
Artykuł  Piotra LiPca, opArty nA ówczesnych czAsopismAch, relAcjAch, 
wspomnieniAch, pAmiętnikAch wAlczących legionistów i ich dowódców 

orAz źródłAch ArchiwAlnych – na stronach 7-10

wydanie specjane

Bitwa pod Konarami 
– walki i Brygady legionów Polskich Pod kozinkiem, Beradzem, 
Płaczkowicami, Pokrzywianką, wolą konarska, górami Pęchowskimi, 
graBiną, swojkowem, kamieńcem, PrzePiórowem, garBowicami

„PODARUJ  DZIECIOM  WAKACJE  
2015”

KLIMONTÓW 5 LIPCA 2015 (NIEDZIELA)

STADION LKS KLIMONTOWIANKA W KLIMONTOWIE

1000 –  Uroczyste otwarcie XX Wakacyjnego Turnieju Dobrych Serc 
    w Piłce Nożnej o „ Puchar Dziecka”

Rywalizować będą drużyny: Chłodnicki & Karoceza, Reprezentacja KP 
Policji Sandomierz, Kolegium Sędziów Sandomierz, Sami Swoi, Bezi-
mienni, Dan Master Junior, Inter Cars  Sandomierz, Oldboys Przyjacie-
le Dzieciom

1730 –  Koncert muzyczny pod tytułem GRAMY, ŚPIEWAMY, TAŃCZYMY, 
    ABY „PODAROWAĆ DZIECIOM WAKACJE”

• formacje artystyczne z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie 
• „Indiańska wioska” – gry i zabawy w Indiańskim stylu poprowadzi 

„Squaw” Ewelina Bień
• koncert zespołu „Nie muszę patrząc” z Sandomierza
• Formacja Rapująca „Yeezy i Wzorek”
• koncert zespołu „AVART” z Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 

im. Ignacego Krzyżanowskiego w Opatowie

2100 – Zabawa Taneczna z zespołem  HEAVEN i DJ „Gienkiem”

W trakcie imprezy:
• Loteria fantowa prowadzona przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Klimontowie
• Mini wesołe miasteczko
• Smaczne dania cateringowe

Patronat:
Wójt Gminy Klimontów – Marek Goździewski.

Organizatorzy: 
Komitet Organizacyjny „ Podaruj Dzieciom Wakacje”
Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie
LKS Klimontowianka Klimontów
Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie

Sponsorzy:
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Agencja Ochrony Osób i Mienia „Cerber” z Opatowa

Wioleta NoWakoWska

Wakacje
Wszyscy uczniowie z utęsknieniem czekają na letnie atrakcje,
które są możliwe tylko wtedy – gdy zaczynają się letnie wakacje.
10 miesięcy wytężonej i mądrej nauki w szkole,
podczas ,których trafiają się dole a także i niedole.
Nadchodzi czas wolny i beztroski od nauki – szkoły,
każdy opuszczający jej mury jest wtedy wielce wesoły.
Snują się plany o wyjazdach, wypadach, wycieczkach, podróżach,
spacery po molu, plaży, górach a może – po wzgórzach.
Lipiec i sierpień to piękne letnie miesiące,
niechaj swoje ciepłe promienie rzuca na ziemię słońce.
Podczas czasu wolnego ważne jest także nasze bezpieczeństwo,
starajmy się myśleć mądrze, by rozsądne męstwo odniosło zwycięstwo
Oby po wakacjach z satysfakcją do codziennych obowiązków się wracało,
by zabawy, frajdy podczas letnich przygód nie brakowało.
Każdy tam na górze ma swojego anioła stróża,
który sprawia by ominęła nas nieszczęśliwa życiowa burza.
Starajmy się spędzić wakacje jak najlepiej i ciekawie,
nie zapominajmy o spotkaniach z bliskimi, a także o zabawie.
Życzę każdemu by ten czas był bardzo udany,
jak najlepszy sposób przez wszystkich wykorzystany.
Nigdy nie zapominajmy o sobie, swoich marzeniach,
o wytyczonych przez nas nawet najtrudniejszych celach.
Pamiętajmy o swoich potrzebach, uszczęśliwianiu innych – siebie,
poczujemy się wtedy jak w takim ziemskim niebie.
Cieszmy się nawet najmniejszą chwilą, prostymi rzeczami,
stąpajmy po ziemi twardo, z dalekosiężnymi planami i wspaniałymi marzeniami.
Życzymy by te wakacje w piękną pogodę obfitowały,
by nasze słoneczne plany w pełni się spełniały.
Niech promienie słoneczka ogrzewają dzieci,
niech im ono w każdy dzień cieplutko świeci.
Najważniejszy jest relaks i udany odpoczynek,
niech wszyscy udadzą się na wymarzony wypoczynek.

obchody 100. roczncy bitwy pod konarami
– nasza relacja i zdjęcia na stronach 4-6
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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

 
BGD (w każdym miesiącu) 
   Badanie budżetów gospodarstw domowych 
 
KGD (w każdym miesiącu) 
   Badanie kondycji gospodarstw domowych 
 
BAEL (w każdym miesiącu) 
   Badanie aktywności ekonomicznej ludności 
 
PKZ (styczeń, kwiecień, lipiec, październik) 
   Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów)  
    w podróżach 
  
ZD-C (kwiecień - lipiec) 
   Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy 
  
EU-SILC (maj - lipiec)  
  Europejskie badanie warunków życia ludności 

 
 (w każdym miesiącu) 
 Badanie cen towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych 
 
  (w każdym miesiącu) 
  Badanie cen w rolnictwie 

BADANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH BADANIA CEN 

W województwie świętokrzyskim badanie cen realizowane jest w 6 rejonach:  
Kielce, Busko-Zdrój, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-
Kamienna (punkty sprzedaży detalicznej, stacje benzynowe, zakłady 
gastronomiczne, banki, gabinety lekarskie i stomatologiczne, spółdzielnie, 
wspólnoty mieszkaniowe, apteki, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki 
ubezpieczeniowe i usługowe) a także na 19 targowiskach. 

KALENDARIUM 
Szanowni Państwo 

Dziękujemy za przychylność i współpracę oraz czas 
poświęcony na udział w badaniach ankietowych. 

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych przez statystykę 
publiczną badań ankietowych znajdują się na stronie internetowej GUS: 

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2015/harmonogram.htm  

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi badania ankietowe na terenie całego kraju. Badania realizowane 
są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację na terenie województwa 
świętokrzyskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Kielcach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową 
ze zdjęciem oraz upoważnienie do przeprowadzenia badania. Tożsamość pracowników realizujących badania 
ankietowe można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie Statystycznym w Kielcach pn-pt w godzinach 7.30-15.00 
pod nr  41 249 96 638. 
 

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną) 
i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej ochronie. 
Mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych (tajemnica statystyczna - art. 10 i art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej). 

Urząd Statystyczny w Kielcach,  
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2,25-369 Kielce  

tel.  41 249 96 00 , fax 41 249 96 04,  
e-mail: sekretariatuskie@stat.gov.pl 

Wzorem roku ubiegłego, Urząd Statystyczny w Kiel-
cach rozpoczyna działania promujące statystyczne badania 
ankietowe na terenie województwa świętokrzyskiego. Ba-
dania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Staty-
styczny mają charakter reprezentacyjny i są nimi objęte je-
dynie wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne, które 
obrazują całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyni-
ki tych badań były wiarygodne, istotne jest, by osoby z wy-
losowanych gospodarstw zechciały wziąć w nich udział 
i udzieliły wyczerpujących informacji. 

W związku z powyższym przekazuję krótki materiał gra-
ficzny informujący o badaniach ankietowych realizowanych 
na terenie województwa świętokrzyskiego w 2015 r., z uprzej-
mą prośbą o jego rozpowszechnienie np. poprzez umieszcze-
nie na stronie internetowej Urzędu, w mediach i czasopi-
smach lokalnych. 

Mam nadzieję, że działania te zachęcą mieszkańców do 
udziału w realizowanych przez nas badaniach, a uzyska-
ne dane pozwolą statystyce publicznej na opracowanie peł-
nych i rzetelnych informacji o warunkach życia ludności 
oraz o stanie rolnictwa w województwie świętokrzyskim. 

Dziękując za dotychczas okazaną pomoc deklaruję cy-
kliczne przekazywanie informacji dotyczących badań an-
kietowych prowadzonych na terenie naszego województwa 
z prośbą o współpracę w zakresie ich upowszechniania.

Z poważaniem
Dyrektor Agnieszka Piotrowska-Piątek

urząd statystyczny 
informuje

Paweł – 11 letni chłopiec z zespołem Downa, któremu towarzyszy niepełnosprawność 
intelektualna, a w lutym tego roku zdiagnozowano u niego ostrą białaczkę szpikową…

Caritas Diecezji Sandomierskiej aby zebrać fundusze na leczenie Pawełka ogłosiło 
konkurs skierowany do dzieci, młodzieży i do wszystkich chcących nieść pomoc „1 chwila 
radości życia”, polegający na nagraniu filmiku „Dlaczego warto pomagać?”. Każdy nagrany 
i udostępniony filmik to 10 zł dla Pawełka, a każde kliknięcie, polubienie filmiku na Face-
booku Caritas oznaczało ofiarowanie choremu dziecku kolejnych groszy.

W niesienie pomocy Pawełkowi bardzo mocno zaangażowali się uczniowie Gim-
nazjum im. Papieża Jana Pawła II, w tym członkowie Szkolnego Koła Caritas, którzy 
wśród rówieśników nagłośnili i rozpropagowali konkurs. Uczniowie sami stworzyli ze-
społy, przygotowali wspólnie nagrania i zgodnie z założeniami regulaminu opublikowa-
li na stronie Caritas. Od tego momentu rozpoczęło się zbieranie polubień pod filmika-
mi. Ostra rywalizacja trwała do ostatniej godziny, tym bardziej, że organizator przedłu-
żył czas trwania konkursu. W sumie na konkurs Caritasu wpłynęło 22 filmy, w tym z Kli-
montowa aż osiem!

Konkurs został rozstrzygnięty podczas obchodów zakończenia Roku Caritas 12 czerw-
ca br. w Sandomierzu. Zwyciężyła drużyna z Klimontowa: Bracia Koala. Wszyscy ucznio-
wie zwycięskiego zespołu – A. Nawrocka, N. Saniawa, M. Brozińska, D. Dubiel i A. Wita-
szek – z rąk Dyrektora Caritasu ks. B. Pituchy otrzymali tablety marki Samsung, dyplo-
my i drobne upominki. Nagrodę specjalną za opublikowanie pierwszego filmiku otrzymał 
uczeń Szkoły Podstawowej z Klimontowa Kamil Kosmaciński.

Największym wygranym został chory Pawełek, który wraz z rodzicami odebrał czek 
na 10 000 zł!

Taka suma została zebrana w dużym stopniu dzięki zaangażowaniu wszystkich 
uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, ale również ich przyjaciół, znajomych, ro-
dzin i całego lokalnego środowiska.

To dzięki Wam wszystkim, którzy okazali wielkie serce i wsparli działania klimontow-
skiej młodzieży przez drobny gest - kliknięcia, polubienia, lajkowania, udostępnienia fil-
mików, udało się zebrać fundusze na leczenie Pawełka. Dziękujemy! 

Szkolne Koło Caritas

Podziel się miłością 
– Pomoc dla Pawła

Dzięki współpracy z dyrektor  Gmin-
nej Biblioteki Publicznej  w Klimontowie 
przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych 
02 – wych. mgr Joanna Hamerska i 03 – 
wych. mgr Ewa Bokwa przeżyły wspaniałe 
chwile podczas zajęć bibliotecznych.

Odziały przedszkolne uczestniczy-
ły w zajęciach edukacji czytelniczej i me-
dialnej odbywających się w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Klimontowie. Głów-
ne cele zajęć to budzenie zainteresowania 
czytaniem, poznawanie ciekawych ksią-
żek i utworów literatury dziecięcej oraz 
ich autorów, inspirowanie twórczości ar-
tystycznej i pomysłowości dzieci przy wy-
konywaniu prac plastycznych interpretują-
cych utwory literatury dziecięcej za pomo-
cą różnych technik plastycznych.

Zajęcia odbywały się cyklicznie – raz 
w miesiącu. W sumie odbyło się 4 spotka-
nia: „Przygody Kubusia Pu-
chatka”, „Spotkanie z krasno-
ludkami”, „Przygoda Pszczół-
ki Mai” oraz „Wakacyjne wę-
drówki”. Zajęcia prowadziła 
dyrektor biblioteki mgr Edy-
ta Lesiak-Nawrocka i Kata-
rzyna Jarosz. Panie bibliote-
karki tak prowadziły zajęcia 
aby zmotywować dzieci do 
słuchania, czynnego uczest-
nictwa działań plastycznych. 
Podczas zajęć panowała ra-
dosna i pełna uśmiechu at-
mosfera,  dzieci przenosiły 
się w świat fantazji, malowały 

Przedszkolaki 
w BiBliotece

baśniowe postacie, układały puzzle, odga-
dywały zagadki, bawiły się, śpiewały i tań-
czyły.

Spotkania te nie tylko uatrakcyjniały 
codzienny dzień zajęć przedszkolaków ale 
umożliwiały bezpośredni kontakt z książ-
ką i biblioteką. Rozbudzały zainteresowa-
nia małych czytelników, przybliżały lite-
raturę dziecięcą i jej autorów, jednocześnie 
były inspiracją do działalności plastycz-
nej małych artystów. Na ostatnim spotka-
niu w bibliotece dzieci przekazały dyrektor 
Edycie Lesiak-Nawrockiej i Katarzynie Ja-
rosz dyplomy z podziękowaniem za opro-
wadzanie po świecie książek.

Przedszkolaki obiecały, że wrócą do 
biblioteki, aby stać się czytelnikami i ko-
rzystać z bogatego księgozbioru literatury 
dziecięcej.

Joanna Hamerska
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Maj i czerwiec w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie obfitował w spotkania 
autorskie i pracę z książką.

majowe i czerwcowe 
sPotkania w BiBliotece

Ósmego czerwca odbyła się promocja książki Andrzeja Nowaka–Arczewskiego „My 
z pałacu”. Gościem honorowym był hrabia Juliusz Karski, który odniósł się do publika-
cji. W spotkaniu wziął udział poseł Paweł Zalewski oraz jego ojciec Jerzy. Autor książ-
ki mówił, że w formie reporterskich relacji przedstawia dwutorowo dramatyczne losy 
rodziny Karskich i kilku rodzin chłopskich w ciągu ponad ostatnich stu lat, zwłaszcza 
podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, po 1944 roku. Wielka i mała historia, zda-
rzenia, sytuacje, obrazy przedstawiane są oczami dzieci. Dynamicznie napisana książ-
ka składa się z krótkich epizodów, które uzupełniają się i zazębiają. Uzupełnieniem spo-
tkania były wspomnienia Juliusza Karskiego i Jerzego Zalewskiego, serdecznych przyja-
ciół z lat dziecięcych dotyczące życia w pałacu oraz  działalności w Armii Krajowej. Pod-
czas spotkania wywiązała się żywa dyskusja w której głos zabrał m.in. Michał Bojanow-
ski, Jan Kurkiewicz, Andrzej Borycki i Tomasz Staszewski. Miłym prezentem dla za-
cnych gości były portrety Juliusza Karskiego i Pawła Zalewskiego wykonane przez To-
masza Staszewskiego. 

Sobotnim popołudniem dwudziestego czerwca spotkaliśmy się w czytelni Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Klimontowie na wieczorku z poezją Anny Bzdyry. Anna wydała swój 
kolejny tomik wierszy zatytułowany „Słowem i kolorem przez świat”. Spotkanie uświetniła 
młodzież z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, która przygotowała prezentację o autorce 
oraz czytała wybrane wiersze. Kolejną niespodzianką była interpretacja muzyczna jednego 
z wierszy z najnowszego tomiku, który zaśpiewała Oliwia Cieplińska. Goście spotkania mo-
gli więc bliżej poznać nie tylko nowe wiersze ale i samą poetkę oraz jej pasję do malowania. 
Gratulacjom nie było końca. Anna Bzdyra, nie kryjąc wzruszenia, podziękowała wszystkim 
za udział w jej wieczorze poezji kończąc słowami: „Marzenia się spełniają...”

W maju wspólnie z Alicją Cichoń zaprosiliśmy lokalnych literatów na spotkanie dys-
kusyjne „Pisać każdy może”. Wzięli w nim udział Anna Piątkowska, Danuta Janiszewska, 
Alicja Cichoń, Natalia Berbeś, Stanisław Tarnawski i Jan Bilski. Twórcy zaprezentowali 
swoje utwory, opowiedzieli skąd czerpią inspiracje oraz jakie były początki ich pisania. Po-
wstała refleksja, że powinniśmy szanować książkę i słowo pisane a w szczególność naszych 
lokalnych twórców. Są oni dla nas przykładem i źródłem inspiracji. Chwalmy się nimi pro-
mujmy ich twórczość.

W maju i czerwcu obchodziliśmy XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem:” 
Wybieram Bibliotekę” oraz XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – „Cała Polska 
Czyta w Bibliotekach”. Nasza placówka zorganizowała zajęcia i lekcje dla najmłodszych 
zachęcające do korzystania z biblioteki i jej zasobów, propagujące bibliotekę i czytanie. 
Odwiedziły nas przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego i dzieci z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Klimontowie. Nasi goście zwiedzili bibliotekę, poznali księgozbiór, dowie-
dzieli się w jaki sposób można zapisać się do biblioteki i jak należy z niej korzystać. Odbyły 
się też zajęcia „Czy znasz pszczółkę Maję?”, na których dzieci wysłuchały fragmentu książ-
ki i obejrzały bajkę o przygodach Mai. Wzięły też udział w pracy plastycznej, w której wy-
konały swoje pszczółki. W akcję czytania dzieciom zaangażowała się młodzież z naszego 
Gimnazjum, którą przygotowała pani Dorota Kwapińska. Prezentowali oni wiersze Juliana 
Tuwima i Jana Brzechwy. Zaprosiliśmy również Koło Biblioteczne ze Szkoły Podstawowej 
wraz z opiekunem Małgorzatą Kaczmarczyk. Pracownicy biblioteki prezentowali wiersze 
Juliana Tuwima. Dzieci chętnie włączyły się we wspólne czytanie i zabawę z książką. 

E. L.-N.
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Organizatorem 100. Rocznicy Bitwy pod Konarami, którą obchodziliśmy15-17 maja br., 
była Gmina Klimontów wraz z Gminnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rol-
niczych w Klimontowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klimontowie i Gminną Biblio-
teką Publiczną w Klimontowie. Nad Uroczystościami Honorowy Patronat przyjął Prezy-
dent RP Bronisław Komorowski. Do Komitetu Honorowego Obchodów 100. Rocznicy Bi-
twy pod Konarami przystąpili: J.E. ks. bp Krzysztof Nitkiewicz – Biskup Sandomierski;  
generał Mieczysław Gocuł – Szef Sztabu Generalnego WP; Jan Stanisław Ciechanowski – 
Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Władysław Bartoszewski 
– Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; Józef Piłsudski Institute of 
America – New York; Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski; Adam Jaru-
bas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego; Stanisław Masternak – Starosta Sando-
mierski; Krzysztof Jaraczewski – Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; Le-
szek Bukowski – Naczelnik Delegatury IPN; prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. 
– Rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Patronat Medialny nad Obchodami sprawowali: TVP Historia, Radio Kielce, 
TVP S.A. Oddział Kielce, Tygodnik Nadwiślański i Echo Dnia. Współorganizatorami 
100. Rocznicy Bitwy pod Konarami byli: Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu, 
Politechnika Świętokrzyska, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Szkoła Podstawowa 
w Konarach, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” w Klimontowie, Lokalna Grupa Działania – Ziemia Sandomierska, 
P.H.U. Kazimierz i Dariusz Kubik, ELWID Elżbieta i Andrzej Widuch, FHU VICTOR 
w Klimontowie – Mieczysław Cichoń, OMIKRON Sp. z o. o. w Klimontowie – Zdzisław 
Stasiak, P.H.U. KON-KAR w Klimontowie – Dorota i Andrzej Goździewscy.

✳ ✳ ✳
Uroczystą Sesję Rady Gminy, która odbyła się 15 maja w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Klimontowie, rozpoczął Wójt Gminy Klimontów mgr inż. Marek Goździewski witając 
wszystkich przybyłych gości. 

Historię i przebieg bitwy przedstawiła dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen z Insty-
tutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Następnie wysłuchaliśmy 
wykładu Łukasza Suski głównego specjalisty Działu Zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskie-
go w Sulejówku, który przyjechał w zastępstwie za Krzysztofa Jaraczewskiego – Dyrekto-
ra Muzeum Józefa Piłsudskiego, wnuka Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan Łukasz w pre-
zentacji multimedialnej przedstawił historię pobrania i przewiezienia ziemi z pobojowi-
ska pod Konarami na kopiec sowiniecki w Krakowie a następnie na ręce Wójta Gminy Kli-
montów przekazał dokumentację fotograficzną z ww. przedsięwzięcia. 

W sesji udział wzięli: przewodniczący Rady Gminy w Klimontowie Czesław Fijałkow-
ski wraz z radnymi, europoseł Paweł Zalewski, władze gminy, rotmistrz Robert Mazur, 
hrabia Juliusz Karski, Michał Bojanowski, Andrzej Nowak Arczewski, Marek Lis oraz 
mieszkańcy gminy. W Gminnym Ośrodku Kultury uczestnicy mogli obejrzeć wystawę 
pn. Cmentarze Bohaterów Bojów Legionowych na terenie województwa świętokrzyskiego 
udostępnioną przez dr hab. prof. UJK Urszulę Oettingen.      (dwa zdjęcia z sesji – poniżej)

obchody 100 rocznicy



GŁOS KLIMONTOWA 5

bitwy pod konarami
O godzinie 12:15 Uczestnicy obchodów udali się na Cmentarz Wojenny Legionistów 

Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchowskich gdzie Wójt Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski powiedział: „Szanowni Państwo, drodzy Goście i mieszkańcy naszej gminy. Spo-
tykamy się w miejscu najważniejszym w naszych obchodach 100. rocznicy bitwy pod Kona-
rami. To tutaj, w tej ziemi spoczywają prochy poległych legionistów. Tu rokrocznie 11 listo-
pada, niezależnie od orientacji politycznych, pod pomnikiem gromadzą się delegacje mło-
dzieży szkolnej, przedstawiciele partii, organizacji społecznych, władz samorządowych oraz 
przedstawiciele mieszkańców naszej gminy. Składają hołd i swoją obecnością świadczą pa-
mięć o poległych za naszą wolność legionistach. To w tym miejscu w którym obecnie się znaj-
dujemy przemawia do nas historia i wydarzenia z przed 100 lat...”. 

Następnie ksiądz kanonik Henryk Hendzel – proboszcz parafii p.w. św. Józefa w Kli-
montowie i ksiądz Marcin Chyl - duszpasterz prawosławny z Sandomierza odmówili mo-
dlitwę ekumeniczną. Przedstawiciele władz samorządowych w hołdzie poległym złożyli 
wieniec i oddali im cześć. (cztery zdjęcia z uroczystości – po lewej)

✳ ✳ ✳
O godz 13:30 w Konarach odbyły się uroczystości nadania imienia „Bohaterów Bitwy 

pod Konarami” Szkole Podstawowej w Konarach. Mariola Kania – Prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Konary przeczytała Akt Nadania, który został przekazany Dyrektor Szkoły 
Renacie Gabrieli Janiuk-Sierant. Tablicę pamiątkową odsłonili rodzice chrzestni: Elżbie-
ta Widuch – właścicielka Firmy ELWID i Leszek Galata – Radny Powiatowy, a tablicę po-
święcił proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach ksiądz kanonik Zbigniew 
Kuras. Następnie zaproszeni goście obejrzeli montaż słowno-muzyczny zaprezentowany 
przez uczniów. Honorowym gościem Uroczystości Nadania imienia szkole była Małgorza-
ta Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty.               (dwa zdjęcia po prawej)

✳ ✳ ✳
W sobotę wieczorem na klimontowskim rynku odbył się uroczysty capstrzyk z udzia-

łem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Wiesława Święchowicza 
i władz gminnych, w którym udział wzięły także Grupy Rekonstrukcji Historycznych: Tra-
dycyjny Oddział C i K Regimentu Artylerii Fortecznej Nr 2 barona Edwarda von Beschi – 
Twierdzy Kraków, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów 
z Kielc, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 3 Galicyjski Pułk Piechoty „Krakowskie Dzieci”, 
Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich Szwa-
dronu Kawalerii, Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Oddziału Partyzanckiego AK Ję-
drusie z Tarnobrzega, 13 Kieleckiej Drużyny Kawalerii Harcerskiej im. 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich oraz Orkiestra Dęta Grupy Azoty KiZCHS Siarkopol Grzybów.

(cztery zdjęcia z capstrzyku – poniżej)

ciąg dalszy relacji z obchodów 100. rocznicy bitwy pod konarami na stronie 6
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obchody 100 rocznicy 
bitwy pod konarami

dokończenie relacji ze stron 4 i 5

W niedzielę w południe przy upamiętniającym bitwę obelisku w Konarach mszę odpra-
wił bp pomocniczy diecezji sandomierskiej Edward Frankowski. Po mszy św. został ode-
grany hymn państwowy. Następnie Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski (zdjęcie 
po prawej) przywitał przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie:

„Szanowni Państwo, dostojni Goście, Drodzy Mieszkańcy gminy Klimontów. Dzisiaj 
spotykając się pod obeliskiem, kończymy trzydniowe uroczystości upamiętniające setną 
rocznicę Bitwy pod Konarami. Obchody wydarzeń z przed 100 lat, rozpoczęliśmy uroczy-
stą sesją Rady Gminy podczas której pani dr Urszula Oettingen z Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach przedstawiła przebieg zdarzeń tej historycznej bitwy – dzień po 
dniu. Następnie oddaliśmy cześć i honor pod „Pomnikiem bohaterskiej pamięci legionistów 
poległych w Bitwie pod Konarami” na Górach Pęchowskich, gdzie we wspólnej ekumenicz-
nej modlitwie poleciliśmy Bogu duszę zabitych w bitwie. Dopełnieniem uroczystości było 
nadanie imienia szkole podstawowej w Konarach. Wczorajszym capstrzykiem na Rynku 
w Klimontowie podczas którego odczytano apel poległych legionistów wezwaliśmy do goto-
wości w dzisiejszych uroczystościach.

Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj tu w miejscu zlanym krwią poległych. Do-
kładnie 100 lat temu o tej porze roku w maju gdy przyroda budziła się do życia, gasło 
niejedno ludzkie życie legionistów I Brygady Józefa Piłsudskiego. Wśród grona kilku ty-
sięcy legionistów, którzy znaleźli się pod Konarami w 1915 r., byli ludzie z różnych warw 
społecznych: chłopi, mieszczanie i ziemianie – ludzie prości i wykształceni, biedni i bo-
gaci, młodzi tacy jak gimnazjalista Wincenty Borończyk, czy starsi jak Wacław Siero-
szewski – prezes Polskiej Akademii Literatury. Pragnienie wolnej i niepodległej Polski 
łączyło ich w walce. Tu na tych terenach które widzimy przed i za nami w wioskach do-
okoła nas leżących (Kozinka, Beradzu – Płaczkowicach, Pokrzywiance, Woli Konarskiej, 
Przepiórowie, Kamieńcu, Kaczycach, Grabinie, Swojkowie, Górach Pęchowskich) toczy-
ły się ciężkie boje legionistów (wchodzących w skład armii austro-węgierskiej) z armią 
carsko-rosyjską. 

Były to boje o tyle przykre, że choć jak na wojnie, śmierć nieobecna być nie może i choć 
„Pan Bóg kule nosi” to ciężko było zabijać wroga, który miał inny mundur, lecz pod nim 
kryło się polskie serce. Naprzeciw siebie walczyli Polacy znajdujący się w obcych armiach, 
którzy zostali zmobilizowani i powołani do nich przez ówczesne władze zaborcze. W wal-
kach pozycyjnych nie było to tak silnie odczuwalne. Jednak gdy dochodziło do walki wręcz 
– na bagnety jak na przykład na Kozinku, Górach Pęchowskich, Płaczkowicach, w Prze-
piórowie, Kamieńcu i Swojkowie, wtedy w żołnierskiej głowie tliły się myśli rozdarte – we-
dług relacji jednego z legionistów „albo ja zginę albo on, albo ja go zabiję albo on mnie”.

Szanowni Państwo, Drodzy Goście, współcześnie nie mamy takich dylematów. Żyjemy 
w wolnej, niepodległej Ojczyźnie. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że wolność nie jest 
dana narodowi raz na zawsze. Trzeba o nią dbać i pielęgnować. Każdy z nas musi sobie 
zadać pytanie – jak najlepiej służyć Ojczyźnie w czasach pokoju, jak być dobrym patrio-
tą i obywatelem Polski w XXI wieku. Manifestujmy swój patriotyzm. Nie wstydźmy się na-
szych uczuć do Polski. Uczmy nasze dzieci miłości do Ojczyzny.

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że obchody upamiętniające poległych legionistów 
stały się doskonałą lekcją historii. Przybliżyły wydarzenia rozgrywającej się na naszych te-
renach bitwy z przed 100 lat i dostarczyły każdemu z nas chwil refleksji i zmusiły nas do 
odnowienia patriotycznych postaw.”

✳ ✳ ✳
W imieniu Wojewody Bożentyny Pałki–Koruby wystąpił Wicewojewoda Świętokrzyski 

Paweł Olszak. Tablicę z okazji 100. Rocznicy Bitwy pod Konarami z napisem „TU PRZED 
STU LATY WALCZYLI POLSCY LEGIONIŚCI O WOLNOŚĆ OJCZYZNY CZEŚĆ ICH PA-
MIĘCI, SPOŁECZEŃSTWO GMINY KLIMONTÓW, 17 MAJ 2015 r.” odsłonili Wicewoje-
woda Świętokrzyski – Paweł Olszak, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – 
Kazimierz Kotowski, Wójt Gminy Klimontów – Marek Goździewski, a miejscowa szko-
ła podstawowa, której w piątek nadano imię Bohaterów Bitwy pod Konarami, otrzyma-
ła sztandar. Tablica jak i sztandar zostały poświęcone przez bpa Edwarda Frankowskiego. 
Odbył się apel poległych, po nim oddana została salwa honorowa przez żołnierzy z kielec-
kiego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Pod obeliskiem oficjalne delegacje 
złożyły wieńce, zapłonęły również znicze. Oprawę uroczystości zapewnili: Poczty Sztan-
darowe, Orkiestra Reprezentacji Sił Powietrznych Wojska Polskiego z Radomia, członko-
wie grup rekonstrukcyjnych.              (dwa zdjęcia w środku po prawej)

✳ ✳ ✳
Po oficjalnej części rocznicowych obchodów na Stoku Narciarskim w Konarach odbył 

się Piknik Legionowy. Zgromadzeni wysłuchali koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił 
Powietrznych Wojska Polskiego z Radomia, obejrzeli plenerową prezentację i pokaz, re-
pliki armaty polowej, repliki karabinu Maschinengewehr, namioty sztabowe z kancelarią, 
obozowisko z polowym punktem opatrunkowym, kuchnię polową z Kochkuste, bateryjne 
stanowisko telefoniczne, stanowisko do ćwiczeń pchnięć bagnetem, legionowy sprzęt oko-
powy (miotacz min, ekspozycja broni i amunicji). Mogli również wziąć udział w turnieju 
historycznych gier planszowych. Zaprezentowano umundurowania i uzbrojenia legioni-
sty Józefa Piłsudskiego. Prezentację historyczną pt. „Konary – miejsce chwały odrodzone-
go Oręża Polskiego” i pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego zaprezentowali rekonstruktorzy 
Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Roz-
strzygnięty został konkurs plastyczny, wiedzy historycznej o I Wojnie Św. na ziemi kli-
montowskiej oraz pieśni patriotycznej i żołnierskiej. Każdy mógł posmakować grochówki 
z żołnierskiego kotła.                     (zdjęcie po prawej na dole)

✳ ✳ ✳
Mieszkańcy Gminy Klimontów od 13 do 18. maja mogli także oglądać wystawę pn. 

„Józef Piłsudski na pomnikach w II Rzeczypospolitej” użyczoną przez Muzeum Historii 
z Kielc.
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Bitwa pod Konarami 
– walki i Brygady legionów Polskich Pod kozinkiem, Beradzem, 
Płaczkowicami, Pokrzywianką, wolą konarska, górami Pęchowskimi, 

graBiną, swojkowem, kamieńcem, PrzePiórowem, garBowicami

ciąg dalszy na następnej stronie

W wyniku ofensywy wojsk państw centralnych (Nie-
miec, Austro-Węgier) na początku maja 1915 r. pod Gor-
licami i Tarnowem został przełamany front, wojska rosyj-
skie zostały rozbite i rozpoczęły odwrót. W zaistniałej sy-
tuacji nastąpił ruch wojsk austro-węgierskich i wchodzą-
cej w jej skład I Brygady Legionów z ufortyfikowanych po-
zycji nad rzeką Nidą koło Pińczowa (z 10/11 V) w kierun-
ku wschodnim ku Wiśle. Pułki I Brygady (I płk dowodzo-
ny przez mjr Edwarda Rydza-Śmigłego, II płk pod dowódz-
twem kpt. Leona Berbeckiego, III płk, którego dowódcą był 
mjr Mieczysław Ryś-Trojanowski) szły przez Śladków Mały 
koło Chmielnika, mijały umocnione fortyfikacje rosyjskie 
nad rzeką Czarną nieopodal Staszowa. Kawaleria I Bry-
gady z dowódcą Władysławem Beliną-Prażmowskim była 
w awangardzie polskich oddziałów i przeprowadzając re-
konesans zmuszała do odwrotu jazdę rosyjska i zajmowała 
opuszczone okopy z zasiekami tak jak np. pod Staszowem, 
Bogorią. Kolumnę maszerujących oddziałów polskich za-
mykała artyleria której dowódcą był z pochodzenia Czech 
Ottokar Brzoza-Brzezina i oddziały sanitarne z naczelnym 
lekarzem I Brygady dr Stanisławem Rouppertem. I Armia 
gen Wiktora von Dankla, w skład której wchodziła25 dy-
wizja piechoty dowodzona przez arcyksięcia Piotra Ferdy-
nanda Habsburga i 4 dywizja piechoty dowodzona przez 
gen. Bellmonda przesuwały się forsownym marszem na-
przód za wycofującymi się oddziałami rosyjskimi, by sto-
czyć w maju 1915 r. bitwy pod Opatowem i Konarami. 4 dy-
wizja piechoty wojsk austro-węgierskich (w jej skład wcho-
dziła I Brygada Legionów Józefa Piłsudskiego jako odwó-
d-rezerwa) przesuwała się pod osłoną kawalerii cały czas 
naprzód, i idąc przez Bogorię, Zagorzyce, Szczeglice dotar-
ła 15 V pod Konary. Tutaj marsz oddziałów legionowych 
został zatrzymany, a kawaleria Beliny-Prażmowskiego nie 
posuwała się już dalej – była ostrzeliwana przez artylerię 
wroga znajdującą się na przeciwległych wzgórzach, w od-
ległości kilku – kilkunastu kilometrów po drugiej stro-
nie rzeki Koprzywianki. 16 V Sztab I Brygady znajdował 
się w chłopskiej chacie przed Konarami i tam po otrzyma-
niu rozkazów z dowództwa armii podjęto decyzję że: I płk 
z mjr. Rydzem-Śmigłym miał atakować Grabinę, Kurów. II 
płk z kpt. Berbeckim miał uderzać w kierunku na Swojków, 
Włostów. III płk z mjr. Trojanowskim miał pozostać w re-
zerwie I Brygady w Pokrzywiance. 

Z 16/17 V Komenda I Brygady przeniosła się do Pokrzy-
wianki i tam noc na kwaterach spędził III płk mjr. Tro-
janowskiego. Obok Konar założył „punkt opatrunkowy 
I płk” dr Jakowicki (było to na Woli Konarskiej, gdzie żoł-
nierze austro-węgierscy kradli chłopom słomę ze stodół, 
szczególnie byli w tym procederze aktywni „Pepiczki” – 
czyli Czesi). 17 V następuje „rozrywanie I Brygady na czę-
ści do łatania dziur na froncie”, w godzinach popołudnio-
wych nastąpił wymarsz VI batalionu z kpt. Albinem Saty-
rem-Fleszarem do Gorzkowa jako wsparcie walczącej tam 
z Rosjanami 25 dywizji piechoty arcyksięcia Piotra Habs-

burga. W dniu 17 maja Komenda I Brygady i legioniści z III 
płk mjr. Trojanowskiego odeszli z Pokrzywianki, masze-
rowali przez Ułanowice do Domoradzic i tam zatrzymali 
się koło dworu wraz ze sztabem 8 płk piechoty płk Mietzla 
z „Pepiczkami” (jemu podlegał J. Piłsudski).

Od 16 V pozycje wojsk austro-węgierskich były silnie 
ostrzeliwane przez armię rosyjską, nastąpił początek inten-
sywnych walk ruchomych. I Brygada J. Piłsudskiego została 
porozrywana na bataliony, kompanie, plutony, które „łatały 
dziury na froncie”, na tych odcinkach gdzie Austriacy, Czesi 
– „Pepiczki”, Węgrzy – „Honwedzi” nie wytrzymywali na-
poru wroga – cofali się lub poddawali do niewoli. 

Od 15 V wojska austro-węgierskie rozpoczęły ofensywę 
na całym froncie na odcinku od Opatowa po Klimontów. 
W tym dniu atakiem na bagnety zostali wyparci Rosjanie 
ze wzgórza nr 282 (przechodziło ono w kolejnych dniach 
z rąk do rąk, a ostatecznie zostało utrzymane i obsadzone 
przez oddziały austro-węgierskie i legionowe), które znaj-
dowało się na wschód od Beradza w kierunku na Góry 
Pęchowskie (dziś znajduje się tam pomnik legionistów, 
wzniesiony i poświęcony w 1929 r.). 16 V szwadron legio-
nowej kawalerii przeprowadzającej zwiad w kierunku Ko-
nary – Kozinek – Kurów był silnie ostrzeliwany przez Ro-
sjan znajdujących się w rejonie wzgórz koło Grabiny. I i II 
płk piechoty legionów zostały podporządkowane 8 płk 
piechoty dowodzonemu przez płk. Augusta Mietzla i le-
gioniści rozpoczęli swe krwawe boje u boku Austriaków 
i Czechów w rejonie Pokrzywianki, Kozinka, Beradza, 
Gór Pęchowskich, Grabiny i Płaczkowic. Natomiast II płk 
legionów rozpoczął walkę z wrogiem na odcinku w kie-
runku Płaczkowice, Garbowice, Kaczyce, Swojków, Prze-
piórów, Kamieniec.

W dniach 16–17 maja pod Opatowem została rozbita 
przez Rosjan 25 dyw. piechoty austro-węgierskiej, w wyni-
ku czego sytuacja na froncie od Iwanisk do Klimontowa 
skomplikowała się i wojska rosyjskie na tym odcinku nie 
tylko broniły się ale i skutecznie kontratakowały. 16 V II 
płk kpt. Berbeckiego rozpoczął atak w kierunku Swojkowa 
i Włostowa. I batalion tego pułku z kpt. Stanisławem Sła-
wem Zwierzyńskim rozpoczął swój atak z Płaczkowic. Le-
gioniści idąc szybkim marszem, a później w tyralierze, za-
trzymali się przy wiatrakach w Beradzu (dziś już nie istnie-
ją, niedaleko znajduje się figurka z krzyżem i posesja pań-
stwa Grabowców) i Garbowicach, a boczne skrzydła od-
działu posuwały się szybko na Kaczyce i Swojków. Batalion 
II tego pułku z kpt. Ludwikiem Piskorem pędził szybką ty-
ralierą na Malżyn i okopał się tam. Nacierających legioni-
stów ostrzeliwali Rosjanie od strony Słoptowa, jednakże le-
gioniści zdobyli skrzyżowania dróg i wzgórza w Kaczycach. 
Podporucznik Józef Tunguz-Zawiślak (murarz z Warsza-
wy) ze swym oddziałem zdobył 2 karabiny maszynowe 
i wziął 38 jeńców. Tak to opisał gen. Berbecki w swym pa-
miętniku: 

„Z kompanią Narbutta Tunguz pod Swojkowem 
Wziął dwa karabiny pierwsze maszynowe. 
Tunguz wali naprzód, wiara wrzeszczy hura! 
Wzięto cekaemy, a i jeńców chmura”.
Podczas dalszego ataku w godzinach popołudniowych 

kpt. Berbecki połączył prawe skrzydło I batalionu z lewym 
II batalionu, aby nie powstał luka pomiędzy nacierającymi 
oddziałami legionowymi. Piechotę II płk kpt. Berbeckie-
go w natarciu wspierała V bateria artylerii por. Boruckiego 
która ostrzeliwała piechotę rosyjską nacierającą od strony 
Malżyna. III kampania której dowódcą był por. Aleksan-
drowicz-Kostek otoczyła wieś i folwark Swojków i zmusiła 
oddziały rosyjskie do odwrotu biorąc 54 jeńców.

O zmierzchu tego dnia rozpoczął się atak na Włostów 
i równocześnie z flanki (z boku) 10 baterii artylerii ostrzeli-
wało wieś Grabinę przygotowując w ten sposób atak I płk. 
legionów w tym kierunku. Przed wieczorem wysunięte pa-
trole I batalionu II płk doszły do Włostowa na szosę Opa-
tów – Sandomierz, jednakże w nocy z 16/17 V kpt. Berbecki 
cofnął swe oddziały, Swojków przekazał do obsady Austria-
kom i wyrównał linię frontu od Kaczyc do wiatraku przed 
Garbowicami. 17 V po południu II płk wycofał się z tych 
pozycji na otwartej przestrzeni, ponieważ był silnie ostrze-

liwany przez artylerię, w wyniku czego spłonął wspomnia-
ny wiatrak i paliły się chłopskie chaty w Garbowicach.

16 V I płk mjr. Rydza-Śmigłego przed wieczorem szedł 
przez Pokrzywiankę, Kozinek, las kozinowski w kierunku 
wzgórza nr 282 (na Górach Pęchowskich) i Grabiny, ocze-
kując sygnału do ataku. Jednakże po godzinie 21:00 gdy już 
pierwsze linie legionistów były 200 metrów przed okopa-
mi wroga przyszedł rozkaz wstrzymania ataku (byli w tym 
dniu z I płk również brygadier Piłsudski i szef sztabu Ka-
zimierz Sosnkowski). Część legionistów pozostała na pozy-
cjach, a część wycofała się do Pokrzywianki – m.in. V bata-
lionów z kpt. Kazimierzem Herwinem-Piątkiem, którzy na-
stępnego dnia mieli atakować sąsiednie wzgórza, a w nocy 
z 18/19 V byli w pogotowiu przyszykowani do ataku. Cały 
czas I Brygada i jej oddziały „są rozrywane” – i tak np. 17 V 
VI batalion III płk z kpt. Albinem Satyrem-Fleszarem skie-
rowany został do Gorzkowa do 25 dywizji arcyksięcia Pio-
tra Ferdynanda Habsburga, a 18 V I batalion I płk z kpt. 
Burhardtem-Bukackim odmaszerował do Miłoszowic, by 
„zatkać lukę” pomiędzy 25 dywizją a 4 dywizją gen. Bell-
monda. 17 V po południu komenda I Brygady i sztab 8 płk 
piechoty płk Mietzla przenieśli się z Pokrzywianki do Do-
moradzic, gdzie przywożeni byli ranni walczący pod Swoj-
kowem, opatrywani przez lekarza II płk dr Piestrzyńskie-
go. Następnie 18 V tabory pułkowe, sztab I Brygady i I płk 
przemieścił się do Wysoczek Małych, a „zakład sanitarny 
brygady” do wsi Łukawica.

19 V oddziały legionowe podporządkowane płk Miet-
zlowi (8 płk piechoty III i II batalion legionów, 8 baterii ar-
tylerii) dostały zadanie wyrzucenia Rosjan ze wzgórza i za-
jęcia przestrzeni pomiędzy Płaczkowicami a Kozinkiem. 
V batalion z kpt. Herwinem-Piątkiem przystąpił z animu-
szem do wykonania rozkazu. IV kompania tego batalionu 
atakowała Kozinek. I i III posuwała się tyralierą w centrum, 
a II kompania wykonywała ruch oskrzydlający. Wojska ro-
syjskie skupiły na tym odcinku dużą ilość artylerii, któ-
ra lawiną „szrapneli” i „kuferków” intensywnie i skutecz-
nie ostrzeliwała legionistów z V batalionu. O 12:00 w po-
łudnie część legionistów z V batalionu zaczęła się wycofy-
wać a większość „Pepiczków” (2 bataliony) zaczęła podda-
wać się do niewoli. 

Po południu ciężko ranny został dowódca V batalionu 
kpt. Herwin-Piątek i oddział otrzymał rozkaz wycofania się 
za rzekę Koprzywiankę. 
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W wyniku tych walk straty w V batalionie były duże – 
dr Jan Gołąb przesłał meldunek do Komendy I Brygady do 
Wysoczek Małych, że ma dużą ilość rannych i że brakuje 
mu wozów, by ich wywieźć do „zakładu sanitarnego bry-
gady” w Łukawicy. Na rozkaz naczelnego lekarza I Brygady 
dr Stanisława Roupperta został oddelegowany do Pokrzy-
wianki, by pomóc dr Gołębiowi dr Felicjan Sławoj-Skład-
kowski. 19 V dr Składkowski (późniejszy premier II Rze-
czypospolitej w latach 30 XX w.) z 12 wozami przez Wito-
wice dotarł do Pokrzywianki. Był upalny dzień, wozy scho-
wano za chałupami, a lekarz Składkowski poszedł do domu 
na wzgórzu we wsi Pokrzywianka, gdzie był sztab III płk 
i dr Jan Gołąb. Za wsią słychać było intensywną strzelaninę 
karabinową, pogoda ze słońca zmieniła się w burze i obfity 
deszcz. Do Pokrzywianki do domu na wzgórzu wpadł pa-
trol sanitarny z Kozinka z wiadomościami, że wycofująca 
się linia tyralierska Austriaków okopuje się nieopodal wio-
ski. Po wyjściu z domu na wzgórzu (gdzie obecnie mieszka-
ją państwo Saniawowie) taki stan ujrzeli lekarz Składkow-
ski i kpt. Wyrwa-Furgalski. Postanowili na 9 wozach ode-
słać rannych z Pokrzywianki do szpitala polowego w Łu-
kawicy i Pęcławicach. Legioniści kpt. Wyrwy-Furgalskie-
go wyszli z chłopskich chat aby wspierać wycofujące się od-
działy (Austriaków i Czechów) i osłaniać przybyłą za wio-
ski 4 baterię artylerii por. Marcelego Śniadowskiego. Ar-
tyleria ulokowała się na pagórku za wioską i ostrzeliwała 
atakujących Rosjan nacierających od strony Płaczkowice – 
Kozinek. Artylerzyści por. Śniadowskiego po wystrzeleniu 
amunicji do ostatniego naboju powstrzymali nacierających 
Rosjan i wycofali się za wioskę uzupełnić amunicję. 

Tego dnia – 19 V – po południu, przy obfitym deszczu, za 
wioską Pokrzywianką zbierał się rozbity V batalion – stracił 
45 ludzi, wśród legionistów brak było kpt. Herwina-Piątka 
i por. Mikołaja Sarmata-Szyszłowskiego. Do niewoli wzięto 
38 jeńców, którzy pod eskortą 3 legionistów odprowadzeni 
zostali do Ułanowic. Tam też udał się dr Składkowski, aby 
zdać meldunek (znajdującemu się we dworze Chajęckich 
w Ułanowicach) Piłsudskiemu o V batalionie i przedstawić 
prośbę o interwencję u płk Mietzla, aby zluzował V batalion. 
Ciężko rannego pod Kozinkiem w głowę kpt. Kazimierza 
Herwina-Piątka legioniści nieśli 2 km na płachcie namioto-
wej a następnie włożyli go na furę, którą został przewieziony 
do zakładu sanitarnego I Brygady. Natomiast por. Sarmat-
Szyszłowski odnalazł się i powrócił z 2 karabinami rosyjski-
mi i lichtarzem z kul zrobionym (2 dni później 21 V zginął 

pod Kozinkiem, a kpt. Herwin-Pią-
tek zmarł 20 V około godz. 20:15 – 
zwłoki pochowano w lasku obok Pę-
cławic, a nowym dowódcą V batalio-
nu został mianowany kpt. Józef Ol-
szyna-Wilczyński). 20 V z Ułano-
wic przemieścił się V batalion do Po-
krzywianki, zostały obsadzone po-
zycje na lewo od wzgórz Kozinkow-
skich w Woli Konarskiej, a strate-
giczne wzgórze nr 282 na Górach Pę-
chowskich zostało utrzymane, po-
mimo że przechodziło kilka razy 
z rąk do rąk… (19 V o 1.00 w nocy 
odbijają je Austriacy, o 4:30 Rosja-
nie zdobyli wzgórze od tyłu, a o 6:00 
rano opanowują je Austriacy). 

W wyniku tych bojów do 20 
V straty były duże wśród legioni-
stów, dużo Czechów poddawało 

się do niewoli rosyjskiej, co powodowało przewagę wro-
ga. Gdy jedni, jak legioniści dzielnie walczyli i bronili się, 
drudzy to marnowali ale i tak uważali się „za bohaterów” 
– jak płk Mietzel ze swymi „Pepiczkami”, który na depe-
szę pochwalną od gen. von Dankla odpowiedział słowami 
„Wielkiego bohatera” – „oder siegen” tzn. umrzeć lub zwy-
ciężyć. 21 V o świcie nastąpił atak V batalionu legionistów 
na okopy żołnierzy rosyjskich znajdujące się przed Kozin-
kiem i w obrębie wioski. Wojska rosyjskie zaczęły się zbie-
rać w kotlinie folwarku Beradz, o czym został powiadomio-

ny mjr Rydz-Śmigły i legionowa artyleria, która zaczęła ich 
ostrzeliwać. Po południu około 17:00 Rosjanie rozpoczę-
li atak, zostali jednak zatrzymani przez znajdujący się na 
polu bitwy III batalion legionów, który jednocześnie wraz 
z mjr. Śmigłym zajął wzgórze nr 244 (znajdujące się na Ko-
zinku obok Gór Pęchowskich). Ataku Rosjan nie wytrzy-
mało jednak lewe skrzydło V batalionu walczącego w oko-
licy Płaczkowic i legioniści zaczęli się wycofywać (co zanie-
pokoiło mjr Śmigłego obawiającego się okrążenia) – lecz po 
pewnym czasie zawrócili i zajęli wnęki na łące naprzeciwko 
wroga. W wyniku dalszych walk Rosjanie zajęli Płaczkowi-
ce, V batalion się wycofał, a III batalion został osamotnio-
ny i wycofał się walcząc na bagnety. Mjr Rydz-Śmigły po-
został z częścią żołnierzy na ważnym strategicznie wzgó-
rzu nr 244, które stanowiło jakby „zawiasy” frontu na tym 
odcinku walk. O tych ciężkich bojach pod Kozinkiem tak 
wspominał po latach oficer sztabu I Brygady J. Piłsudskie-
go Tadeusz Zbigniew Kasprzycki: „…od Pokrzywianki wi-
dać już, co za piekło w lasku i w dolinie, przez którą jest do-
stęp do naszych linii…”, a Piłsudski mówił: „…Zbysiu, trze-
ba pojechać… do nich…”. 

Straty wśród legionistów były duże. Został zabity por. Mi-
kołaj Sarmat-Szyszłowski (ten sam, który 19 V odnalazł się 
po ciężkim boju pod Kozinkiem), a którego żona była sanita-
riuszką w I Brygadzie – jego ciało pozostało na stoku góry za-
jętej przez Rosjan. Do Pokrzywianki zwożono rannych, któ-
rych opatrywał dr Jakowicki i przybyły tu dr Składkowski. 
21 V wieś Pokrzywianka była zapchana wojskiem (były tu 
wycofujący się V i część III batalionu, a druga część III ba-

talionu była z mjr Rydzem-Śmigłym za wsią, na wzgórzu nr 
244). Po uzgodnieniach mjr Śmigłego z mjr Grassi z 8 płk 
piechoty, V batalion i kawaleria zostały odesłane do Ułano-
wic, a odcinek drogi Pokrzywianka – Ułanowice został ob-
sadzony przez 2 kompanie legionistów. Po południu w tym 
dniu dotarł do Pokrzywianki z „płatoczkiem biełyj” i ran-
nym ppor. Marą na plecach żołnierz rosyjski rodem z Besa-
rabii. W innym przypadku wzięty do niewoli żołnierz rosyj-
ski, z pochodzenia Polak, wołał: „…Panowie, ja już pół roku 
na Was czekam…”. Cały czas podczas tych walk legioniści 
krwawo walczyli i ponosili straty, ale również brali dużą licz-
bę jeńców, wśród których byli też Polacy zmobilizowani do 
armii carskiej.

Po tych walkach Komenda Brygady i V batalion znala-
zły się w Ułanowicach obok dworu Chojeckich. Tam u no-
wego dowódcy 8 pułku piechoty gen. Jemricha (zastąpił on 
nieudolnego płk Mietzla) interweniował Józef Piłsudski, 
by III batalion został zluzowany na odpoczynek do Uła-
nowic. 21 V do Pokrzywianki jako wsparcie legionistów 
przyszli Węgrzy (2 bataliony z 12 płk „Honwedów”), któ-
rzy razem z III batalionem 22 V przystąpili do ataku na las 
Płaczkowicki i las Kozinkowski. Podczas tego ataku boczną 
część lasu Płaczkowickiego zajęli Węgrzy atakujący drogę 
z wąwozem, jeden z plutonów legionistów wziął84 jeńców, 
a 4 kompania III batalionu – 120. W lesie tym „Honwedzi” 
i Polacy walczyli na bagnety. W dalszej części walk część le-
gionistów atakowało Rosjan okopanych na drodze do Bera-
dza, szli cały czas naprzód lecz w odległości około 20 m zo-
stali powstrzymani przez silny ogień karabinów maszyno-
wych i zaczęli się stopniowo wycofywać. 

Podobnie atak na las Kozinkowski nie doszedł do celu, 
bo „Honwedzi” rozłożeni na prawo od III batalionu nie 
zdołali oskrzydlić Rosjan od północy. Następnego dnia 
23 V pod osłoną nocy Rosjanie wycofali się z Kozinka i III 
batalion zajął północną część wzgórz Kozinkowskich. 23 V 
w niedzielę Komenda Brygady i V batalion znajdowały się 
w Konarach. II płk kpt. Berbeckiego zajął pozycje na wzgó-
rzach po południowej stronie rzeki Koprzywianki naprze-
ciwko Przepiórowa, Kamieńca a sztab tego pułku był we 
dworze Reklewskich w Konarach. III batalion I płk mjr Ry-
dzaŚmigłego znajdował się na wzgórzu nr 244 za Pokrzy-
wianką. W tym dniu przybyli ochotnicy z Królestwa, któ-
rzy uzupełnili straty wśród poległych i rannych. 
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I płk mjr Rydza-Śmigłego zasilili ochotnicy z Zagłębia 
Dąbrowskiego, a III płk mjr Rysia-Trojanowskiego ochotnicy 
z Płocka i Łodzi. Mjr Trojanowski wysłał pismo do Komendy 
Brygady, aby sztab III płk mógł się połączyć z V batalionem 
stacjonującym w Konarachi – III płk zaczął się na nowo od-
twarzać (ówczesny oficer sztabu I Brygady Tadeusz Zbigniew 
Kasprzycki mówił, że straty były duże wśród rannych, cho-
rych, zaginionych – 15 V I Brygada liczyła około 5 tys. Le-
gionistów, a 30 V mimo uzupełnienia ochotnikami stan li-
czebny wynosił 4300 legionistów). Od 23 V nastąpiło „sca-
lanie” I Brygady w jedną całość i legioniści zajęli linię fron-
tu od Kozinka do Kujaw. 23 V w „Zielone Świątki” do szta-
bu II płk kpt. Berbeckiego przyszedł rozkaz ataku na Przepió-
rów, w którym miał wziąć udział II płk i I batalion I płk kpt. 
Stanisława Burhardta-Bukackiego, odwołany spod Wygieł-
zowa. Natarcie to wychodziło ze wzgórz Konarskich i Woli 
Konarskiej (tutaj spało w stodołach część legionistów idących 
spod Kozinka do Konar) w ten sposób, że od strony Konar 
z lewej strony posuwał się pułk armii 4 dywizji na Brzeziny 
(folwark między Kamieńcem a Kopcem), w środku natarcia 
na Przepiórów i Kamieniec szedł II płk i I batalion I płk, a na 
prawo od Przepiórowa i Garbowic atakowali Rosjan „Hon-
wedzi” – Węgrzy. Jeden z legionistów walczących w tej bi-
twie Wincenty Solek tak wspominał: „…amunicję przełożyć 
do chlebaków, zabrać konserwy i suchary, rynsztunek zostawić 
i zbiórka, mamy zająć umocniony folwark Przepiórów. Iść ci-
cho, słuchać komendy! Wśród huku strzałów, świstu i bzykania 
kul, nie widząc w ciemności nic oprócz jarzącej się przed ocza-
mi wstążki ognia, biegniemy co sił, tyraliera w prawo i padam 
w tyralierze. I znów nowe: Naprzód biegiem marsz! Zrywam 
się jak pod zimny prysznic i zgięty jak scyzoryk przebiegam kil-
kadziesiąt kroków, kątem oczu dostrzegając osuwające się na 
ziemię cienie trafionych kulą. Padnij! Bagnet na broń!...”.

Atak na pozycje rosyjskie rozpoczął się wieczorem. 
III batalion II płk atakował Przepiórów, I batalion II płk 
wsparty oddziałem karabinów maszynowych atakował 
Kamieniec, pozostałe kompanie II batalionu z 7 karabi-
nami maszynowymi po dojściu okopały się w odległości 
100-200 m od Przepiórowa, gdzie przed nimi był dwór Ry-
tlów (obsadzony przez Rosjan) otoczony białym murem ze 
strzelnicami i dworskie stodoły zapalone o północy przez 
Rosjan. II i III kompania II płk atakowała okopy między 
Przepiórowem a Kamieńcem, I batalion II płk szturmo-
wał Kamieniec i okopy między Kamieńcem i Brzeziną 
(folwark z dworem).

Oddziały legionistów parły w ciemnościach cały czas 
naprzód, opanowując krok po kroku teren znajdujący się 
w rękach wroga. Nie brakowało przykładów męstwa, od-
wagi, poświęcenia… I tak np. sierżant Jerzy Dańko w ata-
ku na Przepiórów walcząc na bagnety pokonał jednego ofi-
cera i kilku żołnierzy. W plutonie Wacława Lipińskiego-
Sochy, który walczył pod Kamieńcem, na ogólną liczbę 44 
– 20 było rannych a i kilku zabitych, jak np. młody łodzia-
nin Jerzy Młocki-Szletyński. Jako dowódca jednej z kom-

panii walczył równie boha-
tersko, jak pod Swojkowem, 
tak i pod Kamieńcem ppor. 
Józef Tunguz-Zawiślak. 
Pozostałe oddziały znajdu-
jące się na skrzydłach na-
tarcia albo stały w miejscu 
albo cofały się, co powo-
dowało, że w centrum na-
tarcia były najcięższe walki 
o dwór Rytlów, wieś Prze-
piórów i Kamieniec. Przed 
północą 23 V „Honwedzi” 
na prawym skrzydle natar-
cia zaczęli cofać się na Gar-
bowice, a na lewym skrzy-
dle natarcia pułk armii 
4 dywizji stał w miejscu i nie posuwał się naprzód. W wy-
niku podpalenia dworskich stodół w Przepiórowie przez 
Rosjan został oświetlony teren, na którym znajdowały się 
oddziały legionistów – w odległości około 100 – 200 m od 
białego muru dworu Rytlów, gdzie w otworach były usta-
wione karabiny maszynowe. 

W wyniku tak zaistniałej sytuacji kompania por. Jana 
Kraszewskiego-Kruk Czarny (był ranny próbując po-
wstrzymać ostrzał artyleryjski własnej artylerii na jego 
oddział i „Honwedów”, który wysunął się bardzo do przo-
du) została otoczona i pozostałe 2 kompanie na lewym 
skrzydle natarcia zamiast szturmować ruszyły na pomoc 
towarzyszom broni i walcząc wręcz na bagnety zdołały 
się przebić i wycofać. 24 V przyszedł rozkaz wstrzyma-
nia ataku – odwrotu na dawne pozycje na południowym 
brzegu rzeki Koprzywianki pod Konary. Legioniści pod 
ostrzałem wroga poczęli się wycofywać w kierunku po-
łudniowym i tak było z jednym z oddziałów, który wy-
cofywał się spod Przepiórowa w kierunku na Wolę Ko-
narską, Konary, a pozostałe oddziały wycofywały się bez-
pośrednio na Konary i Kujawy. Jeden z legionistów o na-
zwisku Heller wycofywał się mając trzewik pełen krwi 
– myśląc, że to woda. Wycofywał się 
też spod Przepiórowa jeden legioni-
sta, który ukrywał swą płeć, w rze-
czywistości była to kobieta w mun-
durze – Władka Wiśniewska, ran-
na w twarz. Straty legionistów pod 
Przepiórowem i Kamieńcem wyno-
siły około 200 ludzi, a wzięto do nie-
woli 218 żołnierzy rosyjskich i 1 ofi-
cera (według oficera sztabu I Bryga-
dy T. Z. Kasprzyckiego).

Od 24 V do 23 VI rozpoczyna 
się okres walk pozycyjnych, polega-
jących na wzajemnym ostrzeliwa-
niu pozycji wroga, wysyłaniu patroli 
zwiadowczych i budowaniu nowych 
okopów, zasieków, daszków szrap-
nelowych. W wyniku wzajemnych 
ostrzałów artyleryjskich 30 V został 
trafiony pociskiem dwór Reklew-
skich w Konarach, gdzie mieścił się 
sztab II płk. Spłonął on doszczętnie 
i pozostały po nim tylko zgliszcza. 
Nastąpiła również ewakuacja ludno-
ści cywilnej z ostrzeliwanych tere-
nów, i tak np. ewakuowano ludność 
z Płaczkowic do Konar wraz z żywym 
inwentarzem zwierzęcym i dziećmi 
chorymi na ospę. W takich warun-
kach dużą rolę odgrywał oddział sa-
nitarny lekarzy i sanitariuszy, którzy 
szczepili ludność miejscową przeciw-
ko chorobom zakaźnym (np. w Ol-
bierzowicach) i doraźnie pomagali 
w problemach zdrowotnych. I tak np. 
od 24 V lekarz Felicjan Sławoj-Skład-
kowski leczył mieszkańca Konar Jana 
Gawrona, bo kopnął go koń i złamał 
mu kość ramieniową. Był on żołnie-
rzem – szeregowcem w armii carskiej 
(rosyjskiej) i w 1914 r. został na po-
czątku wojny ciężko ranny pod Lu-
blinem. Od IX 1914 r. do IV 1915 r. 

był leczony w szpitalu w Moskwie, a następnie zwolniony 
ze służby wojskowej do miejsca urodzenia – wsi Konar. Dr 
Składkowski obawiał się, że Austriacy mogą go rozstrze-
lać lub powiesić jako szpiega (taki przypadek miał miej-
sce w sąsiedniej wiosce Kujawach) i wysłał go na lecze-
nie do „Zakładu Sanitarnego Brygady”, zostawiając soł-
tysowi wioski pokwitowanie – w razie powrotu Rosjan – 
za zabranego Jana Gawrona. (W ramach ciekawostki po-
zwolę sobie przytoczyć, iż wnuk Jana Gawrona żyje obec-
nie w wiosce Pokrzywianka w domu pod nr 7 i nazywa się 
Mieczysław Gawron, a podobnie jak dziadek Jan z Konar 
jest ciemnowłosy, wysokiego wzrostu, ma słabość do koni 
i je hoduje).

Na początku czerwca Brygadier Józef Piłsudski wy-
dał rozkaz nr 575 omawiający odznaczających się w bo-
jach w okolicy Konar. Wychwaleni zostali m.in. żołnie-
rze i ich dowódcy z V batalionu (kpt. Kazimierz Her-
win-Piątek, Józef Olszyna-Wilczyński), z III batalionu 
(kpt. Wacław Scaewola-Wieczorkiewicz) oraz VI bata-
lionu (kpt. Albin Satyr-Fleszar, por. Franciszek Pększyc-
Grudziński). 
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Bitwa pod Konarami 

rozkAz dzienny BrygAdierA piłsudskiego
Żołnierze!
Kilkudniowe nasze boje pod Konarami były dla nas dotkliwe nie tylko ze względu na mnogość strat kolejowych, lecz i dlatego, że 

aniśmy walczyli złączeni, ramię przy ramieniu, ani też wyniki boju nie mogły cieszyć serca żołnierskiego. Od samego początku bojów, 
będąc w rezerwie dywizyjnej ulegliśmy częstemu losowi rezerw - zostaliśmy rozproszeni na szerokiej przestrzeni, idąc na podparcie 
poszczególnych części frontu. Najcięższe i najprzykrzejsze zadanie spadło na bataliony III i V, które stanęły na najbardziej zagrożonym 
terenie. Z dumą podnieść muszę zachowanie się wypróbowanego III batalionu, który w ciężkim boju i chaosie przez czas pewien był 
jedyną zwartą grupą na szerokim froncie. Trzeci batalion w najcięższych moralnie warunkach zachował się po bohatersku, znacząc 
obficie każdy krok swój krwią własną i wroga. Rozkazem niniejszym wyrażam wszystkim oficerom i żołnierzom tego batalionu głę-
boką wdzięczność w imieniu całego oddziału za dowód, że w najcięższych warunkach żołnierz polski, jeśli nie może wygrać boju, 
to honoru swego bronić potrafi. W szczęśliwszych znacznie warunkach walczył 2 pułk, nie rozerwany przez losy na części. I batalion 
tego pułku, biorąc udział w ataku na szosę Opatowską pierwszy doszedł do nieprzyjacielskich okopów, biorąc karabiny maszynowe 
i licznego jeńca, II batalion dał dowód niespożytej siły moralnej przy nieudanym ataku na Przepiórów, stojąc przez kilkanaście go-
dzin w nadzwyczajnie silnym i bliskim ogniu nieprzyjacielskim i cofnąwszy się jedynie po otrzymaniu na to rozkazu. Pierwszy batalion 
1-go pułku przy ataku na Przepiórów wytrwał wraz z II batalionem aż do odwołania, następnie zaś w brawurowym ataku na Kamie-
niec zdobył kilkaset jeńców. Wreszcie VI batalion dotąd oderwany od macierzystego pnia, służbą swoją zyskał powszechne pochwały 
swych przełożonych. Boje, któreśmy zakończyli, by przejść na razie do względnego spokoju, zostawić muszą głęboki ślad w naszych 
umysłach. Były one dla nas doskonałą szkołą, właśnie dlatego, że wymagały one bardziej niż inne, by nieledwie każdy z oficerów i żoł-
nierzy uczył się dostosowywać swe działania, do działań otoczenia, a zarazem złożył dowód, że dla dobrego żołnierza niema położe-
nia, z którego honorem wyjść nie można. Wśród mnóstwa bohaterskich czynów, dokonanych przez poszczególnych żołnierzy w cza-
sie tych zmiennych co do szczęścia bojów, zaznaczyć chcę w swym rozkazie te, które na szczególne uwzględnienie zasługują.

1. Major Śmigły-Rydz, wziąwszy na siebie zadanie, najczęściej nie odpowiadające, ani jego stopniowi, ani zdolnościom, nie tylko 
sam wytrwał na stanowisku, niezwykle przykrem pod względem moralnym, lecz złożył w bojach o lasek Kozieniecki nowe dowo-
dy niezwykłego męstwa i spokoju przy największem niebezpieczeństwie. Majorowi przedewszystkiem przypisuję, że III batalion nie 
ugiął się przy spełnieniu zadania przewyższającego znacznie siły moralne przeciętnego żołnierza. 

2. Podpor. Zygmunt Żarski-Radoński z III batalionu wykazał w boju o lasek Kozieniecki nadzwyczajną odwagę i sumienność pra-
cy wojennej, stojąc ze swym plutonem a potem zastępując zranionego dowódcę kompanii na zupełnie otwartej pozycji w piekiel-
nym i bliskim ogniu karabinów maszynowych wobec widocznej przewagi nieprzyjaciela. Sam rozniósł w ogniu amunicję wzdłuż linii 
ognia i rozdzielał ją pomiędzy żołnierzy. Wytrwał aż do otrzymania ciężkiej rany w głowę.

3. Podpor. Dorobczyński z III batalionu prowadził swój pluton w największym ogniu w kontrataku na nieprzyjaciela, który już się sil-
nie okopał. Zdobył okopy, biorąc 84 jeńców z oficerem.

4. Podpor. Tunguz-Zawiślak z I batalionu 2 pułku w ataku na Swojków prowadząc prawoskrzydłowy pluton, z własnej inicjatywy 
skierował go przeciwko flankującym atakujący batalion rosyjskim karabinom maszynowym i porywając za sobą swych podkomend-
nych pierwszy wpadł do okopów rosyjskich biorąc kilkudziesięciu jeńców i 2 karabiny maszynowe.

5. Podpor. Kołodziejski z VI batalionu będąc opadniętym w nocy na forpocztach przez całą kompanię grenadjerów rosyjskich, po-
raniony wybuchem granatu (kilkanaście ran) wyprowadza placówkę dzielnym atakiem na bagnety do swego batalionu.

6. Sierżant Dańko Jerzy z I batalionu przy ataku na Przepiórów 23.05, będąc z sekcją na samym przedzie wziął szybkim atakiem na 
bagnety 1 oficera, komendanta służby wywiadowczej i żołnierza. 26.05 na czele 15 ludzi poszedł skrycie pod Kamieńcem do samych 
okopów rosyjskich, gdzie nie pokazując swej siły wezwał nieprzyjaciela do poddania się. Gdy zaś będący w okopach oficer rosyjski, 
komendant kompanii, strzelił do niego, nakazał garstce swych podkomendnych dać salwę do okopów, co miał taki skutek, że się nie-
przyjaciel poddał w liczbie 150 żołnierzy i 1 oficera.

7. Podoficerowie Bernhard Bronisław i Wiśniowski Stanisław obaj z III batalionu wraz z wymienionym wyżej podpor. Dorobczyńskim 
prowadzili nieustanie pluton we wściekłym ataku na okopy nieprzyjacielskie - obaj legli śmiercią walecznych prawie u celu, przed 
poddaniem się Rosjan.

8. Sierżant II batalionu z pułku Brzozowski Zygmunt i szeregowcy Jagoszewski Marian i Urbanowicz Michał po przełamaniu przez 
Rosjan frontu w lesie Płaczkowickim posłani na patrol we trójkę wzięli w Woli Konarskiej jako jeńców 58 żołnierz rosyjskich, ścigają-
cych cofającą się linię 8 pułku.

9. Albin Stanisław, szeregowiec V batalionu dnia 21.05 przy cofaniu się batalionu został w okopie nie zauważywszy odwrotu innych, 
pod krzyżowym ogniem okopał się z dwóch stron, a gdy nadszedł patrol nieprzyjacielski z siedmiu ludzi, ostrzeliwując ich z bliska 
zmusił do złożenia broni i odprowadził jeńców pod ogniem nieprzyjacielskim do komendy pułku.

10. Lachor Jan, szeregowiec tegoż V batalionu, cofając się przy odwrocie z Kozinka ostatni osłaniał celnymi strzałami odwrót swo-
ich, a będąc zupełnie odcięty od swoich schował się w dole na ziemniaki, by po 24 godzinach spędzonych o głodzie przekraść się 
z powrotem do swoich.

Wreszcie z przyjemnością wyrazić muszę wdzięczność i uznanie dla sanitariuszy kompanijnych, którzy nie zważając na silny ogień 
nieprzyjacielskich, wszędzie pełnili swą ciężką służbę, płacąc na równi z innymi żołnierzami krwią własną dług Ojczyźnie. Specjalnie 
dziękuje sanitariuszom VI batalionu Muszyńskiemu Kazimierzowi, Bielohawkowi Arturowi i Siemiginiewskiemu Antoniemu za nad-
zwyczajny akt odwagi, gdy z pod okopów nieprzyjacielskich wynieśli, niestety już martwe ciało powszechnie szanowanego i lubia-
nego kapitana Franciszka Grudzińskiego. Rozkaz niniejszy przeczytać we wszystkich kompaniach, szwadronach, baterjach, oddzia-
łach karabinów maszynowych i wojskowych instytucjach podwładnego mi oddziału.

Konary, dnia 5.06.1915 r.

dokończenie ze strony 7

Groby Legionistów poległych pod Konarami

Widok ogólny pomnika i uczestników uroczystości. 
Przemawia generał Aleksander Jerzy Narbut-Łuczyński.

VI batalion powrócił 21 VI z Żernik do I Brygady ze „sła-
wą, orderami i konserwami austriackimi”. Podczas ostrzału 
artyleryjskiego w dniu 10 VI 1915 r. odbyła się uroczystość 
przekazania sztandaru przywiezionego z USA, ufundowa-
nego przez amerykański Komitet Obrony Narodowej. Mia-
ło to miejsce za Wolą Konarską na skraju lasu Płaczkowskie-
go, gdzie przy pięknej pogodzie w asyście III batalionu kpt. 
Scaewoli-Wieczorkiewicza i plutonu kawalerii z Bolesławem 
Wieniawą-Długoszewskim odbyła się defilada pododdzia-
łów, zakończona salwą honorową przed brygadierem Józe-
fem Piłsudskim i jego sztabem. Odegrano Mazurka Dąbrow-
skiego i Marsz I Brygady, a przybyli z USA przedstawiciele – 
Aleksander Dębski, Balbin Figler, Krzemiński, wręczyli Jó-
zefowi Piłsudskiemu pamiątkowy złoty zegarek i 7.500 dola-
rów na pracę niepodległościową, na co Komendant I Bryga-
dy odpowiedział: „…złożony na me ręce datek umożliwi prze-
prowadzenie nie jednego zamiaru, który bez pieniędzy pozo-
stać mógł na zawsze w sferze dobrych chęci…”.

W dniu 23 VI okopy rosyjskie pozostały puste, nastąpi-
ło wycofanie wojsk rosyjskich (25 dywizja arcyksięcia Pio-
tra Ferdynanda Habsburga po wypowiedzeniu w V 1915 r. 
wojny Austro-Węgrom przez Włochy została pod koniec 
VI odesłana na front włoski), a w ślad za nimi na Bidziny, 
Ożarów ruszyła armia austro-węgierska i I Brygada Legio-
nów Polskich, walcząc dalej dla dobra Ojczyzny i jej wy-
zwolenia.

Straty I Brygady, która rozpoczynając walki pod Ko-
narami liczyła około 5 tys. żołnierzy wynosiły (według 
H. Zielińskiego): 96 poległych (10 oficerów i 86 szeregow-
ców), 420 rannych (25 oficerów i 395 szeregowców), 54 za-
ginionych, 137 chorych, których odesłano z szeregów I Bry-
gady. Według T. Z. Kasprzyckiego: 104 poległych (9 ofice-
rów, 13 podoficerów, 82 szeregowców) 404 rannych (24 ofi-
cerów, 50 podoficerów, 330 szeregowców) , 54 zaginionych 
(3 podoficerów, 51 żołnierzy). Reasumując musimy pamię-
tać, że ci co zginęli w tej bitwie pod Konarami, za Ojczyznę 
swą ofiarę życia nie złożyli na darmo. Większość legioni-
stów to byli ludzie bardzo młodzi, liczący od kilkunastu do 
dwudziestu paru lat (np. Wincenty Borończyk, Kazimierz 
Herwin-Piątek, Franciszek Pększyc-Grudziński, Mikołaj 
Sarmat-Szyszłowski). Polegli oni i nie doczekali się wolnej 
Ojczyzny, jednak pamięć o nich i innych bohaterach tam-
tych walk nie umarła, żyje i żyć będzie… I niech dla nas 
wszystkich mottem będą słowa Józefa Piłsudskiego: „…Na-
ród, który nie pamięta o swojej historii – przeszłości, przesta-
je być suwerennym narodem…”.

Artykuł ten został oparty na ówczesnych czasopismach, 
relacjach, wspomnieniach, pamiętnikach walczących legio-
nistów i ich dowódców oraz źródłach archiwalnych.

 Piotr Lipiec
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AnnA PiątkowskA 

Prośba do księżyca

Zapytałam Księżyca, dlaczego jest smutny?

Powiedział, że świat jest okrutny. 

Ludzie smutni, zmartwieni, bez radości

Tyle problemów, brak nadziei i zazdrości.

Nie patrz tak ponuro, twoja poświata to otucha.

Gwiazda nad tobą jest moją drogą i wspomnieniem.

Nie zdradzi, świeci, nieosiągalna... lecz głucha.

Myśl o dalekiej ku tobie drodze to jedno westchnienie.

Czy świat jest dziwny? – Nie wiem wcale.

Chcę prostych rozwiązań, aby pójść dalej.

Tamta smutna twarz jest jak pusty dzban.

Daj znak Księżycu! Czy dobrze jest tu, czy tam?

Rosamond

Koleżanki
Dla Ani Bzdyry

Koleżanki, koleżanki!
Upojne noce, słodkie poranki.

Gdy plotkują u fryzjera, 
Są zazdrosne jak cholera!

Wszyscy Aniu Cię kochamy,
Twoją twórczość podziwiamy:

Bo jest piękna i urocza,
Widzę szczęście w Twoich oczach.

Wiersze cudne, oczy śliczne
Zielone i romantyczne.

Maki kochasz i malujesz,
Alanowi dedykujesz...

Alan wspaniały kolega
I za spódniczkami biega.

Spać nie dają Mu słowiki,
Więc leci do Ameryki,

Żeby wiersze Twe promować
I dolarów nie żałować. 

Aniu! Tomiku Ci gratuluję, 
Serdecznie pozdrawiam, rączki całuję.

Do Czytelnika
Jestem pod wielkim wrażeniem po przeczytaniu niniej-

szej pracy. Posiada znamiona pracy naukowej, wymagała 
głębokiej wiedzy, rozeznania w temacie genealogii i znajo-
mości historycznej życia XIX-wiecznego małego prowincjo-
nalnego miasteczka. Na uwagę zasługuje podjęcie się tego 
tematu, bo przecież temat rodziny znajduje czołowe miej-
sce w literaturze polskiej i obcej. Tutaj przegląd rodzin do-
tyczy obrazu ich powiązań więzami krwi, rodzin rzemieśl-
niczo-mieszczańskich. 

Z takowych wywodzi się ród Przybylskich. Autorka 
oparła się na danych urzędowych z różnych źródeł, stąd jest 
to ogląd realistyczny, zgodny z faktami. To spojrzenie wy-
magało wielkiej wiedzy czerpania ze źródeł, łączenia gene-
alogicznego poszczególnych osób i faktów. Rodzina – jak 
podają źródła – jest to grupa społeczna złożona z małżon-
ków i dzieci a także osób połączonych pokrewieństwem, 
powinowactwem. Te powiązania i związki zostały tutaj do-
skonale uwypuklone. 

Ciekawe są też losy członków Rodziny, często nie do koń-
ca rozwikłane, tajemnicze, związane z brakiem dokumentów 
i świadków tamtych dni. Początek XX wieku w naszej bliż-
szej i dalszej rodzinie obfitował w liczne podróże do Ame-
ryki Północnej, za chlebem. Większość emigrantów wróci-
ła. Wrócili do Europy, Polski i Klimontowa. Myślę, że uczu-
ciem wiążącym tę Rodzinę była specjalna więź, nawet mi-

było (nie) minęło...
Wstęp do książki Barbary drop z domu Przybylskiej „Było minęło, przeszłości ślad. Klimontów, Genotyka”.

łość i przywiązanie do Klimontowa. To jest kultywowa-
ne do dziś przez kolejne pokolenia Jej członków. Obiegowo 
mówi się, że „historia lubi się powtarzać”, a więc najstarszy 
syn autorki Michał Drop jest profesorem w szkole średniej 
w Chicago, Illinois USA. Tam znalazł dom i pracę. Córka 
Anny Magdalena jest lekarzem w Salt Lake City, Utah USA. 
Moja siostra Barbara z Przybylskich Drop jest stomatolo-
giem. Całe życie zawodowe poświęciła uprawianiu nauki 
i kształceniu studentów stomatologii na Uniwersytecie Me-
dycznym w Lublinie. Jej pasją zawsze była historia, a tak-
że utrzymywała razem z Mężem i dziećmi ścisłe związki 
z Klimontowem i tutejszą rodziną, Po śmierci Naszego Ojca 
był najwyższy czas, aby następnym pokoleniom opowiadać 
o ich przodkach, gdyż na nim skończyła się i zamknęła epo-
ka Przybylskich, tak ściśle związanych z Klimontowem. 

Myślę, że nasza Rodzina została tutaj pokazana po-
przez liczne związki, jako nasza „mała ojczyzna”. Dzięki 
ciekawemu spojrzeniu na klimat prowincjonalnego mia-
steczka, mogę wyobrazić sobie jak żyli nasi przodkowie. 
Na podsumowanie przytoczę słowa świętego Jana Pawła 
II, które nie wymagają komentarza: „Rodzina jest wspól-
notą świętą, jest komuną osób zjednoczonych miłością”. 
Warto więc sięgnąć do tego opracowania. 

Polecam zatem
Anna Piątkowska de domo Przybylska 

– siostra Barbary Drop

Ostatnie zajęcia z j. angielskiego w ramach projektu 
„Mały człowiek wielkie możliwości”, realizowanego w Szko-
le Podstawowej w Goźlicach przez Stowarzyszenie Ziemia 
Goźlicko–Ossolińska, odbyły się 28 maja tego roku. Środ-
ki na realizację tego przedsięwzięcia pochodzą z Unii Eu-
ropejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego). Oprócz 
zajęć językowych odbywały się również zajęcia naukowo–
przyrodnicze oraz matematyczne, na których uczniowie 
klas IV-VI mogli poszerzać swoją wiedzę. Dzięki zakupio-
nym pomocom dydaktycznym mogli w łatwy sposób po-
znawać i lepiej zrozumieć nowe pojęcia.

Uczestnicy projektu wzięli również udział w zajęciach 
wyjazdowych, m.in. do CNK, gdzie mogli pobawić się na 
poważnie prądem, poznać tajemnice ludzkiego ciała czy 
mechanizmy rządzące światem i kosmosem. Pod koniec 
maja odbyły się zajęcia terenowe w Górach Pieprzowych, 
gdzie uczniowie poznawali tamtejszą florę i faunę.

Projekt stworzył szansę dzieciom z małej wiejskiej szko-
ły na zdobycie dodatkowej wiedzy, ugruntowanie już posia-
danych wiadomości, a tym samym pozwolił zwiększyć ich 
szanse na zdobycie dobrego wykształcenia. Wszystkie za-
jęcia w trakcie projektu prowadzone były wg zasad równo-
ści szans płci.

mały człowiek – wielkie możliwości
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W pierwszy czwartek maja wierni dekanatu Klimontów 
wybrali się wraz ze swymi duszpasterzami na Jasną Górę, 
aby tam uczestniczyć w czuwaniu modlitewnym w intencji 
nowych powołań kapłańskich. 

Czuwanie rozpoczęło się o godz. 16:00 drogą krzyżo-
wą na wałach jasnogórskich. Następnie był czas na osobistą 
modlitwę i zwiedzanie sanktuarium, jak też na wzmocnie-
nie organizmu posiłkiem. 

O godz. 21:00 uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim, 
prowadzonym przez ojca paulina. Pasterskiego błogosła-
wieństwa udzielił abp częstochowski Wacław Depo. Ksiądz 
arcybiskup spotkał się także z nami tuż po apelu w kapli-
cy Cudownego Obrazu. Pasterz Archidiecezji Częstochow-
skiej przypomniał, że ma sandomierskie korzenie, przez co 
czuje się związany mocno z naszą diecezją, wyraził radość 
z naszej obecności, a także podzielił się świadectwem swo-
jego powołania kapłańskiego, które zrodziło się właśnie na 
Jasnej Górze. 

O godz. 22:00 ks. Bogdan Król, proboszcz parafii Cho-
brzany, przewodniczył modlitwie różańcowej, w której po-
wierzaliśmy Matce Bożej różne intencje zapisane na kart-
kach i złożone w koszyku przed obrazem częstochowskiej 
Madonny. 

O godz. 22.45 zespół muzyczny z parafii Olbierzowi-
ce pod opieką ks. Michała Wrony rozpoczął koncert pieśni 
ku czci Matki Bożej. Wierni chętnie włączali się do śpiewu 
znanych utworów, przez co koncert tak naprawdę miał wy-
miar wspólnej modlitwy do Matki Bożej. 

Następnie przyszedł czas aby się wyciszyć i przygoto-
wać do Mszy Świętej. Uroczystą Eucharystią o północy roz-
poczęliśmy obchody uroczystości św. Stanisława biskupa 
i męczennika, patrona Polski i naszej diecezji. Mszy Świę-
tej przewodniczył dziekan dekanatu ks. Ignacy Koziński, 
kazanie wygłosił ks. Robert Capała z Klimontowa, konce-
lebrowali księża z dekanatu oraz nasz rodak ks. Krzysztof 
Kilarski, misjonarz w Dubaju, którego Opatrzność Boża 
tego dnia ściągnęła do Częstochowy. 

Po Mszy św. ks. Krzysztof podzielił się z nami świadec-
twem i historią swojego powołania kapłańskiego. Potem 
znów był czas na osobistą modlitwę przed obrazem Mat-
ki Bożej, po czym wspólnie odśpiewano litanię loretańską, 
koronkę do Miłosierdzia Bożego i pieśni Maryjne. 

Czuwanie zakończyło się ok. godz. 3 nad ranem wspól-
nym odśpiewaniem godzinek. Wszyscy wrócili do domów 
napełnienie mocą łaski Bożej i zbudowani wspólną modli-
twą przed tronem Matki Bożej.

W INTENCjI 
POWOłAń

Zajęcia w ramach Zielonej Szkoły odbyły się 25-27 maja br. Klasy piąte wraz z wycho-
wawcami kolejny raz miały możliwość wyjechać w Tatry – do Poronina, gdzie w uroczym 
ośrodku Limba, uczestniczyły w zajęciach. Zielona Szkoła od kilku lat cieszy się uzna-
niem, uczniowie mają możliwość poznawać tereny polskich gór, przyrodę i architekturę 
oraz gwarę góralską. Uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, poznają produkty i da-
nia regionalne, kupują rękodzieło, jako pamiątki dla bliskich. Zajęcia w ramach Zielonej 
Szkoły to także dobra szkoła życia. Samodzielność w codziennym gospodarowaniu kie-
szonkowym, umiejętność pracy w grupie, aklimatyzowanie się wśród rówieśników oraz 
respektowanie ustalonych reguł – to szansa na przyjemne spędzanie czasu poza budyn-
kiem szkolnym. To coś więcej niż wycieczka, to duża dawka wiedzy, umiejętności i emocji. 
W tym roku dzieci zwiedzały Zakopane, korzystały z dobrodziejstwa ciepłych źródeł na 
basenach termalnych w Szaflarach, oglądały film o przyjaźni. Wielką atrakcją dla wszyst-
kich był bal przebierańców połączony z ogniskiem i dyskoteką. Nie przeszkadzał nawet 
ulewny deszcz, który napełniał górskie strumienie błyskawicznie.

Uczniowie przygotowali plakaty i szkice na temat profilaktyki uzależnień, sporządzili 
karykatury wychowawców, brali udział w rozgrywkach bilardowych oraz turnieju futbolu 
stołowego. Pobyt był bardzo udany, wróciliśmy w doskonałych humorach i z apetytem na 
zwiedzanie w kolejnych latach…

Organizatorzy dziękują państwu Annie i Jarosławowi Sobolewskim za przygotowanie 
paczek z łakociami i żywnością na czas podróży dla uczestników Zielonej Szkoły. Podzię-
kowania ślą także do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kli-
montowie za wsparcie finansowe wyjazdu. 

Dzieci mogły skorzystać z zajęć, które wskazywały pozytywną stronę życia bez nałogów, 
w miłej i estetycznej atmosferze podziwiały piękno górskiego krajobrazu, wykazały się talen-
tem plastycznym i aktorskim przygotowując plakaty i ich prezentowanie. Mamy nadzieję, że 
taka forma zajęć jest atrakcyjnym uzupełnieniem działań edukacyjnych i wychowawczych.

wychowawcy klas piątych PSP Klimontów

zielona szkoła 
– Poronin i zakoPane
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ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Sas Tarnawski

Kamienica w Palermo

Rozdział IV
Podczas pobytu w niewoli na Sycylii, 

żołnierze włoscy eskortowali jeńców au-
striackich do pracy przy żniwach. Panował 
słoneczny letni dzień, który nagle zmienił 
się w chmurny i burzliwy. Wszyscy się oży-
wili i ze zdziwieniem patrzyli na biegnącą 
młodą kobietę z rozpuszczonymi kruczymi 
długimi włosami, z uniesioną do góry ręką 
ze sztyletem w dłoni. Jeniec Leonard Tar-
nawski był przekonany, że kobieta chce go 
przebić sztyletem, więc błyskawicznie pod-
bił jej rękę do góry lecz sztylet nie wypadł 
z dłoni niewiasty na ziemię. Nadbiegł żoł-
nierz w czarnym mundurze i uderzył kobie-
tę w plecy, kolbą długiego karabinu i gło-
śno ją zbeształ, używając podwórkowej łaci-
ny w stylu włoskim. Cudownie ocalony Le-
onard pomyślał, że to jakaś wariatka chciała 
go poczęstować sztyletem lecz Włosi pod-
czas kolacji wyjaśnili mu, że kobieta nie jest 
obłąkana ale znajduje się w żałobie po tra-
gicznej śmierci swego syna, który poległ na 
froncie austriacko–włoskim od kuli żołnie-
rza Franciszka Józefa.

Matka jest w wielkiej rozpaczy po 
śmierci ukochanego syna, niestety nie wie 
od czyjej kuli zginął na wojnie lecz w swej 
krwawej zemście ślubowała sobie, iż zaszty-
letuje pierwszego napotkanego żołnierza 
w mundurze austriackim. W tradycji wło-
skiej jest to wendeta czyli zemsta za zabój-
stwo krewnego, szczególnie podtrzymywa-
na na Korsyce i Sycylii. Dziewczyna może 
przebić nożem swego narzeczonego, który 

Dowód osobisty Leonarda Tarnawskiego wydany już w Rzeczpospolitej Polskiej 

misję, w skład której wchodzili starsi oficero-
wie włoscy tj. majorzy i pułkownicy, ponad-
to cywilne władze miasta np. burmistrz mia-
sta Palermo. Jednym z mianowanych przez 
dowództwo włoskie tłumaczy wojskowych 
został jeniec – sierżant Leonard Tarnaw-
ski. Otrzymał nawet osobny pokój do pra-
cy umysłowej w charakterze tłumacza i pisa-
rza wojskowego, który mieścił się na I piętrze 
zabytkowej kamienicy w centrum pięknego 
miasta Palermo – stolicy Sycylii.

Codziennie o godz. 13:00 dowożono au-
tami obiady dla oficerów i podoficerów wło-
skich, pracujących w sztabie umysłowo. 
Z przywileju tego korzystał tłumacz – Le-
onard Tarnawski, któremu do pokoju, żoł-
nierz podawał obiad, składający się z zupy 
i drugiego dania, a do picia dzbanek wina 
i dzbanek słodkiej wody oraz owoce cytru-
sowe. Wielkim przysmakiem we Włoszech 
są wyborne winniczki, które romantycz-
ny kucharz przyrządzał w następujący spo-
sób: żywe ślimaki traktował grubą warstwą 
morskiej soli, w której biedne winniczki po-
zostawały przez noc. Rano wykładał je na 
gęste sito i płukał obficie zimna wodą, po 

Stanisław Sas Tarnawski – poeta i re-
gionalista z Klimontowa znalazł się w gro-
nie wyróżnionych w konkursie organizo-
wanym przez Polish American Poets Aca-
demy w USA. 

Jego wiersze znalazły się w opubliko-
wanej niedawno antologii „Mój Ty ziemski 
aniele”. To kolejne wyróżnienie klimonto-
wianina za ocenaem.

Akademia założona w New Jersey 
przez Barbarę Alex Aleksandrowicz, po-
etkę, krytyka literackiego a także wielo-
letnią dziennikarkę, zrzesza kilkuset po-
etów z całego świata, głównie z Polski 
i USA. 

Publikacje wydawane są w Stanach 

wiersze z klimontowa Ponownie 
wyróżnione za oceanem

Zjednoczonych, Kanadzie i Australii a to-
miki składają się z wierszy nagrodzonych 
i wyróżnionych przez Akademię. Najnow-
sza antologia opatrzona tytułem „Mój Ty 
ziemski aniele” została wydana z okazji 
Dnia Matki i jest swoistym hołdem złożo-
nym wszystkim mamom.

Swoje miejsce mają tutaj również 
wiersze Stanisława Sas Tarnawskiego, 
który ponownie znalazł się w gronie wy-
różnionych przez Polish American Poets 
Academy. Jego wiersze znalazły się rów-
nież w poprzednich antologiach: „Jaskół-
ki brwi w pół uniesione”, „W łańcuchy za-
kute marzenia” oraz w miłosnej antologii 
„Wielkiej miłości spotkanie”.

Stanisław Sas Tarnawski to znany re-
gionalista i animator kultury. Obecnie 
związany w Biblioteką Gminną w Kli-
montowie. Jest przewodnikiem po zabyt-
kach Ziemi Sandomierskiej oraz człon-
kiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich. 

W 2013 roku został nagrodzony tytu-
łem „Najlepsi z Najlepszych” gminy Kli-
montów w kategorii „Osobowość”. Obecnie 
publikuje w „Głosie Klimontowa”. Na swo-
im koncie ma także trzy tomiki wierszy. 
Najnowszy nosi tytuł „Łzy Chrystusa”.

Strona  tytułowa tomiku
fot. Małgorzata Płaza

w jej mniemaniu zerwał z nią zaręczyny bez 
ważnego powodu np. zdrady. Inny przykład 
wendety to śmierć seniora rodu, do którego 
przyszedł kapłan z Panem Bogiem, chory 
się wyspowiadał i przyjął Komunię Świętą. 
Następnie oznajmił, żeby z pokoju wyszły 
wszystkie kobiety, a zostali sami mężczyź-
ni: synowie, bracia, zięciowie należący do 
rodziny. Umierający przekazuje im ostatnią 
wolę, mówiąc, że nie zdążył za swego życia 
załatwić wszystkich porachunków ze swym 
największym wrogiem Ernestro Cassaro, 
dlatego nakazuje swym najbliższym krew-
nym kontynuację krwawej zemsty – dlate-
go wendeta rodzi stosunek społeczny opar-
ty na wzajemnej wrogości.

Pierwsze miesiące w niewoli na Sycy-
lii, były ciężkie dla jeńca Leonarda Tar-
nawskiego lecz po opanowaniu przez nie-
go języka włoskiego, awansował na tłuma-
cza i pisarza wojskowego. Jak wynika z za-
chowanych dokumentów, sierżant Leonard 
Tarnawski władał biegle językami: polskim, 
niemieckim i włoskim, dzięki czemu awan-
sował na tłumacza i pisarza i pobierał do-
datek do żołdu, przysługujący miesięcznie 
stosownie do rangi sierżanta.

Koszary znajdowały się na obrzeżach Pa-
lermo, a biura sztabu wojskowego mieściły 
się w kamienicy w centrum miasta. Ofice-
rowie i podoficerowie włoscy oraz jeńcy au-
striaccy pracujący w sztabie umysłowo, do-
jeżdżali do pracy codziennie wojskowymi 
samochodami. W sztabie odbywały się prze-
słuchania austriackich oficerów  przez Ko-

czym wrzucał je do wrzącej wody jak pie-
rogi. Gotowane ślimaki odcinał nożem od 
skorupek i wykładał na dużą głęboką patel-
nię i przez kwadrans dusił w złocistym oleju 
z sycylijskich wonnych oliwek z dodatkiem 
soli i białej papryki, orientalnych ziół ii zie-
lonych warzyw do smaku, a rozkoszy pod-
niebienia dopełniał przecier ze świeżych 
bordowych jak krew pomidorów dojrzałych 
w sycylijskim słońcu.

Polacy z wielką ostrożnością i bardzo 
powoli degustowali pyszne winniczki, ni-
czym sos z królewskich jesiennych boro-
wików, natomiast Włosi połykali winnicz-
ki jak bocian żabę, popijając je czerwonym 
wytrawnym winem.

Tłumacz Leonard Tarnawski będąc 
emerytowanym nauczycielem matematy-
ki LO w Klimontowie, podczas zbierania 
grzybów na Wistkach, wśród złoto–czer-
wonych liści dębu zobaczył niezwykle uro-
kliwe winniczki i chciał je przyrządzać po 
włosku jak w Palermo lecz jego żona Anna 
stanowczo się mu sprzeciwiła.
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W środę 3 czerwca br. na boisku szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie dzieci z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli 
gminy Klimontów wzięły udział w OLIMPIADZIE PRZEDSZKOLAKA. Organizatorami 
Olimpiady byli: dyrektor szkoły mgr Elżbieta Czajkowska i nauczyciele oddziałów przed-
szkolnych przy  PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie: mgr Ewa Bokwa, mgr Jo-
anna Hamerska oraz mgr Małgorzata Miłek.

Głównym celem OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKA było integrowanie grup przedszkol-
nych, propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu będących  alternatywną formą spę-
dzania czasu wolnego dla dzieci. W tej wesołej imprezie wystartowały dzieci pięcioletnie i 
sześcioletnie. Maluchy miały okazję doświadczyć sportowej rywalizacji, korzystając z ak-
tywności ruchowej.

W konkurencjach sportowych brały udział cztero osobowe drużyny będące przedsta-
wicielami poszczególnych grup przedszkolnych (do każdej konkurencji wytypowane były 
inne dzieci). Zawody sportowe rozpoczęły się HYMNEM OLIMPIJSKIM PPZEDSZKOLA-
KA. Zawodnikom towarzyszył okrzyk Olimpiady: „HIP, HIP HURA ZABAWA NA STO 
DWA!”. Konkurencje przeplatane były zabawami integracyjnymi: „Nie chcę cię”, „Labada”. 
Nad prawidłowym przebiegiem  Olimpiady czuwało jury w składzie: dyrektor szkoły Elż-
bieta Czajkowska, asystent Wójta Gminy Klimontów Bogusław Mrozowski, pielęgniarka 
szkolna Maria Kogut.

Tak wspaniała impreza mogła się odbyć dzięki sponsorom: Komisji do Spraw Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i dyrektora szkoły PSP im.  J. Ossolińskiego w Kli-
montowie Elżbiety Czajkowskiej. Ogromne podziękowania składamy także rodzicom 
dzieci z oddziałów przedszkolnych przy PSP w Klimontowie, którzy aktywnie włączyli się 
do Olimpiady. Zadbali oni o słodki poczęstunek i napoje chłodzące oraz czuwali nad pra-
widłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji. Miłym zaskoczeniem był gest Bogu-
sława Mrozowskiego, który dla wszystkich  uczestników Olimpiady zakupił słodycze.

Na koniec zawodów na szyjach zawodników zawisły pamiątkowe medale, a na buziach 
zagościły radosne uśmiechy. Każdy oddział przedszkolny otrzymał dyplom oraz nagro-
dę, która na pewno wzbogaci kąciki zabaw. Punkty i miejsca uzyskane przez każde przed-
szkole miały wymiar jedynie symboliczny, ponieważ wszystkie biorące udział dzieci były 
zwycięzcami Olimpiady. Impreza przebiegała we wspaniałej atmosferze, a mali zawodnicy 
przeżywali piękne chwile zwycięstwa niczym prawdziwi sportowcy. Sprzyjająca pogoda – 
było ciepło i świeciło piękne słońce. BYŁO RADOŚNIE! BYŁO ŚWIETNIE! BYŁO ZDRO-
WO I SPORTOWO!                         Joanna Hamerska

ale się działo…

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Goźlicach  wzięli udział w III edycji projektu UNI-
CEF „Wszystkie kolory świata”. Koordynatorem projektu była Monika Bajak.

Akcja UNICEFU to odpowiedź na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii cho-
rób rozwijających się w Sudanie Południowym. Miała na celu uświadomić dzieciom, że po-
maganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzię-
ki im zaangażowaniu można uratować życie dziecka. Kształtowała postawy tolerancji 
i otwartości na inne kultury. Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli Majka Jeżowska.

Dzieci wspólnie z rodzicami i babciami szyły specjalne, charytatywne lalki na wzór na-
desłanych szablonów. Były one niezwykłym symbolem pomocy, jakiej chcieli udzielić swo-
im rówieśnikom z biednych krajów. Każda z laleczek miała swoją tożsamość. Uczniowie 
przystępując do prac sami zdecydowali, jaki kraj będzie reprezentować, jaki będzie jej ko-
lor skóry, ubranie, hobby, wiek i imię. Tymi informacjami uzupełnili „akt urodzenia”, któ-
ry został nadany każdej z lalek. Dzięki wspólnej współpracy międzypokoleniowej powsta-
ły małe, szmaciane dzieła sztuki.

Wystawa i kiermasz laleczek, które bardzo szybko znalazły nowych opiekunów nie tyl-
ko wśród dzieci ale i zaproszonych gości, odbyła się19 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawo-
wej w Goźlicach. Zebrane pieniądze w kwocie 340 zł zostały przekazane na konto UNICE-
FU na zakup szczepionek dla dzieci z Sudanu Południowego przeciw najpoważniejszym 
chorobom wieku dziecięcego, a tym samy pozwoli na uratowanie mu życia.

Akcja przyniosła wszystkim uczestnikom, organizatorom oraz gościom wiele radości 
i emocji. Dziękujemy wszystkim za udział.

Monika Bajak – szkoła podstawowa w Goźlicach

iii edycja Projektu unicef 
,,wszystkie kolory świata’’
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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

Już po raz szósty odbyły się 9 czerwca br. Mistrzostwa Gminy Klimontów w lekkiej atletyce szkół podstawowych w Goźlicach. Orga-
nizatorami zawodów byli : Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, Szkoła Podstawowa w Goźlicach, Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Klimontowie, OSP Goźlice, OSP Zakrzów, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Gabinet Medy-
cyny Rodzinnej” Goźlice – Dariusz Kwapiński. W zawodach wystartowało łącznie 120 dzieci z 6 szkół. Najlepsi zawodnicy w danych kon-
kurencjach biegowych i technicznych otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. Zawody zostały rozegrane w 3 kategoriach wiekowych, z 
podziałem na chłopców i dziewczynki. Łącznie na podium stanęło 72 zawodników i zawodniczek.

mistrzostwa gminy klimontów w lekkiej atletyce

„Każdy taniec jest dobry na wszystko” pod takim hasłem 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbył się 10 czerw-
ca br. już po raz trzeci przegląd zespołów tanecznych dzieci z tere-
nu naszej gminy.

Impreza ta skierowana była do wszystkich dzieci szkół podsta-
wowych jak również przedszkoli. Podstawowym celem przeglądu 
była popularyzacja zespołowych form tanecznych oraz wymiana 
pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżo-
wymi zespołami tanecznymi.

Widowisko cieszyło się wielkim zainteresowaniem a nad jego 
prawidłowym przebiegiem czuwało profesjonalne Jury w składzie: 
przewodnicząca Katarzyna Serafin, Alicja Szemraj, Sebastian 
Ocetek oraz Sebastian Goździewski, którzy oceniali  9 układów 
tanecznych zaprezentowanych przez naszych młodych tancerzy i to 
aż w dwóch kategoriach wiekowych tj.: oddział przedszkolny i kla-
sy I-III oraz klasy IV-VI.

Licznie zgromadzona publiczność mogła oglądać różnorodne 
układy taneczne z zakresu tańca nowoczesnego m.in.: disco–dance 
(SP Goźlice i SP Klimontów), hip–hop (SP Nawodzice) oraz nowa-
torskich form tanecznych – breakdance (SP Nawodzice) czy elek-
tro poping i dupstep (SP Nawodzice) i wiele innych. W przerwie na 
scenie mogliśmy oglądać świetny występ Agaty Sajdy, uczennicy 
Gimnazjum w Klimontowie, która swą przygodę z tańcem zaczęła 
w Szkole Podstawowej w Nawodzicach.

Opiekunami i zarazem choreografami poszczególnych zespo-
łów byli Alicja Szemraj – SP Klimontów, Krzysztof Dywan – SP 
Goźlice oraz Szczepan Ewiak – SP Nawodzice.

gminny turniej taneczny
Dzieci za swe występy zostały nagrodzone pucharami, dyplo-

mami, statuetkami oraz drobnymi upominkami, przyznano rów-
nież 2 nagrody indywidualne dla najlepszego tancerza tj. w grupie 
młodszej dla Olgi Mazur z SP Goźlice oraz dla Piotra Olechow-
skiego ze SP w Nawodzicach oraz za najlepszy trik taneczny rów-
nież dla Olgi Mazur. Na zakończenie turnieju została odpalona 
prawdziwa petarda, gdyż zatańczyli najlepsi tancerze tj. Sebastian 
Goździewski, Sebastian Ocetek oraz Szczepan Ewiak w swym 
układzie mieszali różne gatunki taneczne, a przeważał breakdan-
ce, hip hop i dupstep.

Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa w Nawodzi-
cach, zaś w turnieju wzięła udział rekordowa liczba około 90 tan-
cerzy. Dyrekcja Szkoły w Nawodzicach oraz choreograf i współor-
ganizator turnieju Szczepan Ewiak już zapraszają na następny taki 
turniej, na którym z dumą będziemy oglądać dalszy rozwój na-
szych małych tancerzy.

A oto klasyfikacja generalna:
Grupa młodsza: 1 miejsce – Przedszkole Klimontów; 2 miejsce – SP 
Goźlice; 3 miejsce – S.P. Nawodzice.
Grupa starsza: 1 miejsce – SP Klimontów; 2 miejsce – SP Nawodzi-
ce; 3 miejsce – SP Goźlice.
Najlepszy tancerz z gr. młodszej: Olga Mazur (SP Goźlice).
Najlepszy tancerz z gr. starszej: Piotr Olechowski (SP Nawodzice). 
Najlepszy trik taneczny: Olga Mazur (SP Goźlice).

Organizatorzy składają szczególne podziękowania dyrekcji 
i pracownikom GOK w Klimontowie za udostępnienie sceny i na-
głośnienia.

BIEGI KRÓTKIE DZIEWCZYNKI/ChłOPCY – kat. 1 (klasy I):
1 m.: Zuzia Grabowska (Konary); Marcin Wiatrowski (Goźlice)
2 m.: Julia Sowińska (Ossolin); Kacper Nowakowski (Ossolin)
3 m.: Kinga Szczur (Konary); Bartek Koszycki (Złota)
kat. 2 (klasy III-II):
1 m.: Olga Mazur (Goźlice); Kacper Szemraj (Goźlice)
2 m.: Marta Bieniek (Nawodzice); Dominik Skurski (Goźlice)
3 m.: Oliwia Paprocka (Konary); Klaudiusz Ordon (Goźlice)
kat. 3 (klasy VI-IV):
1 m.: Wiktoria Wróblewska (Ossolin); Karol Śmiech (Klimontów)
2 m.: Kinga Mucha (Ossolin); Sylwester Przewlekły (Goźlice)
3 m.: Kasia Frańczak (Klimontów); Piotr Wiatrowski (Goźlice)
SKOK W DAL – kat. 1 (klasy I):
1 m.: Oliwia Michta (Nawodzice); Kacper Moskal (Goźlice)
2 m.: Emilia Szemraj (Nawodzice); Marcin Wiatrowski (Goźlice)
3 m.: Wiktoria Kołacz (Nawodzice); Michał Rączkiewicz (Ossolin)
kat. 2 (klasy III-II):
1 m.: Marta Bieniek (Nawodzice); Kacper Szemraj (Goźlice)
2 m.: Natalia Smykiel (Konary); Daniel Kozieł (Nawodzice)
3 m.: Jagoda Woźniak (Goźlice); Bartosz Mazur (Ossolin)
kat. 3 (klasy VI-IV):
1 m.: Wiktoria Wróblewska (Ossolin); Karol Śmiech (Klimontów)
2 m.: Ola Walicka (Nawodzice); Kacprer Cieciura (Złota)
3 m.: Ola Szemraj (Goźlice); Marcel Zieja (Klimontów)
RZUT PIłECZKĄ PALANTOWĄ – kat. 1 (klasy I):
1 m.: Kinga Szczur (Konary); Kacper Moskal (Goźlice)
2 m.: Zuzia Luzak (Konary); Michał Rączkiewcz (Ossolin)

3 m.: Oliwia Michta (Nawodzice); Kacper Nowakowski (Ossolin)
kat. 2 (klasy III-II):
1 m.: Ania Wiącek (Goźlice); Sebastian Borycki (Złota)
2 m.: Oliwia Paprocka (Konary); Jakub Kucharczyk (Nawodzice)
3 m.: Marta Bieniek (Nawodzice); Adam Nowakowski (Ossolin)
kat. 3 (klasy VI-IV):
1 m.: Natalia Pyszczek (Klimontów); Kacper Cieciura (Złota)
2 m.: Emilia Figacz (Goźlice); Patryk Konecki (Goźlice)
3 m.: Natalia Rzeszowiak (Złota); Karol Śmiech (Klimontów)
RZUT PIłKĄ LEKARSKĄ – kat. 1 (klasy I):
1 m.: Ania Sasak (Goźlice); Marcin Wiatrowski (Goźlice)
2 m.: Kinga Szczur (Konary); Dawid Miłek (Goźlice)
3 m.: Oliwia Michta (Nawodzice); Kacper Nowakowski (Ossolin)
kat. 2 (klasy III-II):
1 m.: Zuzanna Luzak (Konary); Dominik Lasota (Nawodzice)
2 m.: Marta Bieniek (Nawodzice); Bartosz Mazur (Ossolin)
3 m.: Ania Wiącek (Goźlice); Adam Nowakowski (Ossolin)
kat. 3 (klasy VI-IV):
1 m.: Paulina Dąbrowska (Klimontów); Patryk Kordyka (Klimontów)
2 m.: Natalia Pyszczek (Klimontów); Kacper Cieciura (Złota)
3 m.: Marta Bisztyga (Złota); Karol Śmiech (Klimontów)
KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓł:
(1 m. – 3 pkt.; 2 m. – 2 pkt.; 3 m. – 1 pkt.)
1 m.: Goźlice (44pkt.)
2 m.: Ossolin (22 pkt.); Nawodzice (22 pkt.); Klimontów (22 pkt.)
3 m.: Konary (19 pkt.)
4 m.: Złota (13 pkt.)

Wyniki poszczególnych konkurencji:
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Komisja konkursowa wyłoniła 19 maja br. zwycięskie 
szkoły w konkursach ekologicznych. Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, jako jed-
na z trzech pośród 36 szkół, zajęła pierwsze miejsce. Uzyskała 
maksymalną sumę punktów w ocenie form obowiązkowych, 
dodatkowych i w ocenie sprawozdania z realizacji wszystkich 
zadań. Przez cały rok szkolny uczniowie uczestniczyli w róż-
nych działaniach ekologicznych: były to wycieczki do insta-
lacji przetwarzania odpadów w Janczycach i Rzędowie, apel 
z okazji Dnia Ziemi połączony z prezentacją mody śmiecio-
wej, inscenizacjami i montażem słowno-muzycznym o tema-
tyce ekologicznej. Szkoła brała udział w akcji Sprzątanie Świa-
ta, zbiórce baterii i nakrętek, sadzono ogród szkolny z elemen-
tami ogródka energetycznego. Został zorganizowany happe-
ning na temat odnawialnych źródeł energii, uczniowie wraz 
z wychowawcami przemaszerowali ulicami Klimontowa, nad 
bezpieczeństwem uczestników happeningu czuwała policja.

Duża grupa uczniów wzięła udział w teście o odnawial-
nych źródłach energii, klasy młodsze przygotowywały pla-
katy o takiej samej tematyce. Powodzeniem cieszył się kon-
kurs na przygotowanie logo i nazwy schroniska dla zwierząt 
w Marianowie. Wpłynęło ponad 70 prac. Praca uczennicy 
Julii Szemraj zajęła 3 miejsce w konkursie ocenianym przez 
niezależne jury EZGDK, które zastrzegło sobie wyłączność 
decydowania o tym konkursie.

Za zwycięstwo w programie szkoła zdobyła laptop, zaś 
poszczególni uczniowie wygrali: mp-4 i pendrive za zbiórkę 
baterii, piłkę za najlepszy punktowy wynik w konkursie wie-
dzy o odnawialnych źródłach energii, plecak za plakat oraz 
aparat fotograficzny za przygotowanie projektu logo. Szkoła 
otrzymała także zeszyty przygotowane przez EZGDK z in-
formacjami edukacyjnymi z dziedziny gospodarowania od-
padami w Janczycach. Praca dzieci i nauczycieli została do-
ceniona. Zapowiedziano już X – jubileuszową edycję progra-
mu, do której również przystąpimy.

wygrana w konkursie ekologicznym iX edycji 
Programu edukacyjnego ezgdk w Baćkowicach


