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Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu oraz Gościom 

odwiedzającym nasze miasto wielu radosnych chwil, wzajemnej 

życzliwości, rodzinnego ciepła, wewnętrznego spokoju i wiary 

w przyszłość. Niech tegoroczne Święta będą niezapomnianym czasem 

wzajemnego wsparcia, przyjaźni i miłości.

Życzymy, 

aby te wyjątkowe dni 

przyniosły wiele głębokich 

i radosnych przeżyć,

a przy świątecznym stole 

nie zabrakło ciepła 

i rodzinnej atmosfery.

Niech nadchodzący 2021 rok

obdarzy Państwa zdrowiem

i optymizmem, 

będzie czasem realizacji 

osobistych i zawodowych 

zamierzeń i spełnionych marzeń.

Burmistrz i Rada Miejska 
oraz pracownicy UMiG
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Gmina Klimontów złożyła 9 li-
stopada br. wniosek o dofinan-
sowanie projektu pn. „Głęboka 
modernizacja energetyczna bu-
dynków użyteczności publicz-
nej na terenie Gminy Klimontów 
– etap II”, w ramach konkursu 
zamkniętego nr: RPSW.03.03.00
-IZ.00-26-325/20 na składanie 
wniosków o dofinansowanie pro-
jektów ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej 3 Efektywna i zie-
lona energia, Działanie 3.3 Popra-

wa efektywności energetycznej 
z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii w sektorze pu-
blicznym i mieszkaniowym.

Głównym celem projektu jest 
poprawa efektywności energe-
tycznej 8 budynków użyteczno-
ści publicznej oraz ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych na 
terenie gminy Klimontów. Termo-
modernizacją objęte zostaną bu-
dynki: remiz OSP w miejscowo-
ściach: Beradz, Byszów, Konary, 
Nasławice, Pokrzywianka, budy-
nek SP w Klimontowie, SP w Na-
wodzicach oraz ZGKiM  w Kli-
montowie. W ramach projektu 
planowana jest m.in: moderni-
zacja instalacji c.o. docieplenie 
ścian, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, modernizacja oświe-
tlenia, montaż instalacji OZE.

Wartość projektu ogółem 
to 6 699 716,43 zł. Wniosko-
wana kwota dofinansowania: 
5 694 758,97 zł.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Klimontów po-
zyskała środki na budowę i przebudowę następujących dróg:
1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 331020T Szymanowice Dolne 

- wysypisko śmieci”. Długość odcinka: 0,439 km. Ogółem war-
tość projektu: 410 975,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 
253 453,00 zł, co stanowi 61,80% kosztów.

2. „Budowa drogi gminnej Beradz- Kolonia Łownica”. Długość odcin-
ka: 0,525 km. Ogółem wartość projektu: 903 563,00 zł. Wnioskowana 
kwota dofinansowania: 597 494,00 zł, co stanowi 66,12% kosztów.

3. „Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice – Adam-
czowice”. Długość odcinka:  0,684 km. Ogółem wartość projektu: 
676 782,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 440 147,00 zł, 
co stanowi 65,03% kosztów.

4. „Budowa drogi gminnej Zakrzów-Gilówka I”. Długość odcinka:  
0,525 km. Ogółem wartość projektu: 748 293,00 zł. Wnioskowana 
kwota dofinansowania: 490 205,00 zł, co stanowi 65,03% kosztów.

5. „Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne 
przez wieś” – etap II. Długość odcinka: 0,637 km. Ogółem war-
tość projektu: 582 544,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 
374 188,00 zł, co stanowi 64,23% kosztów.

6. „Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice” 
– etap II. Długość odcinka: 0,550 km. Ogółem wartość projektu: 
697 835,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 374 188,00 zł, 
co stanowi 65,18% kosztów.

7. „Rozbudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś –Julianów” 
– etap II. Długość odcinka: 0,715 km. Ogółem wartość projektu: 
679 189,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowana: 441 832,00 zł, co 
sanowi 65,05% kosztów.

8. „Budowa drogi gminnej Płaczkowice-Beradz”. Długość odcinka: 
0,612 km. Ogółem wartość projektu: 600 498,00 zł. Wnioskowana 
kwota dofinansowania: 386 749,00 zł, co stanowi 64,40% kosztów.

9. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Goźlice”. Długość 
odcinka: 1,292 km. Ogółem wartość projektu: 817 000,00 zł. Wniosko-
wana kwota dofinansowania: 653 600,00 zł, co stanowi 80% kosztów.

dofinansowania projektów

Roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu 
użytkowania części parteru przedszkola na żłobek oraz przebudowie 
piętra przedszkola odebrano 18 września br.

Instytucje rozpoczęły swoją działalność po wydaniu pozytywnego  
stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodno-
ści wykonania obiektu z projektem budowlanym przez Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, pozytyw-
nej opinii sanitarnej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Sandomierzu oraz dokonaniu wpisu nowo powstałej instytucji 
w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

W części dot. zmiany sposobu użytkowania części parteru przed-
szkola na żłobek wykonano następujący zakres rzeczowy: roboty 
w zakresie rozbiórki, roboty murowe, konstrukcje, posadzki, tynki 
i okładziny, stolarkę okienną i drzwiową, malowanie, uzupełnienie 
elewacji, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne  zamontowano 
również dźwig towarowy. Koszt wykonanych robót budowlanych 
wyniósł 300 000,00 zł, dofinansowanie to kwota 240 000,00 zł w ra-
mach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 – konkurs Maluch + 2020 pn. „Żłobek w Klimonto-
wie – Kraina Malucha”. W ramach projektu zaplanowano również za-
kup  wyposażenia tj. meble, zabawki, wykładzinę dywanową, wypo-
sażenie aneksu kuchennego, krzesełka, stoliki, pojemniki, elementy 
placu zabaw. Całkowita wartość projektu 450 797,79zł, dofinansowa-
nie 338 372,63 zł.

W części dotyczącej przebudowy piętra przedszkola wykonano: 
roboty w zakresie rozbiórki, roboty murowe, konstrukcja, posadz-
ki, tynki okładziny, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje sanitar-
ne, instalacje elektryczne. Koszt wykonanych robót budowlanych 
wyniósł 110 000,00 zł i został on poniesiony ze środków własnych.

W ramach projektu pn. „Kraina Malucha – Żłobek w Klimon-
towie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego zakupiono  doposażenia do żłobka w postaci mebli, po-
ścieli, zabawek, sprzętu elektronicznego, środków czystości na 
kwotę 178 818,25 zł. Projekt gwarantuje również środki na funk-
cjonowanie instytucji do końca 2021 r. Kosztem kwalifikowanym 
jest również zatrudnienie dwóch opiekunów oraz ich pomocy, 
intendentki, kucharza, wyżywienie dzieci oraz zakup wyprawki 
plastycznej całorocznej. Koszt funkcjonowania żłobka do końca 
2021r. to 337 437,50 zł. Całkowita wartość projektu to 516 255,75 
zł, dofinansowanie 432 255,75 zł.

W ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa” reali-
zowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za-
kupiono  wyposażenie dla przedszkola w postaci mebli, sprzętu 
elektronicznego, zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposaże-
nia kuchni na kwotę 104 600,00 zł. Zaplanowano również po-
wstanie nowego oddziału przedszkolnego, w ramach którego 
zatrudniono nauczyciela i jego pomocy, finansowane jest wy-
żywienie dzieci, zakup środków czystości. Koszt funkcjonowa-
nia nowego oddziału przedszkolnego do końca czerwca 2021 r. 
to 156 200,00 zł. Trzecim zadaniem w ramach przedmiotowego 
projektu jest organizacja dla przedszkolaków do końca czerw-
ca 2021 r. zajęć dodatkowych tj. z gimnastyki korekcyjno-kom-
pensacyjnej, warsztatów małego odkrywcy, kodowania/progra-
mowania, tańca/baletu, logopedycznych wraz z materiałami do 
prowadzenia zajęć . Koszt trzecie go zadania to kwota 109 150,00 
zł. Całkowita wartości projektu to 463 687,50zł, dofinansowanie 
393 187,50 zł.

dLa najMŁodsZYCH 
MiesZkaŃCów
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W tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gmi-
nie Klimontów z powodu epidemii SARS-CoV-2 wyglądały inaczej. 

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski upa-
miętniając 102. rocznicę Odzyskania Niepodległości złożył kwia-
ty i zostały zapalone znicze pod wszystkimi pomnikami na terenie 
Gminy Klimontów. W tym roku wszystkie pomniki pamięci w Gmi-
nie Klimontów były pięknie przybrane kwiatami. Żywe kwiaty stanę-
ły pod pomnikami w Klimontowie, Górach Pęchowskich, Byszowie, 
Beradzu, Olbierzowicach, Goźlicach i Rybnicy, a także w kościołach 
w Klimontowie i Goźlicach.

Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie odebrał kwiaty z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu zakupione 
od producentów chryzantem, którzy nie sprzedali kwiatów w związ-
ku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią ko-
ronawirusa.

obchody Święta 
NiepodległoŚci

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zakończono roboty bu-
dowlane drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka o długości 
186 mb. Wartość zadania (roboty budowlane, nadzór, tablica informa-
cyjna) – 246.591,44 zł, w tym dotacja 197 273,00 zł.

ZakoŃCZono robotY budowLane 

Gmina Klimontów w listopadzie  dokonała nasadzeń sadzonek 
drzew i krzewów w ramach projektu „Promocja produkcji żywno-
ści ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem 
na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności 
w województwie świętokrzyskim”, finansowanego ze środków sa-
morządu województwa świętokrzyskiego na podstawie umowy nr 
108/ROW/2020 zawartej w dniu 14 października 2020 r. 

Głównym celem projektu jest promocja produkcji żywności eko-
logicznej poprzez rozwój pszczelarstwa w województwie święto-
krzyskim dzięki zwiększeniu ilości pożytków pszczelich oraz bio-
różnorodności. 

Posadzeń dokonano na działce nr 323 położonej w Klimontowie 
przy ulicach Zysmana i Batalionów Chłopskich, w ilości 15 szt. sadzo-
nek drzew takich jak Klon tatarski, Surmia, Jabłoń rajska  oraz 20 szt. sa-
dzonek krzewów Budleja Dawida. 

projekt nasadZeŃ 
drZew MiododajnYCH

W ramach wniosku o dofinansowanie z budżetu Województwa  
Świętokrzyskiego zakończone zostały roboty budowlane przebu-
dowy drogi do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś o długości 
105 m. Całkowita kwota kosztów realizacji zadania: 35 499,83 zł, w tym 
dofinansowanie 12 000,00 zł.
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Rosamond
Klimontów, 6 grudnia 2020

Święty Mikołaj

Biskup z Azji Mniejszej po świecie wędruje,
Wszystkim grzecznym dzieciom cukierki daruje.
Czarującą Ninę miłością otuli –
Nad moją Ojczyzną bardzo się rozczuli.

Święty cudotwórca był Biskupem Myry –
Zsyłał marynarzom pomyślny wiatr miły.
Patron zakochanych, podróżnych, żeglarzy,
O bogatych łupach ślepy korsarz marzy.

My także marzymy i w gwiazdy patrzymy,
Czy wyczarowane szczęście zobaczymy?
Żywe renifery ciągną złote sanie,
Może Święty Biskup w Polsce pozostanie?

Na barwnej choince płoną szklane świeczki,
Usiądźmy za stałem, śledzik prosto z beczki.
Święty Mikołaju! Pobłogosław dziatki –
Zaśpiewaj kolędę i spożyj opłatki…

Szkoła Podstawowa w Ossolinie już po raz ósmy zorganizowała Kon-
kurs Pięknego Czytania, który w tym roku odbywał się pod hasłem 
„W cudownym świecie Makuszyńskiego”. Z powodu pandemii koniecz-
ne okazało się przeniesienie go w całości do przestrzeni wirtualnej.

– Mimo niesprzyjających okoliczności podjęliśmy decyzję, by kontynu-
ować tradycję tego przedsięwzięcia, które każdego roku cieszyło się du-
żym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli z regionu świętokrzyskiego. 
Mieliśmy nadzieję, że przynajmniej finał konkursu można będzie zorgani-
zować w sposób stacjonarny. Niestety, z uwagi na aktualną sytuację epi-
demiologiczną, okazało się to niemożliwe – mówi Iwona Staszewska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Ossolinie.

Uczestnicy konkursu poproszeni zostali o nagranie prezentacji wi-
deo z interpretacją fragmentów prozy Kornela Makuszyńskiego. Oce-
niało je jury pod przewodnictwem popularnego aktora Mateusza Da-
mięckiego. W konkursowej komisji zasiedli również: nasza redakcyjna 
koleżanka Małgorzata Płaza-Skowron, ksiądz Wojciech Zasada – po-
eta, animator kultury, twórca teatrów amatorskich oraz reprezentują-
cy Starostwo Powiatowe w Sandomierzu Józef Żuk. Jurorzy zapoznali 
się z prezentacjami indywidualnie, a następnie, podczas wspólnej te-
lekonferencji, ustalili werdykt.

I miejsce wywalczyła Apolonia Staszewska, która również przed ro-
kiem zdobyła w konkursie główną nagrodę w swojej kategorii wieko-
wej, czytając fragment „Starej Baśni” Józefa Ignacego Kraszewskiego. 

MateusZ daMięCki oCeniaŁ 
uCZestników konkursu w ossoLinie

Tym razem zaprezentowała wątek zaczerpnięty z książki „Szaleństwa 
panny Ewy”. II miejsce zajął Karol Rejak, a trzecie – ex aequo: Jagoda 
Gruszecka i Michał Mucha. Wyróżnienia otrzymali: Nikola Drozdow-
ska, Julia Wójcik i Damian Mroczek.

– Dzieci należy pochwalić za inwencję i podjęcie wyzwania, mimo nie-
typowych okoliczności. Jak wiadomo bardzo ważnym elementem wy-
stąpień publicznych, jak sama nazwa wskazuje, jest obecność publicz-
ności, która w naturalny sposób stawia przed uczestnikiem dodatkowe 
wymagania – dla niektórych czytanie w obecności innych ludzi może 
być tremujące, dla innych wręcz odwrotnie – może przysparzać radości 
i specyficznej dyscypliny w efekcie dodającej skrzydeł uczestnikowi i uro-
ku samej prezentacji. Wystąpienia publiczne potrafią obudzić w wystę-
pujących niezwykłe pokłady energii, a teksty czytane wobec innych czę-
sto nabierają w takich warunkach dodatkowych walorów. W tym roku, 
niestety, nie udało się zaprezentować fragmentów prozy publicznie, tym 
bardziej każdemu, kto wystartował w konkursie należą się brawa i uzna-
nie – podkreśla Mateusz Damięcki. – W bardzo wielu interpretacjach 
pojawiały się ciekawe próby postaciowania, a to już pierwszy krok do 
aktorstwa. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Konkurs został do-
finansowany ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego 
i powiatu sandomierskiego. Koordynatorem przedsięwzięcia była Ilo-
na Kosiarska.



GŁOS KLIMONTOWA 5

I etap prac konserwatorskich kruchty w Klasztorze Podominikań-
skim z XVII w. w Klimontowie zakończono 30 września br. 

W ramach prac dokonano remontu konserwatorskiego murów i wy-
praw tynkarskich wewnątrz kruchty, odnowienia dekoracji sztukator-
skich kopuły. 

Podczas prac wykonano izolację przeciwwilgociową wraz z odwod-
nieniem kruchty, wykonano prace przy konsolach łuków sklepiennych 
i gzymsów narożnych wraz z nadprożem wejścia bocznego z zwień-
czeniem portalu wejścia bocznego.

Prace zrealizowano przy dofinansowaniu Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w kwocie 180 000 zł oraz dofinansowaniu przez 
Gminę Klimontów w kwocie 50 000 zł.

W kruchcie Klasztoru pochowany jest Jan Zbigniew Ossoliński – 
marszałek sejmu zwyczajowego w Warszawie w 1601 roku. Tablica 
upamiętniająca zostanie odnowiona w następnym etapie prac kon-
serwatorskich kruchty.

ZakoŃCZenie praC konserwatorskiCH 
w kLasZtorZe podoMinikaŃskiM

W ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych ogłoszono 8 grudnia 
br. wyniki naboru – Gmina Klimontów otrzymała 5,5 mln zł pomocy 
finansowej. 

Na pozyskanie środków Gmina Klimontów złożyła 3 wnioski:
budowa sieci wodociągowej w miejscowości  Kroblice–Pęchowiec  •
o dł. 3 723 m – kwota dofinansowania 1,5mln zł;.
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice o dł.  •
8 765 m – kwota dofinansowania 2 mln zł;
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice  •
i Przybysławice o dł. 8 375 m – kwota dofinansowania 2mln zł.
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Od najdawniejszych czasów ludzi nękały 
różne choroby. Ubogie warunki życia oraz ni-
ski poziom higieny i medycyny sprawiały, że 
śmiertelność była bardzo wysoka. W przypad-
kach epidemii nazywanych w dawnych cza-
sach: zarazami, „morowym powietrzem”, ludzie 
byli praktycznie bezbronni i bezradni. Umie-
rali zarówno młodzi jak i starzy, biedni i boga-
ci często uważając, że to co ich spotkało jest 
„karą boską...”. Ta wędrówka przez wieki do 
naszych czasów uświadomi nam i pokaże, że 
w różnych epokach historycznych (starożyt-
ność, średniowiecze, nowożytność, czasy naj-
nowsze) pojawiały się co jakiś czas śmiertelne 
choroby o zasięgu krajowym lub globalnym 
tak jak to ma miejsce obecnie w 2020 r. pod-
czas pandemii choroby zwanej „korona wiru-
sem” – SarsCov2. Covid 19.

W starożytności jedną z takich epidemii 
była tzw. „zaraza ateńska”, która wybuchła 
latem 430 r. p.n.e., trwała kilka lat (do 426 r. 
p.n.e.) i została opisana przez ówczesnego hi-
storyka Tukidydesa w jego dziele „Wojna Pelo-
poneska” (pomiędzy Atenami, a Spartą). We-
dług jego relacji choroba ta przyszła do Attyki 
(kraina grecka w której leżało miasto Ateny) 
z Etiopii poprzez Egipt i Libię, a objawy jej były 
następujące: „Pierwszym objawem była silnie 
rozpalona głowa, oczy zaczerwienione i pieką-
ce: jama ustna i język nabiegały krwią, oddech 
stawał się nieregularny i miał przykry zapach: 
następnie pojawiał się katar i chrypka, a po nie-
długim czasie choroba atakowała płuca i poja-
wiał się silny kaszel: kiedy zaś zaatakowała żołą-
dek, występowały nudności i wszelkiego rodzaju 
wymioty żółcią (...) ciało chorego przy dotknięciu 
nie wydawało się zbyt rozpalone, nie było także 
blade, lecz zaczerwienione, sine i pokryte pę-
cherzykami i wrzodami, wewnątrz zaś chory był 

tak rozpalony, że nie mógł znieść nawet najlżej-
szego odzienia ani najdelikatniejszego nakry-
ci, lecz chciał leżeć nago, a najchętniej rzuciłby 
się do zimnej wody”. Chorym towarzyszyła de-
presja, a ozdrowieńcom często zanik pamięci. 
W wyniku tej zarazy wojska spartańskie pod 
wodzą króla Archidamosa wycofały się z At-
tyki do swej ojczyzny na Peloponezie (kraina 
grecka w której w połud. wsch. części znajdo-
wała się Lakonia z miastem–państwem Spar-
tą). Chorzy w Atenach umierali po 7-9 dniach 
od zarażenia, ale i później również cierpiąc na 
silne ropienie i biegunki. Wśród ofiar epide-
mii znalazł się przywódca demokratycznych 
Aten Perykles. Choroba ta przenosiła się z jed-
nego człowieka na drugiego (Ateńczycy nie 
byli tego świadomi) i zarażały się nią również 
zwierzęta, ale byli też i „ozdrowieńcy”, którzy 
zdobywali odporność przed kolejną falą epi-
demii. Przez kilka lat trwania tej zarazy zmarło 
bardzo wiele ludzi , stan liczebny ateńskiej ar-
mii zmniejszył się o około jedną trzecią, a pla-
ny Peryklesa wygrania wojny ze Spartą „mą-
drością i pieniędzmi” nie powiodły się tak samo 
jak przesiedlenie ludności z wiosek do miasta 
Aten w celu jego obrony, co spowodowało je-
dynie rozwój epidemii „...z braku mieszkań lu-
dzie tłoczyli się w dusznych barakach – a było to 
lato i umierali w zupełnym chaosie: trupy leża-
ły stosami, chorzy tarzali się po ulicach i wokół 
źródeł na pół żywi z pragnienia. Także świąty-
nie, gdzie mieszkali, pełne były trupów...”. Żad-
ne dostępne lekarstwa nie były w stanie wyle-
czyć tej populacji ludzkiej. Jak pisze Tukidydes 
– „...to co pomagało jednym szkodziło drugim”. 
Do dnia dzisiejszego uczeni spierają się i nie są 
w stanie jednoznacznie określić co to była za 
choroba – czy to była dżuma, tyfus czy ospa. 

W starożytności było jeszcze wiele rożnych 

epidemii i chorób jak np. trąd, który dotrwał 
nie tylko do średniowiecza, ale i do naszych 
czasów (w średniowieczu chorował na niego 
władca królestwa Jerozolimy Baldwin IV Trę-
dowaty, który zmarł w 1185 r. w wieku 24 lat 
chorując już od dziecka, co możemy zobaczyć 
w filmie „Królestwo Niebieskie”). O wielkich 
problemach zdrowotnych – walce ze śmiercią 
w cesarstwie rzymskim dowiadujemy się tak-
że z opisu greckiego lekarza Galena. Pisze on 
o wielkiej epidemii zarazy zwanej „zarazą An-
toninów” (z dynastii Antoninów byli panujący 
wtedy cesarze rzymscy), która wybuchła w 165 
r. n.e. i trwała do 180 r. n.e. Przynieśli ją do im-
perium rzymskiego kupcy i legioniści rzym-
scy, którzy wracali z wojen toczonych z Par-
tami (Irańczycy) i podbojów Armenii (Ormian) 
oraz Mezopotamii (Irakijczycy). Galen, który 
był lekarzem cesarskim, opisał jej objawy, któ-
rymi były m.in. czarna wysypka na ciele cho-
rego, gorączka, wymioty, kaszel, owrzodzenia 
krtani i tchawicy, biegunki z czarnym stolcem. 
W samym Egipcie miało na nią umrzeć około 
30% ludności, a w Italii (Włochy) i Galii (Fran-
cja) około 20% mieszkańców. Zmarli na nią 
również dwaj cesarze rzymscy: Lucjusz Werus 
i Marek Aureliusz. Obecnie uczeni stwierdzili, 
że najprawdopodobniej zarazą tą była choro-
ba – ospa.

W średniowieczu, które trwało od upadku 
cesarstwa zachodnio rzymskiego (476 r. n.e.) 
do odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolum-
ba (1492 r.) najwięcej masowej śmierci niosła 
ze sobą choroba – dżuma zwana też „czarna 
śmierć”. Do końca XVIII wieku grasowała po 
Europie i Polsce, a i później dawała o sobie 
znać m.in. w XX wieku, gdzie epidemię dżu-
my roznoszonej przez szczury w mieście Oran 
w Algierii opisał francuski pisarz Albert Camus 
w książce pt. „Dżuma”. W średniowiecznej Pol-
sce pisał o tej zarazie w swych Kronikach Jan 
Długosz. 

W VI wieku n.e. w ocalałym cesarstwie 
wschodnio rzymskim zwanym bizantyjskim 
(od stolicy miasta, które różnie nazywało się 
na przestrzeni wieków: Bizancjum, Konstan-
tynopol, Stambuł) zmarło na dżumę około 
40% ludności stolicy. Choroba ta przyszła do 
Europy drogą lądowa rozniesiona przez kup-
ców przemierzających „jedwabny szlak” i dro-
gą morską, gdzie marynarze i szczury zamiesz-
kujące statki roznosili ją po miastach i portach 
Europy. 

Dodatkowo w 1346 r. podczas oblężenia 
krymskiego portu Kaffa (dziś Teodozja) Tata-
rzy (Mongołowie) oblegający to miasto rzuca-
li na katapultach zwłoki chorych na tę zarazę, 
a uciekinierzy z miasta roznosili ją dalej po ów-
czesnym świecie. Tą największą średniowiecz-
ną pandemię dżumy trwającą w latach 1348-
1350 spowodowali ludzie pokąszeni przez 
pchły szczurze, które roznosiły tą bakterię. Ob-
jawy tej choroby były następujące: tzw. „dżu-
ma dymienicza” roznoszona była przez pchły 
pasożytujące na szczurach i powodowała na 

w CZasaCH ZaraZY…
wędrówka prZeZ wieki…

Starożytna Grecja – Agora ateńska
źródło: https://www.istockphoto.com/pl/wektor/starożytna-grecja-agora-ateńska. (domena publiczna)
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ciele sino-czarne zmiany martwicze u jednych 
duże i rzadkie, a u drugich drobne i skupio-
ne. Ponadto występowała wysoka gorączka, 
poty, dreszcze, bóle głowy i bolesne obrzęki 
węzłów chłonnych w pachwinach pod pacha-
mi, na szyi wypełnione ropą. „Dżuma płucna” 
była najbardziej niebezpieczna, ludzie zaraża-
li się nią drogą kropelkową od drugiego czło-
wieka i powodowała wysoką gorączkę, krwio-
plucia – wymioty krwią. Zarażonym ludziom 
starali się pomagać ówcześni medycy ,cyruli-
cy na miarę swych możliwości. Aptekarze, al-
chemicy oraz zakonnicy w wirydarzach (we-
wnętrznym dziedzińcu klasztoru były studnie 
i ogródki z warzywami ale i z różnymi cenny-
mi roślinami leczniczymi – ziołami np. tak było 
w klasztorze Dominikanów w Klimontowie) 
„produkowali” lekarstwa, które później w ma-
skach podawali chorym. W grono średnio-
wiecznych lekarstw zaliczano m.in.: pajęczynę 
(opatrywano otwarte rany), pijawki (wysysa-
ły złą krew), ślimaki (na poparzenia), suszone 
ropuchy (stosowano przy dżumie dymieniczej 
kładąc na chore części ciała), miód (słodzono 
gorzkie lekarstwa), ocet winny, czosnek i zioła 
z olejkami eterycznymi miały właściwości bak-
teriobójcze. Bogaci aby „zbawić duszę” dawali 
datki pieniężne na szpitale miejskie lub przy-
klasztorne, w których przebywali najuboż-
si, których nie było stać na medyka. W poło-
wie XIV w. gdy panowała „czarna śmierć” część 
ludzi uważało ją za „karę boską za grzechy”. 
Rozwijała się moda na ascezę – dobrowolne 
umartwianie duszy i ciała (np. biczowanie się), 
część ludzi modliła się do świętych patronów 
np. św. Rocha aby „odsunął gniew Boży...” (m.in. 
– „...Rochu, który masz moc Boskiego Daru, lud 
z morowego wybawić pożaru, rozpędź te chmu-
ry, uzdrów zakażone...”). Medycy średniowiecz-
ni różne stawiali diagnozy. Lekarz papieża Kle-
mensa VI (1342-1352) na podstawie obserwacji 
epidemii i chorych zalecał min. papieżowi sie-
dzenie w komnacie pomiędzy dwoma dużymi 
ogniskami – dzięki czemu uniknął on zakaże-
nia bo pchły szczurze unikały wysokich tem-
peratur. Inni medycy zalecali co innego dla nas 
ludzi XXI wieku z pewnością jest to nieracjo-
nalne, a było to m.in.: zakaz mycia bo czyste 
ciało ma mniejszą odporność, aby pić zawiesi-
nę z wrzodów chorego, która ma uodparniać 
podobnie jak wino i sproszkowane kamienie 
szlachetne, aby unikać podmuchów bo choro-
bę – „morowe powietrze” przynosi wiatr z po-
łudnia i wiele jeszcze innych zaleceń. Ludzie 
obwiniali o tę zarazę Żydów, grabarzy czy cy-
rulików. W rzeczywistości jednak oni byli Bogu 
ducha winni. Ta „czarna śmierć” średniowiecz-
nej Europy pochłonęła około kilkadziesiąt mi-
lionów ludzi żyjących w tej epoce. Epidemie 
dżumy występowały w Europie jak i w Polsce 
często do końca XVIII wieku (w XIX wieku za-
stąpiły ją epidemie tyfusu i cholery) jednak 
były już one o mniejszym natężeniu i zakre-
sie terytorialnym. Dżuma występowała czę-
sto w Krakowie pod koniec XV wieku dlatego 
też poszukiwano dla władców miejsc wol-
nych od „morowego powietrza” m.in. w Sando-
mierzu (tu w 1588 r. według relacji kronikar-
skich schronił się król Polski Zygmunt III Waza). 
Jednakże w 1602 r. dżuma dotarła i do San-
domierza, gdzie spowodowała śmierć wie-

lu ludzi, a także i w 1657 r. po odejściu wojsk 
księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego (za-
atakował on Rzeczpospolitą podczas „potopu 
szwedzkiego” jako sprzymierzeniec Szwedów 
i naradzał się w pobliskich Modliborzycach 
z Królem Szwedzkim Karolem Gustawem nad 
rozbiorem Rzeczypospolitej) znów wybuchały 
ogniska epidemii dżumy m.in. w Klimontowie, 
Chęcinach, Kielcach. W Klimontowie w 1663 r. 
(po zniszczeniach wojsk szwedzkich), który li-
czył 530 mieszkańców (w tym około 129 Ży-
dów) i 24 domy (w czasie „potopu szwedzkiego” 
spłonęło około 60) bardzo wiele ludzi zmarło 
na tę zarazę „morowego powietrza” – Jan Ne-
pomucen Chądzyński w połowie XIX wieku 
w swym dziele „Historyczno–Statystyczne Opi-
sy Miast Starożytnych w Ziemi Sandomierskiej 
Leżących” pisał „...roku 1663 powietrze grasu-
jące w Polsce do tego stopnia wyniszczyło lud-
ność Klimontowa, że tylko 22 dusz chrześcijań-
skich a jednocześnie żydowskich, przy życiu się 
pozostało”. W Klimontowie na początku XVIII 
wieku podczas tzw. wojny północnej – lata 
1700-1721 (wojny Szwecji z Rosją, w której Pol-
ska nie brała udziału lecz wojska szwedzko-ro-
syjskie swobodnie przemaszerowały przez na-
sze terytorium za panowania Króla Augusta II 
Sasa i roznosiły po kraju oprócz dżumy m.in. 
ospę, tyfus) oprócz ludzi zmarło jeszcze wiele 
zwierząt na zarazę – „...bydło tylko rogate, drób 
i trzoda chlewna zupełnej uległy zagubie”.

Pod koniec lat 60 XVIII wieku przed I rozbio-
rem Polski (1772 r.) wybuchały epidemie dżu-
my na wschodnich kresach Rzeczypospolitej, 
która z powodu niskiego stopnia higieny, braku 
czystej wody i pożywienia oraz niedostatecz-
nej szybkiej izolacji chorych zaczęła się szyb-
ko rozprzestrzeniać pomimo interwencji władz 
państwowych na czele z Królem Stanisławem 
Augustem Poniatowskim. Zastosowano kwa-
rantannę (około 40 dni) w budynkach, bara-
kach, namiotach umieszczono podejrzanych 
o chorobę. Powstały lazarety („szpitale wojsko-
we”) pod opieką medyków (lekarzy) i cyrulików 
(osób zajmujących się zawodowo m.in. rwa-
niem zębów, nastawianiem złamań, upuszcza-
niem krwi, leczeniem lekkich chorób itp.), fel-
czerów (chirurgów polowych wykonujących 
proste zabiegi). Pozostającym w izolacji zapew-
niono żywność, wodę, a porządku pilnowa-
li żołnierze. Osoby po kwarantannie opuszcza-
ły miejsca izolacji z wystawionym przez lekarza 
tzw. „paszportem zdrowia” biedni nie musieli 
płacić za pobyt, jednak od bogatych min. kup-
ców żądano zapłaty, a służba medyczna otrzy-
mywała wysokie roczne pensje. Epidemia ta 
wyludniła wiele wiosek i miast kresowych min. 
Kamieniec Podolski. Tworzone kordony sanitar-
ne przez sąsiednie państwa min. Rosję, Austrię, 
Prusy oprócz rzekomych zabezpieczeń przed 
epidemią w rzeczywistości (jeszcze przed I roz-
biorem Polski) zagarniały one polskie ziemie 
pogranicza do swych państw. Wraz z zanikiem 
epidemii dżumy pod koniec XVIII w. zanikła 
i znikła z mapy Europy Polska, która przestała 
istnieć jako państwo na okres 123 lat. 

Na początku XIX w. choć Polski jako pań-
stwa nie było to jednak Polacy żyli na swych 
ziemiach i starali się walczyć różnymi sposo-
bami o odzyskanie niepodległości. Walczyli 
o przetrwanie jako naród nie tylko z zaborca-

mi ale i z nowymi plagami epidemii które zbie-
rały wielkie żniwo śmierci w XIX wieku. Były 
to tyfus i cholera. Tyfus nękał już w XII wieku 
Krzyżowców (rycerzy europejskich którzy bra-
li udział w krucjatach przeciwko „niewiernym” 
– muzułmanom i odzyskali na pewien okres 
„ziemię świętą”) założyli oni „królestwo chrze-
ścijańskie” ze stolicą w Jerozolimie. Powstały 
i działały tam liczne zakony m.in. Templariusze, 
Joannici, Krzyżacy. Tyfusu było kilka rodzajów 
i każdy z nich wywoływany był przez inną bak-
terię. Tak też tyfus plamisty zwany durem pla-
mistym dzielił się na „tyfus plamisty europejski” 
przenoszony przez wszy ludzkie i „tyfus plami-
sty szczurzy” przenoszony przez pchły szczurze. 
Tyfus zwykły zwany durem brzusznym przybie-
rał rozmiary epidemii tam gdzie występował 
brak higieny, brak dostępu do czystej i świeżej 
wody. Wyleganie się tej choroby trwało prze-
ważnie od 10 do 14 dni i człowiek mógł choro-
wać na nią nawet do kilku tygodni. Objawy ty-
fusu były różne min. była to wysoka gorączka, 
silne bóle głowy i brzucha, brunatny nalot na 
języku, biegunka, różowa wysypka na brzuchu 
i klatce piersiowej (silny organizm po pojawie-
niu się wysypki zaczął zdrowieć). Na początku 
XIX wieku epidemia tyfusu prócz mrozu zmu-
siła Napoleona Bonaparte w 1812 r. do odwro-
tu z Rosji i opuszczenia Moskwy. Wcześniej, bo 
w 1809 r., doszło do wojny Księstwa Warszaw-
skiego (polskiego państewka utworzonego 
przez Napoleona po spotkaniu z carem rosyj-
skim Aleksandrem I w 1807 r. w Tylży) z Austria-
kami. W jej wyniku rozszerzono granice Księ-
stwa zdobywając m.in. „austriacki Sandomierz 
nad Wisłą” a w Klimontowie w klasztorze Do-
minikanów powstał lazaret (szpital wojsko-
wy) dla chorych na tyfus. Opisał to na począt-
ku XX wieku w swej książce „Miasto prywatne 
Klimontów i jego kościoły” oraz w „Kronice Die-
cezji Sandomierskiej” ksiądz proboszcz – infu-
łat (miał prawo używać mitrę i pastorał bisku-
pi) klimontowski Wawrzyniec Kukliński. Pisze 
on że epidemia tyfusu zbierała żniwo śmierci 
– „...że trupy codziennie furami do jednego dołu 
wywożono...” prawdopodobnie za miasto nie-
opodal drogi w kierunku Szymanowic. Jednak 
cześć ogarniętych tyfusem żołnierzy austriac-
kich zdrowiała m.in. żołnierz o imieniu Albert, 
który z pomocą sił ludzkich a przede wszyst-
kim sił boskich – cudu Matki Boskiej Różań-
cowej znajdującej się na obrazie w klasztorze 
wyzdrowiał (obraz ten jako zdobycz wojen-
ną przywiózł z jednej z wypraw moskiewskich 
Jan Zbigniew Ossoliński, który po ufundowa-
niu klasztoru podarował go Dominikanom kli-
montowskim. Podobnie uczynił w tym okre-
sie Wespazjan Rusiecki dziedzic Ruszczy który 
przywiózł do Sulisławic zrabowany z ziem ro-
syjskich cudowny obraz Matki Boskiej Bolesnej 
wraz z branką Dorotą Ogrufiną). 

Tyfus zbierał swoje śmiertelne żniwo 
także w Ameryce podczas wojny domowej 
– secesyjnej w USA trwającej w latach 1861–
1865, gdzie zmarło na nią oprócz ludności 
cywilnej (m.in. kilkunastoletni syn prezydenta 
Abrahama Lincolna) kilkadziesiąt tysięcy 
walczących żołnierzy. W Afryce podczas tzw. 
wojen burskich trwających w latach 1899–
1902 (Anglików z kolonistami holenderskimi, 

ciąg dalszy na stronie 8
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którzy wcześniej niż Anglicy zasiedlili tereny 
dzisiejszej Republiki Południowej Afryki) 
oprócz ofiar wojennych tyfus zabrał na „tamten 
świat” kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci 
burskich które zostały zamknięte w „obozach 
koncentracyjnych” przez Anglików. 

W XX wieku też nasi przodkowie mieli do 
czynienia z epidemiami tyfusu które wybu-
chały m.in. podczas I i II wojny światowej i cho-
ciaż w większości miały zasięg lokalny to i tak 
uśmiercały wiele ludności cywilnej i żołnierzy. 
Lekarz wojskowy – pułkowy I Brygady Legio-
nów Polskich Felicjan Sławoj Składkowski pisał 
w swym pamiętniku „Moja służba w Brygadzie” 
pod datą 14 maja 1915 r. o panującym tyfu-
sie w Ziemblicach, gdzie zatrzymali się Legio-
niści w drodze na nowe pozycje bojowe pod 
Konarami. W czasie wojny polsko–bolszewic-
kiej (z Rosją Radziecką), która zakończyła się 
w marcu 1921 r. pokojowym traktatem ryskim 
zmarło na tyfus wielu żołnierzy znajdujących 
się w obozach jenieckich polskich i radziec-
kich. Według niektórych danych z wziętych do 
niewoli około 85 tysięcy żołnierzy sowieckich 
zmarło od 16 do 25 tysięcy, a Polaków z ogól-
nej liczby około 51 tysięcy jeńców zmarło oko-
ło 20 tysięcy na tyfus, cholerę czerwonkę (dy-
zenterię), grypę „hiszpankę”.

W 1919 r. profesor uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie Rudolf Stefan Weigl wy-
nalazł szczepionkę na tyfus która do wynale-
zienia antybiotyków w 1947 r. była jedynym 
ratunkiem przeciw tej chorobie (profesor 
ten pracował w czasie okupacji we Lwowie 
w 1941 r. przy produkcji dla żołnierzy niemiec-
kich tej szczepionki, jednocześnie ratując wie-
lu obywateli polskich przed niemieckimi re-
presjami i oboza)mi zagłady. Tyfus w XIX i XX 
wieku pojawiał się podczas wojen ale i w la-
tach pokoju, dobrze że rozwój medycyny 
(szczepionki i antybiotyki), zwiększenie higie-
ny, świadomości ludzkiej zahamowały epide-
mie tej choroby na świecie. 

Kolejną z groźnych chorób która wywoływa-
ła wielkie epidemie i zabierała na „tamten świat” 
wiele istnień ludzkich była cholera. Choroba ta 
znana była już dużo wcześniej w Indiach m.in. 
w dorzeczu Gangesu („świętej rzeki” dla Hin-
dusów w której się kąpali – obmywali). W la-
tach 1817–1824 wybuchła epidemia tej choroby 
w Azji, a w 1830 r. w Rosji. W 1831 r. cholera do-
tarła wraz z żołnierzami rosyjskimi tłumiącymi 
powstanie listopadowe na ziemie polskie. Cho-
lera była chorobą zakaźną przewodu pokarmo-
wego występującą u ludzi po spożyciu pokarmu 
lub wody skażonej bakteriami (pochodzącymi 
najczęściej z ludzkich odchodów). Objawy cho-
lery przedstawiały się następująco: nieustanne 
wymioty bez gorączki, skurcze – bóle brzucha, 
ciągła biegunka ze stolcem przypominającym 
wodę po płukaniu ryżu. Wszystko to powodo-
wało odwodnienie organizmu a w skrajnych 
przypadkach śpiączkę. Arabscy marynarze na-
zywali tę chorobę „kholera” co znaczyło upływ 

żółci i mawiano – „rano jesteś zdrowy a wieczo-
rem już cię nie ma”. W latach 1831–1838 wystą-
piła najgroźniejsza epidemia cholery w Euro-
pie. Występowała ta choroba często do końca 
XIX wieku i choć Naczelna Rada Lekarzy Kró-
lestwa Polskiego oficjalnie stwierdziła że „...po 
roku 1873 cholery już u nas nie było” to jednak 
ogniska tej choroby nadal występowały jesz-
cze w formie lokalnych epidemii w latach 1892–
1894 m.in. na północnych ziemiach polskich 
a także w guberni radomskiej. W 1831 r. zmar-
li na cholerę m.in. Wielki Książę Konstanty Ro-
manow (brat cara i namiestnik „Królestwa Pol-
skiego”), dowódca wojsk rosyjskich tłumiących 
powstanie listopadowe feldmarszałek Iwan 
Dybicz Zabałkański. Zmarł także Biskup San-
domierski Aleksander Dobrzański i wielu księ-
ży, którzy posługiwali chorym i konającym lu-
dziom. Prawdopodobnie w wyniku jednej 
z takich epidemii zmarł również w Konstanty-
nopolu w 1855 r. Adam Mickiewicz. W XIX wie-
ku cholera zabiła około pół miliona Polaków, 
a w Europie, Azji i Ameryce Północnej kilka-
dziesiąt milionów ludzi. Epidemie tej choroby 
sprawiły, że władze państwowe w ośrodkach 
miejskich zaczęły budować wodociągi i kanali-
zację na szeroką skalę, wprowadzano i wdraża-
no w życie przepisy sanitarne na wypadek ko-
lejnych ognisk epidemii a także kontrolowano 
jakość wody i sprzedawanej żywności. Przygo-
towywane były także szpitale epidemiologicz-
ne oraz zasady i przepisy pochówków zmarłych 
na tzw. „cmentarzach cholerycznych”. Miejsca, 
w których (poza cmentarzami) znajdowały się 
zbiorowe mogiły ofiar cholery, były oznaczone 
poprzez dwu- lub trzyramienny „krzyż zarazy” 
zwany karawaka (od hiszpańskiego miasta, któ-
re kiedyś nawiedziła zaraza cholery).

W Klimontowie również wystąpiła epide-
mia cholery w latach 1831, 1837, 1848. Pod ko-
niec lat dwudziestych XIX wieku Klimontów 
liczył około 1314 mieszkańców i posiadał pra-
wie 118 domów. W 1831 r. przechodziły przez 
miasteczko wojska rosyjskie i polskie nie czy-
niąc żadnych nadużyć jednakże prawdopo-
dobnie to one przyniosły i zostawiły cholerę 
w Klimontowie. W wyniku tej epidemii chole-
ry umarło dużo ludności żydowskiej ale i pol-
skiej zamieszkującej miasteczko i okolice. Jan 
Nepomucen Chądzyński pisał – „...jednak-
że cholera grasująca w latach 1831,1837 i 1848 
znaczną ilość ludzi, a najwięcej żydostwa rzu-
ciła do grobu”. Niewiadomo do końca, gdzie 
byli oni chowani – czy na swoich cmenta-
rzach,  czy na innych „cmentarzach cholerycz-
nych”, czy w „dołach za miastem”. W dawnych 
czasach mieszczanie i parafianie klimontow-
scy byli chowani w grobach kościelnych i na 
klimontowskich cmentarzach. Ksiądz Wawrzy-
niec Kukliński klimontowski proboszcz – in-
fułat na początku XX wieku pisał „...groby kli-
montowskie ciągną się pod całym kościołem. Są 
one suche, widne i w ten sposób rozmieszczo-
ne: pod małym chórem we środku grób funda-
torski, do którego są drzwi z kraty żelaznej. Po 

bokach tego grobu pod zakrystiami były groby 
dla kapłanów, pod całym zaś kościołem groby 
dla znakomitszych osób i reszty parafian, a pod 
kruchtą dla ubogich”. Gdy ludności przybywa-
ło w mieście i parafii zaczęto chować zmar-
łych na cmentarzu. Pierwszy cmentarz znaj-
dował się od strony zachodniej kościoła (pod 
wezwaniem świętego Józefa) i wchodziło się 
na jego teren poprzez murowaną dużą bramę 
z dwoma małymi bocznymi furtkami (wejście 
to istnieje do dnia dzisiejszego i zlokalizowane 
jest naprzeciw dzisiejszego terenu pomiędzy 
bankiem a dawnym Zespołem Szkół Ponad-
gimnazjalnych naprzeciwko kościoła). Drugi 
cmentarz znajdował się od strony wschodniej 
kościoła świętego Józefa za wielkim ołta-
rzem, był on w kształcie kwadratu oddalony 
od murów kościoła na odległość sześciu sąż-
ni to znaczy około 11 metrów (1 sążnia to oko-
ło 180 cm). Chowano tam parafian klimontow-
skich do roku 1842 (w XX wieku od roku 1943 
do parafii Klimontów zostały przyłączone na-
stępujące wioski: Szymanowice Dolne, Szyma-
nowice Górne i Górki). Cmentarz trzeci – obec-
ny przy ulicy Osieckiej powstał za miastem 
w 1843 r. na ziemi mieszczanina klimontow-
skiego o nazwisku Stachurski. Założył go ów-
czesny ksiądz proboszcz – infułat Stanisław 
Jastrzembski i gdy on „stawał się ciasny” po-
szerzono go w 1890 r. „kosztem pól miejskich” 
w kierunku zachodnim (w kierunku dzisiejszej 
ulicy ogrodowej). W sąsiedniej parafii w Olbie-
rzowicach kolejny – drugi cmentarz założyli 
dominikanie klimontowscy w 1764 r. na wzgó-
rzu od strony północnej kościoła pod wezwa-
niem świętego Wawrzyńca, a w 1855 r. komen-
darz (osoba naznaczona na pełnienie funkcji 
proboszcza w zastępstwie przeora dominika-
nów klimontowskich) olbierzowicki Bruno Wa-
dałkowski wystawił „krzyż dębowy na pamiątkę 
zmarłych na cholerę w pamiętnym 1855 roku”.

W czasie tej zarazy cholery Polacy szuka-
li ratunku nie tylko w medycynie ale również 
w modlitwie i opatrzności boskiej – „...pod 
Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzi-
cielko...”. W myśl słów tej modlitwy ludzie piel-
grzymowali z naszego regionu do Sulisławic 
do Matki Boskiej Sulisławskiej Bolesnej. Liczne 
kompanie pielgrzymów w XIX wieku przycho-
dziły do Sulisławic z Klimontowa, Modliborzyc 
Opatowskich, Staszowa, Sandomierza i innych 
miejscowości. O jednej z takich pielgrzymek pi-
sze w „Monografii Dekanatu Sandomierskiego” 
ksiądz Jan Wiśniewski. A mianowicie w obliczu 
zarazy cholery, która dziesiątkowała zarówno 
Polaków jak i Żydów staszowskich (m.in. z ini-
cjatywy rajców miejskich) odbyła się w czerw-
cu 1831 r. pielgrzymka dziękczynno-błagalna 
ze Staszowa do Matki Boskiej Sulisławskiej. Piel-
grzymi wyruszyli nocą, bo mieli zakaz opusz-
czania miejsca pobytu (kwarantannę) niosąc 
na ramionach krzyż. Gdy dotarli rano do miej-
scowości Wiązownica – Zgórsko, gdzie było już 
widać Sanktuarium Matki Boskiej Sulisławskiej, 
drogę zagrodzili im żołnierze rosyjscy. Pielgrzy-

w CZasaCH ZaraZY…
wędrówka prZeZ wieki…
ciąg dalszy ze strony 7
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mi zawrócili do Staszowa, gdzie zaraza cholery 
ustała (od tego momentu były pielgrzymki ze 
Staszowa do Sulisławskiej Pani z łask i cudów 
słynącej co roku w sobotę po Oktawie Boże-
go Ciała). Podobnie było w 1855 r. gdzie w San-
domierzu panowała cholera i mieszkańcy tego 
miasta wyruszyli 8 września z pielgrzymką do 
Sulisławic i z tym dniem epidemia cholery 
ustała. Cholera „panowała jeszcze” na począt-
ku XX wieku ale już w mniejszym zakresie bo 
poprawiały się warunki sanitarne, poziom ży-
cia (zwłaszcza w miastach), wzrost świadomo-
ści ludzkiej i następował sukcesywny rozwój 
i postęp medycyny. Wynaleziono szczepion-
kę która ograniczała możliwości epidemiolo-
giczne cholery zarówno w czasach pokoju jak 
i wojny. A mianowicie w 1915 r. Legioniści Jó-
zefa Piłsudskiego maszerując w maju na nowe 
pozycje bojowe w kierunku Konar zostali za-
szczepieni, by oprócz jednego wroga, z któ-
rym mieli walczyć – żołnierzy rosyjskich, nie 
mieli drugiego – cholery. Lekarz Felicjan Sła-
woj Składkowski tak o tym pisał „...jeszcze 
w przeddzień wymarszu zaszczepiłem tych bied-
nych chłopców przeciw cholerze! Musieli mnie 
kląć, gdy maszerowali w taki upał mając gorącz-
kę po szczepieniu, ale któż mógł przypuszczać, 
że Moskale zwieją, jak tylko ja zaszczepię cholerę 
drugiej kompani?...”. Wiek XX, a w szczególno-
ści jego druga połowa, stały się okresem w któ-
rym medycyna zrobiła wielki krok na przód – 
wynalezione i udoskonalone szczepionki oraz 
nowe leki – antybiotyki wyeliminowały lub 
hamowały „stare” choroby, jednakże pojawi-
ły się nowe m.in. choroby cywilizacyjne czy na 
szeroko skale nowotwory z którymi ludzkość 
walczy do dnia dzisiejszego.

Reasumując naszą „wędrówkę przez wie-
ki...” musimy pamiętać że w tych „dobrych cza-
sach” też jesteśmy narażeni na epidemie – za-
razy czego najlepszym przykładem jest tzw. 
„koronawirus”. Oprócz tych przedstawionych 
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w tekście były jeszcze inne bardzo groźne dla 
ludzkości choroby które pochłaniały miliony 
istnień ludzkich. Zaliczyć do nich można: ospę 
– czarną ospę (która w XVI i XVII wieku zabi-
ła miliony Indian w Ameryce a w XX w. poja-
wiła się w Polsce we Wrocławiu w 1963 roku), 
gruźlicę (zwaną suchotami, na którą zmarł 
m.in. nasz wieszcz narodowy Juliusz Słowacki), 
grypę „hiszpankę” (przybyłą do Europy z USA, 
która zabrała więcej istnień ludzkich niż I woj-
na światowa), czerwonkę (zwaną dyzenterią) 
i inne. Duży wpływ zarówno wtedy jak i dzi-
siaj na życie ludzkie – ludzi wielkich sławnych 
jak i normalnych zwykłych, świeckich czy du-
chownych mają zawiść, zazdrość, rzadko prze-
platane przez dobroć ludzką. W chwilach trud-
nych wartością ponad czasową jest modlitwa 
i ucieczka do Boga, a także wsparcie ze stro-
ny naszych najbliższych dzięki czemu łatwiej 
pokonać chorobę i przeciwności losu. Każdy 
człowiek ma swoje korzenie o których nie mo-
żemy zapominać, bo po swoich przodkach - 
dziadach, pradziadach dziedziczymy zarówno 
geny jak i cechy charakteru. Człowiek ma rów-
nież podobnie jak w starożytności do spełnie-
nia jakąś „misję ziemską” wyznaczoną mu przez 
przeznaczenie czy Stwórcę w momencie naro-
dzin. Życie szybko przemija dlatego były i są 
nadal aktualne słowa które zarazem dają na-
dzieję i otuchę, które kiedyś ktoś wypowiedział 
– „...nie żyjemy dla siebie - żyjemy dla innych...” 
oraz „Si Deus pro nobis quis contra nos” (skoro 
Bóg jest z nami któż przeciwko nam...).

W czasach w jakich nam żyć przyszło musi-
my pamiętać że historia się kołem toczy i jest 
nauczycielką życia oraz że wysoka higiena, do-
bry poziom życia i rozwój medycyny choć po-
magają człowiekowi w codziennej egzysten-
cji to jednak nie wystarczają by żyć w świecie 
wolnym od chorób, trosk i zmartwień.

oprac. na podstawie źródeł historycznych 
piotr Lipiec

Panorama Klimontowa źródło: https://fotopolska.eu/Ziemia kielecka (domena publiczna)
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Powiatowy Szkolny Turniej Online #wiktoria 1920, 
który odbył się 22 września, skierowany był do szkół 
podstawowych w powiecie sandomierskim i odby-
wał się w ramach projektu „Nasza Wiktoria” Progra-
mu Dotacyjnego  „Koalicje dla Niepodległej”. 

Organizatorami turnieju był Powiat Sandomier-
ski oraz Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu, dys-
ponujący licencją umożliwiającą tworzenie rozgry-
wek mobilnych w aplikacji Action Track. Turniej miał 
formę edukacyjnej zabawy, a równocześnie współ-
zawodnictwa na odległość. Celem turnieju było 
przybliżenie dzieciom i młodzieży lokalnych, regio-
nalnych i ogólnopolskich wydarzeń i procesów, które 
miały miejsce w latach 1917–1922, a w szczególności 
w roku 1920, rozbudzenie zainteresowań historycz-
nych, upowszechnienie wiedzy historycznej i postaw 
patriotycznych, kształtowanie umiejętności wyszuki-
wania informacji i korzystania z różnych źródeł oraz 
umożliwienie kreatywnego i nieszablonowego spo-
sobu poznawania historii. Uczniowie zespołowo roz-
wiązywali zadania związane z wojną polsko-bolsze-
wicką i Bitwą Warszawską. 

Publiczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Osso-
lińskiego w Klimontowie reprezentowała w katego-
rii klas VII–VIII drużyna o nazwie Omnibusy1, którą 
tworzyli uczniowie: Bartosz Śledź (kl. VIIIb), Kacper 
Miłek (kl.VIIa), Hubert Trojanowski i Filip Dziorek 
(z klasy VIIb). Uczniowie rozwiązywali zadania w for-
mie zadań zamkniętych, zagadek, rebusów ale mieli 
też wykonać prace plastyczne, ułożyć żurawiejkę czy-
li dwuwierszowy tekst o drużynie, a wszystko w okre-
ślonym czasie. Mimo, że Omnibusy1 nie znaleźli się 
na podium, lecz w połowie tabeli, to bawili się dosko-
nale i zdobyli nowe doświadczania. 

Zakończenie projektu i rozdanie nagród odby-
ło się16 października w Samborcu. Mając na uwa-
dze bezpieczeństwo uczniów nagrodę i dyplom ode-
brała osobiście Barbara Bień – opiekun drużyny. 
Po powrocie nagroda i dyplom zostały przekazane 
uczniom, co sprawiło im ogromną radość.

#wiktoria 1920

W rundzie jesiennych rozgrywek łącznie wystartowało 9 drużyn z Klimontowa: Se-
niorzy, Juniorzy starsi, Trampkarze starsi, Młodzicy starsi, Młodzicy młodsi, Orlik starszy, 
dwie drużyny Żaka starszego i jedna Żak Młodszy. 

Rozegraliśmy 115 meczy, w których wzięło udział ponad 120 zawodników, którzy 
strzeli ponad 200 bramek.

Chcemy podziękować burmistrzowi Markowi Goździewskiemu. Dzięki niemu 
udało się zgłosić rekordową jak dla naszego klubu liczbę drużyn. Taka ilość zespołów 
plasuje nas w czołówce Województwa Świętokrzyskiego. 

Plan sparingów seniorów  Klimontowianki – Zima 2021 jest następujący: 30 stycz-
nia: – Stal Rzeszów (CLJ), 6 lutego – Alit Ożarów, 13 lutego– Kamienna Brody, 20 lu-
tego – Pogoń Staszów, 27 lutego – Stal II Mielec (IV liga), 6 marca – Czarni Połaniec, 
13 marca – Powiślanka Lipsko.

Poniżej tabela po rundzie jesiennej.

udana jesieŃ 
kLiMontowianki

Lp. Nazwa drużyny mecze pkt.
bramki 

zdobyte
bramki 

stracone

1. KLIMONTOWIANKA Klimontów 15 42 46 12

2. SPARTA Kazimierza Wielka 15 33 41 7

3. UNIA Sędziszów 15 28 31 18

4. PIAST Stopnica 15 27 33 23

5. WICHER Miedziana Góra 15 24 24 30

6. PIASKOWIANKA Piaski 15 23 28 21

7. ORLĘTA Kielce 15 23 33 27

8. ZENIT Chmielnik 15 20 25 25

9. KAMIENNA Brody 15 19 25 22

10. GKS BUCOVIA Bukowa 15 19 28 31

11. ŚWIT Ćmielów 15 16 18 27

12. SPARTA Dwikozy 15 15 19 26

13. STAL Kunów 15 14 14 33

14. VICTORIA 2015 Skalbmierz 15 12 20 29

15. ZORZA TEMPO Pacanów 15 10 16 36

16. ZRYW Zbigniewice 15 9 13 47

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
Dyżurny w Sandomierzu   15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński   662-623-302
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 MIASTA i GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1
27-640 Klimontów

tel.: 15 866-10-06,  15 866-11-00
fax: 15 866-18-47 
klimontow.pl
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Po niemal dwurocznej grywalizacji Klimon-
tów zajmuje 11 miejsce w Polsce.  Wolontariu-
sze i liderzy pokazali jak można mobilizować 
innych, współpracować z wieloma ważnymi 
dla lokalnej społeczności osobami, instytucja-
mi publicznymi (m.in. szkołą) i firmami – po to, 
by budować więzi międzyludzkie, pokazać, że 
otaczające ich rzeczy i sprawy są ważne, a na-
potykane problemy i wyzwania można poko-
nywać i rozwiązywać razem. 

Grywalizacja w naszym programie daje je-
den bardzo ważny rezultat, a jednocześnie 

kluczowy: wszyscy jej uczestnicy są indywidu-
alnymi i zespołowymi zwycięzcami - bo każdy 
angażując się dokłada swoją malutką cegieł-
kę do budowy społeczeństwa nie obojętnego, 
zaangażowanego i odpowiedzialnego w któ-
rym każda istota może znaleźć miejsce dla sie-
bie. Jednocześnie grywalizacja to także forma 
motywacji i mobilizacji w duchu sportowym, 
stąd element punktacji, po to by pobudzić 
w uczestnikach nie chęć zwycięstwa, a chęć 
i wolę robienia więcej. Koordynatorem projek-
tu był Krzysztof Dywan.

Od początku października PSP im. Jerzego 
Ossolińskiego w Klimontowie i Liceum Ogól-
nokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Klimontowie brały udział w pilotażowym 
programie nauki Gry w Palanta. Klimontów 
jako jedyna miejscowość w województwie 
Świętokrzyskim uczy się tej polskiej gry. Po 
rocznym przygotowaniu drużyna szkoły pod-
stawowej i liceum weźmie udział w Mistrzo-
stwach Polski w Palnata na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie. Trenerem  jest Krzysztof 
Dywan.

Istotą gry w palanta jest wybijanie piłki za 
pomocą drewnianego kija, zwanego u nas pa-
lantem, wybijakiem czy palastrą, w pole, a na-
stępnie zdobywanie biegiem kolejnych „baz”. 
Gracze drużyny przeciwnej starają się w tym 
czasie złapać wybitą piłkę i trafić nią w biegną-
cego rywala. 

Takich gier, zwanych w literaturze przed-
miotu ball and bat games (gry z piłką i kijem) 
jest na świecie bardzo dużo. Do najbardziej 
znanych należą amerykański baseball czy tro-
chę odmienny w swoim przebiegu, angiel-
ski krykiet. Takie gry odnajdziemy też m. in. 
w Finlandii (pesapallo), Rumunii (oina), Niem-
czech (schlagball) i wielu innych krajach na ca-
łym świecie. W niektórych z nich cieszą się one 
bardzo dużą popularnością i sporym poważa-
niem jako sporty narodowe. Tak jest z basebal-
lem, krykietem czy pesapallo.

Źródła gry w palanta sięgają w Polsce śre-
dniowiecza. Przez stulecia rozwijała się ona nie 
tylko na ziemiach polskich, stanowiąc ciekawą, 
ruchową, zespołową formę gry z użyciem pił-
ki i kija. W krajach zachodnich równolegle po-
wstawały podobne gry, jak baskijska pelota czy 

francuskie jeu de paume, na bazie których póź-
niej rozwinęły się współczesne dyscypliny, jak 
tenis czy squash. Według niektórych źródeł hi-
storycznych palant miał istotny wpływ na roz-
wój amerykańskiego baseballu. Polscy emi-
granci mieli go przywieźć do Ameryki już na 
początku XVII wieku. W kolejnych stuleciach 
gra i jej liczne odmiany rozwijały się dalej na 
całym świecie. W XX stuleciu palant był jesz-
cze w Polsce całkiem popularny, zwłaszcza na 
Śląsku, gdzie odbywały się regularne zawo-
dy, była liga palantowa, sport ten uprawiano 
w szkołach, pisano o nim poważne prace. Pa-
lant to tradycyjny, polski sport o kilkusetlet-
niej tradycji. Według niektórych źródeł mógł 
on mieć istotny wpływ na rozwój innych, po-
dobnych gier, w tym amerykańskiego basebal-
lu. W USA to jeden ze sportów narodowych, 
o którym pisze się poważne prace naukowe.

W Polsce także warto powrócić do tej cieka-
wej gry. W jej nazwie nie ma nic śmiesznego. 
Powtórzę, że od średniowiecza palant ozna-
czał po prostu gracza w piłkę. Wiedząc o tym, 
inaczej patrzy się na ten sport. Dajmy mu po-
nownie szansę!
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„e-dukaCja w gMinie kLiMontów” 
– ZakoŃCZenie reaLiZaCji projektu

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimonto-
wie zakończyła 30 listopada 2020 br. realizację projektu „E-dukacja 
w Gminie Klimontów” współfinansowanego ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020.

Projekt miał na celu doposażenie szkoły w nowoczesne środki tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnej, podniesienie kompetencji na-
uczycieli w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK oraz zwiększenie 
kompetencji kluczowych, kształtowanie postaw innowacyjności i kre-
atywności u uczniów. Na realizację projektu szkoła otrzymała wsparcie 
w kwocie 561 370,25 zł. 

Dzięki realizacji projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów” w szkole 
odbyły się specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia poza-
lekcyjne dla uczniów. Wzbogacono bazę dydaktyczną szkoły o nowo-
czesne pomoce i narzędzia TIK, takie jak: tablice interaktywne, projek-
tory, laptopy, tablety, zestawy klocków Lego Mindstorms Education EV3, 
monitor interaktywny, interaktywną podłogę i inne. Z zakupionych 
środków dydaktycznych korzystali uczniowie biorący udział w trzech 
rodzajach zajęć: „Bezpieczna Cyberprzestrzeń”, „Scratch dla początkują-
cych” i warsztaty „Planeta Robotów” oraz prowadzący zajęcia nauczy-
ciele.  Zajęcia z projektu odbywały się stacjonarnie oraz zdalnie za po-
mocą platformy Microsoft Teams. Łącznie zrealizowano 2 320 godzin 
zajęć pozalekcyjnych w 56 grupach. Ze wsparcia skorzystało ponad 
320 uczniów. Zajęcia prowadziło 20 nauczycieli naszej placówki.

Na zajęciach pozalekcyjnych zarówno chłopcy jak i dziewczynki byli 
przygotowywani do samodzielnej nauki, pogłębiali wiedzę, rozwija-
li swoje pasje oraz zdolności. Uczyli się prawidłowego nawiązywania 
kontaktów, przestrzegania kultury wypowiedzi i zasad poprawnej ko-
munikacji. Nabyli umiejętność planowania i organizacji samodzielnej 
pracy, bezpiecznego poruszania się w sieci i właściwego korzystania 
z zasobów cyberprzestrzeni. Opanowali podstawy programowania 
w języku scratch. Nauczyli się budować roboty, programować je oraz 
nimi sterować. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów.

Dzięki pozyskanym środkom z RPOWŚ szkoła mogła zorganizować 
stacjonarne szkolenia dla nauczycieli mające na celu podniesienie kwa-
lifikacji zawodowych. Wiedza i nowe umiejętności informatyczne na-
byte w trakcie szkoleń przyczyniły się do wzbogacenia warsztatu pra-
cy nauczycieli, a zajęcia przez nich prowadzone zyskały nową formę. 

Ewaluacja projektu wskazała na znaczący przyrost wiedzy i umiejęt-
ności uczniów oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie wyko-
rzystania TIK na lekcjach. 

Uczestnictwo w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Eu-
ropejskiej zostało pozytywnie ocenione zarówno przez uczniów, jak 
i nauczycieli.

Zespół zarządzający projektem składa serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji projektu.

opr. eLżbieta czajkowska, dorota rogaLa, Małgorzata Miłek


