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„ŚWIĘTY JACKU,

WIERNY STRÓŻU MATKI NAJŚWIĘTSZEJ,  

MÓDL SIĘ ZA NAMI”

W DRODZE DO JUBILEUSZU 
1613 – 2013 

ROK PIERWSZY
PIĄTEK   30 września 2011
• 1500 Konkurs recytatorski  „STROFY O ZIEMI  

KLIMONTOWSKIEJ”

• 1800 Msza Święta w Klasztorze na  rozpoczęcie 
Uroczystości Jubileuszowych

• 1900 Koncert  Kwartetu Smyczkowego „Omega”  
Filharmonii Świętokrzyskiej 

SOBOTA  1 października 2011 
Sympozjum  popularno–naukowe 

w kapitularzu klasztornym 

• 1000 Prelekcja  „ Dominikanie w Klimontowie” 
o. Marek  Miławicki, dominikanin

• 1100 Występ laureatów i wręczenie nagród 
uczestnikom konkursu recytatorskiego

• 1130 Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
„Historia Kościoła Św. Jacka na CD pisana” 
i prezentacja nagrodzonych zdjęć

• 1200 Wykład z prezentacją multimedialną  
„Historia Ikony MB Różańcowej” 
mgr Grzegorz  Gołubiak,  konserwator dzieł 
sztuki

• 1630 Nabożeństwo Różańcowe w Klasztorze

• 1700 Msza Święta z homilią

• 1800 Spotkanie przy ognisku

NIEDZIELA  2 października 2011

Odpust Matki Bożej Różańcowej

• 1030 Msza  Święta z udziałem dzieci

• 1200 Suma Odpustowa z Procesją Różańcową 

• 1000-1430  Loteria fantowa na placu 
przyklasztornym

• 1800  Koncert Orkiestry Dętej przed Kościołem 
Św. Józefa

1 września 1939 roku bez wypowiedzenia wojny wojs-
ka niemieckie zaatakowały Polskę, a ich pierwszym celem 
o godz. 4:42 było małe miasteczko Wieluń.

O godz. 4:45 niemiecki pancernik szkolny Schleswig-
Holstein rozpoczął ostrzeliwanie Polskiej Składnicy Tran-
zytowej na Westerplatte, gdzie od 17 marca pełnili służbę 
żołnierze z 2 Dywizji Piechoty Legionów z Kielc pod 
dowództwem por. Leona Pająka.

W Wolnym Mieście Gdańsku toczą się walki o budynek 
Poczty Polskiej na placu Heweliusza. Po 14 godzinach walk, 
gdy atakujący Niemcy podpalili budynek miotaczami og-
nia, polscy pocztowcy skapitulowali.

W całej Polsce toczą się krwawe boje z uzbrojonym po 
zęby niemieckim przeciwnikiem. Bitwa pod Mławą, szarża 
pod Krojantami, bitwa nad Bzurą, walki nad Wizną to 
miejsca, które stały się symbolami bohaterstwa żołnierza 
polskiego. W miejscowościach, które zajmują niemieccy 
agresorzy rozpoczynają się represje ludności cywilnej.

Wykonując zarządzenia władz centralnych organy ad-
ministracji państwowej zostają ewakuowane na wschód. 
6 września Warszawę opuszczają Rząd RP i prezydent RP 
Ignacy Mościcki oraz Naczelny Wódz wraz ze sztabem. 
Drogi zapchane są uchodźcami, którzy stanowią łatwy cel 
dla ścigających ich samolotów.

Zgodnie z rozkazem ewakuowane zostały również 
oddziały policji, dla których punktami koncentracji były 
miasta Chełm, Kowel i Tarnopol.

17 września o godz. 2:00 został zbudzony i wezwany 
do Komisariatu Spraw Zagranicznych, Ambasador Pol-
ski w Moskwie Wacław Grzybowski, któremu odczytano 
notę stwierdzającą, że: „Wojna niemiecko-polska ujawniła 
wewnętrzne bankructwo państwa polskiego.  Warszawa 
jako stolica już nie istnieje. Rząd polski uległ rozkładowi 
i nie okazuje przejawów życia. Oznacza to, że państwo 
polskie i jego Rząd przestały faktycznie istnieć. Dlatego 
też straciły ważność traktaty zawarte pomiędzy Polską 
a ZSRR. Pozbawiona własnemu losowi i pozbawio-
na kierownictwa Polska stała się łatwym polem wszelk-
iego rodzaju niebezpiecznych i niespodziewanych akcji, 
mogących stać się groźbą dla ZSRR. Dlatego też Rząd 
Radziecki, który zajmował dotychczas neutralność, nie 
może w obliczu tych faktów zajmować nadal neutralne-
go stanowiska”. Wbrew stwierdzeniu zawartemu w nocie 
że ZSRR podjęło działania mające na celu obronę ludności 
ukraińskiej i białoruskiej zamieszkałej na terenach pols-
kich, była to agresja zbrojna na Polskę.

O godz. 4:20 oddziały Korpusu Ochrony Pogranic-
za koło Podwołoczysk rozpoznały pierwsze jednostki 
radzieckie przekraczające granicę i podjęły z nimi walkę. 
Jednak o godz. 16:00 szef sztabu gen. Wacław Stachiewicz 
wydał w imieniu Wodza Naczelnego „dyrektywę ogólną”, 
w której nakazano wycofanie wojska i sprzętu do Rumunii 
i na Węgry oraz unikanie walki z Armią Czerwoną poza 
obroną konieczną. Rosjanie zajmują znajdujące się na ich 
drodze miasta Równe, Lidę, Stanisławów. 

19 września rozpoczęła się dwudniowa, tragiczna, pełna 
bohaterstwa bitwa o Grodno. Armia Czerwona była za-
skoczona silnym oporem i determinacją Polaków. Opór 
najeźdźcy stawiło kilka przypadkowych oddziałów wojska, 
policjanci, harcerze, uczniowie, urzędnicy, cywile. Mimo to 
dysponujący miażdżącą przewagą Sowieci ponieśli ciężkie 
straty. Po zdobyciu miasta 22 września przez Sowietów los 
schwytanych obrońców i wielu przypadkowych cywilów 
był tragiczny. Część z nich położono na ulicy i zmiażdżono 

czołgami. Kolejnych kilkaset osób rozstrzelano pod miast-
em, w tym wielu uczniów. Na miejskim placu leżał „wał 
zamordowanych”. Miasto wyglądało jakby zdobyła je hor-
da Hunów.

Po 17 września 1939 r. pod sowiecką okupacją znalazło 
się 51% powierzchni Polski i ponad 13 mln polskich oby-
wateli. Do końca września 1939 r. do sowieckiej niewoli 
dostało się około 250 tysięcy żołnierzy WP, policjantów, 
funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży 
Granicznej, Straży Więziennej, Straży Leśnej, urzędników 
państwowych, nauczycieli, księży.

Tak ogromna liczba jeńców, na którą nie byli przy-
gotowani sowieci, przejściowo gromadzona była w obo-
zach rozdzielczych i 138 punktach odbiorczych, a następnie 
przekazana do ośmiu obozów jenieckich: ostaszkowskiego, 
juchnowskiego, kozielskiego, putywelskiego, juskiego, 
orańskiego, kozielszczańskiego i starobielskiego. 

Największym obozem jenieckim był obóz ostaszkows-
ki umieszczony w byłym klasztorze prawosławnym na 
wyspie Stołbnyj położonej na jeziorze Seliger o obwodzie 
kalinińskim dzisiaj twerskim. W tym obozie umieszczono 
policjantów, żołnierzy KOP, funkcjonariuszy Korpusu Och-
rony Pogranicza, Straży Granicznej, Straży Więziennej. 
Z obozu nie było możliwości ucieczki. 

Funkcjonariusze policji byli szczególnie okrutnie trak-
towani przez NKWD. Policjantów nie objęły żadne zwolnie-
nia jak to miało miejsce w przypadku szeregowych i podofi-
cerów WP pochodzących z części Polski, która znalazła się 
pod okupacją niemiecką, nie kierowano ich do obozów pra-
cy. Zamordowano prawie wszystkich osadzonych. Według 
historyków takie traktowanie policjantów wynikało z tego, 
że ZSRR jako państwo policyjne widział w nich taką samą 
wpływową grupę jak funkcjonariusze NKWD. 

Decyzją Biura Politycznego KC KPZR z 5 marca 1940 r. 
dopełnił się tragiczny los ponad 25 tysięcy jeńców obozów 
w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku jak również tych 
osadzonych w więzieniach Ukrainy i Białorusi.

Surowym represjom poddano ludność polską. 
Na zajętych terenach (Kresy Północno-Wschodnie 
i Południowo-Wschodnie) wprowadzono radziecki podział 
administracyjny, skonfiskowano majątki ziemskie, dokona-
no nacjonalizację przemysłu i banków. Planowo niszczo-
no polską kulturę min. zastępując język polski językiem 
białoruskim, ukraińskim, a potem rosyjskim. 

W wyniku czterech masowych deportacji, poczynając 
od 10 lutego 1940 roku do 22 czerwca 1941 roku wywiezi-
ono z Kresów Wschodnich do Kazachstanu, na Syberię 
i inne miejsca w głębi ZSRR, ponad 300 tys. obywate-
li polskich. 

Przedstawiając w sposób bardzo skrótowy tragiczne 
zdarzenia września 1939 r. smutną jest informacja, iż 
według przeprowadzonego sondażu tylko co drugi Polak 
wie, że 17 września 1939 r. Armia Czerwona zaatakowała 
Polskę. 19 proc. badanych twierdziło, że Polskę zaatakow-
ali tego dnia Niemcy, 11 proc. sądziło, że wybuchło wówc-
zas powstanie warszawskie. 7 proc. respondentów uznało, 
że 17 września 1939 r. dokonano zbrodni w Katyniu, a 3 
proc. twierdziło, że Polska odzyskała wtedy niepodległość. 
Co dziesiąty badany nie potrafił udzielić odpowiedzi na 
pytanie. 

GRAŻYNA SZKONTER

PRZEWODNICZĄCA STOWARZYSZENIA

„RODZINA POLICYJNA 1939 R.”
ODDZIAŁ W KIELCACH

Polski wrzesień
1939 roku
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Rektor Rektoratu pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie i Członkowie Stowarzyszenia „Wspólne Dobro” składają serdeczne podziękowanie 
wszystkim osobom i firmom, które pomagały w czasie Jarmarku na św. Jacka gromadzić środki finansowe na remont Klasztoru. Zebrano kwotę 16.250 zł.

Sponsorzy Fantów:
1. Apteka Prywatna przy ul. Krakowskiej Lidii Galant, Dariusza Kuchciaka
2. Apteka przy ul. Sandomierskiej Marii Adamczak i Heleny Goździewskiej
3. Apteka Rodzinna przy ul. Sandomierskiej Magdaleny Bień-Zaroda
4. „Arkadia” sklep chemiczno-przemysłowy Danuty i Edwarda Przytułów
5. „Chemix” sklep Beaty i Jarosława Pyzów
6. „Drobiazg” sklep Marty Puszki
7. „1001 Drobiazgów” Wioletty Uchańskiej
8. „er-Zet” Rafała Zasuwy
9. „Gama” sklep Szymona Witaszka
10. Księgarnia Radosława Piotrowskiego
11. Kwiaciarnia Moniki Ziei
12. Kwiaciarnia Gabrieli Wójcik – wystrój świątyni
13. „Mini Market” Krzysztofa Furmanka
14. „U Marysi” Iwony Chody
15. Sklep odzieżowo–przemysłowy Stanisława Bryły
16. „Victor” sklep Mieczysława Cichonia

P O D Z I Ę K O WA N I A

17. Koła Różańcowe z Klimontowa
18. Kwiaciarnia Bożeny Przybył
19. „ Ruch” Anny Wójcik
20. „Matrix” Pawła Kubika
21. Piekarnia – Ciastkarnia Janiny i Leszka Skibińskich
22. Piekarnia GS Klimontów
23. Gminna Spółdzielnia w Klimontowie
24. Sołectwo Klimontów

Loteria: Marta Kilarska, Małgorzata Kilarska, Karolina Maj, Magdalena Paprocka, Aleksandra Ma-
zur, Klaudia Konat, Weronika Maj, Anna Soja, Karolina Pyza, Elżbieta Dziuba, Barbara Bilska, Zofia Bu-
bińska oraz panie ze Stowarzyszenia, transport fantów Mieczysław Cienik.

Obsługa parkingu: Andrzej Darowski, Andrzej Prus, Jacek Lech, Jakub Smardz, Jan Prokop, Jerzy 
Domoradzki, Jerzy Goździewski, Kazimierz Witaszek, Krzysztof Rybusiński, Krzysztof Duda, Łukasz Mu-
cha, Marcin Soja, Marek Bogdański, Marek Skurski, Marek Szymczyk, Marian Gładysz, Marian Kocha-
nek, Michał Bara, Mirosław Bryła, Mirosław Kwapiński, Paweł Wiatrowski, Piotr Gajewsk, Szczepan Kę-
dzierski, Tadeusz Zięba, Waldemar Wnuk, Wiesław Kędzierski, Wiesław Procyk, Zygmunt Słowiński.

Swojskie przysmaki: Tedora Kurosad, Dariusz Kwapiński.
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Działalność straży pożarnej kojarzy się nam zazwyczaj 
z ratowaniem ludzkiego życia i mienia w wypadku pożaru 
czy powodzi. Jednak strażacy tak wrośli w działalność spo-
łeczną, że gotowi są do pomocy nie tylko w sytuacjach za-
grożenia.

Druhowie z OSP Wilkowice–Ossolin przygotowali 
wspaniałe dwudniowe zakończenie wakacji dla dzieci i mło-
dzieży ze wsi Ossolin i Wilkowice. W pierwszy dzień odby-
ła się wycieczka autokarowa do Kurozwęk. Dzieci dotarły 
na miejsce pod opieką pań nauczycielek ze szkoły w Ossoli-
nie (A.Skubis, D.Kita, M.Domoradzka), którym pomaga-
li ochotnicy strażacy. Wśród wielu atrakcji było m.in. zwie-
dzanie zwierzyńca oraz „safari” na terenie pastwiska bi-
zonów. Największą atrakcją okazał się kukurydziany labi-
rynt, w którym uczestnicy wycieczki błądzili przez dwie 
godziny nim odnaleźli wyjście. Dużo frajdy sprawił dzie-
ciom plac zabaw, na którym mogły korzystać ze zjeżdżal-
ni i huśtawek. Po zwiedzeniu obiektu i zakupieniu pamią-
tek, wszyscy zmęczeni ale pełni wrażeń i zadowoleni wró-
cili do domu. 

W sobotę po południu zostało zorganizowane spotka-
nie, na którym odbył się pokaz sprzętu gaśniczego, wypo-
sażenia samochodu, udzielania pierwszej pomocy oraz pre-
lekcja na temat zagrożenia pożarowego i profilaktyki anty-
alkoholowej i antynikotynowej.

Jednostka straży pożarnej składa podziękowania za 
pomoc opiekunom wycieczki, sponsorom – Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pani 
Joannie Gajek prowadzącej Punkt Apteczny „Zdrowie” 
w Goźlicach oraz wszystkim tym, którzy pragnęli pozo-
stać anonimowi.

W dniu 21 sierpnia br. w miejscowości 
Grabina odbyło się spotkanie mieszkańców 
wsi. Jego celem było uświadomienie dzie-
ci i młodzieży jak ważne jest życie w trzeź-
wości. Przeprowadzono pogadankę na te-
mat negatywnych skutków nadużywania al-
koholu.

Dzieci i młodzież chętnie brały udział 
w licznych konkursach i zabawach. Wszy-
scy uczestnicy konkursów zostali nagrodze-
ni słodkim upominkiem. Po zakończonych 

zmaganiach przyszedł czas na domowe cia-
sto i gorące kiełbaski z grilla.

Spotkanie umilały przyśpiewki ludowe 
pań z Koła Gospodyń Wiejskich.

W imieniu mieszkańców serdecznie 
dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych za dofi-
nansowanie spotkania. Pragniemy również 
podziękować mieszkańcom Grabiny oraz 
przybyłym gościom z sąsiednich sołectw.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W GRABINIE 

„Życie 
w trzeźwości”

ZAKOŃCZENIE WAKACJI 
W OSSOLINIE
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W dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywał się 
Jarmark na św. Jacka. Była to już 15. jubileuszowa edycja 
Jarmarku, który z roku na rok cieszy się coraz większą po-
pularnością i ściąga coraz to większą publiczność. Patronat 
nad tegoroczną imprezą objęli: Bożentyna Pałka-Koruba 
– Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam Jarubas – Marsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego.

Pierwszego dnia w Święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny – w naszej gminie odbywały się Dożynki Po-
wiatu Sandomierskiego. Uroczystą Mszę św. dożynkową 
w kościele parafialnym p.w. św. Józefa w Klimontowie od-
prawił ks. kanonik Mieczysław Murawski – proboszcz pa-
rafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie, 
w trakcie której poświęcił wieńce uplecione z tegorocznych 
zbóż, kwiatów, owoców i warzyw. Po Mszy św. barwny ko-
rowód prowadzony przez Klimontowską Kapelę przeszedł 
na stadion LKS Klimontowianka. Po odśpiewaniu Hym-
nu Państwowego przedstawiono starostów dożynek – byli 
nimi w tym roku: Teresa Rutkowska z Zakrzowa oraz Zbi-
gniew Rewera z Chwałek.

Pani Teresa wychowuje dwójkę dzieci w wieku szkol-
nym, wraz z mężem prowadzi wysoko zmechanizowane go-
spodarstwo rolne o pow. 80 ha, na 20 ha uprawiają buraka 
cukrowego, pozostała część gospodarstwa wykorzystywa-
na jest do uprawy zbóż. Ponadto Państwo Rutkowscy ho-
dują trzodę chlewną w cyklu zamkniętym. Natomiast Pan 
Zbigniew w swoim 22 ha gospodarstwie zajmuje się pro-
dukcja sadowniczą – głównie jabłoniami, poza tym inten-
sywnie działa na rzecz lokalnej społeczności wiejskiej i na 
rzecz Gminy Obrazów, Samborzec i powiatu Sandomierz. 
W 2005 roku otrzymał od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” a w 2007 r. zo-
stał „Laureatem Krajowym Agro Ligi 2007 w kategorii Rol-
nicy” i otrzymał puchar prezesa ARMIR. 

Starostowie Dożynek wręczyli Gospodarzom Doży-
nek bochen chleba upieczony z tegorocznych zbóż. Po ora-
cji chleba Stanisław Masternak – Starosta Sandomierski 
powitał gości wśród których znaleźli się m.in. senator RP 
Michał Okła, posłowie na Sejm RP: Maria Zuba, Marze-
na Okła-Drewnowicz, Jarosław Rusiecki, Wicemarsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, 
Ryszard Nagórny – przedstawiciel ŚBRR, Tomasz Ramus 
– przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
radny wojewódzki Wojciech Borzęcki, radny powiatowy 
Leszek Galata, burmistrzowie: Tomasz Siwek z Zawicho-
stu, Marek Jońca z Koprzywnicy, wójtowie gmin: Szymon 
Kołacz z Łoniowa, Krzysztof Tworek z Obrazowa, Adam 
Bodura z Wilczyc, Witold Garnuszek z Samborca, Ma-
rek Łukaszek z Dwikóz.

Starosta Sandomierski po skończonym przemówieniu 
poprosił o zabranie głosu gości z Ukrainy, którzy od Sta-
rosty i Zastępcy Wójta Gminy otrzymali chleb dożynkowy, 
jako symbol naszego dzielenia się chlebem ze wszystkimi. 
Następnie wystąpili zaproszeni goście. Po życzeniach dla 
rolników przedstawiciele wszystkich gmin zaprezentowa-
li swoje wieńce dożynkowe, które wzięły udział w konkur-
sie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Podczas pre-
zentacji wieńców panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bera-
dza częstowały wszystkich gości symboliczną kromką chle-
ba upieczonego z tegorocznej mąki. Komisja bacznie oce-
niała wieńce pod kątem regulaminowych wytycznych i naj-
piękniejszym okazał się wieniec z gminy Samborzec. Wrę-
czono również nagrody zwycięzcom eliminacji powiato-
wych konkursu „Piękna i bezpieczna Zagroda – Przyjazna 
Środowisku”. Na wniosek Prezydium Zarządu Świętokrzy-
skiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Kielcach zostały przyznane przez Prezydium Zarządu 
Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Warszawie medale „Order Serca – Matkom Wsi”, 
które poseł Marzena Okła-Drewnowicz wręczyła Wiesławie 
Charszlak z Beradza i Annie Bara z Nawodzic. Medale te 
to najwyższa odznaka Związku dla kobiet członkiń Organi-
zacji Rolniczych za wybitne osiągnięcia w pracy społecznej 
na rzecz Kół Gospodyń Wiejskich.

Jak co roku od godziny 13:00 w budynku Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II uruchomiono punkt poboru krwi. 
W tym roku krew oddało 35 osób (zgłosiło się 42), zebrano 
w sumie 15,75 litra krwi.

Od godziny 17:00 przy akompaniamencie Zespołu „Jor-
gusie” obok budynku LKS Klimontowianka odbywała się 
Sandomierska Powiatowa Biesiada Dożynkowa, podczas 
której panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Pęchowa, Górek, 
Zakrzowa i Przybysławic serwowały regionalne potrawy, 
m.in. barszcz czerwony z różnego rodzaju krokietami, bi-
gos, pierogi, zupę i różnego rodzaju wypieki. Gdy smakosze 
tych wspaniałych dań zapełniali swe żołądki mogli w mię-

jarmark
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dzyczasie oglądać m. in. wystawę płodów rolnych, wystawę 
malarską – obrazów malowanych przez młodych lokalnych 
artystów, odwiedzić stoiska i uzyskać porady i informacje 
na temat pozyskiwania środków unijnych, a także zdrowia. 
W trakcie dożynek została zorganizowana przez Stowarzy-
szenie „Wspólne Dobro” Loteria Fantowa na rzecz rato-
wania Zespołu Podominikańskiego w Klimontowie. Każ-
dy mógł delektować się słodkimi wypiekami, chlebem ze 
smalcem, kiszonymi ogórkami oraz zakupić los na loterii. 
Cały dochód ze sprzedaży losów i potraw został przekaza-
ny na ten szczytny cel.

W dalszej części trwających dożynek Zastępca Wójta 
Gminy Klimontów Adam Przybylski ogłosił wyniki Kon-
kursu na Sołtysa Roku 2011, w którym zwyciężyła Ewa 
Bednarz – sołtys Szymanowic Górnych. W nagrodę pani 
Ewa dostała komplet garnków. 

Przed koncertem Gwiazdy Dnia na dużej scenie wszyst-
kich gości przywitał Marszełek Województwa Świętokrzy-
skiego Adam Jarubas, życząc zebranym miłego wieczoru. 
O godz. 20:00 na scenie pojawiła się gwiazda dnia – Don 
Vasyl i Cygańskie Gwiazdy. Zespół Artystyczny Don Va-
syl & Roma powstał w 1987 roku. Na swoim koncie mają 
liczne koncerty w kraju i za granicą oraz częste występy 
w telewizji. Don Vasyl jest twórcą Międzynarodowego Fe-
stiwalu Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku, któ-
ry odbywa się co roku i stał się imprezą o światowej re-
nomie. Świat Cygańskich Gwiazd wprawił wszystkich wi-
dzów w zachwyt, pozostawiając niezapomniane wrażenia 
artystyczne. Po koncercie nagrodzonym gromkimi brawa-
mi do późnych godzin nocnych publiczność bawiła się z ze-
społem DSP oraz DJ.

Drugi dzień Jarmarku na św. Jacka rozpoczął się od me-
czu piłki nożnej oldboys o Puchar Wójta Gminy Klimon-
tów pomiędzy drużynami LKS „Klimontowianka” Klimon-
tów i Reprezentacją Województwa Świętokrzyskiego, który 
zakończył się wynikiem 3:1 dla „Klimontowianki”.

Od godz. 17:00 trwały zapisy do udziału w Wyborach 
Miss Lata 2011 z Echem Dnia. Zgłosiło się 10 dziewcząt, 
które pochodziły z województwa świętokrzyskiego oraz ze 
Śląska. Każda z dziewcząt musiała zaprezentować to, co 
umie lub lubi najlepiej. I tak mogliśmy oglądnąć trzyma-
nie węża, improwizację gitarową, taniec disco polo, wspól-
ne podnoszenie. W trakcie przerwy publiczność bawiła się 
razem z dziewczynami z Fahrenheit. Następnie odbyły się 
eliminacje do Letniego Festiwalu Piosenki. W zabawie 
wystartowało sześcioro utalentowanych artystów z Gminy 
Klimontów i nie tylko. Pierwsza na scenie zaprezentowała 
się Monika Rejchert z Tumlina, która zaprezentowała pio-
senkę „Hurt” Christiny Aguilery. Z piosenką poradziła so-
bie znakomicie. Następna wykonawczyni Paulina Potocka 
sięgnęła po przebój Skaldów „Wszystko mi mówi, że mnie 
ktoś pokochał”. Grzegorz Cichy niczym prawdziwa gwiaz-
da wykonał „Parostatek” Krzysztofa Krawczyka, którym 
porwał całą publiczność do wspólnej zabawy. Po tym we-
sołym repertuarze, za sprawą Julii Darowskiej, znów po-
wróciliśmy do nastrojowej Aguilery i jej „Hurt”. Karoli-
na Pyza zaśpiewała „Czas nas uczy pogody” Krystyny Ło-
baszewskiej, a na koniec w wykonaniu Klaudii Konat wy-
słuchaliśmy piosenki Kasi Kowalskiej „Coś optymistyczne-
go”. Poziom występów był bardzo wysoki. Zaproszenie do 
półfinału Letniego Festiwalu Piosenki trafiło do osiemna-
stoletniej Julii Darowskiej z Klimontowa. 

Wracając do Wyborów Miss Lata Klimontowa jury 
nie miało łatwego wyboru we wskazaniu najpiękniejszej 
z dziewcząt. Po długich i burzliwych obradach pierwsze 
zostały przyznane tytuły komplementarne i tak tytuł Miss 
Lata Firmy Profesja otrzymała Andżelika Dyl (numer 3), 
tytuł Miss Lata Firmy Peugot Agnieszka Dudzicz (numer 
7), która jednocześnie została Miss Lata Salonu Skuter-
pasja, Miss Studia Zezze i najpiękniejszą dziewczyną Kli-
montowa czyli Miss Lata Klimontowa 2011. Tytuł Rajska 
MISS otrzymała Kasia Machnik (numer 10). Publiczność 
wybrała swoją miss, którą została Agata Pacholczak (nu-
mer 6), i która także została doceniona przez Jurry otrzy-
mując tytuł II Vice Miss Lata Klimontowa. Drugą najład-
niejszą dziewczyną okazała się Andżelika Dyl (numer 3), 
otrzymując tytuł Vice Miss.

Po wyborach Miss Lata na scenie pojawił się zespół 
Emil Gruca and Company, który grał klasycznego rocka, 
rock’n’roll’a pomieszanego z alternatywną muzyką, co daje 
dość ciekawą mieszankę dla każdego.

Następnym zespołem, który pojawił się scenie był ze-
spół „BRAKiM”, który skutecznie rozgrzał kilkutysięczną 
widownię czekającą na koncert IRY. Dla ostudzenia atmos-
fery fani mogli pokibicować tym razem sportowcom na me-

na św. Jacka
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czu piłki nożnej pomiędzy LKS Klimontowianka woj świę-
tokrzyskie a Agricola Klimontów woj małopolskie. Mecz 
rozgrywany był na boisku Orlik 2012 i zakończył się zwy-
cięstwem „Klimontowianki” wynikiem 6:5.

Od godziny 22:30 na scenie „zakrólowała” gwiazda te-
gorocznego Jarmarku – IRA. Muzycy zostali powitani przez 
publiczność głośnymi owacjami, bo przecież czekali na nich 
drugi rok. Oprócz piosenek z najnowszej płyty „9” usłysze-
liśmy takie hity jak „Mój Dom”, „Deszcz”, czy „Ona jak ze 
snu”. Utwór „Szczęśliwego Nowego Jorku” Artur Gadow-
ski zaśpiewał razem z publicznością. Widownia nie dała tak 
łatwo odejść idolom ze sceny bez pożegnania. Na zakończe-
nie perkusista Wojciech Owczarek wykonał kilkunastomi-
nutowe „solo” i pałeczki, którymi grał przez cały koncert 
rzucił w stronę publiczności. IRA zrobił ogromne show, któ-
re zostanie na długo w pamięci wielu fanów. Po koncercie 
członkowie zespołu rozdawali autografy. Wtorkowa zabawa 
zakończyła się dyskoteką z DJ Gienolem.

Ostatni dzień Jarmarku to Odpust na św. Jacka, który 
rozpoczął się od uroczystej Mszy św. odpustowej w kościele 
p.w. św. Jacka, odprawionej przez ks. Piotra Kalicińskiego, 
misjonarza z Mpumalangi z Sout Africa. Oprawę liturgiczną 
sprawowali członkowie Akcji Katolickiej oraz chór parafial-
ny „Chorał”. Dary w trakcie mszy św. ofiarowali członko-
wie Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskie-
go w Klimontowie „Wspólne Dobro”. We mszy św. uczest-
niczyli m.in. posłowie Krzysztof Lipiec i Jarosław Rusiec-
ki oraz władze gminy Klimontów. Po mszy św. zgromadzeni 
mogli poddać się duchowej uczcie muzycznej słuchając kon-
certu w wykonaniu Tria Kameralnego z Filharmonii Świę-
tokrzyskiej w składzie: Lidia Chmielewska – altówka, Iwo-
na Kałużyńska – flet, Edyta Piwowarczyk – fortepian. Pu-
bliczność nagrodziła mistrzów gromkimi brawami.

Od godz. 15:30 dzieci młodsze i starsze mogły obejrzeć 
pokaz tresury psów prowadzonych przez KPP Sandomierz 
oraz pojazdy strażaków – pojazd pożarniczy oraz samo-
chód wykorzystywany przez strażaków przy wypadkach. 
Każdy mógł przymierzyć ubiory strażackie i kaski, polać 
wodą prosto ze strażackiego węża – to ostatnie wywołało 
największe emocje wśród dzieciaków. Organizatorem po-
kazów dla najmłodszych była jednostka OSP z Klimontowa 
i KP PSP Sandomierz.

O godz. 17:00 na scenie pojawił „Duet Bahamas”, któ-
ry programem „Pluszowy Miś i przyjaciele” bawił naszych 
najmłodszych. Dzieciaki uczestniczyły w zabawach i kon-
kursach, w trakcie których mogły wykazać się wiedzą i zna-
jomością bajek.

Kolejną dawkę dobrej zabawy zapewnił Gminny Ośro-
dek Kultury z Klimontowa. Dziewczęta z Gminnego Studia 
Piosenki i Muzyki: Paulina, Karolina, Klaudia, Julia, Ka-
rolina, Ania, Paulina zaśpiewały piosenki, których uczą 
się na zajęciach pod czujnym okiem i uchem Marcina Ma-
ziarza. Następnie coraz liczniej gromadzący się fani wysłu-
chali koncertu zespołu „Bez Nazwy” i zespołu Fahrenheit. 
Około godziny 20:30 przy głośnych owacjach licznie zgro-
madzonej publiczności na scenę wyszli muzycy z zespołu 
Czerwone Gitary. Grupa została przywitana gromkimi bra-
wami i po krótkim wstępie zawierającym streszczoną histo-
rię tego zespołu rozpoczął się koncert. Jego pierwsza część 
zawierała przeboje z dawnych lat, które publiczność znała 
doskonale i wyśpiewywała teksty piosenek razem z artysta-
mi. Były to m.in. Kwiaty we włosach, Tak bardzo się stara-
łem, Ciągle pada, 10 w skali Beauforta oraz Biały Krzyż. 
Drugą część widowiska stanowiły całkiem nowe utwory ze-
społu znajnowszej płyty OK, a wśród nich hit rozgłośni ra-
diowych Senny szept. Zespół dwa razy został wywoływa-
ny na bis, w którym powrócił do swoich starszych piosenek, 
na co publiczność zareagowała bardzo entuzjastycznie. Po 
zakończonym koncercie zgromadzeni fani długo bili brawo 
i skandowali dziękujemy.

Jeszcze w uszach brzmiały dźwięki przebojów Czer-
wonych Gitar a na stadionie mogliśmy tym razem po-
dziwiać pokazy fireshow w wykonaniu Teatru Enzonda 
z Kielc. Były to zapierające dech widowiskowe pokazy tań-
ca z ogniem, do których tancerze wykorzystują różne pło-
nące przyrządy: liny, poi, tzw. wachlarze oraz parzydeł-
ka. Niezapomniane wrażenia zrobiło na widzach niezwy-
kle efektowne plucie ogniem. Następnych emocji dostar-
czył nam coroczny pokaz przepięknych fajerwerków. Pod-
czas trwania pokazu fajerwerków na scenie pojawił się ze-
spół ŁZY, który porwał do zabawy młodszą część publicz-
ności. Po koncercie wokalistka zespołu Sara Chmiel rozda-
wała swoim fanom autografy.

Tegoroczny Jarmark na św. Jacka zakończył się „dys-
koteką pod gwiazdami”.

jarmark
DOKOŃCZENIE ZE STR. 5
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-62
Dyżurny w Sandomierzu  15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński  662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     607-530-913
p. Andrzej Sośniak       691-538-255
PSP w Sandomierzu    15 832-50-55

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

ZGKiM Klimontów       15 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       15 866-21-60

Apteki
ul. Sandomierska        15 866-10-17
ul. Krakowska         15 866-19-10

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: 15 866-10-06,  15 866-11-00
fax: 15 866-18-47 
www.klimontow.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. 15 866-17-50.

ADRES REDAKCJI: 
Urząd Gminy, 27-640 Klimontów
ul. dr Zysmana 1.
Listy do redakcji można także przesyłać na 
adres mailowy: d.potocka@klimontow.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ
pod kierunkiem Leszka Leżonia:
Danuta Potocka, Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia - Krzysztof Sajecki.
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– Do dziś mówi się o Czerwonych Gitarach jak 
o polskich Beatlesach – wymienia się wiele podo-
bieństw. To był przypadek czy wzorowanie się?
– Jerzy Skrzypczyk: Należy zacząć od tego, że kiedy 
w latach 60-tych powstali Beatlesi, w Polsce i w in-
nych krajach Europy Wschodniej zaczął się głód 
podobnych zespołów. Myśmy powstali dokładnie 
w tym momencie. Pierwszy skład był, co prawda, 
pięcioosobowy i tym różniliśmy się od Beatlesów, 
ale między nami było wiele podobieństw – sami 
tworzyliśmy muzykę, sami pisaliśmy teksty, nie 
mieliśmy konferansjera, mieliśmy podobne instru-
mentarium – gitary i perkusja, mieliśmy podobny 
styl i ubiór. Beatlesi mieli duet znakomitych kom-
pozytorów Lenon – Mc Cartney, my mieliśmy duet 
Krajewski – Klenczon, aż do smutnej analogii – 
śmierć Krzyśka Klenczona i Johna Lenona. Porów-
nywanie nas do Beatlesów to niewątpliwie zaszczyt. 
Szkoda tylko, że Beatlesów nie nazywano angielski-
mi Czerwonymi Gitarami. A tak poważnie, to do 
dzisiejszego dnia wiele zespołów na ich muzyce się 
wzoruje.
– Czerwone Gitary grają dynamicznie, a jednocze-
śnie uspokajająco, Wasza muzyka łagodzi obycza-
je i łączy pokolenia.
– JS: Zgadza się. Koncerty w 99% kończą się eufo-
rycznym przyjęciem publiczności. Nasza muzyka 
wyzwala zupełnie inne emocje, chociaż reakcja pu-
bliczności jest bardzo szczera i energetyczna. To są 
inne zachowania, niż kiedyś na koncertach Breako-
ut, Perfectu czy Lady Pank. My czujemy się z tym 
bardzo dobrze, bo nie ma przykrych nie-
spodzianek, połamanych krzeseł. Hasło 
Czerwone Gitary wywołuje powszechny 
uśmiech na twarzy, otwiera nam bardzo 
wiele dróg, wydawałoby się nie do przej-
ścia, czasem uda się ominąć nawet kolej-
ki w sklepie.
– Czy fani zespołu tak naprawdę czekają 
na nowy repertuar, czy kochają Was za 
stare kawałki i takich Czerwonych Gi-
tar chcą?
– JS: Wydaje mi się, że to jest ogólny 
trend światowy, że jak przyjeżdża na 
koncert znana grupa, to ludzie oczeku-
ją znanych hitów. Przychodzą się poba-

wić i pośpiewać. Jeżeli słyszą utwór po raz pierw-
szy, to trudno o takie reakcje. Dlatego w 90% nasz 
program plenerowy oparty jest na znanym reper-
tuarze, aczkolwiek naszym zadaniem jest tworzyć 
nowe rzeczy i tak je wplatać w program występu, 
żeby one także zostały zauważone. Wiodące stacje 
radiowe nie puszczają Czerwonych Gitar, ale lokal-
ne owszem. Ostatnia nasza piosenka Lecz tylko na 
chwilę została piosenką roku w kilku polskich ra-
diach i w polonijnych rozgłośniach w Chicago czy 
Toronto.
– Mimo że Czerwonych Gitar mało jest w mediach 
ogólnopolskich, nie tracą popularności. Jak się two-
rzy muzykę uniwersalną?
– JS: Piosenka jest to twór dwuczłonowy, połącze-
nie tekstu z melodią. Czasem jedno z drugim nie 
współgra. Jeśli zagra, powstaje przebój. My ciągle 
pozostajemy przy charakterystycznym gitarowym 
brzmieniu i łatwo przyswajalnych liniach melo-
dycznych. Choć stworzyć coś prostego i niebanal-
nego nie jest łatwo. 
– Mija 20 lat od powrotu Czerwonych Gitar na sce-
nę. Jakie są plany na przyszłość?
– JS: Jesteśmy zespołem wielopokoleniowym. Do 
tej pory było nas trzech z pierwotnego składu, w tej 
chwili pozostało dwóch. Dwa miesiące temu poże-
gnaliśmy Henryka Zomerskiego. Średnie pokolenie 
to Mieczysław Wądołowski, a najmłodsze to Arek 
Wiśniewski, Marek Kisieliński i Darek Olszewski. 
Wydaje mi się, że obecny skład jest bardzo dobrze 
dobrany. Co prawda dzieli nas duża różnica wieku, 

„Ira” to z łacińskiego „gniew” ale na koncercie grupy, który 
odbył się w drugi dzień klimontowskiego święta, daleko było do 
takich emocji. Zespół, wyraźnie zaskoczony ciepłym przyjęciem, 
przyciągnął rzesze fanów, którzy wspólnie z Arturem Gadow-
skim zaśpiewali takie przeboje, jak Ona jest ze snu, Mój dom, Parę 
chwil, Nadzieja czy Nie daj mi odejść. Atmosfera na stadionie była 
świąteczna, fani i muzycy świetnie się razem bawili. Były też nie-
spodzianki – gitarzysta grupy Piotr Konca zaśpiewał nieśmiertel-
ny hit Czesława Niemena Płonie stodoła. Specjalnie dla naszych 
Czytelników Artur Gadowski odpowiedział na kilka pytań.

* * *
– Gratuluję świetnego koncertu. Wam się podobało?
– Artur Gadowski: Nam się bardzo podobało, było bardzo energe-
tycznie.
– Mieliście zagrać na Jarmarkach już przed rokiem, niestety do kon-
certu nie doszło przez pogodę. 
– AG: Tak. Była ulewa, wichura, było po prostu niebezpiecznie. Zagra-
nie koncertu w takich warunkach nie było możliwe.
– Jesteście grupą chłopaków z podwórka, którzy dogonili swoje ma-
rzenia – gracie rocka. O czym dziś marzycie i czy nadal są to wspól-
ne marzenia?
– AG: Cały czas staramy się być wierni tej drodze, którą kiedyś ob-
raliśmy. Gramy muzykę rockową, popową, bo taką lubimy robić i ta-
kiej też lubimy słuchać. Konsekwentnie tą drogą podążamy i to się ra-
czej nie zmieni. Mamy z tego dużą satysfakcję, daje nam to przyjem-
ność. Staramy się, żeby koncerty były inne, niż nasze nagrania. Chce-

na św. Jacka

ale w muzyce nie jest to tak odczuwalne, jak w in-
nych relacjach.
– Czyja wizja częściej zwycięża – starszego czy 
młodszego pokolenia?
– JS: Jesteśmy bardzo tolerancyjni, jedni słuchają 
drugich. Uważam, że nasze doświadczenie to jest 
jedna sprawa, a nowe pomysły naszych młodszych 
muzyków – druga. Naszą rolą jest, żeby nowe nie 
odbiegało zbytnio od naszej tradycji. Muszę powie-
dzieć, że nasi młodzi muzycy wychowani są na Be-
atlesach, wiedzą o tej muzyce niemal wszystko.
– Czy można tworzyć zespół 4 dekady, jeśli między 
członkami nie ma przyjaźni?
– JS: Istnieją zespoły, które grają w pierwszym skła-
dzie i właściwie spotykają się na trasy koncertowe, 
czyli traktują to bardzo komercyjnie. My nie może-
my sobie pozwolić na ten luksus, bo u nas są zupeł-
nie inne wynagrodzenia za koncerty, to nie są mi-
liony dolarów. Chcąc przyzwoicie zarabiać, musimy 
dosyć często grać. Gdybyśmy się nie lubili, nie tole-
rowali, to byłoby to bardzo trudne.
– Dużo gracie koncertów?
– JS: Bardzo dużo, około 90 rocznie, w sezonie let-
nim zdarza się nawet 5 koncertów tygodniowo. 
Ostatnio graliśmy w Moskwie, gdzie Rosjanie zor-
ganizowali dla nas koncert z okazji 45-lecia zespołu. 
W Niemczech nagraliśmy niemieckojęzyczną płytę. 
– Jakie to jest uczucie, kiedy w radiu słyszy się swój 
przebój sprzed 30-40 lat, np. w deszczowym lipcu 
królowała piosenka „Ciągle pada”?
– JS: Rzeczywiście to jest wielki przebój, który był 

na listach przez 14 tygodni. Kiedyś był inny 
proces emitowania muzyki. Wszystkie ze-
społy nagrywały w studiu Radiowej Trój-
ki, było 16 polskich rozgłośni regionalnych, 
muzyka do nich docierała z Warszawy. Li-
sty przebojów w tych rozgłośniach różniły 
się tylko kolejnością - piosenki były te same. 
Ale to dzięki tym listom, ludzie akceptowa-
li nasze piosenki i tworzyli z nich przeboje, 
czego dowodem była reakcja publiczności 
na koncercie w Klimontowie. Za tą wspa-
niała atmosferę na widowni, chcę w imie-
niu wszystkich naszych muzyków jeszcze 
raz, bardzo serdecznie podziękować.

Rozmawiała Agnieszka Krupa

my, żeby wersje piosenek grane na koncercie różniły się od tego, co 
można usłyszeć na płycie. Chcemy ciągnąć ludzi do wspólnej zabawy, 
chcemy razem śpiewać. Nie chodzi o to, żeby muzykę tylko odgrywać, 
zaśpiewać piosenki, ale żeby wspólnie się bawić. Wydaje nam się, że 
właśnie tak powinien wyglądać koncert rockowy.
– Tak dzisiaj było.
– AG: Mamy nadzieję, że ludzie się dzisiaj dobrze z nami bawili.
– Od Pana powrotu do zespołu po karierze solowej mija 10 lat. Jak z 
perspektywy czasu ocenia Pan tę decyzję, warto było?
– AG: Na pewno było warto. Dzisiejszy koncert jest odpowiedzią na to 
pytanie. Ja się bardzo cieszę, że tak jest, choć cały czas myślę o jakichś 
swoich projektach, na które nie mam, póki co, czasu. Gramy tyle koncer-
tów, że ciężko znaleźć czas na jakieś rzeczy oprócz zespołu. 
– Dla kogo gracie dzisiaj – dla swoich pierwszych fanów sprzed 20 lat, 
czy dla ich dzieci?
– AG: Szczerze mówiąc nie wiem. Gramy dla swoich fanów, a czy to 
są fani sprzed 20 lat, czy to są ich dzieci, czy osoby zupełnie nowe, nie 
ma większego znaczenia. Gramy dla ludzi, którym nasza muzyka spra-
wia radość.
– Czy na scenie między muzykami musi być przyjaźń?
– AG: Musi być. Inaczej to by się nie udało. Oczywiście można grać bez 
przyjaźni, ale będzie to po prostu odgrywanie muzyki. Chemii wtedy 
nie będzie.
– Jak długo będziecie grać?
– AG: Dopóki będziemy w stanie.

Rozmawiała Agnieszka Krupa

NA ROCKOWO
W trzeci dzień Jarmarku św. Jacka swoje największe przeboje zagrały Czerwone Gitary. Fani wypełnili stadion po brzegi. Muzyka tego zespołu znów 

połączyła pokolenia – wspólnie zaśpiewano takie hity jak Matura, Nie zadzieraj nosa, 10 w skali Beauforta. Było miejsce na chwilę refleksji, kiedy wykona-
no Biały Krzyż i na odrobinę nowości – piosenki Senny szept i Lecz tylko na chwilę.



GŁOS KLIMONTOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Kli-
montowie była organizatorem wystaw pla-
stycznych: malarstwa Emila Dorosińskie-
go i płaskorzeźby Romana Witaszka. Ar-
tyści są absolwentami Liceum Ogólno-
kształcącego im. Brunona Jasieńskiego 
w Klimontowie.

Emil Dorosiński wystawił 15 prac wy-
konanych techniką olej, płótno. W twór-
czości autora dominują żywe gorące kolo-
ry: czerwień, żółć, pomarańcz, róż i brąz 
z dodatkiem zimnej zieleni, błękitu i bieli. 
Gama kolorów ładnie dobrana, a proporcje 
namalowanej architektury sprawiają wra-
żenie właściwych wymiarów. Tajemnica 
półcieni i światła ukryta w obrazachprze-
mawia do widza artyzmem, pięknem i po-
ezją ukrytą w sztuce malarskiej. Inspira-
cją w twórczości autora jest niezwykle uro-
kliwa architektura sakralna i świecka Kli-
montowa i okolic. Na jego obrazach widnie-
ją: pokolegiacki kościół św. Jozefa, kościół 
i klasztor OO Dominikanów w Klimonto-
wie, budynek Gminnego Ośrodka Kultury, 
budynek banku, ruiny pałacu Karskich we 
Włostowie, zamek w Ogrodzieńcu i ratusz 
w Sandomierzu. Twórczość Emila Dorosiń-
skiego wzbudzała zainteresowanie wśród 
czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Klimontowie oraz turystów odwiedzają-
cych Punkt Informacji Turystycznej. Słowa 
uznania pod adresem autora obrazów skie-
rował artysta–plastyk Tomasz Staszewski, 
absolwent ASP w Warszawie. 

Artysta–rzeźbiarz Roman Witaszek 
zaprezentował na wystawie płaskorzeźbę 
przedstawiającą herb Topór – rodowy znak 
Ossolińskich i herb Gminy Klimontów. 
Herbarz autorstwa Andrzeja Kulikowskie-
go tak opisuje ten herb: „W polu czerwo-
nym krzyż srebrny z toporczykiem złotym; 
klejnot topór jak na tarczy w skos”. Topór 
jest najstarszym herbem polskim. Pieczęto-
wał się nim potężny ród małopolski o za-
wołaniu Starża, wywodzący się z możno-
władztwa doby plemiennej. Jan Długosz 
w klejnotach umieścił Topór na czele zna-
ków rycerstwa polskiego. Także w Stemna-
ta Polonica i w herbarzu Bartosza Paproc-
kiego herb ten znalazł się na pierwszym 
miejscu. Topór odnotowany został również 
w średniowiecznych źródłach zachodnich: 
burgundzkim herbarzu Złotego Runa (Pa-
ryż), sztokholmskim Codex Bergshammar, 
tyrolskiej Księdze Bractwa św. Krzysztofa 

na Arbergu (Wiedeń) oraz w herbarzu Mar-
ka Ambrożego. We wszystkich źródłach go-
dło umieszczone jest w polu czerwonym. Jed-
nak Paprocki w Herbach i Bielski w Kronice 
wspominają, że są domy pieczętujące się To-
porem w polu błękitnym lub złotym i zwane 
nie Starżami lecz Kołkami. W późniejszych 
publikacjach odmiany te już się nie poja-
wiają. Herb Topór w źródłach sufragicznych 
pojawia się najczęściej na pieczęci wojewo-
dy krakowskiego Żegoty, pochodzącej z roku 
1283. W dobie przedheraldycznej ród Topor-
czyków pieczętował się znakiem własnościo-
wo–rozpoznawczym, który utrwalony został 
w monetach Sieciecha,  palatyna Władysła-
wa Hermana. Pod Grunwaldem walczyła 
chorągiew Toporczyków prowadzona przez 
Andrzeja Tęczyńskiego, kasztelana wojnic-
kiego. Toporczycy odznaczyli się również 
w bitwie pod Koronowem stoczonej 10 paź-
dziernika 1410 r. Wówczas to Polacy, słabsi 
o połowę od Krzyżaków, w dodatku bez  ar-
tylerii, odnieśli efektowne zwycięstwo po za-
żartej wielogodzinnej bitwie. Herbem Topór 
pieczętowalo się ponad 200 rodzin wystę-
pujących głównie w Małopolsce. Wybiły się 
domy: Tęczyńskich, Zaklików, Ossolińskich 
oraz Tarłów i Zabiełłów. Na Litwie, oprócz 
Butrynów, którzy herb ten przyjęli w Horo-
dle, były m. in. domy: Bokszów, Jewłaszew-
skich, Łowienieckich, Okołowców, Starę-
skich, Trlęńskich i Zemłów.” 

Płaskorzeźba Romana Witaszka prezen-
towana była podczas Jarmarku na św. Jac-
ka w Klimontowie. Grawer wypukły wyry-
ty rylcem przez artystę w twardej dębowej, 
bukowej czy jesionowej fakturze drewna, 
wprawia w podziw miłośników pięknej lecz 
trudnej sztuki rzeźbiarskiej. Roman Wita-
szek nie rzeźbi w miękkich lipowych słojach 
lecz w drewnie stawiającym opór niczym ka-
mień. Fascynuje go intarsja, czyli połączenie 
kilku gatunków drewna, połączonych fine-
zyjnie niczym bukiet kwiatów. Nad książę-
cą koroną umieszczoną w klejnocie nad To-
porem spowitym gałązkami oliwnymi wid-
nieje napis na pieczęci wykonanej przez Ro-
mana Witaszka: „SIGILLUM ATVOCATA 
KLIMONTOVIE: ANNO DOMINI: 17O8 
(pieczęć urzędowa Klimontowa).

Konsultacji historycznych udzielał mgr 
Zbigniew Przybycień – nauczyciel historii 
w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerze-
go Ossolińskiego w Klimontowie.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn,  po rozgrywce systemem pucharowym  do półfina-
łów zakwalifikowało się 4 drużyny, które grały każdy z każdym gdzie liczyły się wygra-
ne mecze:

NAZWA DRUŻYNY 1 mecz 2 mecz 3 mecz 4 mecz 5 mecz 6 mecz WYNIKI

Sandomierz – Dziewczyny 0 pkt --- 1 pkt -- 0 pkt --- 1 pkt

Orlik – Animatorzy 1 pkt --- --- 1 pkt --- 1 pkt 3 pkt

Klimontów --- 0 pkt 0 pkt --- --- 0 pkt 0 pkt

Pechów – Klimontów --- 1 pkt --- 0 pkt 1 pkt --- 2 pkt

1. miejsce: drużyna Orlik–Animatorzy (Szczepan Ewiak, Kazimierz 
Sikora, Sławek Sikora, Wojtek Dziorek)

2. miejsce: drużyna Pechów–Klimontów
3. miejsce: drużyna  Sandomierz–Dziewczyny
4. miejsce: drużyna  Klimontów

Kapitanowie drużyn po wspólnej naradzie wybrali najlepsza zawodniczkę, którą 
została Paulina Chmiel z drużyny Sandomierz–Dziewczyny oraz najlepszego zawodni-
ka turnieju, którym został Kazimierz Sikora z drużyny Orlik–Animatorzy.

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT

WYNIKI TURNIEJU 
PIŁKI SIATKOWEJ 

O PUCHAR ANIMATORÓW 
BOISKA ORLIK W KLIMTOWIE

MALARSTWO 
I 

PŁASKORZEŹBA

fot. Z. Przybycień

To fragment jednego z wielu  przepięknych wierszy Stanisława Rosamonda Sas 
Tarnawskiego, które umieszczone zostały w wydanym niedawno tomiku pt. „WIER-
SZE” Jan i Stanisław Sas Tarnawscy. Tomik ten zawiera również  11 wierszy napisa-
nych przez brata poety  Jana, który zmarł przedwcześnie w młodym wieku.

Stanisław  Rosamond Sas Tarnawski – poeta, animator kultury i przewodnik po za-
bytkach Ziemi Sandomierskiej, należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Od-
dział w Warszawie. Wcześniejsze publikacje poetyckie: Tygodnik „Siarka”, Magazyn 
„Nowa Wieś”, Miesięcznik „Goniec Staszowski”, „Almanach Staszowski”, Kwartalnik 
Kulturalny „Afisz”, Miesięcznik „Sandomierz” oraz liczne wiersze w „Głosie Klimon-
towa”.

Jest laureatem i finalistą wielu konkursów poetyckich: I wyróżnienie w III Ogólno-
polskim Konkursie Poetyckim im. Franciszka Raka – Krasocin (17 października 2009 r.) 
wiersze: „Wymarzona muzyka”, „Bławaty”, „Ziemio, moja Ukochana”; finalista Czerw-
cowego Konkursu Jednego Wiersza, Łomża 2011 r. wiersz „Samotny Kościółek”.

Wydany tomik zawiera wybrane wiersze obu braci Jana i Stanisława Sas Tarnaw-
skich. Są to wzruszające i pełne uroku a zarazem przepojone  nostalgią i romantyzmem 
utwory. Urzekają ciepłem, wrażliwością, głębią…

Już sama okładka tomiku przykuwa uwagę czytelnika, gdzie umieszczony został 
herb Rodziny Sas Tarnawskich – świadczący o świetlanej i szlachetnej przeszłości tego 
rodu. Wiersze nawiązują również i do tych rodzinnych historii, mówią o ukochaniu Oj-
czystej Ziemi…

Z wierszy wyłania się prawdziwa osobowość poety – z duszą wrażliwą na otaczające 
piękno, oczarowanie miłością, tęsknotą za ulotnym uczuciem…

Polecam serdecznie tomik Rosamonda wszystkim, którzy sami  nie stronią od uczuć 
wyższych, niż nasze zwykłe przyziemne sprawy.

Pragnę wspomnieć, iż w przygotowaniu następny tomik poezji Pana Stanisława Sas 
Tarnawskiego „Tajemnica Zwiastunką Wszystkiego”.

(EM)

TAM MOJA POEZJA
JEST…

…tam, gdzie wierzby czarujące,
gdzie nad potokiem kwitnie bez,
gzie jaśminy wiosną pachnące,
Tam moja poezja jest…


