświeciło na niebie nad głową powieszonego 
Jaroszyńskiego i uważali to dobrze, że słońce o pół godziny 
później zachodziło aniżeli innych dni, jakby nie mogło dość 
się napatrzyć na męczennika, a rzucając nam różowe promie-
nie stroiło jego głowę w najcudniejsze światła; widno, że duch 
Jaroszyńskiego  zajaśniał przed tronem Boga.” 3)

CZY LUDWIK BYŁ MIĘSEM ARMATNIM?
Organizacja spiskowa poszukuje kandydata na zama-

chowca. Młody prostolinijny człowiek z prowincji nie mający 
dotychczas żadnych kontaktów z organizacjami spiskowymi, 
niezorientowany w meandrach bieżącej polityki, podatny na 
indoktrynacje wydaje się idealnym kandydatem. Oprócz pi-
stoletu, wyposażony zostaje w truciznę, którą ma zażyć bez-
pośrednio przed akcją i list–manifest, w którym przyznaje się 
do niedopełnionych czynów. (Wynikało z niego, że Jaroszyń-
ski strzelał również do poprzedniego namiestnika generała 
Aleksandra Lüdersa. W rzeczywistości zamachowcem był 
Andrzej Potiebnia, rosyjski oficer pochodzenia ukraińskie-
go współpracujący z Dąbrowskim). W ten sposób śledztwo 
przeciwko członkom organizacji spiskowych zostanie umo-
rzone. Nieboszczyk nie wyjawi prawdy, a znaleziony przy 
nim dokument niechybnie dołączony zostanie do akt spra-
wy i zamknie dochodzenie. Strategia bardzo sprytna. Ale czy 
w takiej sytuacji Jaroszyński nie utracił swej podmiotowo-
ści? Czy był tylko narzędziem? Czy walka o niepodległość 
Ojczyzny jest wystarczającym usprawiedliwieniem bezdusz-
nego postępowania? Dylematy moralne można mnożyć…

EPILOG
Margrabiemu Wielopolskiemu nie udało się zapobiec 

wybuchowi Powstania. Opuszczał Polskę w niesławie. Że-
gnając się z Ojczyzną miał powiedzieć „Dla Polaków można 
coś zrobić, z Polakami nigdy”. Zamieszkał w Dreźnie, gdzie 
zmarł po ciężkiej chorobie 30 grudnia 1877 r. Po śmierci po-
wrócił do kraju. Spoczywa w kryptach sanktuarium Matki 
Boskiej Bolesnej w Młodzawach. Do dziś dnia budzi spory 
wśród historyków. Jedni widzą w nim trzeźwego pragmaty-

ka, który chciał uchronić kraj od krwawej łaźni powstania, 
drudzy postrzegają go jako symbol zdrady i kolaboracji.

Pan narodu, margrabio, nie zmienisz
Tu rozsądku rzadko się używa
A jedno, co naprawdę umiemy
To najpiękniej na świecie przegrywać... 4)

Dalsze losy Ignacego Chmieleńskiego naznaczone są za-
gadką. Podobno po upadku Powstania wyjechał do Szwajca-
rii. Tam ślad po nim się urywa.

„Oto żona jednego z bardzo znanych w powstaniu dzia-
łaczy (Emilia Jeske) czynnego od początku manifestacji aż 
do końca rewolucji, nie zdoławszy zapanować nad swym 
dla Chmieleńskiego uczuciem i oddać się obowiązkom ko-
biety w rodzinie, opuściła dom, męża i wyjechała do Szwaj-
carii, chcąc być dźwignią i opiekunką tego nieszczęśliwego 
człowieka. Ta okoliczność znękała go ostatecznie, gdyż nie 
mógł podzielić jej uczuć ani też chciał przyjąć ofiary. Po-
szedł w góry i nie wrócił. Wypadek czy samobójstwo – nie 
wiadomo. Wszystkie poszukiwania okazały się bezskutecz-
ne. Ta, która była przyczyną nieszczęścia, uległa takiej wiel-
kiej rozpaczy, że nie była zdolna do żadnej pracy, potem jed-
nak wstąpiła do jednej z instytucji dobroczynnych, pełniąc 
z zaparciem się siebie najniższe posługi miłosierdzia chrze-
ścijańskiego jako pokutnica.” 5)

Wielki Książę Konstanty po zamachu na swoje życie 
i wybuchu Powstania nie stracił sympatii do Polaków. Mu-
siał być człowiekiem bardzo wyrozumiałym. Ale czy mia-
ra się nie przebrała, kiedy inny nasz rodak Ignacy Hrynie-
wiecki 13 marca 1881 r. w Petersburgu rzucił bombę na ka-
retę, w której jechał jego brat? Car Aleksander II ciężko ran-
ny zmarł kilka godzin później. Po tym wydarzeniu Książę 
odsunął się od polityki. Podobno opuścił żonę i zamieszkał 
na Krymie z tancerką Anną Kuzniecową. Zmarł po ciężkiej 
chorobie 25 stycznia 1892 r. Rosjanie zapomnieli o jego przy-
miotach demokraty i do dziś wypominają mu fakt sprzedaży 
Amerykanom Alaski. Był on głównym pomysłodawcą i orę-
downikiem tej niefortunnej transakcji.

Jaroszyński natomiast po śmierci zdobył niebywałą popu-
larność. Pisały o nim wszystkie ukazujące się legalnie i niele-
galnie gazety polskie. Pocztówki z jego wizerunkiem trakto-
wane były niemal jak relikwie narodowe. Wystarczył jednak 
upływ kilkunastu lat, aby nowo wzrastające pokolenie pozy-
tywistów wyparło Jaroszyńskiego z panteonu narodowych 
bohaterów. Dziś jest już skończenie zapomniany.

Wszyscy bohaterowie tej opowieści przegrali, przegrało 
też Powstanie. Bilans zrywu narodowego był tragiczny. Przy-
najmniej 20.000 poległych i pomordowanych; około 40.000 
zesłanych na Syberię, krach polskich instytucji oświatowych 
i samorządowych. Całkowite zniesienie autonomii Królestwa 
Polskiego, konfiskata dziesiątków tysięcy majątków; kasa-
cja katolickich klasztorów, odebranie praw miejskich set-
kom miasteczek (ucierpiał na tym również Klimontów), bez-
względna polityka rusyfikacji. Czy było warto?

Stanowczo tak – w morzu nieszczęść i krwi ocalało prze-
cież najważniejsze...

MIESZKO BANASIAK, ELŻBIETA MAZUR

butonierka@poczta.onet.pl

1) Sprawa w sądzie polowym wojennym przeciwko zbrodniarzowi 
stanu Jaroszyńskiemu, „Gazeta Polska” 1862, nr 187 (dod. spec.).
2) Ibidem.
3) Doniesienia, „Kosynier” 1862, nr 2
4) „Margrabia Wielopolski”, słowa J. Czech, muzyka P. Gin-
trowsk. Piosenka z płyty P. Gintrowskiego pt. „Kamienie”.
5) S. Wilska, Pamiętnik o Ignacym Chmieleńskim, Wrocław1952, 
s. 165-166.
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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

Urodził się 26 lutego 1921 roku w Zakrzo-
wie pod Klimontowem. Był jednym z ośmior-
ga dzieci w chłopskiej rodzinie Wincentego 
i Franciszki z Zająców. Uczęszczał do pry-
watnego gimnazjum w Staszowie. Ponie-
waż ubogiej rodziny nie było stać na opła-
cenie czesnego, postanowił dalej uczyć 
się w szkole wojskowej. Rozpoczął naukę 
w Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Mało-
letnich w Bydgoszczy. Szkoła została prze-
niesiona do Świecia nad Wisłą, a następnie 
do Krosna. Gdy wybuchła wojna miał 18 lat 
i był uczniem ostatniej, trzeciej klasy kro-
śnieńskiej szkoły. Mimo, że młodzi chłop-
cy rwali się do walki, dowódcy nie pozwo-
lili im wziąć w niej udziału. W drugiej po-
łowie września cala szkoła została ewaku-
owana do Rumuni. Z Rumunii przez Afry-
kę i Portugalię dotarł do Anglii. Na wyspach 
brytyjskich otrzymał przydział do 1586 Sa-
modzielnej Eskadry do Zadań Specjalnych. 
Został przeszkolony jako mechanik pokła-
dowy samolotów wielosilnikowych. W listo-
padzie 1943 polska eskadra została włączo-
na do brytyjskiego 334 Skrzydła Specjalne-
go Przeznaczenia. Piloci tego skrzydła latali 
z zadaniami specjalnymi nad Bałkany, pół-
nocne Włochy i południową Francji. Były to 
przeważnie loty w celu zrzucenia skoczków 
spadochronowych lub zaopatrzenia. 

W grudniu 1943 roku, po zajęciu przez 
aliantów południowych Włoch, eskadra zo-
stała przeniesiona do miejscowości Campo 
Cassale koło Brindisi, i tam otrzymał przy-
dział do załogi samolotu „Liberator” dowo-
dzonej przez kpt. Zbigniewa Szostaka, jako 
mechanik pokładowy.

Przez całą zimę 1943/44 ,,Liberator” ka-
pitana Szostaka latał nad Jugosławię i pół-
nocne Włochy, dokonując zrzutów broni. 
Jednak ze względu na złe warunki atmosfe-

ryczne piloci latali bardzo rzadko. Dopiero 
wiosną można było rozpocząć loty. Dla za-
łogi kapitana Szostaka pierwszy lot do kraju 
nastąpił 3 kwietnia 1944 roku. Zrzucili gru-
pę skoczków o kryptonimie „Salamander”.

Po wybuchu Powstania Warszawskiego, 
już 4 sierpnia, bez zgody i wiedzy Angli-
k6w, poleciały nad Warszawę cztery polskie 
samoloty. Wsród nich załoga kpt. Szostaka. 
Nad Cmentarzem Żydowskim w Warszawie 
zrzucili 12 zasobnik6w i 8 paczek. 

Po kilku dniach, pod naciskiem rządu 
RP, Anglicy zgodzili się na loty do Warsza-
wy. Załoga kpt: Szostaka poleciała 8 sierpnia 
ochotniczo nad Warszawę. Ładunek zrzuci-
li nad Czemiakowem, cały czas ostrzeliwa-
ni przez karabiny maszynowe. W drodze po-
wrotnej w rejonie Kielc i Radomia uciekli 
niemieckim nocnym myśliwcom. Kolejne 
loty odbyli 9 i 12 sierpnia.

Dwa dni później w nocy z 14 na 15 sierp-
nia polecieli znów do Warszawy. Dokona-
li zrzutów na plac Krasińskich. W drodze 
powrotnej „Liberator” został zaatakowa-
ny przez dwa nocne myśliwce nad Puszczą 
Niepołomicką w rejonie Bochni. W wyniku 
ostrze1ania samolot został uszkodzony. Do-
wódca wydał rozkaz opuszczenia „Libera-
tora”. Było jednak za nisko, by załoga mo-
gła wyskoczyć na spadochronach. Płoną-
ca maszyna rozbiła się pod wsią Nieszko-
wice Wielkie koło Bochni. Lotnicy ponieś1i 
śmierć w szczątkach samolotu.

Cała siódemka pilotów została uroczy-
ście pochowana 17 sierpnia na cmentarzu 
w Pogwizdowie. Ich pogrzeb był manifesta-
cją miejscowego społeczeństwa. Mimo oku-
pacji, przy trumnach stały warty honorowe 
w mundurach WP, a nad mogiłami pochy-
liły się sztandary i zagrzmiały salwy hono-
rowe. Po wojnie ich ciała zostały ekshumo-

wane i przeniesione na wojskowy cmentarz 
lotników alianckich na Cmentarzu Rakowic-
kim w Krakowie, grób wspólny nr 5, rząd A, 
działka 7.

W uznaniu wybitnych czynów męstwa 
wykazanych podczas wykonywania lo-
tów celem zaopatrzenia Warszawy Naczel-
ny Wódz nadał 29 sierpnia 1944 roku po-
śmiertnie członkom załogi „Liberatora” Or-
dery Virtuti Militari – Wincenty Rutkowski 
został odznaczony Orderem Virtuti Militari 
V klasy numer 0332. Odznaczony był rów-
nież Krzyżem Walecznych, Polową Odzna-
ką Mechanika Pokładowego, Medalem Lot-
niczym i Krzyżem Powstańczym oraz angie-
1skimi: Star 1939-45, Air Crew Europe Star, 
War Medal 1939-45.

W kościele w Pogwizdowie odsłonięto 
24 sierpnia 1986 roku tab1icę pamiątkową, 
poświęconą po1eglym lotnikom, a w koście-
1e parafia1nym w Goźlicach została odsło-
nięta 15 sierpnia 1996 roku tablica poświę-
cona p1ut. Wincentemu Rutkowskiemu.

Opr. na podstawie: Kajetan Bieniecki, Lot-
nicze wsparcie Armii Krajowej, Arcana, Warsza-
wa 1994; Olgierd Cumft, Hubert Kazimierz Ku-
jawa, Księga lotników polskich poległych, zmar-
łych i zaginionych 1939-1946, MON, Warsza-
wa 1989; Mieczysław HaliI1ski, Historia Szko-
ły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich z Byd-
goszczy - Świecia - Krosna 1930 - 1939; Księga 
pochowanych żołnierzy polskich poległych w II 
wojnie światowej. Żołnierze Polskich sił Zbroj-
nych na Zachodzie, Ajaks, Pruszk6w 1994; Ka-
walerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy 
odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-
-1945, Koszalin 1997; Adam Majewski, Wojen-
ne losy porucznika Szemraja, Lublin 1975; Jerzy 
Pawlak, Pamięci lotników polskich 1918-1945, 
Bellona, Warszawa 1998; Andrzej Przemyski, 
Z pomocq żołnierzom podziemia, WKL, Warsza-
wa 1991; Zdzisław Szuba, Nim stanie pomnik lot-
ników polskich w Pogwizdowie, Słowo Powszech-
ne, 1.09.1987, Warszawa; Jędrzej Tucholski, Ci-
chociemni, PAX, Warszawa 1988; Zdzisław We-
sołowski, Order Virtuti Militari i jego kawalero-
wie, Miami 1992; informacje siostry Zofii Rut-
kowskiej- Majewskiej z Sandomierza.

WINCENTY RUTKOWSKI   (1921-1944) 

PLUTONOWY LOTNICTWA SŁUŻBY STAŁEJ

PRO 
MEMORIA

WÓJT GMINY KLIMONTÓW RYSZARD BIEŃ OGŁASZA OD DNIA 28.05.2008 R. 
NABÓR OFERT W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ DOTYCZĄCYCH  

POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW)

Zgodnie z Planem Działania dla Gminy Klimontów w sferze rozwiązywania problemów społecznych zaplanowano następujące 
działania:

DZIAŁANIE 1
Wszechstronny rozwój oraz wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez organizowanie 
alternatywnych form wychowania, organizacja i prowadzenie miejsc wypoczynku i zabaw, zajęcia integracyjne i edukacyjne, 
aktywne programy zapobiegające patologiom, rozwijanie talentów i umiejętności (zgodnie z rozpoznanymi zainteresowaniami 
młodzieży np.: sport, kultura, rozrywka), promocja postaw społecznych.
Kwota alokacji wynosi 60 863,65 zł.

DZIAŁANIE 2
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz uaktywnienie osób starszych poprzez dostosowane do oczekiwań, programy 
cyklicznych zajęć.
Kwota alokacji wynosi 11 875,83 zł. 

DZIAŁANIE 3
Wykorzystanie lokalnych zasobów dla organizacji zajęć integracyjnych dla mieszkańców oraz rodzin z sołectw oraz aktywizacji 
środowiska do działań na rzecz rozwiązywania lokalnych (sołeckich) problemów.
Kwota alokacji wynosi 60 863,65 zł. 

DZIAŁANIE 4
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce przez liderów, w tym wsparcie w nawiązywaniu 
współpracy pomiędzy organizacjami, związanej ze wspólnymi działaniami w zakresie projektów społecznych.
Kwota alokacji wynosi 14 844,79 zł.

PPWOW realizowany jest w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego 
Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy). Gmina Klimontów uzyskała dotację w wysokości 449 842,20 PLN. Część tej 
dotacji to jest 148 447,92 PLN (1/3 środków przyznanych) przeznacza na realizację wyżej określonych usług w 2008 r.

Szczegółowe informacje oraz wzór oferty znajdują się na stronie internetowej www.klimontow.ugm.pl oraz w budynku urzędu 
gminy Klimontów przy ul. Krakowskiej – osoba upoważniona do kontaktów: Danuta Potocka.
Składanie ofert trwać będzie 21 dni, wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1.



KULINARIA

GŁOS KLIMONTOWA

Jego gorzkawo-kwaśny miąższ 
ma niezwykłe właściwości lecz-
nicze i pielęgnacyjne. Dzięki nie-
mu możesz w sposób naturalny 
oczyścić swój organizm, zeszczu-
pleć i wypięknieć. Uprawiany 
w Polsce w szklarniach i miesz-
kaniach to aloes alboresceus. Ro-
ślina ta od lat była przedmiotem 
badań chemików, biologów, leka-
rzy. Dzisiaj już można kupić eks-
trakt aloesu w tabletkach i prepa-
rat z miąższu do picia, biostyminę 
w ampułkach działającą wzmac-
niającą na organizm, maści i bal-
samy rozgrzewające, mydło i kre-
my bakteriobójcze.

SEKRETY ZIELONEGO 
MIĄŻSZU

Najcenniejszy dla zdrowia 
i urody jest czysty, specjalnie sta-
bilizowany miąższ  aloesowy. Do-
stępny jest w postaci gotowego pre-
paratu. Czysty, to znaczy pozba-
wiony nie tylko zanieczyszczeń, 
ale także skórki liścia, w której 
występuje aloina, substancja aler-
gizująca i silnie przeczyszczająca.

W miąższu aloesu znajdują 
się witaminy i bogactwo amino-
kwasów, będących częścią składo-
wą protein, enzymów i hormonów. 
Jest to więc nie tylko pełnowarto-
ściowa odżywka, ale także natu-
ralny wzmacniający biostymula-
tor. Aloes polecany jest wegetaria-
nom, gdyż jako jedyna roślina za-
wiera typowo ,,zwierzęcą” witami-
nę B12, której niedobór grozi nie-
dokrwistością. Oprócz aminokwa-
sów i witamin (A, B1, B2, B5, B6, 
B12 i PP) zawiera też makro- i mi-
kroelementy, między innymi wapń, 
fosfor, magnez, żelazo, chrom, 

mangan, cynk, sód, potas oraz wie-
locukry, enzymy i kwasy organicz-
ne. Jako biostymulator poprawia 
naturalną sprawność tkanek i przy-
spiesza proces oczyszczania orga-
nizmu z wszelkich toksyn zalega-
jących nie tylko w układzie pokar-
mowym, ale także w skórze. Wy-
płukuje związki chemiczne, me-
tale ciężkie i inne zanieczyszcze-
nia zawarte m.in. w tkance tłusz-
czowej. Procesowi oczyszczania 
towarzyszy zaczerwienienie, swę-
dzenie i pieczenie skóry. Zmian 
tych nie należy jednak traktować 
jako objawów uczulenia. Alergia 
na pozbawiony uczulającej skórki 
aloes występuje sporadycznie (do-
tyczy zaledwie 1% osób). Oczysz-
czenie organizmu przynosi dodat-
kowy efekt. Pijąc preparaty alo-
esowe chudniemy. Kilogramów 
ubywa nam także dzięki temu, że 
usprawnia on przemianę materii 
i zapobiega zaburzeniom metaboli-
zmu. Spożywanie miąższu zmniej-
sza ryzyko cukrzycy. Stwierdzono 
bowiem, że ma wpływ na regula-
cję poziomu cukru we krwi. Czę-
sto objawem zaburzeń w gospo-
darce cukrowej jest niepohamowa-
ny apetyt na słodycze, zwłaszcza 
w chwilach psychicznego przecią-
żenia, pod wpływem stresu. Zasto-
sowanie odpowiedniej diety połą-
czonej z piciem preparatu z miąż-
szu aloesowego pozwala stopnio-
wo pozbyć się nerwowego łakom-
stwa spowodowanego spadkiem 
poziomu cukru we krwi. Po takiej 
kuracji zapotrzebowanie na słody-
cze znacznie się zmniejsza i łatwiej 
wtedy rozpocząć właściwą dietę 
odchudzającą.

TWÓJ PRZYJACIEL ALOES

WUZETKA  BACHUS
Ciasto biszkoptowe 

przełożone kremem serowym
CIASTO:

• torebkę 470 g ciasta biszkoptowego kakaowego 
„Delecta”

• 4 jaja
• 100ml wody

KREM:
• torebkę 250 g sernika błyskawicznego „Delecta”
• 700 ml mleka

PONCZ:
• 100 ml spirytusu
• 150 ml wody

WYKONANIE:
Biszkopt przygotować wg przepisu podanego na 

opakowaniu, wyłożyć na blachę o wymiarach 25x36 
cm, piec ok. 35 min w temp. 180-200°C. 

Po wystudzeniu biszkopt przekroić, dolną część 
nasączyć ponczem i wyłożyć na nią krem serowy, 
otrzymany przez wymieszanie sernika błyskawicz-
nego „Delecta” z 700 ml mleka. 

Na krem położyć drugą część biszkoptu i nasą-
czyć ponczem, oblać polewą czekoladową, posypać 
wiórkami. 

Ciasto podawać po schłodzeniu, pokrojone 
w kwadraty. 

Smacznego.

ZALEWAJKA 
SKŁADNIKI na 5 osób:

• ok. 30 dkg grzybów suszonych lub mrożonych
• bulion (kostka rosołowa) - 3 szt. lub kości ok. 50 

dkg na wywar
• 5-8 ziemniaków średniej wielkości
• barszcz biały (1 butelka) lub zakwaszony domo-

wym sposobem
• śmietana lub mleko - 1 szklanka
• przyprawy (cebula, czosnek, majeranek, pieprz, 

sól, olej lub smalec)

WYKONANIE:
Obgotowujemy kości na wywar. Grzyby suszone 

moczymy ok. 1 godz. następnie kroimy na kawałki 
ok. 3 cm i dusimy do miękkości na oleju lub smalcu 
z pokrojoną w małe paski lub kostkę średnią cebu-
lą. Podlewamy wszystko gorącą wodą lub wywarem 
z gotujących się ziemniaków.

Mięso i pokrojone w grubą kostkę ziemniaki go-
tujemy, dodając pod koniec drobno posiekane 2 ząbki 
czosnku, uprzednio solimy (ziemniaki wraz z wywa-
rem  powinny być gotowane w 2,5 litrach wody).

Gdy ziemniaki są miękkie dodajemy uprzednio 
przygotowane grzyby i barszcz. Wszystko zagotowu-
jemy dodając do smaku pieprz i majeranek. Całość 
podprawiamy kwaśną śmietaną lub mlekiem. Jeżeli 
mamy więcej kości na wywar, to wówczas dodajemy 
mniej śmietany. Zalewajkę możemy również  podpra-
wić łyżką mąki pszennej lub kartoflanej.

W przypadku grzybów mrożonych należy uprzed-
nio grzyby rozmrozić pokroić na małe kawałki lub 
mogą być siekane(jak kto lubi)i dusić z cebulą do 
miękkości.

Uwaga: Na zalewajkę najlepsze są opieńki.
T. GRUSZECKA

Aloes re-
guluje rów-
nowagę kwa-
sowo-zasado-
wą w żołądku, zapobiega powsta-
waniu złogów w drogach moczo-
wych i ma unikalną zdolność re-
gulowania mikroflory jelit. Jego 
działanie bakteriostatyczne za-
pobiega nadmiernej fermentacji 
w jelitach, przynosi ulgę chorym 
cierpiącym na zaburzenia prze-
wodu pokarmowego. Należy jed-
nak pamiętać, że przy zaawan-
sowanych chorobach układu tra-
wiennego może spełniać jedynie 
rolę wspomagającą.

Działa znakomicie na układ 
odpornościowy całego organi-
zmu przez pobudzenie do więk-
szej aktywności komórek nisz-
czących wirusy i bakterie makro-
fagi. Sprawnie działający układ 
immunologiczny i uregulowana 
przemiana materii dają efekt od-
młodzenia organizmu, dobrego 
samopoczucia, wyzwalają ener-
gię zmuszając nas do bardziej try-
bu życia.

Składniki miąższu tej rośliny 
działają grzybobójczo, Jeśli flo-
ra bakteryjna w organizmie ulega 
zniszczeniu (np. przez antybioty-
ki), picie preparatów aloesowych 
usprawnia jej regenerację. Prepa-
raty aloesowe doskonale działa-
ją na śluzówkę jamy ustnej (afty, 
paradontoza) i na wszelki zmiany 
zapalne narządów rodnych (nad-
żerki, grzybice itp.)

NAWILŻA ODTRUWA, 
WZMACNIA – dlaczego? O tym 
w następnym odcinku.

MK

KOLEJNY SUKCES!
Sandra Kwiecińska reprezen-

tująca GOK w Klimontowie za-
jęła II miejsce w przeglądzie ar-
tystycznym zespołów i solistów, 
jaki odbył się w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach oraz 
otrzymała nominację do udziału 
w Ogólnopolskim Festiwalu Har-
cerskim „Gospodarze–Gościom”, 
który odbędzie się 11 lipca w am-
fiteatrze  „Kadzielnia” w Kiel-
cach.

Sandra na co dzień śpiewa 
w zespole „FAHRENHEIT”, swój 
talent rozwija pod okiem instruk-
tora muzyki Marcina Maziarza.

Celem akcji jest odbudowanie zburzonej w 1914 roku przez 
Austriaków wieży, która kiedyś górowała nad klasztorem na 
Świętym Krzyżu. 

Koszt odbudowy to ok. 4 mln zł. Remont będzie drugim etapem prac 
na Świętym Krzyżu, prowadzonym z funduszy Unii Europejskiej. Wkład 
własny wynosi 600 tys. zł i o zebranie takiej kwoty chodzi w tej akcji. 
Gdyby każdy mieszkaniec naszego regionu przeznaczył na ten symbol 
tylko 50 groszy – udałoby się zebrać potrzebną kwotę. Inicjatorem akcji 
jest Radio Kielce, a partnerem medialnym TVP Kielce. Pozostali part-
nerzy to: Stowarzyszenie Per Crucem, Banki Spółdzielcze z terenu wo-
jewództwa, Komenda Chorągwi ZHP, DS Smith Polska S.A.

Poparcie dla akcji wyrazili biskupi trzech największych diecezji na 
terenie województwa świętokrzyskiego: sandomierskiej – bp Andrzej 
Dzięga, kieleckiej – bp Kazimierz Ryczan i radomskiej – bp Zygmunt 
Zimowski. Poza tym akcję poparli: Wojewoda Świętokrzyski – Bożen-
tyna Pałka-Koruba, Marszałek Województwa – Adam Jakubas, par-
lamentarzyści wszystkich opcji, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 
większości gmin województwa.

Akcja rozpoczęła się 7 kwietnia. We wszystkich gminach wojewódz-
twa pojawiły się oznaczone skarbonki, do których można wrzucać wspo-
mniane 50 groszy. Także i w naszej gminie odbyła się zbiórka publicz-
na. Kwestę przeprowadziła 20 kwietnia Ochotnicza Straż Pożarna z Kli-
montowa, Konar, Goźlic, Ossolina i Wilkowic. 

Do specjalnych puszek strażacy zebrali 1 047 zł i 85 groszy. Nad ca-
łością akcji czuwał naczelnik OSP w Klimontowie Wiesław Kwiecień.

,,DAJ 50 GROSZY NA 
WIEŻĘ’’

Z przyjemnością zawiadamia-
my, że zespół wokalny „Fahren-
heit” działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Klimontowie 
otrzymał niespodziewanie kwa-
lifikację do IX Ogólnopolskiego 
Festiwalu Młodych Piosenkarzy 
„BUDZIK 2008”, jaki odbędzie 
się 7-9czerwca we Wrocławiu.

Gośćmi specjalnymi Festi-
walu będą Artur Barciś i Hania 
Stach.

Sponsorami udziału w Festi-
walu – to niebywałe – są:

• Alicja Majewska i Włodzi-
mierz Korcz, którzy po usły-
szeniu grupy „Fahrenheit” 
w piosence „Powrócisz tu” po-
stanowili pokryć koszty podró-
ży zespołu na Festiwal;

• Krzysztof Śmieszek – szef fir-
my budowlanej z Ostrowca Św., 
który zasponsoruje akredytację 
i pobyt zespołu,

Pani Alicji, Panu Krzysztofo-
wi i Panu Włodzimierzowi ser-
decznie dziękuje Gminny Ośro-
dek Kultury w Klimontowie.

Z OSTATNIEJ CHWILI


