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ZaprasZamy
na obchody 100. rocZnicy 
bitwy pod konarami

15-17 maja 2015 r.
program obchodów na stronie 12

Dla uczestników uroczystości 17 maja o godz 11:00  na plac Jana 
Pawła II w Klimontowie zostaną podstawione autokary

Rosamond

Państwu Barbarze i Gustawowi Boryckim

Bitwa pod Konarami
Za wolną Ojczyznę Polacy walczyli,
W tej Najświętszej Ziemi kości swe złożyli.

Komendant Piłsudski bił się tu w Konarach,
W sercach Legionistów nadzieja i wiara.

W Konarach, w Beradzu bój krwawy stoczyli,
Przeciwko Kozakom  za Polskę walczyli.

Jest w Górach Pęchowkich cmentarzyk wojskowy,
O żołnierskiej śmierci świadczy Krzyż brzozowy.

Wiatr jesienny śpiewa o tragicznych losach,
Dziewczyna pamięta o różach i wrzosach.

Zaśpiewajmy Bracia przy dźwiękach gitary:
„My Pierwsza Brygada!” Niech żyją Konary!

urząd gminy w klimontowie 
informuje

W związku z uroczystościami 100. 
Rocznicy Bitwy pod Konarami, które od-
będą się w dniu 17.05.2015 r. przy obeli-
sku w Konarach, w godzinach od 11:00-
15:00 nastąpią utrudnienia w ruchu dro-
gowym na drodze wojewódzkiej nr 758 
na odcinku od Pokrzywianki do Konar. 

Nad uciążliwościami dla użytkowni-
ków dróg będą czuwać policjanci oraz 
strażacy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje. 

Za utrudnienia serdecznie przepra-
szamy. Mapka z objazdami znajduje się 
na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Klimontów.
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OG ŁO S Z E N I E
grUpa aa „NADZIEJA” w kLimontowie inFormUje,

Że mittingi aa odbywajĄ siĘ w saLi konFerencyjnej 
prZy UrZĘdZie gminy we wtorki i cZwartki o godZ. 16:00

Zainteresowanych serdecZnie ZaprasZamy

Kółko Rolnicze w Nawodzicach (Gmina Klimontów) po raz kolejny zostało laureatem 
konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020. Wielkość wsparcia finansowe-
go i osobowego (prace woluntarystyczne) na projekt pn. „Akademia Aktywnego i Zdrowe-
go Seniora” wynosi ogółem 204 896,80 PLN, zaś jego realizacja rozpoczęła się od 1 kwiet-
nia 2015 r. i będzie trwać do końca roku.

Projekt ten powołał i realizuje interaktywny program zajęć na rzecz seniorów w miej-
scowościach  Nawodzice i Klimontów. Międzypokoleniowe Kluby Aktywności Seniora - 
Akademia Aktywnego i Zdrowego Seniora oferują udział w warsztatach rękodzielnictwa 
artystycznego typu bibułkarstwo, orgiami, bukieciarstwo itp. oraz zajęciach kulinarnych 
i tradycji wigilijnych, bezpłatne wycieczki do miejsc uzdrowiskowych (centrum odnowy) 

Stowarzyszenie na rzecz Klasztoru Podominikań-
skiego „Wspólne Dobro” w Klimontowie od 1 września 
2014r realizuje projekt pn. „Wiem, umiem, rozumiem”. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. Powstał z inicjatywy oddolnej nauczy-
cieli PSP im. J. Ossolińskiego w Klimontowie w ramach 
Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obsza-
rach wiejskich. 

W ramach projektu prowadzone są dwa rodzaje zajęć: 
zajęcia pozaszkolne wyrównujące deficyty w zakresie kom-
petencji matematycznych i przyrodniczo-ekologicznych 
oraz zajęcia relaksująco-ruchowe. W projekcie uczestniczy 
36 uczniów klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Je-
rzego Ossolińskiego w Klimontowie. Zajęcia prowadzą mgr 
Małgorzata Miłek, mgr Barbara Frejlich, mgr Dorota Ro-
gala.  To z ich inicjatywy powstał ten projekt. 

Oba rodzaje zajęć prowadzone są metodami aktywny-
mi zgodnymi z profilem wielorakich inteligencji dzieci. Na 
zajęciach prowadzone są obserwacje, doświadczenia, roz-
wiązywane są zadania, łamigłówki, ćwiczona jest pamięć 
i koncentracja. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności, 
utrwalają i poszerzają wiedzę zwłaszcza przyrodniczą, eko-
logiczną i matematyczną. 

Podczas styczniowych i marcowych zajęć relaksacyj-
no-ruchowych w terenie ciekawym przyrodniczo uczest-
nicy projektu mieli możliwość rozszerzyć i utrwalić swoją 
wiedzę ekologiczną i przyrodniczą. 31 stycznia br. odbył się 
wyjazd do Zakładu Utylizacji i Gospodarowania Odpada-
mi Komunalnymi w Rzędowie. Zakład położony jest w po-
wiecie staszowskim. Podczas wyjazdu uczniowie uczestni-
czyli w warsztatach ekologicznych, dowiedzieli się jak pra-
widłowo segregować odpady oraz jak w ciekawy sposób 
można powtórnie wykorzystać różne odpady komunalne. 
Zwiedzili zakład, obserwowali proces sortowania odpadów 
i sposób ich składowania. Dowiedzieli się, jakie są dalsze 
losy składowanych w zakładzie odpadów. Poznali nowe po-
jęcia: kompostowanie, recykling, utylizacja. Wycieczka po 
zakładzie odbywała się w dostosowanych dla wieku dzieci 
ubraniach ochronnych. Dzieci posiadały kamizelki odbla-
skowe i kaski. Każdy uczestnik wyjazdu otrzymał pamiąt-
kowy dyplom i różne gadżety. 

W marcu odbył się wyjazd edukacyjny do Kurozwęk. 
Tu uczniowie mieli bezpośredni kontakt z przyrodą oży-
wioną. Wysłuchali pogadanki na temat ochrony zagrożo-
nych gatunków zwierząt. Wzbogacili swoją wiedzę doty-
czącą życia bizonów. Obserwowali ich stada w naturalnych 
warunkach. Podziwiali urok młodych osobników różnych 
gatunków zwierząt. Nazywali zwierzęta w Mini ZOO. 

Wyjazdy cieszyły się dużym zainteresowaniem o czym 
świadczy wysoka frekwencja. 

Projekt  zakończy się 31 maja br.
koordynator projektu

Dorota Rogala

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

AkAdemiA Aktywnego 
i Zdrowego SeniorA – 

cZyli nAwodZicki SpoSób 
nA AktywAcję SpołecZną 

oSób StArSZych
do Buska-Zdroju i Krynicy-Zdroju oraz zajęcia ruchowo-usprawniające prowadzone przez 
fizjoterapeutę, a także spotkania z lekarzami specjalistami, spotkania z dietetykiem i ko-
smetyczką. Zajęcia prowadzone będą przez osoby z odpowiednim doświadczeniem i przy-
gotowaniem, a odbywać się w budynkach Świetlicy Wiejskiej w Nawodzicach oraz Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Klimontowie. Część zajęć będzie się odbywać również w restau-
racji z kucharzem. Udział w projekcie jest bezpłatny, zaś inicjatorem projektu i zarazem 
jego koordynatorem jest Danuta Potocka – na co dzień pracownik samorządowy Gminy 
Klimontów.

Warto propagować dobre praktyki wdrażane w tym stylu, gdyż zadowolenie uczest-
niczących w niej osób starszych potwierdza trafność pomysłu, który idealnie wpisuje się 
w potrzebę integracji tej grupy społecznej z resztą społeczeństwa. 

nowe dZiAłAniA w projekcie 
„wiem, umiem, potrAfię”
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W maju w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie 
odbyła się druga edycja powiatowego konkursu piosen-
ki anglojęzycznej SONGOWANIE W NASZEJ SZKOLE. 
W konkursie brali udział uczniowie klas I-VI szkół pod-
stawowych z terenu powiatu sandomierskiego. Nad kon-
kursem honorowy patronat objęli Marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Świętokrzyski Ku-
rator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz Wójt Gminy Kli-
montów Marek Goździewski. Patronat medialny spra-
wowały gazety Tygodnik Nadwiślański i regionalna gaze-
ta Głos Klimontowa. A oto sponsorzy naszego konkursu: 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 
firma Pearson, PZU, właściciele stoku w Konarach, firma 
Kon Kar, Urząd Gminy w Klimontowie, zespół muzycz-
ny VARIAX,  Kopalnia Dolomitów w Sandomierzu, Ma-
rek Bargiel, Piotr Lipiec i Nadwiślański Bank Spółdzielczy 
w Solcu Zdroju. Sponsorzy otrzymali tytuł PRZYJACIELA 
KONKURSU oraz zegary z logo konkursu.

Główne cele konkursu to:
• uwrażliwienie na piękno twórczości artystycznej;
• kształcenie sprawności płynnego posługiwania się języ-

kiem angielskim;
• popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży;
• sprawdzenie siebie poprzez wykonywanie ulubionych 

przebojów;
• poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych;
• ujawnienie i promowanie młodych talentów.

Pomysłodawcą tegoż konkursu byli nauczyciele w kli-
montowskiej szkole: mgr Anna Bzdyra, mgr Kinga Cie-
plińska, Joanna Przybylska oraz mgr Piotr Lipiec. W kon-
kursie wzięło udział aż 25 uczestników, wśród nich gości-
liśmy uczniów ze szkół z terenu powiatu sandomierskie-
go. Bardzo dziękujemy za przybycie opiekunom i uczniom. 

Kwiecień w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimonto-
wie upłynął pod znakiem spotkań autorskich. 

We wtorek, 14 kwietnia odbyło się spotkanie autor-
skie ze Sławomirem Koprem – autorem poczytnych ksią-
żek historycznych. Nasz gość opowiadał o swoich książkach 
w których stara się pokazać historię „z ludzką twarzą”; waż-
ne osobistości w dziejach naszego kraju w życiu codzien-
nym, nie unikając drażliwych tematów. Wychodzi z założe-
nia, że życie prywatne, z jego wszystkimi składnikami jest 
ważną częścią biografii każdego człowieka, porusza tematy 
z reguły pomijane przez innych badaczy. A polityk czy arty-
sta ukazany „w szlafroku i kapciach” zyskuje tylko na auten-
tyczności. Sławomir Koper prezentował swoje publikacje, 
np. „Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospo-
litej”, „Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej”, „Wielcy 
szpiedzy w PRL”, „Stracone pokolenie PRL” i wiele innych.

Tydzień później miłośnicy książki mogli spotkać się z Zo-
fią Kryszczyńską, naszą lokalną pisarką, mieszkającą w Lip-
niku, a zawodowo pracującą w PSP Klimontów. Autorka pi-
sze w wolnych chwilach, nie tylko prozę, ale także opowiada-
nia, wiersze, eseje, aforyzmy. Uczestniczy w konkursach lite-
rackich ogólnopolskich i międzynarodowych. Autorka ksią-
żek „Siostra mojej matki”, „Pusty futerał” i „Lusterko wstecz-
ne” opowiadała o okolicznościach ich powstania. Bohatero-
wie to zwykli ludzie, którzy borykają się z wyborami życio-
wymi. Większość z nich ma swoje pierwowzory w rzeczywi-
stości.  Podczas rozmowy ze swoim przyjacielem, Andrzejem 
Łukaszkiem, czytelnicy mogli wysłuchać i „przespacerować 
się” po czasach przełomu ustroju w Polsce.

Naszym słuchaczom bardzo podobały się spotkania. 
Zadawali wiele pytań, wywiązywała się żywa dyskusja. 
Na zakończenie spotkań nasi goście wpisywał dedykacje 
w swoich książkach.

E.L-N.

kwietniowe 
SpotkAniA AutorSkie

Songowanie w naSzej Szkole
Pragniemy podziękować także rodzicom, za zaangażowa-
nie i zaszczycenie nas swoją obecnością. Uczniowie dużo 
wcześniej przygotowywali się do występów pod okiem 
opiekunów.

Jury bacznie przyglądało się występom przyznając 
noty. Występy uczniów były na bardzo wysokim pozio-
mie, co można było zaobserwować po reakcji zaciekawio-
nej publiczności. Po długich i burzliwych obradach wyło-
niono zwycięzców.

Kategoria wiekowa klas I-III
I miejsce: Julia Kolera (Zespół Szkół w Łukawie); 

II miejsce: Aleksandra Nowak (SP w Konarach); III miej-
sce: Maja Czajka (SP Nr 3 w Sandomierzu).

Kategoria wiekowa klas IV-VI
I miejsce: Natalia Pyszczek (PSP w Klimontowie); 

II miejsce: Katarzyna Duda (SP w Kleczanowie); III miej-
sce: Magdalena Bisztyga (PSP w Złotej)

Zdobywcy zaszczytnych miejsc otrzymali puchary oraz 
nagrody. Następnie wszyscy uczestnicy zaśpiewali piosen-
kę  „We are the champions”, aby pokazać, że przecież wszy-
scy wykonawcy są zwycięzcami, ponieważ odważyli się za-
śpiewać piosenki w obcym języku. Zrobili więc pierwszy 
krok, aby pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie. 

Nasz konkurs ubarwiły występy uczennic z Gimna-
zjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, którym 
serdecznie dziękujemy. Następnie dyrektor szkoły Elżbie-
ta Czajkowska wręczyła podziękowania opiekunom oraz 
szkołom uczestniczącym w konkursie. Pozostaje nam jesz-
cze raz wszystkim serdecznie podziękować za zaangażo-
wanie i pomoc w organizacji konkursu  i zaprosić na kolej-
ną  edycję SONGOWANIA W NASZEJ SZKOLE, która już 
niebawem, bo za rok.

mgr Anna Bzdyra

Lp. Kandydat

Obwód 
1

Obwód 
2

Obwód 
3

Obwód 
4

Obwód 
5

Obwód 
6

Obwód 
7

Obwód 
8 Σ

Gimnazjum PSP PSP Olbierzowice Nawodzice Konary Nasławice Goźlice

Uprawnionych 1602 1118 1080 477 591 646 414 917 6845

1 grzegorz michał 
braun 2 2 5 2 0 0 1 1 13

2 andrzej sebastian 
duda 276 164 183 76 85 100 73 125 1082

3 adam sebastian 
jarubas 63 41 42 28 16 33 40 68 331

4 bronisław maria 
komorowski 174 55 52 35 63 33 19 61 492

5 janusz ryszard 
korwin-mikke 9 7 10 1 3 0 2 3 35

6 marian janusz 
kowalski 2 3 4 0 0 0 1 1 11

7 paweł piotr 
kukiz 131 68 48 24 26 7 27 55 386

8 magdalena agnieszka 
ogórek 13 13 4 4 5 8 1 2 50

9 janusz marian 
palikot 3 0 4 0 0 2 0 5 14

10 paweł jan 
tanajno 0 0 1 0 0 0 0 0 1

11 jacek 
wilk 2 0 1 1 0 0 2 1 7

Σ 675 353 354 171 198 183 166 322 2422

wyniki wyborów preZydenckich w gminie klimontów – i tura
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HALLERCZYCY - cz.I I I

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Sas Tarnawski

Pewnego razu po bitwie sierżant Leonard Tarnawski był 
tak zmęczony, że głowę oparł o tułów kolegi, wszyscy żołnie-
rze spali pod gołym niebem w Alpach. Leonard ocknął się 
nad ranem, gdy trąbka zagrała wojskową pobudkę do ata-
ku na wroga, w pośpiechu szarpie kolegę i krzyczy, żeby zry-
wał się do walki z Makaroniarzami. Nagle zorientował się, że 
kolega nie żyje, chociaż patrzy na niego błękitnymi oczami. 
Przeżegnał się i pobiegł dalej bo na modlitwę nie miał czasu.

Wkrótce poległ porucznik prowadzący ich do boju, naj-
starszym po nim rangą okazał się sierżant Tarnawski, któ-
ry otrzymał rozkaz przejęcia jego kompanii. Snajperzy wło-
scy podczas walki, w pierwszej kolejności strzelali do ofice-
rów austriackich, którzy ze wzniesionymi do góry szabla-
mi prowadzili żołnierzy do boju. Wzniesione szable błysz-
czały w jesiennym słońcu i były widoczne z daleka dla wło-
skich strzelców wyborowych, którzy strzelali do austriac-
kich dowódców jak do kaczek. Dlatego w armii austriackiej 
wyszedł rozkaz pomalowania szabel na czarno, dzięki cze-
mu ze śmiertelnego boju w Alpach, ocaliło głowy wielu ofi-
cerów Franciszka Józefa. 

Rozdział  III
Uroczystość Wszystkich Świętych 1916 roku, zapisała się 

szczególnie w pamięci żołnierzy austriackich, którzy w tym 
dniu dostali się do niewoli włoskiej. Z połowy kompanii, któ-
rą przejął sierżant Tarnawski po poległym w bitwie porucz-
niku, pozostało około dwudziestu żołnierzy. Kieszonkowy 
zegarek dowódcy wskazywał czwartą po południu, żołnierze 
byli głodni i zmęczeni walką. Kuchnia polowa nie dojecha-
ła więc spożywali suchy prowiant: suchary, konserwy mię-
sne, gorzką czekoladę i pili czerwone wino. Papierosy pali-
li oszczędnie lecz w powietrzu unosiły się chmury czarnego 
dymu po ostatniej bitwie z Italianami.

Zapadła cisza, żołnierze pytająco parzyli na swego do-
wódcę, który przecież nie był jasnowidzem i nie wiedział co 
za chwilę może się wydarzyć?

Austriacy siedzieli w okopach, gdy niespodziewanie przy-
biegło kilku żołnierzy włoskich, stojąc nad nimi z karabina-
mi krzyczeli  do nich coś po włosku, gestykulując rękoma. 
Żołnierze austriaccy nic z tego nie rozumieli, wiec zapyta-
li swego dowódcę czy mają zlikwidować tych Makaronia-
rzy? Liczebnie mieli przecież czterokrotną przewagę ponie-
waż żołnierzy włoskich było tylko pięciu, ale sierżant Tar-
nawski zawsze opanowany, nie widział potrzeby pozbawie-
nia ich życia. Nagle w pobliżu okopu, nad którym działa 
się ta zabawna scena, eksplodował granat i żołnierze wło-
scy zostali ranni. Dowódca austriackiego plutonu rozkazał 
swoim żołnierzom, żeby wnieśli rannych do okopu i udzie-
lili im pierwszej pomocy. Ranę głowy przemyto winem po-
nieważ nie było wody, a po zabandażowaniu myślącej czę-
ści ciała, rannych ułożono na ziemi w okopie, lecz zamiast 
jaśka pod głowę podłożono im plecaki wojskowe.

Niebawem pojawili się nowi goście, mianowicie plu-
ton włoskich żołnierzy z karabinami gotowymi do strza-
łu, ale pluton żołnierzy austriackich też nie zasypiał gru-

szek w popiele i trzymał ich na muszce swych  karabinów, 
w każdej chwili gotowych do strzału. Na szczęście nie do-
szło do rozlewu krwi, ponieważ ranni włoscy żołnierze, po-
wiedzieli swoim rodakom, że Austriacy dobrze z nimi się 
obeszli udzielając im pomocy, a nawet poczęstowali ich wi-
nem. Jeden żołnierz z plutonu sierżanta Tarnawskiego znał 
trochę francuski i zagadał w tym języku do Makaroniarzy 
tłumacząc, żeby Austriacy złożyli broń i poddali się do nie-
woli, ponieważ już przegrali wojnę. Wtedy dowódca Tar-
nawski podjął słuszną decyzję i wydal rozkaz swoim żoł-
nierzom poddania się do niewoli .

Pluton włoski chodził po górach i zbierał austriackich 
niedobitków, którzy nie byli zorientowani co się wydarzyło 
i nie mogli w to uwierzyć, że Austria przegrała wojnę z Ita-
lią. Jeńcy wyszli na zieloną polanę w Alpach, która zgro-
madziła pułk żołnierzy austriackich wziętych do włoskiej 
niewoli. Włosi dzielili jeńców na oficerów, podoficerów 
i żołnierzy niższych rangą, spisując ich z imienia i nazwi-
ska. Panował duży rozgardiasz z powodu nieznajomości ję-
zyka, Włosi kazali jeńcom oddać scyzoryki podpisane na-
zwiskiem na karteczkach przyklejonych do trzonków noży, 
które zostały zebrane do kosza.

Jeniec Tarnawski pomyślał, że już więcej nie zobaczy 
swego ulubionego scyzoryka – pamiątkę z Serbii, lecz jakie 
było jego zdziwienie, gdy nazajutrz scyzoryk mu zwróco-
no, lecz z obciętym ostrzem. Włochom chodziło po prostu 
o bezpieczeństwo wśród jeńców wziętych do niewoli, nie-
wątpliwie obawiali się też o własne bezpieczeństwo, żeby 
zdesperowany jeniec austriacki nie przebił nożem swego 
zwycięzcy.

Następnie jeńców wywieziono pociągiem na Sycylię, 
gdzie zostali skoszarowani w drewnianych barakach krytych 
słomą. Niestety panowały trudne warunki koszarowe, łóżko 
było luksusem dla oficerów i podoficerów, żołnierze spali po 
prostu na słomie. W dzień temperatura na Sycylii dochodziła 
do 40˚ C, wieczorem spadała do 10˚ C. Jeńcy byli zadowole-
ni, że po dwóch tygodniach nawet żołd im wypłacono, a ko-
rony po przeliczeniu na liry, okazały się korzystną wymianą. 
Kantyna była dobrze zaopatrzona w papierosy, wino, słody-
cze i cytrusowe owoce. Niektórzy jeńcy  tracili żołd podczas 
jednego wieczoru, śpiewając i grając na ustnej harmonijce, 
byli upojeni gronowym włoskim winem.

Przygotowania do konkursu przedmio-
towego z języka polskiego rozpoczęłam na 
początku drugiej klasy, razem z trzema in-
nymi osobami. Dwójka z nas była starsza, 
więc zarówno ja, jak i moja koleżanka, ró-
wieśniczka, traktowałyśmy konkurs raczej 
jako formę sprawdzenia się, niż szansę na 
realny sukces.

Tymczasem wymagania konkursowe 
były bardzo wysokie i osiągnięcie takiego 
poziomu było trudne i pracochłonne. Wszy-
scy staraliśmy się jednak sumiennie wyko-
nywać polecenia nauczycielki, dzięki czemu, 
po kilku miesiącach żmudnej pracy i przy-
gotowań, kiedy nadszedł dzień sprawdzenia 
własnych możliwości, czuliśmy, że jesteśmy 
przygotowani najlepiej na miarę swoich moż-
liwości. Oczywiście, wszyscy wyszliśmy za-
łamani swoimi wynikami, lecz, jak to zwykle 
bywa, w miarę omawiania między sobą ko-
lejnych zadań odkrywaliśmy zarówno pra-
widłowe odpowiedzi, jak i błędy. Na szczę-
ście, już następnego dnia dowiedzieliśmy się, 
jak tak naprawdę nam poszło. Ostateczne 
wyniki zaskoczyły mnie, ponieważ według 
nich przeszłam do kolejnego etapu konkur-
su, który polegał (po raz pierwszy od począt-

ku historii konkursu) na rozwiązaniu testu 
on-line. Nikt tak naprawdę nie wiedział, na 
czym będzie on polegał, toteż etap przygoto-
wań do tej części konkursu był jeszcze bar-
dziej wyczerpujący i obejmował również za-
gadnienia, których do tej pory nie omawia-
łam na lekcjach języka polskiego czy plasty-
ki. Pomimo tego, że mój wynik z tamtego 
etapu nie był wystarczający, aby przejść da-
lej, wiedziałam, że moje doświadczenie i do-
tychczas zdobyta wiedza pomogą mi w przy-
szłym roku, kiedy spróbuję jeszcze raz.

W związku z tym, z pomocą mojej polo-
nistki rozpoczęłam po raz drugi przygoto-
wania do konkursu z języka polskiego. Tym 
razem miałam czas na doszlifowanie tych 
umiejętności, których zabrakło mi w ze-
szłym roku, jak również dokładniejsze prze-
analizowanie listy lektur, poprawę umiejęt-
ności pracy z tekstem i wiedzy gramatycz-
nej. Ponownie udało mi się przejść pierw-
szy etap. Byłam zaszczycona, że i w tym roku 
przyjdzie mi reprezentować szkołę na kolej-
nych szczeblach konkursu. Mając już wiedzę 
o przebiegu drugiego etapu, podeszłam do 
niego o wiele spokojniej – szczęście uśmiech-
nęło się do mnie i tym razem, dzięki czemu 

zostałam finalistką. Przy przygotowaniach 
do finału mogłam polegać już tylko na do-
świadczeniu mojej nauczycielki i uczestni-
ków poprzednich edycji konkursu. Wbrew 
pozorom, kolejny etap wydawał się już prost-
szy, gdyż mieliśmy dokładnie określone za-
gadnienia, do czego mamy się przygotować – 
w części ustnej miałam zaprezentować swoją 
humanistyczną pasję, a pisemnej – do wybo-
ru: rozprawka, charakterystyka bądź recen-
zja. Cieszyłam się również z tego, że do fina-
łu przeszła również inna uczennica gimna-
zjum, Klaudia Miller, dzięki czemu mogły-
śmy przygotowywać się razem. Prezentacje 
ustne wygłaszałam wielokrotnie i przed róż-
ną widownią, dzięki czemu czułam się go-
towa na zaprezentowanie jej przed komisją 
konkursową. Prace pisemne, których pisanie 
tuż przed konkursem szlifowałam jeszcze 
pod czujnym okiem pani Bilskiej, być może 
czasem sprawiały mi trochę problemu, lecz 
ostatecznie i z nimi dałam sobie radę. 

21 marca 2015 roku to dzień, który zapa-
miętam nie tylko jako nadejście wiosny, lecz 
również ogromny stres, ale i radość – pozna-
łam wielu wspaniałych ludzi, z którymi mo-
głam porozmawiać na wiele tematów. Kon-
kurs nauczył mnie naprawdę wiele, nie tyl-
ko wiedzy o języku polskim. Nauczyłam się 
obowiązkowości i punktualności, ponieważ 

właśnie te cechy pozwoliły mi cokolwiek 
osiągnąć. 

Tak naprawdę, moim zdaniem, wynik 
konkursu jest wypadkową pracy, umiejętno-
ści i szczęścia, a dzięki pozytywnemu obro-
towi sprawy udało mi się zdobyć drugi wy-
nik w województwie i zostać laureatką XII 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 
w 2015 roku. Jestem bardzo szczęśliwa z tego 
powodu i cieszę się również z sukcesu Klau-
dii, która dzięki swojej dużej wiedzy i wyso-
kiemu wynikowi została finalistką. Teraz, 
z perspektywy czasu, myślę, że udział w kon-
kursie był jedną z najlepszych decyzji, jakie 
podjęłam. Oprócz, oczywiście, wiedzy doty-
czącej języka, której już nikt mi nie odbierze, 
kończę swoją historię z konkursem ze wspa-
niałymi wspomnieniami, doświadczeniem 
i nowymi znajomościami. 

Dziś mogę tylko podziękować zarów-
no mojej nauczycielce języka polskiego, pani 
Barbarze Bilskiej, jak i całemu gronu peda-
gogicznemu, rodzinie i wszystkim znajo-
mym, których wsparcie czułam przez cały 
czas. Na pewno mają oni duży udział we 
wszystkim, co udało mi się osiągnąć i jestem 
im za to ogromnie wdzięczna. 

Ewa Gawlak
uczennica III kl. gimnazjum im. 

papieża jana pawła II w klimontowie

mojA drogA do SukceSu

Twierdza w Palermo – powstała w 1184 r.
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W czwartek, 30 kwietnia do naszego de-
kanatu zawitały Symbole Światowych Dni 
Młodzieży – krzyż oraz ikona Matki Bo-
żej – Salus Populi Romani. Dla większości 
z nas było to pierwsze spotkanie ze znaka-
mi, a także jedyna możliwość, aby podejść 
do nich, adorować je i ucałować. Klimon-
tów był jedynym miejscem spotkania dla 
dekanatu. 

Niewiele dano nam czasu na spotka-
nie z symbolami Światowych Dni Młodzie-
ży! Zaledwie kilka godzin. Chociaż czas był 
niesprzyjający – środek dnia, czas powrotu 
ze szkół, zakładów pracy do domów, repre-
zentacje młodzieży wszystkich parafii przy-

W sobotę, 18 kwietnia, mimo kiepskiej pogody przy-
jechali do Klimontowa motocykliści z różnych zakątków 
naszej diecezji aby z Bogiem rozpocząć nowy sezon moto-
cyklowy. Wśród przybyłych pielgrzymów byli także księ-
ża: ks. Paweł Piędzio, dawny wikariusz klimontowski i ks. 
Bogdan Strojek – obecnie pracujący w Obrazowie, w deka-
nacie klimontowskim. O godzinie 13:30 wszyscy udali się 
do kościoła parafialnego, gdzie powitał ich proboszcz para-
fii – ks. Henryk Hendzel. Następnie ks. Paweł Piędzio prze-
wodniczył Eucharystii koncelebrowanej wraz z ks. Bogda-
nem i wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Mszy św. doko-
nał poświęcenia pojazdów, po czym wykonano pamiątko-
we zdjęcie. Po zakończeniu uroczystości motocyklowi piel-
grzymi udali się na Wichrowe Wzgórze.

były na godziny czuwania. Tych parę godzin 
adoracji wypełnił montaż słowno-muzycz-
ny, przygotowany przez młodzież z Goź-
lic wspólnie z ks. Pawłem Sulickim, deka-
nalnym duszpasterzem Dzieci i Młodzieży, 
modlitwa różańcowa, w godzinie Miłosier-
dzia Bożego Koronka, którą prowadził ks. 
Robert Capała. Następnie pod przewod-
nictwem ks. Michała Wrony uczyliśmy się 
pieśni, aby razem i z mocą wyśpiewać chwa-
łę Bogu w czasie Mszy świętej.

Punktem kulminacyjnym wydarzeń 
była Eucharystia, którą sprawowali kapła-
ni naszego dekanatu pod przewodnictwem 
księdza biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. 

Słowo do nas, młodych, skierował ks. Mi-
chał Grochowina, który mówił o Krzyżu 
jako programie życia.

Po Mszy Świętej młodzież podeszła do 
znaków ŚDM, aby je adorować i pożegnać, 
po czym w asyście naszych strażaków odje-
chały wraz z ks. Kustoszem do Gorzyc.

Czas czuwania był przede wszyst-
kim okazją do indywidualnego spotkania 
ze znakami, możliwości ich adorowania. 
Był to niezwykle potrzebny czas szczegól-
nie dla parafii Klimontów, która będzie go-
ścić uczestników z zagranicy w czasie przy-
szłorocznych ŚDM na etapie diecezjalnym. 
Szczególnym doświadczeniem było zaan-

gażowanie w liturgię oraz czuwanie mło-
dzieży z wszystkich parafii. Tak – możemy 
z dumą powiedzieć, iż ten czas radosnego 
nawiedzenia był rzeczywiście współtworzo-
ny przez wszystkich. Pierwszymi owocami 
tego wydarzenia było powiększenie grona 
wolontariuszy przygotowujących ŚDM.

Był to niezwykle intensywny dzień, któ-
ry na pewno pozostanie w pamięci wielu 
osób, które przybyły w tym czasie do Ko-
ścioła. Rozpoczynamy teraz czas intensyw-
nej pracy i przygotowań do przyszłoroczne-
go święta młodych w Krakowie.
oprac. Agata Ciach, Jacek Szczepanowski, 

ks. Piotr Kara, ks. Robert Capała

Symbole świAtowych dni młodZieży w klimontowie

otwArcie SeZonu motocyklowego
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W tym roku 3 maja obchodziliśmy 224 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Gminne uroczystości 
upamiętniające to wydarzenie rozpoczęły się zbiórką poc-
ztów sztandarowych oraz delegacji przy budynku GOK. 
Wszyscy zebrani przemaszerowali pod kościół parafialny 
pw. św. Józefa, w którym odprawiono uroczystą Mszę św. 
w intencji Ojczyzny. Po mszy odbyła się manifestacja pa-
triotyczna przy pomniku Powstańców Styczniowych. Po 
odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrał Wójt Gmi-
ny Klimontów Marek Goździewski, mówiąc m.in.:

„Dostojni Goście, dla mnie osobiście jest to szczegól-
ny dzień, gdyż po raz pierwszy uczestniczę w tym święcie 
jako Wójt Gminy Klimontów. W dniu wczorajszym ob-
chodziliśmy święto f lagi państwowej – pragnę podzięko-
wać Wam za wywieszenie f lag – naszego dumnie powie-
wającego, bliskiemu każdego sercu Polaka sztandaru na-
rodowego.

ObCHOdY 224 ROCZnICY
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Drodzy mieszkańcy gminy, spotykamy się, aby wspól-
nie świętować, przypomnieć przeszłość, ale również reflek-
sją ogarnąć teraźniejszość. Jesteśmy przed dniem wyborów 
prezydenckich, a niebawem i parlamentarnych. Jest to dla 
nas okazja aby dać dowód naszych patriotycznych i obywa-
telskich postaw dbałości i troski o naszą ojczyznę. Apeluję do 
Państwa o dokonanie mądrych i przemyślanych wyborów, 
gdyż to one przyczynią się do stanowienia ładu i kreowania 
kierunku rozwoju w naszym kraju na kolejne lata.”

Uczniowie PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimon-
towie przestawili program artystyczny. Nasza młodzież 
przypomniała przebieg i okoliczności uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja, która była pierwszą w Europie i drugą na 
świecie ustawą zasadniczą. Po programie delegacje złożyły 
wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikami: Powstańców 
Styczniowych, ppłk Antoniego Wiktorowskiego oraz 
Walczących o Wolność w latach 1939-1945.

uCHwALEnIA KOnstYtuCjI
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Czy Twoje dziecko już zastanawia się nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej? 
Dopiero zakończyły się egzaminy gimnazjalne, a Twój uczeń wspólnie z Tobą musi za-

stanowić się, jaką szkołę wybrać.
Decyzja o wyborze szkoły nie należy do łatwych, tym bardziej, że szesnastolatek nie 

ma jeszcze sprecyzowanych ostatecznie zainteresowań i najzwyczajniej w świecie nie wie, 
co chce robić w życiu.

Wystarczy jednak rozejrzeć się wokół i zauważyć, że wszystko, czego szukamy jest tak 
naprawdę w zasięgu ręki. Przecież wybierając  szkołę ze swojego otoczenia zapewniamy 
swojemu dziecku  bezpieczeństwo, bo jest w środowisku, które ono zna i my znamy. Gwa-
rantujemy mu komfort nauki, gdy bez uciążliwych dojazdów może o odpowiedniej godzi-
nie wrócić do domu, odpocząć i zająć się nauką na następny dzień. To również nasz własny 
wkład w rozwój środowiska lokalnego, bo przecież bez młodzieży miejscowość przestanie 
się rozwijać. Wystarczy porównać Klimontów podczas wakacji i w czasie roku szkolnego.

Dlatego wybierz, Szanowny Czytelniku, dla swojego dziecka Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Klimontowie. 

ZSP  to szkoła z wieloletnią tradycją, w skład której wchodzą: Liceum Ogólnokształ-
cące, Technika oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Na pewno Twoje dziecko znajdzie tu 
kierunek, który będzie go w pełni satysfakcjonował. Pamiętaj, że decyzja o szkole ponad-
gimnazjalnej w znacznej mierze zaważy na przyszłości dziecka. Bywa również, że młodzi 
ludzie kierują się wyborem najlepszej koleżanki czy kolegi. Warto więc przedyskutować 
z dzieckiem kilka spraw i upewnić się, czy wybrana szkoła po gimnazjum na pewno jest 
w pełni świadomą decyzją. 

Zapomnijmy o szumnych i modnych nazwach profili nauczania w szkołach z okolicz-
nych miejscowości. Zastanówmy się, czy tamten  profil da mojemu dziecku naprawdę to, 
co obiecuje w nazwie. Pomyślmy, czy po np. liceum o profilu mundurowym naprawdę na-
sze dzieci od razu zostaną policjantami, strażakami czy celnikami ?

Małe szkoły skuteczniej przygotują uczniów do wejścia w dorosły świat, do zdania eg-
zaminu dojrzałości. W rankingu szkół pod względem zdawalności matury wg Perspek-
tyw  nasza szkoła, czyli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, uplasowała się na 11 miejscu 
w województwie świętokrzyskim wśród szkół z Kielc i Ostrowca Św., a tylko w towarzy-
stwie jednej szkoły z Sandomierza. Zapewniło jej to elitarny tytuł ,,Brązowej Szkoły”. Inne 
szkoły z Sandomierza i Opatowa pozostały daleko w tyle. Więcej informacji znajduje się 
na stronie: www.perspektywy.pl. Wynik ten daje dużo do myślenia wszystkim, którzy po-
ważnie myślą o swojej przyszłości.

W ZSP wszyscy uczniowie znajdą coś dla siebie. Mamy szeroki wybór  najbardziej po-
szukiwanych profili w liceum i technikum, a także ciekawą ofertę dla uczniów szkół za-
wodowych. Dla wszystkich uczniów uczęszczających do ZSP szkoła ma bogatą ofertę kó-
łek zainteresowań. W ramach działalności tych kółek uczniowie mogą rozwijać swoje za-
interesowania, pogłębiać wiadomości. Koło turystyczne, cieszące się dużą popularnością 
wśród młodzieży, ściśle współpracuje z sandomierskim oddziałem PTTK, organizuje co-
rocznie rajdy po ziemi klimontowskiej, Bieszczadach, Roztoczu, zimowy obóz narciarski.

Różne i liczne projekty, w których szkoła bierze udział, pozwalają młodzieży na rozwi-
janie zainteresowań, kreatywności, samodzielności, pracę w zespole, poznawanie świata, 
inwestowanie w swoją przyszłość.

W szkole bardzo prężnie działa koło krwiodawców, którzy regularnie oddają krew ra-
tując innym życie.  Od czterech lat jesteśmy wśród szkół na pierwszym miejscu w powiecie 
z sumą ponad 200 litrów krwi. Wśród uczniów mamy również dawców szpiku kostnego.

ZSP w Klimontowie kontynuuje współpracę z Politechniką Świętokrzyską, której celem 
jest ułatwienie absolwentom szkoły podjęcie studiów na tej uczelni. W ramach  współpracy 
prowadzony jest projekt „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską” skierowa-
ny do uczniów szkoły z dodatkowymi zajęciami z matematyki i fizyki. Także projekt „Two-
ja szkoła – Twój sukces” z dodatkowymi zajęciami z j. polskiego. matematyki, j. angielskie-
go i przedmiotów zawodowych cieszy się dużą popularnością, gdyż zapewnia uczniom do-
datkowe przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych.

to dobry 
wybór!

Młodzież bardzo chętnie bierze też udział w kolejnym projekcie współfinansowanym 
przez Unię Europejską: „Młodzi przedsiębiorcy na start”. Są to certyfikowane kursy języ-
kowe Business English. 

Dużą popularnością cieszy się również projekt: ,,Zapewnij sobie przyszłość” – są to kur-
sy spawania, operatora wózka widłowego, kurs wizażu.

Od 2015 r. wśród uczniów ZSP będą fundowane dwa bezpłatne kursy prawa jazdy. 
Pierwsze losowanie odbyło się 8 maja, a kolejne będzie miało miejsce w grudniu 2015 r. Co 
roku 2 lub 3 uczniów (po jednym z każdego typu szkoły) za wyniki w nauce zostaje nagro-
dzonych stypendium ministerialnym. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie jest na pewno szkołą 
z przyszłością. 

M. K.
Więcej szczegółów na temat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie znaj-

dą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www. zspklimontow.pl.  Dyrekcja i na-
uczyciele ZSP w Klimontowie zapraszają wszystkich zainteresowanych uczniów i rodzi-
ców do sekretariatu szkoły codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 w celu uzyskania 
szczegółowych informacji o szkole.

Idziemy przez wioskę wesołym pochodem
Niesiemy Marzannę na szumiącą wodę
Radują się drzewa, weselą się domy
Niesiemy Marzannę chochoła ze słomy

W. Chotomska – „Marzanna”
Wiosna to czas kiedy wszystko bu-

dzi się do życia, kwitną drzewa, rozkwita-
ją kwiaty, ptaki przylatują z ciepłych kra-
jów. Świat z dnia na dzień robi się bardziej 
kolorowy. Kalendarzowa wiosna rozpoczę-
ła się 21 marca, a na wspólnej zabawie powi-
tali ją wszyscy uczniowie. Aby wiosna mo-
gła przyjść na świat należało „rozprawić się” 
z zimą. W tym celu robiono słomianą ku-
kłę – MARZANNĘ, którą topiono w rze-
ce lub palono. Uroczystość zapoczątkowała 
wyprawa nad rzekę gdzie spalono Marzan-
nę – symbol zimy. 

dZieci Z Sp w nAwodZicAch
powitAły wioSnę

Dzień ten był jednym z serii „kolorowych 
dni”. Cała społeczność szkolna ubrana była 
w kolory wiosny. Po apelu uczniowie utwo-
rzyli barwny orszak na czele z MARZAN-
NĄ i pod opieką nauczycieli przemaszero-
wali przez wieś. Następnie wszyscy udali się 
nad rzekę jak nakazuje tradycja rozprawić 
się z zimową panną MARZANNĄ. Kukła 
zginęła w płomieniach ognia. W ten sposób 
zima została przegoniona na dobre, a pano-
wanie nad światem objęła WIOSNA. Dzie-
ci piosenką i okrzykami pożegnały zimę 
i przywitały wiosnę. 

Na zakończenie tego barwnego dnia, 
wszyscy zebrali się wokół ogniska i upiekli 
kiełbaski. Posiłek na powietrzu smakował 
wyśmienicie. 

opr. Anna Smolarczyk
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Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Klimontów.
Urodziłem się w 1948 roku w Sandomierzu, dzieciństwo 

i młodość spędziłem we wsi Łownica, gmina Lipnik, gdzie 
moja mama, Czesława Wziątek, od 1945 roku była kierow-
nikiem szkoły podstawowej. Historię Łownicy, powsta-
nie szkoły w tej miejscowości opisałem w kilku odcinkach 
„Wieści Lipnickich” w latach 2013-2015. W trakcie prac nad 
tymi zagadnieniami zetknąłem się z materiałami które do-
tyczą Klimontowa, bądź też wiosek z tej gminy. Nie wszyst-
kie wykorzystałem, nie było miejsca, a sądzę że są na tyle 
ważne, iż powinny być opublikowane.

Szkoła w Łownicy w okresie międzywojennym począt-
kowo funkcjonowała w domach prywatnych, nie było bu-
dynku szkolnego. Dzieci pobierały naukę w domu Józefa 
Batorskiego, później Wincentego Wietrzyckiego i Szczepa-
na Majewskiego. Sytuacja uległa radykalnej zmianie, gdy 
w szkole w Łownicy został zatrudniony z dniem 1 stycz-
nia 1928 roku Piotr Zięba, tymczasowy nauczyciel. Cieka-
wa i zasłużona to postać dla oświaty, Łownicy szczególnie.

Piotr Zięba urodził się 
26.06.1902 roku w Pokrzy-
wiance (obok Klimontowa), 
jako syn Wawrzyńca i Julian-
ny z Lasotów. W Klimonto-
wie ukończył preparandę na-
uczycielską (dwuletni kurs 
przy czteroletnich szkołach 
elementarnych, przygotowu-
jący do nauczania w szkołach 
jednoklasowych). W latach 
1921/22 – 1925/26 uczęszczał 
do Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego w Jędrzejo-

wie. Uzyskał świadectwo dojrzałości (w moim posiadaniu), 
pierwszy egzamin nauczycielski, uprawniający do pełnie-
nia obowiązków tymczasowego nauczyciela w szkołach po-
wszechnych. W roku 1927 otrzymuje ze Starostwa Sando-
mierskiego „Poświadczenie obywatelstwa polskiego” (był 
taki obowiązek) oraz „świadectwo lekarskie” (w moim po-
siadaniu) wystawione przez lekarza powiatowego w/w Sta-
rostwa. Z oryginalnych dokumentów wynika, że Starostą 
Powiatowym był Heynar, a lekarzem dr Zygmunt Schin-
zel. W latach 1926–27 P. Zięba odbywa służbę wojskową. 
Przybycie do Łownicy młodego, wykształconego, po służ-
bie wojskowej, pełnego zapału i energii nauczyciela – P. Zię-
by, musiało zaowocować nowymi efektami i dokonaniami. 
W piśmie z dnia 7.11.1929 Inspektor Szkolny w Sandomie-
rzu W. S. Laskowski pisze: „Akta szkolne przejmie Pan od P. 
Tochowiczowej”. Razem z mieszkańcami wsi P. Zięba pod-
jął się trudu wybudowania budynku szkolnego. Z trzyoso-
bową delegacją pojechał do inspektora szkolnego w Sando-
mierzu, z prośbą o wydanie pozwolenia na budowę szko-
ły w Łownicy. Inspektor Laskowski wydał takie pozwo-
lenie. Zimą 1928 roku mieszkańcy wsi zaczęli wyrąb lasu 
chłopskiego w Łagowicy (obok Iwanisk), a zima była bar-
dzo mroźna i śnieżna – temperatura osiągała -35 stopni C. 
Upór chłopski był jednak silniejszy, nie poddali się, wyrą-
bali cały las, drzewo sprzedali okolicznym mieszkańcom, 
za uzyskane pieniądze kupili gotowe drewno budowlane 
u Żyda Lewestaina w Opatowie. Budowy budynku szkol-
nego podjął się cieśla, Chyba Winceny z Łownicy, do pra-
cy włączyli się wszyscy mieszkańcy wsi. W roku 1930 budy-
nek szkoły wraz z mieszkaniem dla kierownika został od-
dany do użytku.

© fot. ze zbiorów A. Wziątka 
Budynek szkoły w całej okazałości, widok od strony drogi. 

Konstrukcja drewniana, obszerny strych, bez podpiwnicze-
nia, dach kryty papą. P. Zięba (w środku) z młodzieżą. Z le-

wej strony okno i drzwi do mieszkania kierownika szkoły. Nie 
widać drzew owocowych, sad nie został jeszcze założony.

W roku 1929 P. Zięba zakłada we wsi Związek Strzelec-
ki, miał do tego odpowiednie kwalifikacje. Dotychczas był 
„p.o. kierownikiem 3-klasowej publicznej szkoły”, a od 1931 
roku inspektor Laskowski powierza mu „pełnienie obowiąz-
ków kierownika” w szkole w Łownicy. W 1932 roku „składa 
przysięgę służbową” i zostaje „stałym nauczycielem publicz-
nych szkół powszechnych”.

W tym samym roku szkoła w Łownicy otrzymuje imię 
Sławomira Czerwińskiego, zmarłego rok wcześniej (w wie-
ku 46 lat) ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego. Ciekawa to postać – urodził się w 1885 roku 
w Sompolnie, w Kaliskiem. Polski działacz państwowy, pe-
dagog, minister. Ewangelik reformowany, wolnomularz. 
W roku 1915 pracował jako dyrektor Gimnazjum Męskiego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. W czasie pracy w tym gim-
nazjum powołał Ostrowieckie Towarzystwo Nauczyciel-
skie. S. Czerwiński towarzyszył prezydentowi I. Mościckie-
mu w uroczystości odsłonięcia pomnika legionistów (Góry 
Pęchowskie) poległych pod Konarami.

Wróćmy jednak do naszego głównego bohatera – Piotra 
Zięby. Był już budynek szkoły, mieszkanie służbowe, przy-
szła więc pora na stabilizację i założenie rodziny. Wybranką 
Piotra została Zofia Rosowska, urodziwa i zamożna panna. 
Pochodziła z Daromina, wsi w powiecie sandomierskim, 
w gminie Wilczyce. Była córką szanowanego i zamożnego 
gospodarza, Karola Rosowskiego, który przez kilka kaden-
cji był wójtem w Wilczycach. Zofia wybrała Piotra, mężczy-
znę energicznego, kierownika szkoły w Łownicy, wojsko-
wego oficera rezerwy. Jego pasją było pszczelarstwo, ogrod-
nictwo i stolarstwo. Sam budował ule dla pszczół, prowa-
dził pasiekę przy szkole, zachęcał też innych do ich prowa-
dzenia. Był zdolnym i zręcznym stolarzem-samoukiem. 
Wiele ławek i sprzętów gospodarstwa domowego wykonał 
we własnym zakresie.

© fot. ze zbiorów A. Wziątka
Łownica, 1937 rok, obok budynku szkolnego. Od prawej: P. 

Zięba, żona Zofia (nie była nauczycielką), ksiądz NN, nauczy-
cielka Lusia trzyma na kolanach malutką Danusię Ziębę, NN.

Ślub Zofii i Piotra odbył się w kościele parafialnym w Da-
rominie w 1933 roku. Rok po ślubie młodzi doczekali się po-
tomka, w 1934 roku urodziła się Danusia (obecnie miesz-
ka w Poznaniu), a w 1941 Barbara (obecnie mieszka w War-
szawie). W roku 1938 Piotr Zięba otrzymuje brązowy medal 
„za długoletnią służbę”, przyznany przez Kuratorium Okrę-
gu Szkolnego w Krakowie – podpisał kurator Józef Stypiń-
ski. W tym samym roku Liga Obrony Powietrznej i Przeciw-
gazowej, koło w Klimontowie, wydaje P. Ziębie świadectwo 
o ukończeniu „Kursu dla komendantów i zastępców komen-
dantów obrony przeciwlotniczej domów mieszkalnych”.

Czas płynął szybko, my też zbliżamy się do końca opo-
wieści o naszym głównym bohaterze. Wybuchła II wojna 
światowa, nastała okupacja niemiecka. Niemcy zabronili 
normalnego funkcjonowania szkoły, kazali zorganizować 
dwuletnią szkołę rolniczą. Piotr Zięba nadal prowadził za-
jęcia w szkole, aż do tragicznego końca. Pod koniec 1941 
roku zaraził się tyfusem od trzech jeńców rosyjskich, któ-
rzy uciekli z obozu jenieckiego na Świętym Krzyżu. Poma-
gał im, przechowując w stodole, karmiąc i dając odzież. Je-
dzenie przynosili także mieszkańcy Łownicy. Po jakimś 
czasie jeńcy udali się do oddziału partyzanckiego. Znalazł 
się w szpitalu w Klimontowie, chciał jednak jak najszybciej 
wrócić do domu, bo dowiedział się, że żona i dwie córecz-
ki także zachorowały na tyfus. Lekarze nie chcieli go wypu-
ścić, zrozpaczony Piotr uciekł ze szpitala tylko w skarpet-
kach, na bosaka, nabawił się zapalenia płuc (zima była sro-
ga) i w lutym 1942 roku zmarł.

Miał zaledwie 40 lat. Jest pochowany na cmentarzu 
w Olbierzowicach (czy ten grób istnieje?).

Na tym nie koniec tragedii. Po śmierci męża, Zofia Zię-
ba z dwójką małych dzieci wróciła do rodzinnego Daromi-
na. Tam, w 1945 roku, pod koniec wojny, kolejny akt dra-
matu. Maruderzy wojsk sowieckich zwijali linię telefonicz-
ną – spodobała im się Zofia. Ponieważ rozpaczliwie się bro-
niła, zastrzelili ją z zimną krwią... Jej mąż ratował ich kole-
gów, oni jakby w rewanżu popełnili ohydną zbrodnię. Zofia 
miała 32 lata, pogrzeb odbył się 25.01.1945 roku, pochowa-
na jest na cmentarzu w Darominie.

Po śmierci rodziców, dzieci Z. i P. Ziębów wychowy-
wał wujek Wincenty Pałacha (od 1945 r. Inspektor Oświaty 
w Sandomierzu) z żoną Marią.

Ja w Łownicy ukończyłem sześć klas (w 1960 r.), siódmą 
w Chmielniku. Wtedy chodziło się do szkoły przez 6 dni, 
wolnych sobót nie było. Na wakacje i święta zawsze z chęcią 
wracałem do rodzinnej wsi, zostawiłem tam (i w sąsiednich 
wioskach), dużo kolegów i koleżanek. Przyjaźniłem się też 
z Wieśkiem Wietrzyckim i jego siostrami z Klimontowa. 
Rodzice Wieśka mieli sklep bławatny w centrum Klimon-
towa, w Rynku. Do szkoły w Łownicy uczęszczała młodzież 
nie tylko z tej wsi, ale także ze Słoptowa, Malżyna, Grabiny, 
Beradza i Kozinka (tej wioski już nie ma).

© fot. ze zbiorów A. Wziątka
Kozinek, 1949 rok. Wioska ta do 1949 roku należała do 

parafi Mydłów, wtedy została przypisana do parafi Klimon-
tów. To zdjęcie z tej uroczystości. Piękny wasąg zaprzężony 
w dwa konie. Furmanem jest Wawrzyniec Lenart, pierwsza 
z warkoczami to Zofia Woźniak, druga Szemraj Władysła-
wa, stoi Piotr Szemraj. Widoczna głowa Kazimiery Lenart 
(Korycińska), w środku Maria Szemraj i Teresa Woźniak 
(Osuch). Za Teresą, w jasnym garniturze Franciszek Laso-
ta i Woźniak Zygmunt. Najwyżej stojący- Jan Lasota i Józef 
Garas. Z tyłu wasągu stoi Maria Lenart (Michalska). Dziew-
częta w pięknych strojach łowickich.

„Taka piękna młodzież była w naszej malutkiej miejsco-
wości” – pisze ze zrozumiałą dumą Janina Baran (z d. Le-
nart), która pomogła także w opisie zdjęcia. Janina wspo-
mina także, że jako małe dziecko (5 lat) chodziła do stajni 
i prosiła przedstawionego siwka „pokaż mi bucika”, wtedy 
koń podnosił nogę i pokazywał podkowę.

© fot. ze zbiorów A. Wziątka
Klimontów, 1949 rok. Zdjęcie z tej samej uroczystości, 

wierni wraz z biskupem, chyba sandomierskim. Na głowie 
hierarchy infuła, liturgiczne nakrycie głowy biskupa w cza-
sie uroczystości.

Na koniec radosna informacja. Po ubiegłorocznym uda-
nym spotkaniu w Łownicy, przy odremontowanym zabyt-
ku (krzyż z 1943 roku), teraz mamy się spotkać z koleżan-
kami i kolegami, absolwentami SP  w Łownicy. W Klimon-
towie, dnia 14.06.2015 roku, msza święta w kościele św. Jó-
zefa, później spotkanie w „Gościńcu”. Głównym organiza-
torem jest wspomniana wyżej Jasia Baran z Beradza, któ-
rej już dzisiaj pięknie dziękuję za podjęcie się tego trudne-
go zadania.

Do zobaczenia, z nadzieją że powyższe opracowanie 
ukaże się w „Głosie Klimontowa” przed 14 czerwca tego 
roku.

Andrzej Wziątek

SZkolne wSpomnienie
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W Hali Sportowej w Sandomierzu przy ulicy Patkowskiego odbyły się 19 kwietnia br. 
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców oraz dorosłych. Or-
ganizatorem turnieju był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu przy współ-
pracy Klubu Tenisa Stołowego „Sandomierz”. Do turnieju zgłosiło się aż 11 chłopców 
w wieku do 12 lat oraz 5 dziewczynek - m.in. ze szkół z Sandomierza, Majdanu Zbydniow-
skiego, Przyszowa, Krawiec, Nawodzic i innych pobliskich miejscowości.

Zawodniczki rywalizowały ze sobą systemem gry każdy z każdym, i tak po wspania-
łych występach dziewczyny ze Szkoły Podstawowej z Nawodzic tj.: Aleksandra Walicka 
i Sandra Golonka, deklasując swoje rywalki, znalazły się w ścisłym finale i grały o pierw-
sze i drugie miejsce - tu lepsza okazała się Aleksandra Walicka.

Zawodnicy rywalizowały w systemie gry do dwóch przegranych meczy zaś zwycięzca 
przechodził dalej. Do finału zakwalifikowało się aż dwóch zawodników z Szkoły Podsta-
wowej w Nawodzicach - Bartłomiej Lasota i Sebastian Golonka, którzy w wyniku roze-
granych meczy ostatecznie zajęli drugie (Bartłomiej) i trzecie (Sebastian) miejsce.

Dziewczęta i chłopcy z Nawodzic znów nie rozczarowały swojego trenera Szczepana 
Ewiaka i po wygranej w Staszowie oraz dobrym występie w Finale Województwa Święto-
krzyskiego w Bilczy znów tym razem aż czterokrotnie stanęły na podium w Sandomierzu. 

O przebiegu turnieju można również przeczytać na stronie internetowej Szkoły Pod-
stawowej w Nawodzicach: www.pspnawodzice.edupage.org  oraz MOSIR w Sandomierzu, 
gdzie można zobaczyć zdjęcia i komentarze z turnieju.

Uczniowie z Szkoły Podstawowej w Nawodzicach zaprezentowali bardzo wysoki po-
ziom gry, czym wzbudzili podziw wśród sędziów zbierając wiele pochwał za determina-
cje i styl gry. Nieobojętna na dobrą grę była również publiczność, która najlepsze akcje na-
gradzała gromkimi brawami. Przywiezione z mistrzostw medale, dyplomy oraz statuet-
ka za zajęcie pierwszego miejsca są dumą dla Szkoły Podstawowej w Nawodzicach, trene-
ra i mieszkańców Nawodzic.

KLASyfIKACJA MEDALOWA DZIEWCZęTA
I miejsce: Aleksandra Walicka (SP Nawodzice); II miejsce: Sandra Golonka (SP Nawodzi-
ce); III miejsce: Aleksandra Ciżyńska (SP Sandomierz).

KLASyfIKACJA MEDALOWA ChłOPCy:
I miejsce: Sebastian Sobczyk (SP Przyszów); II miejsce: Bartłomiej Lasota (SP Nawodzi-
ce); III miejsce: Sebastian Golonka (SP Nawodzice).

nAwodZice cZtery rAZy nA podium

W ramach promowania wśród uczniów zdrowego sty-
lu życia oraz zdrowia zorganizowano Szkolny Turniej Wie-
dzy o Zdrowiu dla uczniów klas I-III pod hasłem „Szlachet-
ne Zdrowie…”. 

Turniej odbył się 27 marca  br. o godzinie 11:00.
Celami turnieju było:

• pogłębienie wiedzy na temat higieny osobistej,
• propagowanie wśród uczniów wiedzy o zdrowiu, czynni-

kach zwiększających jego potencjał jak również zagraża-
jących zdrowiu,

• utrwalenie zasad zdrowego i aktywnego stylu życia,
• poznanie znaczenia pokarmów i ich podstawowych 

składników dla prawidłowego funkcjonowania organi-
zmu młodego człowieka,

• rozbudzenie zachowań prozdrowotnych oraz zdobywa-
nie wiedzy i umiejętności związanych z prawidłowym 
żywieniem,

• zwiększenie zasobu wiedzy o ,,zdrowiu,” zagrożeniach 
zdrowotnych, sposobach ochrony zdrowia,

• kształtowanie praktycznych umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej ,

• wspomaganie rodziców dzieci w działaniach na rzecz 
zdrowia,

• zapobieganie nałogom.
Nasi goście to dyrektor szkoły, wicedyrektor, dzieci i ro-

dzice uczniów klas I-III. W turnieju brało udział 16 uczniów 
z klas I-III, którzy wykazali się ogromną wiedzą i umiejęt-
nościami. 

Nad pracą uczniów czuwała Komisja Konkursowa 
w składzie: Danuta Stój oraz Małgorzata Kaczmarczyk. 
Dyplomy za zajęcie I, II, III miejsca wręczyła dyrektor szko-
ły Elżbieta Czajkowska. 

Wszyscy uczestnicy na zakończenie turnieju otrzyma-
li drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie. 

Mamy nadzieję, że Szkolny Turniej Wiedzy o Zdrowiu 
w dużej mierze przyczynił się do zwiększenia zaintereso-
wania uczniów sprawami zdrowia oraz uczulił ich na po-
trzebę dbałości o zdrowie własne i innych.

organizatorzy konkursu: 
Małgorzata Baran, 

Grażyna Rębacz, 
Małgorzata Zaroda

Szkolny turniej o zdrowiu

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
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

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
ul. Sandomierska  15 866-10-99

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. 601-760-862.

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:
Danuta Potocka, Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.
Opr. techniczne – Leszek Leżoń.

OGŁOSZEniA i REKlAmA:
Danuta Potocka – tel. 15 866-11-00.
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: 
Media Regionalne Sp. z o.o., Drukarnia Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 12,
tel.: 15 878 19 00,  fax: 15 878 19 11.

PUbLICZNA SZKOłA PODSTAWOWA
im. jerzego Ossolińskiego   15 866-10-18

GIMNAZjUM im. Papieża jana Pawła II
15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

GMINNA bIbLIOTEKA PUbLICZNA
w Klimontowie  601-760-948

OśRODEK POMOCY SPOłECZNEj
15 866-17-74

GMINNY OśRODEK KULTURY
601-760-862

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT

Finał Turnieju Wojewódzkiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziew-
cząt został rozegrany 9 kwietnia br. Znakomicie spisały się w tym turnieju na-
sze zawodniczki – w ścisłym finale naszą gminę reprezentowały dwa zespoły 
dziewcząt z SP Goźlice i SP Nawodzice. Dziewczynki z SP Goźlice (Emilka fi-
gacz, Martyna Kordyka, Aleksandra Szemraj) zajęły miejsce tuż za podium na 
4 pozycji, natomiast dziewczynki z SP Nawodzice (Sandra Golonka, Aleksandra 
Walicka, Klaudia Grębowiec) ostatecznie uplasowały się na 7 miejscu.

Klimontów jako jedyna gmina w województwie świętokrzyskim w pierw-
szej 10. miała dwa zespoły. Cieszy tym bardziej, że jest to największy sukces od 
dłuższego czasu naszych reprezentantów w tej pięknej dyscyplinie sportu jaką 
jest tenis stołowy. Organizatorem wyjazdu dzieci na zawody byli: Wójt Gminy 
Klimontów Marek Goździewski, Szkoła Podstawowa w Goźlicach oraz Szko-
ła Podstawowa w Nawodzicach. Trenerami naszych drużyn byli Krzysztof Dy-
wan i Szczepan Ewiak. 

KLASyfIKACJA NAJLEPSZyCh DRUżyN
1. Bilcza – powiat kielecki
2. Starochęciny – powiat kielecki
3. Wólka – powiat konecki
4. Goźlice
5. Zborów – powiat buski
6. Rataje – powiat starachowicki
7. Nawodzice
8. Starachowice

Sp goŹlice cZwArte w wojewódZtwie

wySokie Skoki w oSSolinie

KLASA I dziewczynki
I miejsce (75 cm): Julia Sowińska (SP Ossolin); II miejsce: Wikto-
ria Kania (SP Konary); III miejsce: Kinga Kania (SP Konary)
KLASA I chłopcy 
I miejsce (88 cm): Kacper Nowakowski (SP Ossolin); II miejsce: 
Marcin Wiatrowski (SP Goźlice); III miejsce: Kacper Moskal 
(SP Goźlice)
KLASA II-III dziewczynki
I miejsce (87 cm): Natalia Smykiel (SP Konary); II miejsce: Karoli-
na Pawlik (SP Ossolin); III miejsce: Natalia Dudek (SP Konary)
KLASA II-III chłopcy
I miejsce (98 cm): Dominik Skurski (SP Goźlice); II miejsce: 
Daniel Kozieł (SP Nawodzice); III miejsce: Kacper Szemraj 
(SP Goźlice)
KLASA IV-V dziewczynki
I miejsce (105 cm): Wiktoria Wróblewska (SP Ossolin); II miej-
sce: Małgorzata Maciąg (SP Konary); III miejsce: Marta Dąbrow-
ska (SP Nawodzice)

Po raz pierwszy 30 kwietnia br. Odby-
ły się Mistrzostwa Gminy Klimontów o Pu-
char Wójta Marka Goździewskiego w skoku 
wzwyż. Organizatorami zawodów była Szko-
ła Podstawowa w Ossolinie oraz Gminna Ko-
misja Rozwiazywania Problemów Alkoholo-
wych w Klimontowie. W mistrzostwach wzię-
ły udział niemal wszystkie szkoły podstawo-
we w 4 kategoriach wiekowych z podziałem 
na dziewczynki i chłopców. Najlepsi zawod-
nicy i zawodniczy otrzymały pamiątkowy 
medal oraz dyplom. Łącznie na podium sta-
nęło 24 zawodników ze Szkół Podstawowych 
w Ossolina, Goźlic, Konar i Nawodzic. 

Poniżej wyniki poszczególnych kategorii 
wiekowych.

KLASA IV-V chłopcy
I miejsce (102 cm ): Bartosz Walicki (SP Nawodzice); II miejsce: 
Piotr Olechowski (SP Nawodzice); III miejsce: Olaf Rozmysłow-
ski (SP Konary)
KLASA VI dziewczynki
I miejsce (110 cm): Aleksandra Szemraj (SP Goźlice); II miej-
sce: Kinga Mucha (SP Ossolin); III miejsce: Martyna Kordyka 
(SP Goźlice)
KLASA VI chłopcy
I miejsce (120 cm): Patryk Konecki (SP Goźlice); II miejsce: Pa-
tryk Osuch (SP Ossolin); IIII miejsce: Dominik Wróblewski 
(SP Ossolin)

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ 
1. SP OSSOLIN
2. SP GOŹLICE
3. SP KONARY
4. SP NAWODZICE
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