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„Bezkrwawe łowy” fotografie Andrzeja Warsińskiego z Nowego

Nowe oczami mieszkańców

Dzięki Funduszowi Sołeckiemu cały czas się rozwijamy, rewitali-
zujemy remizę na miarę XXI wieku. Będzie z niej też korzystać powstałe 
Koło Gospodyń Wiejskich. Plac zabaw rozbudowujemy, udało się pozy-
skać  kosze, oryginalne, wielowymiarowe bramki do gry w piłkę. Młodzieży, 
dzieci przybywa.

Nowe liczy około 100 mieszkańców, 75 numerów, w tym zamieszkałych 
65.  Najstarsi mieszkańcy to Tadeusz Kucharczyk i Adam Warsiński, którzy 
mają około 90 lat. Jeden z najmłodszych mieszkańców, Marcel Małecki, 
którego rodzicami są Anna i Konrad, urodził się w czerwcu. U Jagodziń-
skich jest dwoje małych dzieci, Kacper Kowalski urodził się w styczniu, 
Oskar Gromada – w maju.  

Mieszkańcy żyją z wiśni, z renty, pracują w Cementowni, Mobruku, w 
sklepach w Ożarowie. Jednak najwięcej jest emerytów.  

Areał wiśni jest dość duży, wynosi około 100 ha. Największy posia-
dają: Antoni Mikołajek, Gabriel Gonciarz, Alojzy Gonciarz. Nadwiślanka 
jest wcześniej, łutówka trochę później. Koszt produkcji w dobrej kultu-
rze wynosi 1,50 zł, a w skupie płacili w ubiegłym roku po 0,30-0,50 zł. Przy 
dużym areale jest jeszcze zarobek, są dopłaty. 

Mam 2 ha wiśni, w ubiegłym roku wyprodukowałem ponad 20 ton. Nie 
mam kombajnu. Do kosztów produkcji ludzie nie liczą jeszcze swojej pracy. 
A to czasami 300 godzin w sadzie, godzina pracy przeciętnie kosztuje 15 zł.  

Nowe to miejscowość nadwiślańska, ludzie z miasta chętnie tu przy-
jeżdżają. Na stałe osiedlają się najczęściej ci, którzy stąd wyszli. Wracają po 
przejściu na emeryturę. Ostatnio Mieczysław Krawczyk z Kielc wrócił, dom 
remontuje. Mietek Król i jego brat Kazik też wrócili. Mieszkali w Ostrowcu 
Świętokrzyskim i teraz wyremontowali dom rodziców. Swoje mieszkania w 
miastach zostawiają dzieciom albo wynajmują. Ludzie budują się, na razie 
mówią, że letniskowo. Mieli tu babcię, kupili działkę, przebudowali posesję. 

Adam Pawlak, sołtys Nowego
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Budynek pełen tajemnic

Na terenie skansenu Edwarda Ziarki w Maruszowie otwarty został 
drewniany kościół, który przeniesiono z Podgórza koło Borii w gminie 
Ćmielów. Pierwsze nabożeństwo w świątyni na nowym miejscu odprawiła 
grupa duchownych z Warszawy, Lublina, Ostrowca Świętokrzyskiego.   

Kościół został wybudowany w okresie międzywojennym w Podgórzu i 
identycznie odtworzono go w Maruszowie. - Gdy przyszedłem do parafii 
polskokatolickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ten budynek już był zdewa-
stowany przez okolicznych mieszkańców – mówił ksiądz Paweł Walczyń-
ski. - Organizowano w nim różne imprezy i wtedy zjawił się u mnie pan 
Edward. Zaproponował, że chce przenieść kościół do siebie. I to się udało, 
chociaż było bardzo trudno. 

Imponująca świątynia, która stanęła w Maruszowie, robi duże wraże-
nie. To olbrzymi wysiłek Edwarda Ziarki. Pomysł jest taki, by w ekumenicz-
nej świątyni odbywały się nabożeństwa odprawiane przez duchownych z 
różnych kościołów. 

Nabożeństwo w kościele, który stanął na nowym miejscu, odprawili 
księża: infułat Andrzej Gontarek z Lublina, Henryk Dąbrowski z parafii ka-
tedralnej z Warszawy, Marcin Dębski z sąsiedniej parafii w Sieciechowie, 
Marian Kowalczyk z Osówki, diakon Leszek Kwiatek z Lublina. - Powstało 
coś wspaniałego, coś, co będzie dawać świadectwo dzięki pracy naszego 
regionalisty – podkreślił ksiądz infułat Andrzej Gontarek. - Wszystkich nas 
to raduje, że coś, co mogło ulec zniszczeniu, zostało uratowane.

Edward Ziarko opowiedział, jak doszło do tak zacnej inicjatywy. Jeden 
z mieszkańców, Stanisław Skalski, powiedział mu, że jest budynek w Pod-
górzu i można go sprowadzić do Maruszowa. Poczynił wstępne starania 
już przed ośmiu laty i krok po kroku doszedł do finału. 

Prace na dobre ruszyły przed pięciu laty. Tyle czasu trwało, by ten ko-
ściół mógł stanąć. Przywoził kościół w częściach, kilkanaście razy kurso-
wały samochody. Nikt go nie wspomagał, to wszystko zrobił własnymi 
siłami. - To było największe wyzwanie dla mnie jako właściciela Muzeum 
Wsi – powiedział Edward Ziarko. - To dzieło mojego życia. Świątynia jest 
czynna każdego dnia.

(an)

Kościół na terenie skansenu 
w Maruszowie
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Zakup działek

Czas pikników

Panu 

Henrykowi Neymanowi 
oraz Rodzinie

wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Żony Elżbiety
składają koleżanki i koledzy SEiR ZNP 

z Oddziału Ożarów

Wyrazy współczucia

Kol. Jadwidze Kumek
oraz Rodzinie

z powodu śmierci Córki

Niny Kumek
składają koleżanki i koledzy

Z Ożarowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Forum”
Klubu „Senior”

oraz Grupy Artystycznej „Spinka”

Rada Miejska podjęła uchwałę o zakupie niewielkiej wiel-
kości działek od prywatnych właścicieli. Są one niezbędne do 
prowadzenia inwestycji drogowych i komunalnych.

- W ramach modernizacji dróg weszliśmy na prywatną 
nieruchomość w miejscowości Kolonie Jankowice - wyja-
śnia burmistrz Marcin Majcher. – Chcemy kupić ten kawałek 
gruntu, bo koliduje to rolnikowi z wnioskami o dopłaty unij-
ne. Jego areał się zmniejszył.

Asfalt został położony na terenie istniejącej drogi o na-
wierzchni utwardzonej. Nikt nie spodziewał się, że to są jesz-
cze grunty prywatne. Gmina chce wyprostować dokumenty 
związane z własnością nieruchomości, by rolnik nie miał 
kłopotów.

Kolejna uchwała dotyczyła wykupu działki w Bałtówce-
-Zawadzie, gdzie gmina chce wykonać plac zabaw dla dzie-
ci i młodzieży.

(an)

Tylko w sobotę, 17 sierpnia, aż trzy pikniki odbyły się na 
terenie gminy. Mieszkańcy bawili się w Ożarowie, Suchodół-
ce, Glinianach.

- Mieszkańcy wspólnie organizują swoje święto po to, by 
się spotkać raz w roku, wspólnie bawić – mówi burmistrz Mar-
cin Majcher, który starał się uczestniczyć we wszystkich pikni-
kach. - Ludzie potrzebują takich spotkań. Na co dzień każdy 
jest zajęty, załatwia swoje sprawy, realizuje marzenia. Przycho-
dzi czas, by się spotkać. Jesteśmy ludźmi, którzy najlepiej czują 
się w grupie. W wielu sołectwach odbywają się takie pikniki. 
Wszystko zależy od aktywności sołtysów i radnych z danego 
terenu. 

W Suchodółce sołectwo przygotowało poczęstunek dla 
mieszkańców. Nie brakowało atrakcji dla dzieci, które ob-
legały zjeżdżalnię czy zamek dmuchany. Dużym zaintereso-
waniem cieszyła się przejażdżka bryczką. Dzieci jeździły w 
kierunku Chrapanowa i z powrotem. Piękną, stylową bryczką 
zaprzęgniętą w dwa konie powoził Bolesław Mizera. To wesel-
na bryczka, po dziedzicach, obecnie jej właścicielem jest Jan 
Kiljan. 

Nie brakowało na stołach przysmaków, tańce trwały do 
rana. Pogoda dopisała. W pikniku uczestniczył burmistrz Mar-
cin Majcher i pracownik Urzędu Miejskiego, Łukasz Adam-
ski. Na pochwałę zasługuje sołtys Magdalena Wnuk, prezes 
OSP Grzegorz Jarocha, strażacy - Sebastian Wnuk, Mateusz 
Jarocha, Marcin Kuśmierczyk, Henryk Kwitek, mieszkańcy – 
Agnieszka Kuśmierczyk, Emilia Katarzyna Kwitek, Paulina Wi-
śniewska. 

Suchodółka ma miejsce i zaplecze do pikników, budynek 

jednostki OSP i plac wokół niego. – Sala główna jest do re-
montu i powiększenia, przyszłoroczny budżet sołecki przezna-
czymy na ten cel – zapowiada sołtys Magdalena Wnuk. - Są 
tu odnowione łazienki, dobrze wyposażona kuchnia. To dzięki 
dotychczasowym środkom z budżetu sołeckiego, który prze-
znaczaliśmy też na odnowienie elewacji. Teraz strażnicę widać 
z daleka i błyszczy w całej gminie. 

Na placu w parku w Glinianach bawiło się ponad 100 
osób razem z dziećmi. Na piknik przybyła grupa motocykli-
stów z Ożarowa, która stanowiła dużą atrakcję dla mieszkań-
ców. Wszyscy mogli przyjrzeć się starym motocyklom, którymi 
wielu mężczyzn jeździło w młodości. 

Dzieci korzystały z licznych atrakcji, dmuchanego pałacu, 
zjeżdżalni. Kilku sponsorów kupiło nagrody, które sołectwo 
przekazało dzieciom biorącym udział w konkursach. Gry, 
zabawy, występy cieszyły się dużym zainteresowaniem. - Jest 
grill, kiełbaski, kaszanka – wylicza radny Krzysztof Kita. - Na 
końcu będzie zabawa w naszej okazałej altanie OSP. 

- Przed dwoma dniami, 15 sierpnia, odbywały się u nas 
dożynki parafialne i siłą rozpędu zorganizowaliśmy piknik – 
mówi sołtys Barbara Sochacka, organizatorka pikniku wraz 
z Radą Sołecką. - Mamy długi weekend. Bawią się i młodzi, i 
starsi, nasi mieszkańcy i ich krewni, znajomi, przyjaciele, któ-
rzy przyjechali w odwiedziny do Glinian. Piknik to okazja do 
wspólnych rozmów, wspólnej zabawy. 

W pikniku oprócz burmistrza uczestniczyli: ksiądz pro-
boszcz Bogusław Wójtowicz, Starosta Opatowski Tomasz 
Staniek, wicestarosta Małgorzata Jalowska.

(an)
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I miejsce w gminnym konkursie “Piękna i Bezpieczna Zagroda”
Gospodarstwo Grażyny i Henryka Siejków z Jakubowic

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków - 
05.07.2019

Czytanie nowel przed biblioteką

Nauczycielki z awansem

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombro-
wicza zaprosiła 7 września o godzinie 10.00 na ósme Naro-
dowe Czytanie.

Na spotkanie przed budynkiem biblioteki w Ożarowie 
zaprosiła podczas sesji Rady Miejskiej dyrektor Jolanta Ba-
nach. Do czytania zachęciła władze samorządowe, radnych, 
nauczycieli, młodzież, przedstawicieli stowarzyszeń, DKK, se-
niorów. Dla lektorów przewidziano drobne niespodzianki. W 
programie spotkania było czytanie fragmentów nowel, wspól-
ny śpiew przy akordeonie, poczęstunek.

Impreza odbywała się pod patronatem Pary Prezydenc-
kiej. Jak co roku biblioteka otrzymała pamiątkową pieczątkę, 
którą podbija książki przyniesione ze sobą przez uczestników. 
Kapituła zdecydowała, że w tej edycji Narodowego Czytania 
nie będzie prezentowany jeden utwór, ale fragmenty ośmiu 
nowel, których wspólnym mianownikiem jest polskość, ale też 
człowiek, bieda, krzywda.

Wybrane zostały następujące utwory: „Dobra pani” Elizy 
Orzeszkowej. „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bole-
sława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru 
„Sanatorium pod Klepsydrą”) Brunona Schulza, „Orka” Wła-
dysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wro-
ny…” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza, 
„Sawa” (z cyklu „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego.

(an)

Podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Marcin Majcher 
wręczył dwóm paniom akty nadania stopnia awansu na-
uczyciela mianowanego, Katarzynie Gniaź i Kindze Wójcik. 

Katarzyna Gniaź 
od ośmiu lat pracuje w 
oświacie, obecnie jest 
nauczycielką w Przed-
szkolu Publicznym w 
Ożarowie. Kinga Wój-
cik pracuje w Zespole 
Szkół Ogólnokształcą-
cych imienia Edwarda 
Szylki w Ożarowie, 
jest nauczycielką edu-

kacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego oraz nauczycie-
lem wychowawcą w świetlicy. 

– Akt nadania awansu zawodowego jest dla nas na pew-
no dużą satysfakcją – mówią panie. - W niedługim czasie 
będziemy mogły rozpocząć kolejny stopień awansu na na-
uczyciela dyplomowanego. To dla nas zaszczyt, duży krok w 
karierze zawodowej nauczyciela. 
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Wizyta w Rembertowie

II Plener Malarski dla dzieci 
i młodzieży „Malujemy z natury”

Zabezpieczany wąwóz

W imieniu uczestników Klubu „Senior+”, Stowarzyszenia 
Ożarowskiej Akademii Seniora, Burmistrza Ożarowa oraz 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie skła-
damy serdeczne podziękowania za zorganizowanie wizyty 
studyjnej dla Seniorów z Rembertowa i Ożarowa. Wizyta ta 
miała na celu poznanie sposobu funkcjonowania Rember-
towskiej Akademii Seniora, wymianę dobrych praktyk i do-
świadczeń oraz wspólne spędzenie czasu.

Dziękujemy serdecznie Pani Burmistrz Dzielnicy Rember-
tów m. st. Warszawy Agnieszce Kądei, Zastępcy Burmistrza 
Panu Zbigniewowi Cierpiszowi, Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Rembertów Pani Monice Dubanowskiej, 
Zastępcy Dyrektora Panu Tomaszowi Grabowskiemu oraz 
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej wi-
zyty. 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Seniorów 
z Rembertowa za wspaniałe przyjęcie. Z pewnością będzie 
to jedno z bardziej niesamowitych naszych wspomnień. Nie 
zapomnimy tych chwil, które razem spędziliśmy. Mieliśmy 
możliwość gościć w Akademii Sztuki Wojennej, podziwiali-
śmy piękną wystawę prac Seniorów w Bibliotece Publicznej 
im. Jana Pawła II. 

Wrażeń nie brakowało również drugiego dnia wizyty 
studyjnej podczas zwiedzania Warszawy, za co serdecznie 
dziękujemy Panu Leszkowi Kornelukowi, właścicielowi Biura 
Turystycznego „Korneluk”.

Gmina niebawem rozpocznie prace przy drodze na tere-
nie wąwozu w Śródborzu. Na inwestycję Wojewoda Święto-
krzyski przekazała 634 tys. złotych.

- Dobrze się stało, że znalazły się pieniądze na drogi w 
wąwozach – mówi burmistrz Marcin Majcher. – W tym rejonie 
występują trudności komunikacyjne ze sprzętem rolniczym, 
dochodzi wręcz do kolizji i wypadków drogowych. To teren o 
trudnej konfiguracji, stąd trafne jest podejście do sprawy. 

Na odcinku o długości prawie kilometra prace będą wy-

konane we wrześniu. Przekazana kwota, chociaż to znaczny 
zastrzyk finansowy, nie wystarczy na wszystkie prace, bo po-
trzebne jest umocnienie poboczy, wyrównanie, obcięcie skarp, 
usunięcie zakoli. Całość będzie kosztować ponad 900 tys. zło-
tych.

Samorząd liczy, że na zapewnienie bezpieczeństwa w wą-
wozach przekazane zostaną kolejne środki finansowe, bo na 
terenie gminy takich potrzeb jest znacznie więcej. Niezbędnej 
modernizacji wymagają jeszcze dwa odcinki: jeden w Śródbo-
rzu i, bardzo niebezpieczny, trudny do wykonania wąwóz, w 
Wólce Chrapanowskiej. 

Służby wojewody bardzo dokładnie kontrolują wnioski. 
Dofinansowanie przyznaje się na odcinki, gdzie rzeczywiście 
znajdują się wąwozy. Jeżeli jest teren płaski, równy, to niestety 
wnioski są skreślane, ograniczane. 

- Jest szansa, że otrzymamy kolejne dofinansowania na 
zabezpieczenie wąwozów lessowych – wyjaśniał podczas sesji 
Rady Miejskiej zastępca burmistrza Paweł Rędziak. - Przygoto-
wujemy wnioski na pozostałe dwa wąwozy w Śródborzu i Wól-
ce Chrapanowskiej. Mamy pełną dokumentację. Nie składali-
śmy wniosków na wąwozy w Prusach czy Sobótce. Chcieliśmy 
w pierwszej kolejności zabezpieczyć te wąwozy, które zostały 
zgłoszone. 

(an)

W drugiej połowie lipca dzieci i młodzież uczęszczająca na 
regularne zajęcia plastyczne w Miejsko – Gminnym Ośrodku 
Kultury w Ożarowie wzięły udział w II Plenerze Malarskim odby-
wającym się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Sielska Doli-
na” we wsi Nowe. 

Plenery w tym magicznym miejscu mają swoją długą, boga-
tą historię, bo w tym samym miejscu co roku spotykają się arty-
ści malarze, rzeźbiarze, fotograficy, studenci akademii i uniwer-
sytetów, twórcy profesjonalni, na co dzień zajmujący się sztuką, 
a mieszkający w różnych zakątkach naszego kraju, a nawet za 
granicą. Plenery malarskie są okazją do twórczego rozwoju, 
aktywnego wypoczynku w pięknym otoczeniu, integracji i dys-
kusji. Można tworzyć wśród pachnących łąk, traw, kwiatów, w 
malowniczej okolicy. 

Podczas pobytu dzieci pracowały w różnych technikach ma-
larskich. Zadaniem ich było utrwalenie techniką akrylu na płót-
nie fragmentu podwórka z elementem architektury, akwarela 
na papierze oraz rysunek ołówkiem zwierzątka znajdującego 
się w zagrodzie (koza, kura, kaczka). Plener zakończył się ogni-
skiem i pieczeniem kiełbasek w miłej atmosferze. Myślę, że był 
to twórczo spędzony czas i będziemy go mile wspominać.

Eleonora Czuba
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Gminne ćwiczenie obronne

Dom Kultury był organizatorem cyklu wakacyjnych imprez dla dzieci 
na osiedlu Wzgórze

Gminne ćwiczenie obronne pn. „Kierowanie Gminą w 
czasie osiągania gotowości obronnej czasu kryzysu w przy-
padku zagrożenia terrorystycznego” odbyły się 3 paździer-
nika. Ćwiczeniem kierował osobiście Burmistrz Ożarowa 
Marcin Majcher. 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza ćwiczenie opracował 
zespół autorski w składzie: Sekretarz Gminy Tomasz Sobie-
raj oraz Inspektor ds. OC, Spraw Obronnych, Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony PPoż Urzędu Miejskiego w Ożarowie 
Łukasz Adamski. Do udziału w ćwiczeniu powołani zostali i 
wzięli udział wyznaczeni kierownicy referatów i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Ożarowie, kierownicy gminnych jed-
nostek organizacyjnych, zastępca Dowódcy Jednostki Ratow-
niczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Opatowie, aspirant sztabowy Janusz Czerwik, 
wraz ze strażakami PSP, strażacy Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Lasocina i Ożarowa, Komendant Komisariatu Policji 
w Ożarowie, nadkomisarz Zbigniew Gaweł, wraz z funkcjo-
nariuszami Policji i Komendant Straży Miejskiej w Ożarowie 
Henryk Wzorek wraz ze strażnikami.

I i II faza ćwiczenia odbyła się w Urzędzie Miejskim w 
Ożarowie. W fazie I sprawdzono gotowość do działań wy-
branych elementów podsystemu obronnego Gminy. Uru-
chomiono „Stały Dyżur” w celu zapewnienia przepływu in-
formacji pomiędzy jednostkami podległymi burmistrzowi a 
jednostkami nadzorującymi.

II faza pole-
gała na pracy 
zespołów funk-
cjonalno - za-
daniowych nad 
wypracowaniem 
danych do decyzji 
burmistrza pod-
czas osiągania 
stanu gotowości 
obronnej czasu 
kryzysu w warun-
kach zagrożenia 

atakiem terrorystycznym. Część teoretyczna składała się z 
odprawy informacyjnej i odprawy decyzyjnej. Uczestnicy ćwi-
czenia wypracowali i przedstawili wnioski z oceny sytuacji, 
na podstawie których Burmistrz Ożarowa przedstawił zamiar 
do realizacji zadań.

W III fazie ćwiczenia sprawdzono stopień praktycznego 
przygotowania wytypowanych jednostek organizacyjnych 

własnych i współdziałających do realizacji przewidzianych 
dla nich zadań na wypadek ataku terrorystycznego.

Część praktyczną przeprowadzono na terenie i obiekcie 
SSE Polska sp. z o.o. Skład materiałów wybuchowych w Gli-
nianach. Ćwiczenia praktyczne obejmowały pięć epizodów i 
rozpoczęły się od pożaru kompleksu leśnego w pobliżu skła-
du materiałów wybuchowych, do gaszenia którego zadyspo-
nowani zostali strażacy z JRG KP PSP Opatów oraz jednostki 
OSP z Ożarowa i Lasocina. W tym czasie na terenie składu 
policjanci z KP w Ożarowie dokonali zatrzymania osoby, 
która nie była uprawniona do przebywania na tym terenie 
i nie chciała opuścić go dobrowolnie. Sprawca działający z 
zamiarem dokonania ataku o charakterze terrorystycznym 
podczas przebywania na terenie zakładu ranił pracownika, 
któremu z pierwszą pomocą ruszyli strażnicy SM z Ożarowa. 
Ze względów bezpieczeństwa strażnicy ewakuowali poszko-
dowanego ze strefy zagrożenia, ocenili jego stan i rozpoczęli 
udzielanie pierwszej pomocy. W tych działania wsparli ich 
strażacy OSP z Ożarowa kończący gaszenie pożaru, którzy 
przed przyjazdem karetki pogotowia udzielili poszkodowa-
nemu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kierownik składu 
materiałów wybuchowych zarządził natychmiastową ewa-
kuację wszystkich osób przebywających na terenie zakładu. 
Ostatnim epizodem praktycznym było sprawdzenie przez 
funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej bezpieczeństwa na 
terenie zakładu.

Ćwiczenia zakończyła zbiórka uczestników, podczas któ-
rej oceny poprawności wykonania zadań dokonał zastępca 
Dowódcy JRG PSP w Opatowie i Komendant KP w Ożarowie. 
Następnie Sekretarz Gminy Ożarów podsumował ćwiczenia 
i podziękował wszystkim za zaangażowanie w przygotowa-
nia i udział w zadaniu.

Ćwiczenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Planem 
szkolenia obronnego miasta i gminy Ożarów na 2019 rok”. 
Według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia 
obronnego, gminne ćwiczenie obronne, służące sprawdze-
niu przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych 
oraz doskonaleniu procedur kierowania wybranymi obsza-
rami przygotowań obronnych, przeprowadza się nie rzadziej 
niż raz na trzy lata.

Ł.A.
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Wicestarosta na posiedzeniu sesji

Legionowym szlakiem 
z Tarłowa do Ożarowa

Podczas sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Wicestarosta 
Opatowski Małgorzata Jalowska podziękowała za współ-
pracę ze starostwem oraz za pomoc finansową w zakupie 
karetki transportowej. Powiedziała o najważniejszych inicja-
tywach samorządu powiatowego. 

- Po raz pierwszy uczestniczę w waszych obradach – zwró-
ciła się do radnych. - Realizujemy wiele zadań, szczególnie 
związanych ze szpitalem. Staramy się korzystać ze środków z 
budżetu państwa, z Urzędu Marszałkowskiego. Mamy pierw-
sze sukcesy, zdobyliśmy między innymi środki na opiekę pa-
liatywną, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, zabiegi w zakresie 
zaćmy, rehabilitacji. 

Wicestarosta nie ukrywała, że szpital w Opatowie jest 
mały, kontrakt zmalał definitywnie. - Chcemy go zwiększyć. 
Spotkaliśmy się z prezesem Narodowego Funduszu Zdro-
wia – mówiła. – Planujemy, by nasz powiatowy szpital wziął 
udział w programie pilotażowym i zwiększył współpracę z 
Podstawową Opieką Zdrowotną. Myślimy o komasowaniu 
usług. Chcemy, by u nas była ginekologia, ale pod warun-
kiem, że Staszów i Ostrowiec zrezygnowałyby z tej usługi. U 
nas jest poniżej 100 porodów rocznie, to jest niedopuszczal-
ne. Rentowność jest wtedy, gdy jest około 1000 porodów. 
Okazuje się, że dzisiaj rywalizacja między szpitalami po-
wiatowymi o te same specjalności, lekarzy, doprowadza do 
wzrostu stawek godzinowych. To jeszcze bardziej zwiększa 
problemy finansowe i nie rozwiązuje problemu. 

Wicestarosta Małgorzata Jalowska poinformowała o re-
alizacji programu rządowego w zakresie transportu lokal-
nego. Podkreśliła, że powiat opatowski jako jedyny w wo-
jewództwie utworzył w formie pilotażu Powiatowy Zarząd 
Transportu. Gminę Ożarów będą obsługiwać dwie linie. 
Małgorzata Jalowska poprosiła o współfinansowanie drogi 
powiatowej w Karsach. 

(an)

Jak zwykle w pierwszą sobotę października dopisała 
pogoda, mimo że zapowiedzi były deszczowe. Przy Obe-
lisku Legionowym w Wólce Tarłowskiej stawiło się 170 
uczestników reprezentujących wszystkie szkoły z terenu 
gminu Ożarów. Były szkoły z Bidzin i Łukawy, a także 
indywidualni uczestnicy i strażacy z OSP Jakubowice. 
Otwarcia marszu dokonał jego komendant. Na początku 
symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego na 
początku września brygadiera Adama Bidasa, komen-
danta „Strzelca” z Sandomierza, wybitnego działacza le-

gionowego, wielokrotnego uczestnika naszych marszów.
W informacji historycznej podano, że marsz przebie-

gać będzie trasą, którą w końcu czerwca 1915 roku po-
suwała się I Brygada Legionów na pozycje bojowe pod 
Tarłowem, staczając krwawy bój o tak zwaną Redutę 
Tarłowską, zajmowaną przez Rosjan. Delegacje poszcze-
gólnych drużyn zapaliły znicze przed Obeliskiem Legio-
nowym i kolejno wyruszały na leśną trasę. Na boisku w 
Czachowie rozegrano konkurencje sprawnościowe pod 
kierownictwem Tomasza Pietrasa i Łukasza Adamskie-
go. Tu też zlokalizowany był punkt żywnościowy. Część 
uczestników, tych najmłodszych, była trochę zmęczona i 
tu postanowiono dokonać zakończenia marszu. Uczest-
nikom wręczono upominki w postaci długopisów, a naj-
lepszym w konkurencjach sprawnościowych upominki. 
Gościem honorowym marszu był Eligiusz Hajec, za-
mieszkały w Mielcu, potomek Jana Hajca, oficera legio-
nowego awansowanego w roku 1914 w Jakubowicach, 
poległego w roku 1916 pod Kostiuchnówką. 

Wiesław Chmielewski
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Grupy folklorystyczne z Domu Kultury w Ożarowie reprezentowały nasz 
powiat na Dożynkach Wojewódzkich w Opatowie - 08.09.2019

Święto rolników świętokrzyskich 
w Opatowie

Tegoroczne Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie odbyły 
się w Opatowie. Powiat opatowski licznie i barwnie reprezen-
towała gmina Ożarów z burmistrzem Marcinem Majcherem 
i przewodniczącą Rady Miejskiej Haliną Dragan. 

To nie był łatwy rok
- Przybyliśmy na dożynki ze swoim wieńcem dożynko-

wym, aby w obecności naszych sąsiadów, znajomych, przy-
jaciół podziękować naszym rolnikom za całoroczny trud, za 
ich pracę, wysiłek, za to, że na naszych stołach nie brakuje 
nam chleba - powiedział podczas dożynek burmistrz Marcin 
Majcher. – W naszej gminie to nie był rok łatwy, nie brako-
wało przymrozków, suszy. W niektórych terenach wystąpiło 
gradobicie, straciliśmy plony. Rok nie był udany dla wszyst-
kich. Plony wypadły średnio.

Barwnie prezentowała się podczas dożynek gmina Oża-
rów. Na scenę wyszła grupa folklorystyczna, którą tworzyły 
zespoły śpiewacze działające w Miejsko - Gminnym Ośrodku 
Kultury im. Aleksandra Patkowskiego: „Ożarowiacy”, „No-
wianecki”, „Lasocianie” oraz kapele – Ożarowskie Andrusy 
i Kapela Morki. W skład delegacji wieńcowej weszli: czło-
nek Zarządu Województwa Mariusz Gosek, Starosta Opa-
towski Tomasz Staniek, wicestarosta Małgorzata Jalowska, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego Adam 
Roszczypała, Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher, zastępca 
burmistrza Paweł Rędziak, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Halina Dragan, kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miejskiego, Tomasz Pietras, Wójt Lipnika 
Andrzej Grządziel, zastępca wójta Wojciech Zdyb, przewod-
niczący Rady Gminy Stanisław Mazur. 

Odpowiedzialność polskiego rolnika
Podczas mszy świętej w Kolegiacie św. Marcina z Tours 

biskup senior diecezji sandomierskiej, Edward Frankowski, 
mówił o odpowiedzialności polskiego rolnika, o jego przy-
wiązaniu do ziemi, tradycji, wiary. - Odpowiedzialność za 
ziemię i mieszkańców wsi to część odpowiedzialności za na-
sze polskie państwo – podkreślił. - Rolnictwo to nie prywatna 
sprawa, ale to dobro całego narodu. 

Ksiądz biskup poświęcił wszystkie wieńce diecezjalne 
i powiatowe, które były prezentowane wokół świątyni. Na 
scenie w rynku Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
Andrzej Bętkowski odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy, który dożynki objął patronatem narodowym w 100-le-
cie odzyskania niepodległości. 

Gości dożynek powitali: Starosta Opatowski Tomasz Sta-
niek, wicestarosta Małgorzata Jalowska, Burmistrz Opatowa 
Grzegorz Gajewski. Poseł, Wiceminister Sportu i Turystyki, 
Anna Krupka odczytała list od Premiera RP Mateusza Mo-
rawieckiego.

Po oficjalnych powitaniach, życzeniach i podziękowa-
niach starostowie dożynek, Edward Kupiec ze Strzyżowic 
spod Opatowa oraz Renata Jędrzejewska z podopatowskich 
Wojciechowic, przekazali marszałkowi Andrzejowi Bętkow-
skiemu dorodny bochen chleba, wypieczony z tegorocznych 
zbiorów. Rozpoczął się tradycyjny obrzęd dożynkowy przygo-
towany przez Wojewódzki Dom Kultury z udziałem delegacji 
powiatowych, które ośpiewały i obtańczyły swoje wieńce.

Marszałek Andrzej Bętkowski podziękował rolnikom za 
tegoroczne zbiory, za bezpieczeństwo żywnościowe Polski, 
Polaków. 

Najlepsi w konkursach
W konkursie „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna 

Środowisku” pierwsze miejsce zdobyło gospodarstwo Alicji 
i Kamila Majcherów z gminy Wodzisław, powiat jędrzejow-
ski, drugie – gospodarstwo Lucyny i Grzegorza Warzechów 
z gminy Pacanów, powiat buski, trzecie – gospodarstwo Elż-
biety i Jacka Mikułków z gminy Nowa Słupia, powiat kie-
lecki. W konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 
w kategorii ekologiczne gospodarstwo towarowe zwyciężyli 
Gabriela i Krzysztof Królowie z Brześcia, gmina Bliżyn; w ka-
tegorii ekologia, środowisko – Agata Machocka z Cisowa, 
gmina Daleszyce. Z kolei w konkursie „Świętokrzyski Rolnik 
Roku 2019” w kategorii do 10 ha wygrał Jacek Czekaj, do 
30 ha – Lucyna Kukulska, obydwoje z powiatu kieleckiego, 
powyżej 30 ha – Adam Świtała z powiatu włoszczowskiego. 
W konkursie na najpiękniejszy wieniec wygrał powiat sando-
mierski, który reprezentować będzie nasze województwo na 
Dożynkach Prezydenckich w Spale. 

Na opatowskim rynku nie brakowało świętokrzyskiej 
kultury i folkloru. Swoje wyroby, propozycje zaprezentowali 
świętokrzyscy artyści ludowi, twórcy rękodzieła, a także re-
gionalne instytucje kulturalne. Wojewódzki Dom Kultury w 
Kielcach przedstawił widowisko pod nazwą „Świętokrzyskie 
igrce”, na scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Morawica”. 
Prezentowali się lokalni wokaliści, występowały ludowe ze-
społy śpiewacze, taneczne, instrumentalne. Gwiazdą wie-
czoru była grupa „Brathanki”.

A. Nowak
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Rozmowa z druhem Mirosławem Kostyrą,
 prezesem OSP w Szymanówce

Cała rodzina w jednostce
- rozmowa z druhem Adamem Czajkowskim, prezesem OSP w Sobótce

- Kiedy 
wstąpił Pan do 
jednostki? 

- Przyszedłem 
z wojska i wstą-
piłem do OSP. 
To był 1992 rok, 
miałem wtedy 24 
lata. Prezesem 

był wówczas Zdzisław Religa. 

- Co sprawiło, że postanowił Pan 
wtedy wstąpić do jednostki?

- Szymanówka jest niewielką miej-
scowością i wtedy wszyscy mężczyźni w 
takim przedziale wiekowym, powyżej 20 
lat, wstępowali do jednostki. Do pewne-
go czasu, zanim jednostka bardzo się 
uszczupliła.

- Proszę powiedzieć o szczególnie 
drastycznych przypadkach, w których 
Pan uczestniczył? 

- Nie uczestniczyłem w takich zdarze-
niach. Nie należymy do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo - Gaśniczego. Spora-
dycznie wyjeżdżamy do gaszenia lasów, 
raz ratowaliśmy stodołę. Bierzemy udział 
w ćwiczeniach. Już czterokrotnie wygry-
waliśmy zawody.

- Jak zmieniała się liczba straża-

ków w waszej jednostce? 
- Zmieniała się drastycznie. Obecnie 

jest nas 22 druhów. Gdy wstępowałem, 
było nas znacznie więcej. Nagle jednak 
ubywało druhów i jednostka praktycznie 
przestała istnieć. Dopiero w ostatnich la-
tach zaczęliśmy pracować przy remizie 
strażackiej, modernizować ją i cztery lata 
temu po raz pierwszy wzięliśmy udział w 
zawodach po 16 latach przerwy.

- Skąd takie sukcesy waszej jed-
nostki? Nie macie sobie równych. 

- To czwarty nasz sukces w tym roku. 
Mamy jechać do Lipnika na zawody po-
wiatowe. To młoda jednostka, wiekowo 
jesteśmy najmłodsi w gminie. Chłopcy 
są około 20-letni i oni robią całą robotę. 
Teraz już nawet nie ćwiczymy, przycho-
dzimy z marszu i wygrywamy w gminie. 
Jest już pewna rutyna, doświadczenie. 
Nauczyliśmy się kolejnych elementów za-
wodów i każdy wie, co ma robić. 

- Czy w Pańskiej rodzinie byli stra-
żacy? 

- Mój ojciec, Marian Kostyra, należał 
do OSP. Dziadek nie był w straży, kiedy w 
1963 roku zawiązywała się jednostka w 

Szymanówce. Może dlatego, że był sła-
bego zdrowia. Wszyscy jego bracia nale-
żeli do tej jednostki, miał duże gospodar-
stwo. Był ojciec i pradziadek, najpierw w 
Janikowie, gdzie należała Szymanówka. 
Tam była gromada strażacka.

- Proszę powiedzieć kilka słów o 
sobie, swojej pracy zawodowej, ro-
dzinie. 

- Urodziłem się w 1969 roku, jestem 
kierowcą, pracuję w spedycji Cementow-
ni Ożarów od 1997. W lutym tego roku 
minęło już 22 lata. Małżonka nie przeja-
wia zainteresowania strażą. Syn Adrian, 
student IV roku prawa na Uniwersyte-
cie Marii Curie – Skłodowskiej, chętnie 
uczestniczy w naszych zawodach i należy 
do najbardziej ambitnych.

- Czy ktoś z druhów jednostki 
otrzymał dzisiaj medal, odznaczenie?

- Nie, bo niedawno obchodziliśmy 
55. rocznicę powstania jednostki i wte-
dy wszyscy byli odznaczani. Dzisiaj tylko 
druh Arkadiusz Religa otrzymał odznakę 
Wzorowy Strażak, bo nie był obecny na 
jubileuszu. 

(an)

- Czy pamięta 
Pan pierwsze kon-
takty ze strażą? 
Ile miał pan wtedy 
lat? Jakie momen-
ty utkwiły panu w 
pamięci? 

- Prezesem był 
wtedy świętej pa-
mięci druh Mieczysław Pęczak. Za jego 
kadencji działałem jako strażak mło-
dzieżowiec. Udzielałem się w drużynie 
młodzieżowej. W jednostce działam od 
szesnastego roku życia. Wszystko dlate-
go, że mieszkałem blisko remizy strażac-
kiej. Na każdy sygnał alarmowy biegłem 
do jednostki. I tak mi zostało na całe 
życie. Jestem z rocznika 1956, obecnie 
przebywam na rencie, zawodowo nadal 
związany jestem z gospodarstwem. Pra-
cowałem w Hucie Szkła Okiennego w 
Sandomierzu i WSK w Gorzycach. 

- Które zdarzenia utkwiły Panu w 
pamięci w ciągu tylu lat służby? 

- Dużo powstawało pożarów w la-
tach 80., paliły się stodoły, sterty. W 
czasie żniw gasiliśmy ścierniska, sterty, 

stodoły. Uczestniczyliśmy w ratowaniu 
ludzie na drodze Ożarów - Sandomierz, 
gdzie dochodziło i nadal dochodzi do 
wielu wypadków, kolizji, których przyczy-
ną były warunki atmosferyczne, zasłab-
nięcia, zaśnięcia, nadmierna prędkość. 
Groźne, trudne do ugaszenia pożary 
wybuchały w zakładzie paliw alterna-
tywnych Mobruk w Karsach. Bywało, 
że spędzaliśmy tam trzy, cztery doby. 
Otrzymywaliśmy informacje, że docho-
dziło wtedy do samozapłonu. 

- Których druhów Pan zapamię-
tał, kto jest dla Pana przykładem, 
wzorem?

- Uznanie i szacunek ma druh senior 
Włodzimierz Wróbel, który ukończył 82 
lata i nadal jest aktywny. Teraz należy 
do najstarszych strażaków na terenie 
gminy. Był prezes Bolesław Wójtowicz, 
komendant Zdzisław Stawiarski, był 
Maniek Perczak, Władysław Bryła. Każ-
dy zapisał swoją kartę w historii OSP w 
Sobótce i Ożarowie. Teraz ciągniemy za 

nich tę historię. Oni odeszli, my zosta-
liśmy. Czekamy na następców, by nas 
wyręczyli w służbie. Lata dają już znać 
o sobie.

- Czy ktoś z Pańskiej rodziny dzia-
łał w OSP? 

- Działał mój ojciec, Stanisław, który 
był naczelnikiem w latach 1956 - 1960. 
Należał syn Michał, córki Sylwia i Domi-
nika. Prawie całą rodzinę mam w jedno-
stce. Michał teraz mieszka w Wysiadło-
wie, gdzie założył rodzinę i tam działa 
w jednostce. Sylwia jest w Janowicach, 
ale tam nie ma jednostki. Dominika 
brała udział w zawodach powiatowych 
w Opatowie i wojewódzkich w Kielcach. 
Ta tradycja rodzinna jest utrzymywana 
dalej. Zięć Karol Walos też się udziela, 
ma dwóch synów. Kacper jest dzisiaj ze 
mną, nie opuszcza żadnych imprez stra-
żackich. Ma nawet swój mundur kosza-
rowy. Kupiłem mu, bo chciał wyglądać 
jak prawdziwy strażak. 

(an)
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Doświadczona przeżyciami 
100 lat mieszkanki sołectwa Prusy

Emilia Stec, mieszkanka miejscowości Prusy, obchodziła piękny jubileusz 100-lecia 
swoich urodzin. Jubilatkę z życzeniami i prezentami odwiedzili znamienici goście, przed-
stawiciele instytucji wojewódzkich i gminnych na czele z zastępcą Burmistrza Ożarowa 
Pawłem Rędziakiem.

Życzenia i gratulacje
Doradca Wojewody Świętokrzy-

skiego, Anna Paluch. odczytała li-
sty gratulacyjne, które nadeszły z 
kancelarii Rady Ministrów od Pre-
miera Mateusza Morawieckiego i 
Wojewody Świętokrzyskiego, Agaty 
Wojtyszek. - Oby kolejne lata były 
szczęśliwe i radosne – czytała Anna 
Paluch. - Należy pani do pokolenia 
głęboko doświadczonego przeżycia-
mi i różnymi wyzwaniami. Była pani 
świadkiem wielu trudnych i zarazem 
doniosłych wydarzeń. Seniorzy sta-
nowią istotną grupę naszego społe-
czeństwa, możecie jeszcze wiele dać 
rodzinie, najbliższemu otoczeniu, a 
także innym, szczególnie młodym 
ludziom, wkraczającym w czas do-
konywania pierwszych, ważnych wy-
borów.

- Dar, którego pani doświadcza, 
jest skarbnicą, drogocennym dzie-
dzictwem dla naszych pokoleń – z 
pięknymi słowami zwróciła się do 
jubilatki kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Ożarowie, Teresa Gaw-
ron. - Szczególną wartość stanowi 
pani dla najbliższych osób. Papież 
Jan Paweł II w liście do ludzi w pode-

szłym wieku pisał: „Cechą cywilizacji 
prawdziwie ludzkiej jest szacunek i 
miłość do ludzi starych, dzięki czemu 
mogą czuć się żywą częścią społe-
czeństwa”.

Teresa Gawron podziękowała ju-
bilatce w imieniu własnym i samo-
rządu lokalnego za wszelkie trudy i 
owoce minionych lat. Złożyła najser-
deczniejsze gratulacje oraz życzenia 
dobrego zdrowia, spokoju, życia z 
uśmiechem i pogodą ducha, w kli-
macie wdzięczności, szacunku i życz-
liwości na kolejne lata. Do życzeń 
dołączył się zastępca burmistrza Pa-
weł Rędziak, który przekazał jubilat-
ce piękny bukiet kwiatów. Podarował 
jej także w uzgodnieniu z rodziną 
prezent rzeczowy, nową pralkę. 

Kierownik KRUS w Ożarowie, 
Anna Szewczyk, złożyła jubilatce 
gratulacje i przekazała na jej ręce 
dokument o nowym, podwyższonym 
świadczeniu ustawowym od 19 wrze-
śnia br. o kwotę brutto 4003 zł mie-
sięcznie z tytułu osiągnięcia 100 lat.

Córka pani Emilii, Halina Stec – 
Kwaśniewicz, w imieniu mamy po-
dziękowała za życzenia i zaprosiła 
gości na poczęstunek. W spotkaniu, 

oprócz wymienionych gości, uczest-
niczyli członkowie rodziny, przyjacie-
le, mieszkańcy sołectwa Prusy.

Do września 2019 roku w woje-
wództwie świętokrzyskim 31 osób 
obchodziło setną rocznicę urodzin, 
dodatkowo tylko do 19 września - 
17.

Trudne życie
Emilia Stec miała czworo dzie-

ci: Halinę (rocznik 1947), Andrzeja 
(1949), Stanisława (1953), Romana 
(1955), dochowała się dwojga wnu-
ków i trojga prawnuków.

W czasie wojny została zatrzyma-
na przez Niemców podczas łapanki 
w Radomiu. Wiozła wtedy na han-
del mięso do Warszawy, gdzie miała 
liczną rodzinę. Została wysłana na 
roboty do Rzeszy. Pracowała w go-
spodarstwie rolnym u baora. Wró-
ciła w 1944 roku. Przebywała tam 
10 miesięcy, bo bardzo starała się 
o zwolnienie. - Wysłane zostało pi-
smo, że spośród dwóch braci jeden 
tuż przed wojną zmarł, drugi został 
zamordowany w Katyniu – opowiada 
córka pani Emilii, Halina Stec - Kwa-
śniewicz. - W dworze Baczyńskich w 
Pisarach urzędowali Niemcy, którzy 
potwierdzili taką sytuację. Mama zo-
stała zwolniona.

Brat Emilii, Stanisław, zmarł, gdy 
miał ponad 50 lat; drugi brat, Bole-
sław Wawrzkiewicz, został zamordo-
wany w wieku 32 lat. Przebywał w 4. 
Pułku Piechoty Legionów na Buków-
ce w Kielcach, tuż przed wojną został 
skierowany na Wschód, znalazł się w 
obozie w Kozielsku, potem przerzu-
cili go do Katynia.

Jubilatka urodziła się w Prusach 
i całe życie tu mieszka, z przerwą 
7-letnią od 1947 do 1954 roku, gdy 
przebywała na Pomorzu Zachodnim, 
w miejscowości Mysłowice. Po ślu-
bie, który odbył się w grudniu 1945 
roku, z Ignacym Stecem, mieszkań-
cem Prus, wyjechała wiosną następ-
nego roku, jak wiele osób, na ziemie 
zachodnie, tzw. Ziemie Odzyskane, 
gdzie objęła gospodarstwo. Jednak 
źle tam się czuła, miała kłopoty z 
oddychaniem. Leczenie okazało się 
nieskuteczne. Lekarz powiedział, że 
lepiej będzie, gdy zmieni klimat. Po 
siedmiu latach małżonkowie wrócili 
do Prus. Przez jakiś czas jeszcze pani 
Emilia odczuwała dolegliwości, które 
potem ustały.
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Dożynki 
w gminie

Razem z mężem prowadziła 
2-hektarowe gospodarstwo rolne, 
nie pracowała zawodowo. - Rodzeń-
stwo jej męża było liczne, rodzina 
składała się z ośmiu osób – wyjaśnia 
córka Halina Stec - Kwaśniewicz. - 
Musiano podzielić grunty, stąd rodzi-
na posiadała niewiele ziemi.

Małżonek pani Emilii pracował do-
datkowo na kolei, potem w betoniar-
ni i mieszalni pasz w Prusach. Zmarł 
w 1989 roku, mając 76 lat. Jubilatka 
zajmowała się domem, wychowywa-
niem dzieci. Dużym przeżyciem dla 
niej była śmierć trzech synów w wieku 
57, 59, 61 lat. - Może jej stan byłby 
lepszy, gdyby nie doszło do takiej tra-
gedii – opowiada córka pani Emilii. 
- Załamała się szczególnie po stracie 
najmłodszego syna. Jeden syn, który 
mieszkał w Stalowej Woli, nie obudził 
się ze snu. Drugi wstawał rano w Pru-
sach, upadł, miał ciężki udar, trzeci 
przewrócił się na podwórku i zmarł.

Tajemnica długowieczności
Sposób odżywiania to jedna z ta-

jemnic długowieczności - mówi cór-
ka pani Emilii. - Jadła to, co wypro-
dukowała we własnym gospodar-
stwie. Hodowała trzodę chlewną, by-
dło. Przetwory mleczne miała swoje. 
Sadziła ziemniaki, groch, kapustę, 
wszystko rosło bez nawozów sztucz-
nych, bo nawóz był własny, natural-
ny, pochodził z obory.

Na tak długie lata wpłynęła za-
pewne także osobowość jubilatki, 
pozytywny stosunek do świata i lu-
dzi. To osoba towarzyska, gościnna. 
Cała rodzina do niej przyjeżdżała, 
chociaż nie było wszystkiego pod 
dostatkiem. Potrafiła stworzyć dobrą, 
serdeczną atmosferę.

A. Nowak

Piękna pogoda towarzyszyła 25 sierpnia tegorocznym Dożynkom Gminnym w Laso-
cinie. Wcześniej mieszkańcy uczestniczyli we mszy świętej w miejscowym kościele. 

Bochen z tegorocznych ziaren
Uroczystości na błoniach rozpoczę-

ły się od odegrania „Roty”. Starostowie 
dożynek, Zofia Stawiarska z Sobótki i 
Janusz Żak z Glinian, przekazali na sce-
nie burmistrzowi Marcinowi Majcherowi 
dorodny, tradycyjny bochen chleba. 

- Dziękuję za owoc naszej ziemi, 
chleb wypieczony z tegorocznych plo-
nów – powiedział burmistrz. – Przyrze-
kam dzielić go równo i sprawiedliwie, 
by nikomu w naszej gminie go nie za-
brakło. 

Burmistrz Marcin Majcher podzięko-
wał rolnikom za ciężką pracę, za trud 
i wysiłek włożony w uzyskanie obfitych 
plonów. Podziękował też proboszczom, 
księdzu Janowi Ziętarskiemu i księdzu 
Mirosławowi Frączkowi, za odprawione 
msze. Powitał przybyłych gości, radnych, 
prezesów firm, zakładów. Mieszkańcy 
spróbowali, jak smakuje chleb z tego-
rocznych zbiorów.

Czas siewów, czas plonów
Zanim zostały ośpiewane wieńce, 

głos zabrali przybyli goście. Poseł na 
Sejm RP Kazimierz Kotowski przypo-
mniał, że 2019 rok to rok 20-lecia sa-
morządu powiatowego. W przyszłym 
roku będzie 30. rocznica powstania Pol-
ski samorządowej. Ten rok z kolei to tak-
że rok 45-lecia jego pracy zawodowej. 
Poseł podziękował wszystkim, którzy w 
samorządzie gminy Ożarów współpra-

cowali z powiatem. 
– Tak jak był czas siewów, pielęgna-

cji, tak jest czas plonów – powiedział 
poseł. - Dzisiaj podsumowujemy i dzię-
kujemy tym, którzy swoje życie zawo-
dowe związali z uprawą roli. To nasza 
żywność, polska żywność, zdrowa, eko-
logiczna była i jest podstawą egzysten-
cji naszego narodu i kraju, podstawą 
naszego eksportu. Dziękuję rolnikom, 
sadownikom za wszystkie te działania, 
które dawały szanse na modernizację 
i przekształcenia w gospodarstwach 
rolnych, sadowniczych. Życzę, by w rol-
nictwie, samorządzie działo się coraz le-
piej. Dziękuję za tyle lat współpracy. 

Wicestarosta Małgorzata Jalowska 
w imieniu Zarządu Powiatu i Rady Po-
wiatu podziękowała rolnikom za ciężką 
pracę, Kołom Gospodyń Wiejskich - za 
pielęgnowanie pięknej tradycji. 

 
Podziękowanie za trud

21 wieńców uplotły sołectwa na do-
żynki, wszystkie zostały ośpiewane na 
scenie przed publicznością. Jako pierw-
sza przedstawiła się grupa wieńcowa 
„Ożarowiacy”, która od początku zwią-
zana jest z dożynkami Ożarowa. Wie-
niec wykonała Janina Bańcer. Następ-
nie przedstawiały się grupy wieńcowe z 
Lasocina, Binkowic i kolejne. Na dożyn-
ki sołectwa przygotowały 10 stoisk. 

- W urokliwym zakątku naszej gmi-
ny dziękujemy wam, drodzy rolnicy, za 
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Starostowie
Janusz Żak (lat 60), rolnik ze wsi Gliniany. Własne gospodarstwo z żoną Żanetą posiada 

od 39 lat. Początkowo był to areał 9 ha gruntów ornych, które przekazali mu rodzice. Obecnie 
gospodaruje na 38 ha ziemi własnej i 13 ha dzierżawionej. Gospodarstwo ukierunkowane jest 
na hodowlę bydła mlecznego i produkcję roślinną (pszenżyto, jęczmień, proso i gryka). Na 
terenie gminy istnieje niewiele gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją mleka. Niska 
opłacalność, ogrom codziennej pracy przy zwierzętach i uciążliwe zapachy w obejściu nie za-
chęcają do wyboru tego kierunku gospodarowania. Ciągłym marzeniem rolnika jest wyższa, 
bardziej opłacalna cena za mleko – rekompensująca trud produkcji.

Zofia Stawiarska (lat 58) wraz z mężem Wiesławem gospodaruje od roku 1985 na gruntach 
otrzymanych od rodziców oraz dokupionych. Prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Sobótka. 
Od kilku lat jest to rodzinne gospodarstwo prowadzone wspólnie z synami, Jakubem i Prze-
mysławem. Na powierzchni ponad 30 ha uprawiają rzepak, zboża, buraki cukrowe, ziemniaki 
i warzywa. Na małych powierzchniach ok. 1 ha znajdują się jabłonie i leszczyna. Rodzina zaj-
muje się również uprawą ogórka pod osłonami, który przynosi im pierwszy dochód w roku 
kalendarzowym. Następną uprawą po ogórkach, już prawie od 20 lat, jest chryzantema. Tym 
samym tunele foliowe są w pełni wykorzystane i czasem przynoszą opłacalny dochód.

waszą pracę, pełną troski o plon, jaki 
wydała ziemia – zwrócił się burmistrz 
Marcin Majcher do rolników. – W tym 
roku gminę naszą nawiedziły niesprzy-
jające rolnictwu warunki atmosferyczne. 
Wiosenne przymrozki przyniosły straty 
w sadownictwie. Znaczne gradobicie 
zniszczyło rzepak i proso, a w pozosta-
łych uprawach spowodowało znaczne 
szkody. 

Burmistrz Marcin Majcher podkreślił, 
że dzięki bardzo dobrej współpracy z 
Urzędem Marszałkowskim, z marszał-
kiem Andrzejem Bętkowskim, udaje 
się realizować wiele inwestycji, które 
zapewniają komfortowe warunki życia 
społeczności wiejskiej. W pogoni za 
postępem cywilizacyjnym realizowany 
jest System Szerokopasmowej Sieci In-
ternetowej. W tym roku rozpocznie się 
wymiana oświetlenia na terenie całej 
gminy na ledowe. Burmistrz podzięko-
wał wojewodzie Agacie Wojtyszek za 
pomoc w budowie dróg lokalnych oraz 
poprawę bezpieczeństwa na drogach 
przebiegających przez wąwozy i osuwi-
ska. Podziękował też staroście Tomaszo-
wi Stańkowi za inwestycje na drogach 
powiatowych oraz owocną współpracę. 

Zagrody nagrodzone
W rozstrzygniętym podczas doży-

nek konkursie „Piękna i bezpieczna 
zagroda, przyjazna środowisku” grupa 
gospodarzy otrzymała nagrody i wyróż-
nienia. Pierwsze miejsce zdobyli Gra-
żyna i Henryk Siejkowie z Jakubowic, 
drugie - Małgorzata i Leszek Skrzyńscy z 
Maruszowa. Nagrody i podziękowania 

otrzymali również pozostali uczestnicy 
konkursu: Bożena i Leszek Mikosowie 
z Tomin, Kinga i Tomasz Czerwińscy z 
Janikowa oraz Renata i Jarosław Skro-
kowie z Przybysławic. Komisja konkur-
sowa wytypowała do drugiego etapu, 
powiatowego, gospodarstwo Grażyny i 
Henryka Siejków z Jakubowic.

W części artystycznej wystąpiły ka-
pele i zespoły z Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Kultury im. Aleksandra Pat-
kowskiego, zespoły śpiewacze - „Sobo-
wiacy”, „Lasocianie”, Koło Gospodyń 
Wiejskich Wyszmontów, grupa Sławo-
mira Lutyńskiego „Seven Heaven”. Na 
scenie występowała Malwina Mroczek 
ze Stalowej Woli. Gwiazdą wieczoru był 
Łukash. Zabawa taneczna odbywała się 
w rytmach zespołu CDN.

W dożynkach uczestniczyli miedzy 
innymi: kierownik działu agrotechnicz-

nego obsługi rolnictwa Stanisław Cabaj, 
członek Zarządu Powiatu Andrzej Gajek, 
radni powiatu – Bogusław Włodarczyk, 
Bożena Kornacka, kierownik Sławomir 
Wielgus, komendant powiatowy policji, 
Ryszard Kołomański, komendant Ko-
misariatu Policji w Ożarowie, Zbigniew 
Gaweł, komendant powiatowy Straży 
Pożarnej w Opatowie, Sylwester Kocha-
nowicz, wójtowie i burmistrzowie oko-
licznych gmin, radni Rady Miejskiej na 
czele z przewodniczącą Haliną Dragan, 
kierownicy jednostek podległych gmi-
nie, dyrektorzy szkół, przyjaciele gminy, 
wiceprezes Cementowni Tadeusz Gra-
lec, były prezes Cementowni Andrzej 
Ptak, wiceprezes Marek Soboń, prezes 
Spółdzielni „Nadwiślanka” Bartłomiej 
Kwaśniak, szef firmy Remondis, Hubert 
Januszewski.

A. Nowak

TVP 3 odwiedziło magiczne miejsce, jakim jest Muzeum Wsi Edwarda Ziar-
ki w Maruszowie, program został wyemitowany na antenie

Otwarcie nowego obiektu skansenu w Muzeom Wsi w Maruszowie. Msza 
dziękczynna w Kościele Narodowym przeniesionym z Podgórza,  

gm. Ćmielów
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Z całego powiatu 
rywalizowali strażacy

W Powiatowych Zawodach Sportowo 
- Pożarniczych w Ożarowie wzięło udział 
około 110 druhów z 11 drużyn. Naszą gmi-
nę reprezentowały: jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Szymanówki i Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt z Wy-
szmontowa.

Pierwszym ćwiczeniem zespołowym 
wykonywanym przez drużyny była musz-
tra. Najlepiej z tym ćwiczeniem poradziły 
sobie: MDP dziewcząt w Wyszmontowie, 
MDP chłopców z Wojciechowic, Kobieca 
Drużyna Pożarnicza w Gierczycach i OSP 
w Kaliszanach.

Po podsumowaniu dwóch konku-
rencji, sztafety i ćwiczenia bojowego, w 
grupie dziewcząt pierwsze miejsce zajęła 
MDP z Wyszmontowa, w grupie chłop-
ców - MDP z Lipnika, drugie – MDP z Go-
łębiowa, trzecie – MDP z Wojciechowic. 
Dla MDP konkurencje zostały rozegrane 
zgodnie z regulaminem CTIF. W klasy-
fikacji generalnej zawodów w grupie 
KDP pierwsze miejsce zajęła reprezen-
tacja z Gierczyc, w grupie OSP - druży-
na z Brzezia, drugie z Kaliszan, trzecie z 
Ujazdu, czwarte z Szymanówki, piąte ze 
Wszechświętych, szóste z Tarłowa. Dzie-
sięciolatka, Martyna Stankiewicz z MDP z 
Wyszmontowa, została wyróżniona jako 
najmłodsza uczestniczka zawodów.

Nagrody i dyplomy wręczali: Starosta 
Opatowski Tomasz Staniek, wicestarosta 
Małgorzata Jalowska, Burmistrz Ożaro-
wa, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP w Opatowie Marcin Majcher, komen-
dant powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej w Opatowie, starszy kapitan Sylwester 
Kochanowicz.

– Dziękuję druhom za udział w za-
wodach pożarniczych – powiedział bur-
mistrz Marcin Majcher podczas pod-
sumowania zawodów. - Cieszę się, że 
mogliśmy wspólnie spędzić ten wspaniały 
dzień. Dziękuję komendantowi, księdzu 
kapelanowi, staroście, wszystkim, którzy 
przyłożyli się do organizacji zawodów, 
ufundowali cenne nagrody. Życzę, by 
ten sportowy duch pożarniczy zawsze w 
was trwał, byście chcieli go przekazywać 
najmłodszym i mogli zawsze trenować. 
Życzę wam, by było jak najmniej wyjaz-
dów do akcji pożarniczych, byście mogli 
uczestniczyć tylko w zawodach sprawno-
ściowych, sprawdzać swoje możliwości. 
Cieszę, że młodzież dziś startowała. Do 
spotkania na następnych zawodach!

Starszy kapitan Sylwester Kochano-
wicz nie ukrywał, że poziom zawodów 
był bardzo wysoki. Drużyna, która chcia-
ła wygrać, musiała się solidnie przygo-

tować. Tym bardziej powinny 
cieszyć druhów zajęte wysokie 
miejsca. W tym roku pierwszy 
raz rozegrano konkurencje z 
musztry, w której pod wzglę-
dem wizualnym, technicznym 
wyróżniła się jednostka KDP z 
Gierczyc. Starszy kapitan szcze-
gólnie powitał druha Wiesława 
Chmielewskiego, ikonę pożar-
nictwa ziemi opatowskiej, byłego 
komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w Opatowie, obecnie członka 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Opa-
towie. Życzenia i gratulacje strażakom 
przekazali: poseł na Sejm RP Kazimierz 
Kotowski, starosta Tomasz Staniek, wice-
starosta Małgorzata Jalowska, kapelan 
strażaków, ksiądz Marek Bieniasz.

Sędzią głównym był brygadier Leszek 
Szymański, który w podsumowaniu pod-
kreślił, że podczas zawodów nie wpłynęły 
żadne protesty. Zawody rozegrane zosta-
ły prawidłowo.

– Musztra wypadła nam najlepiej, 
sędziowie twierdzili, że lepiej od drużyn 
męskich – powiedziała Anna Gilewska 
z KDP z Gierczyc. – Ćwiczyłyśmy dość 
długo, dwie godziny dziennie, spotykały-
śmy się cztery razy w tygodniu. Stąd taki 
sukces. Wydaje nam się, że bojówka też 
nam dobrze poszła, chociaż na próbach 
było lepiej.

Gminę Lipnik reprezentowały dwie 
MDP: z Lipnika i Gołębiowa. – To jak do-
tychczas ich najlepszy występ w historii w 
obecnym składzie – informował prezes 
OSP w Lipniku, druh Jarosław Szczecina. 
– Chłopcy, rocznik 2004-2007, najlepiej 
spisali się w bojówce, słabiej w sztafecie.

Druh Łukasz Adamski, inspektor 
Ochrony Przeciwpożarowej Urzędu Miej-
skiego w Ożarowie, członek Zarządu Po-
wiatowego Związku OSP RP, zaznaczył, 
że gminę Ożarów reprezentowała w za-
wodach MDP dziewcząt z Wyszmontowa 
jako jedyna w swej kategorii. – Cieszy wy-
stęp młodzieży. Poprzez dobrą pracę wy-
chowujemy przyszłe pokolenie młodych 
strażaków – podkreślił. – Reprezentowała 
nas też OSP z Szymanówki, zwycięzca 
zawodów gminnych, które organizowali-
śmy w maju. To czterokrotni zwycięzcy za-
wodów gminnych w ciągu ostatnich lat.

Zawody na stadionie Klubu Sporto-

wego „Alit” zostały dobrze przygotowane 
pod względem logistycznym. Dopisała 
pogoda, dla wszystkich druhów został 
przygotowany posiłek. – Musztra polega-
jąca na zdyscyplinowaniu zawodników to 
konkurencja, której nie było w ostatnich 
latach – mówił druh Łukasz Adamski o 
przebiegu zawodów. – Cieszy to, że kon-
kurencja wróciła do zawodów powiato-
wych. Widać dobre wyszkolenie drużyn, 
które z pewnością zaprocentuje podczas 
uroczystości patriotycznych i religijnych, i 
pozwoli druhom wzorowo reprezentować 
swoją jednostkę. Zawody odbyły się bez 
żadnych incydentów, w duchu fair play, 
bez kontuzji, bez interwencji służb me-
dycznych.

Organizatorem zawodów był Zarząd 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opa-
towie na czele z prezesem Marcinem 
Majcherem i Komenda Powiatowa PSP 
w Opatowie z komendantem, starszym 
kapitanem Sylwestrem Kochanowiczem. 
Fundatorami nagród byli: Starosta Opa-
towski Tomasz Staniek (600, 500 i 400 zł 
za zajęcie pierwszych trzech miejsc) oraz 
komendant powiatowy PSP w Opatowie 
st. kpt. Sylwester Kochanowicz. Wszyscy 
uczestnicy zawodów otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. Poczet flagowy wystawiła 
jednostka OSP z Lasocina jako przedsta-
wiciel gospodarza – gminy Ożarów. Za 
pomoc w organizacji zawodów dzięku-
jemy miejscowym druhom z jednostek 
OSP z Lasocina, Ożarowa i Suchodółki, 
funkcjonariuszom Komendy Powiatowej 
PSP w Opatowie, pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie i gospodarzom 
obiektu – Klubowi Sportowemu „Alit”. Za-
wody powiatowe rozgrywane są w cyklu 
dwuletnim, poprzednie też rozegrano w 
Ożarowie.

A. Nowak
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Czas wielkiej budowy
CEMENT

Fot. z archiwum A. Szymańskiego
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BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE

Strażnicy z prewencją 
Przeprowadzamy pogadanki w 

placówkach oświatowych na temat 
bezpieczeństwa w szkole i w drodze 
do niej, podczas ferii, wakacji, oma-
wiamy również zasady postępowania 
na zajęciach lekcyjnych i podczas 
przerw w szkole. Poruszamy tematy 
trudne, na przykład dotyczące agresji 
wśród dzieci i młodzieży, narkotyków 
i dopalaczy. Omawiamy skutki zaży-
wania takich środków, uczymy, jak 
rozpoznać pierwsze symptomy zaży-
wania przez dzieci dopalaczy. Przed-
stawiamy konsekwencje prawne, ja-
kie można ponieść za ich posiadanie i 
rozpowszechnianie. Podczas codzien-
nych patroli rejonów szkół zwracamy 
szczególną uwagę na osoby, które 
mogłyby rozprowadzać i dostarczać 
dopalacze czy narkotyki.

Patrolujemy rejony szkół w go-
dzinach przyjazdów i odjazdów au-
tobusów oraz w miejscach o dużym 
natężeniu ruchu. Czuwamy nad bez-
piecznym powrotem dzieci do domu. 
Przeprowadzamy również spotkania z 
dyrektorami placówek oświatowych, 
z pensjonariuszami Domu Pomocy 
Społecznej w Sobowie i jego filii w 
Suchodółce.

W szkołach przedstawiamy i przy-
pominamy regulamin korzystania 
ze środków komunikacji publicznej. 
Szczególne zastosowanie ma to w 
stosunku do uczniów, którzy dojeż-
dżają do szkół z terenu gminy, korzy-
stają z dowozów szkolnych. Organi-
zujemy również pogadanki na temat 
zachowania się w autokarze podczas 
przejazdów i postojów. Prowadzimy 
też patrole terenu dworca autobuso-
wego w Ożarowie.

Podczas wakacji kontrolowaliśmy 
zbiorniki wodne na terenie gminy 
Ożarów pod kątem przestrzegania 
zakazu kąpieli oraz niszczenie tabli-
czek informacyjnych.

Uczestniczymy w akcji „Znicz”, 1 
listopada pełnimy służbę w rejonach 
cmentarzy na terenie miasta i gminy 
Ożarów, bacząc na bezpieczeństwo 
pieszych, panowanie nad drożno-
ścią w ruchu drogowym, kierujemy 
pojazdy na wyznaczone parkingi. W 
okresie przedświątecznym prowadzi-
my patrole nekropolii z uwagi na kra-
dzieże i informujemy osoby, aby pod-
czas robienia porządków na grobach 
nie zostawiały torebek, saszetek, sia-
tek bez nadzoru.

Podczas służb patrolowych in-

formujemy i pouczamy pieszych o 
obowiązku noszenia elementów od-
blaskowych poza terenem zabudo-
wanym. Bierzemy udział w zabezpie-
czeniu wszelkich imprez, uroczystości 
sportowych, religijnych, patriotyczno-
-religijnych i rekreacyjnych, które od-
bywają się na terenie miasta i gmi-
ny Ożarów. Zabezpieczamy wszelkie 
awarie. Przekazujemy informacje 
odpowiednim służbom, pomagamy 
również policji przy zabezpieczaniu 
kolizji drogowych. Po naszych in-
terwencjach Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego dokonuje 
oględzin budynków, których stan za-
graża życiu i zdrowiu ludzkiemu.

Odwiedzamy osoby starsze, samot-
ne, przestrzegamy je przed oszustami, 
domokrążcami, którzy wykorzystując 
nieuwagę, kradną gotówkę, wartościo-
we rzeczy. Wspólnie z pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej kontro-
lujemy osoby nadużywające alkoholu 
oraz stosujące przemoc w rodzinie. 
Współpracujemy z policją, kuratorem 
sądowym, wymieniamy informacje o 
osobach dopuszczających się przemo-
cy w rodzinie lub innych działaniach 
niezgodnych z prawem. Działamy w 
Zespole Interdyscyplinarnym ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
w Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Prowadzimy również akcję infor-
macyjną wśród kierowców. Przypo-
minamy im o obowiązujących prze-
pisach dotyczących prawidłowego 
parkowania pojazdu, zwłaszcza na 
obszarze objętym znakiem STREFA 
ZAMIESZKANIA, jak i rozwiązaniu 

problemu utrudnień ruchu drogowe-
go. Wręczamy ulotki informujące o 
przepisach i sankcjach z nich wynika-
jących.

Po licznych sygnałach od miesz-
kańców o zanieczyszczaniach tere-
nów zielonych przez psy przypomi-
namy i informujemy o obowiązkach, 
jakie ma właściciel lub opiekun czwo-
ronoga. Wręczamy stosowne ulotki 
informacyjne i prowadzimy wzmożo-
ne patrole, by zwrócić uwagę na te 
zagadnienia.

Prowadzimy również działalność 
charytatywną, współpracując z pla-
cówkami oświatowymi z terenu miasta 
i gminy Ożarów oraz mieszkańcami. 
Zbieramy nakrętki, które przekazuje-
my Fundacji Misiek Zdzisiek – „Błękitny 
Promyk Nadziei” z Jędrzejowa. W 2016 
r. Straż Miejska w Ożarowie otrzymała 
statuetkę za zajęcie pierwszego miej-
sca w województwie i podziękowanie 
za zebranie największej ilości nakrętek 
na terenie naszego województwa. W 
2017 r. natomiast otrzymaliśmy rów-
nież puchar i podziękowanie, plasując 
się na trzecim miejscu. Rok 2018 przy-
niósł nam kolejny raz pierwsze miejsce 
w województwie pod względem prze-
kazanych nakrętek dla podopiecznych 
tej fundacji. A to wszystko dzięki zaan-
gażowaniu się placówek oświatowych 
i naszej społeczności, co pokazuje, że 
żyjemy w społeczności wrażliwej na 
ludzką krzywdę i pełnej empatii. W na-
szym imieniu i podopiecznych fundacji 
pragniemy podziękować wszystkim za 
współpracę i prosimy o dalsze zaanga-
żowanie.

Henryk Wzorek

Straż Miejska w Ożarowie to głównie prewencja. Sami prowadzimy szereg działań 
pod kątem bezpieczeństwa lub we współpracy z Komisariatem Policji w Ożarowie.
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KULTURALNIE

Sala Domu Kultury 
po modernizacji

Alberto Amati był gwiazdą imprezy. Włoskie prze-
boje porwały publiczność do wspólnej zabawy. 

Rys. T. Staszewski

Z dużym zainteresowaniem odbyło się 
oddanie po modernizacji sali koncertowej 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury im. 
Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie. 
Prace kosztowały 1,5 mln zł, z czego 500 
tys. zł pochodziło z Urzędu Marszałkow-
skiego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, wniosek w ra-
mach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Spotkanie rozpoczął występ Zuzan-
ny Pastuszki, podopiecznej instruktora 
MGOK Sławomira Lutyńskiego, która 
brawurowo wykonała kilka przebojów 
muzyki rozrywkowej i otrzymała zasłu-
żone brawa i wyrazy uznania. Dyrektor 
MGOK Marian Sus powiedział podczas 
inauguracji, że zrealizowany projekt 
zwiększy dostępność do zasobów kultu-
ry, poszerzy ofertę kulturalną dla miesz-
kańców gminy, powiatu i województwa. 
Możliwa będzie także większa liczba im-
prez kulturalnych, co wpłynie na rozwój 
miasta i regionu. - To miejsce mieszkań-
cy uważają za drugi dom, gdzie można 
spełniać swoje marzenia, realizować 
swoje plany – podkreślała instruktor 
MGOK, Teresa Opałka. - Tutaj swoje 
miejsce może znaleźć każdy. 

– Sala miała wiele dysfunkcji i posta-
nowiliśmy ją zmodernizować, by stwo-
rzyć maksymalny komfort dla widzów i 
osób występujących na scenie – powie-
dział podczas otwarcia sali burmistrz 
Marcin Majcher, który powitał wszyst-
kich serdecznie i wyraził zadowolenie ze 
spotkania w odnowionej sali. - Nie ża-
łujemy kwot finansowych, które ponie-
śliśmy. Cieszymy się, że w takim stanie 
mamy teraz ten obiekt. Wierzymy, że na 
tej scenie będą się odbywały ciekawe, 
interesujące występy i będziemy mogli 
wypromować wielu młodych artystów, 
począwszy od naszej wspaniałej Zuzi 
Pastuszki, poprzez wielu innych młodych 
wykonawców. Kłaniam się także naszym 
seniorom, którzy też będą mogli się tu 
prezentować. 

Z gości zaproszonych głos zabrał 
poseł na Sejm RP, Kazimierz Kotowski, 
który przypomniał, że przez wiele lat 
uczestniczył w spotkaniach odbywa-
jących się w ożarowskim Domu Kultu-
ry. Z szacunkiem mówił o ułożeniu w 
gminie tych wszystkich zadań, dróg, 
rewitalizacji, kanalizacji, które były do-
finansowywane ze środków unijnych, z 
RPO, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Pogratulował inwestycji 

burmistrzowi i dyrektorowi, i podaro-
wał im swój, wydany ostatnio, bogato 
ilustrowany album „Jestem synem tej 
ziemi”. 

Za zaproszenie podziękował burmi-
strzom poseł Andrzej Kryj, który wyraził 
uznanie dla talentu Zuzanny Pastuszki. 
Powiedział, że Ożarów będzie znany nie 
tylko z cementowni, ale i ze wspania-
łych artystów, wychowanków MGOK. 
Starosta Opatowski Tomasz Staniek po-
dziękował samorządowi za wyławianie 
talentów wśród młodzieży. Poziom mło-
dych artystów z Ożarowa jest zawsze 
bardzo wysoki, bo sprzyja tu sztuce kli-
mat. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. Witolda Gombrowicza w 
Kielcach, Andrzej Dąbrowski, z dumą 
mówił o osiągnięciach gminy w kultu-
rze, sięganiu do źródeł, dokumentowa-
niu dawnych zwyczajów, promowaniu 

młodych talentów. 
W drugiej części uroczystości z kon-

certem wystąpił z zespołem Alberto 
Amati, który wykonał największe włoskie 
przeboje. 

W spotkaniu, oprócz osób już wy-
mienionych, uczestniczyli radni powiatu 
opatowskiego, samorządowcy z sąsied-
nich i zaprzyjaźnionych gmin, radni 
miejscy Ożarowa, dyrektorzy z sąsied-
nich domów kultury, ksiądz kanonik 
Jan Ziętarski, członkowie zarządu firmy 
Cement Ożarów SA, Marek Surowiec i 
Tadeusz Gralec, były długoletni dyrektor 
do spraw technicznych Marek Soboń, 
były dyrektor do spraw marketingu An-
drzej Szymański, dyrektorzy firm i in-
stytucji gminy Ożarów, przedstawiciele 
ożarowskich przedsiębiorców, projek-
tant inwestycji Tomasz Mazur, wykonaw-
cy Elżbieta i Andrzej Bednarscy, Szymon 
Gorazda, Mieczysław Sznajder, Grze-
gorz Cieszkowski, Janusz Jakubowski. 

Projekt modernizacji pod nazwą 
„Modernizacja budynku MGOK w 
Ożarowie szansą na zwiększenie ofer-
ty kulturalnej” obejmował komplekso-
wy remont sali koncertowej, wymianę 
pokrycia dachowego ze sprawdzeniem 
stanu technicznego dachu, wymianę ca-
łej instalacji elektrycznej, powiększenie 
sceny, wymianę wykładziny podłogowej 
oraz wymianę foteli. Zakres prac obej-
mował również poprawienie akustyki 
i dostosowanie obiektu do aktualnych, 
najnowszych przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Część nowych 
urządzeń została kupiona ze środków 
bieżących MGOK. 

(an)
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KULTURALNIE

Biblioteka z nagrodą
Tegorocznym finalistą konkursu Biblioteka Roku 2018 województwa świętokrzy-

skiego została Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożaro-
wie, której dyrektorem jest Jolanta Banach. 

- Co szcze-
gólnie przy-
czyniło się do 
sukcesu biblio-
teki kierowanej 
przez Panią?

- Ożarow-
ska biblioteka od 
wielu lat podąża 
drogą rozwoju, 
poszukiwania i 

wprowadzania nowych rozwiązań, dzia-
łań i metod pracy z czytelnikiem. Naszym 
celem jest, by placówka główna oraz jej 
filie w Glinianach, Lasocinie, Jakubo-
wicach były przyjazne użytkownikom, 
odpowiadały ich oczekiwaniom i po-
trzebom. Dlatego stale, systematycznie 
wzbogacamy księgozbiory, uwzględ-
niając sugestie czytelników oraz listy 
bestsellerów. Kupujemy książki w wersji 
tradycyjnej, papierowej, ale mamy też 
pokaźne zbiory audiobooków, filmów i 
gier planszowych. Poszerzamy i wzboga-
camy swoją ofertę działań kulturalnych o 
nowe formy, opracowujemy gry miejskie, 
prowadzimy różnorodne warsztaty, m.in. 
ekologiczne, czytelnicze, teatralne. Bie-
rzemy udział w wielu projektach skiero-
wanych do bibliotek, np. „Mała książka 
- wielki człowiek”, „Globalnie w biblio-
tece”, Akcja Żonkil, Narodowe Czytanie, 
Noc Bibliotek. Zapraszamy na spotkania 
przedstawicieli kultury: aktorów, pisarzy, 
dziennikarzy, podróżników, ilustratorów. 
Prowadzimy 4 Dyskusyjne Kluby Książki 
działające prężnie w każdej placówce. 
Skupiają one miłośników czytania i roz-
mawiania o literaturze. Współpracujemy 
ze Środowiskowym Domem Samopo-
mocy, gdzie realizujemy zajęcia terapeu-
tyczne dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi, z Ożarowskim Klubem Seniora, 
szkołami, przedszkolami, instytucjami 
samorządowymi i stowarzyszeniami. Ta 
różnorodność działań, skierowana do 
wszystkich grup mieszkańców, wpływa 
na rozpoznawalność biblioteki i jej pozy-
tywny odbiór w środowisku, co przekłada 
się na wzrost liczby wypożyczeń zbiorów 
oraz liczebność uczestnictwa w impre-
zach. Dbamy także o wygląd naszych 
bibliotek. W 2018 roku udało się wymie-
nić wszystkie meble w Filii bibliotecznej w 

Jakubowicach, która jest teraz nowocze-
sną i funkcjonalną placówką, przyjazną 
najmłodszym, z kolorowym, bajkowym 
kącikiem dla dzieci oraz świetnie zago-
spodarowaną przestrzenią dla młodzieży 
i dorosłych. Mieszkańcy wsi i okolicznych 
miejscowości doceniają te zmiany i z 
chęcią odwiedzają placówkę.

- Z jakich udogodnień mogą sko-
rzystać użytkownicy? Która z usług 
cieszy się największą popularnością?

Największym ułatwieniem dla na-
szych czytelników jest jedna karta biblio-
teczna do wszystkich placówek, co uła-
twia wypożyczenia, możliwość rezerwacji 
oraz prolongaty. Dostępny na stronie 
internetowej biblioteki wspólny katalog 
umożliwia przeglądanie zbiorów oraz 
ich dostępność. Poza tym oferujemy oso-
bom niedowidzącym lub niewidomym, w 
ramach współpracy ze stowarzyszeniem 
Larix, czytak z nagraniami ponad dwóch 
tysięcy tytułów książek. Coraz większym 
zainteresowaniem cieszy się bezpłatna 
usługa dostępu do ibuków. Wystarczy tyl-
ko odebrać kod i zalogować się na stro-
nie IBUK LIBRY.

- Kto ze znanych osób gościł w bi-
bliotece?

- W 2018 roku dorośli 
uczestniczyli w spotkaniu 
pn. „Historie ze Spisza” z 
Ludwiką Włodek, „Pierw-
szy krok do Orientu” – z 
podróżnikiem Leszkiem 
Szczasnym, „Podróże po 
Europie za uśmiech” – 
z aktorem Tadeuszem 
Chudeckim, „Żydzi w 
Ożarowie” – z rodakiem 
Łukaszem Rzepką, „Nikt 
nie idzie” – z młodym, 
nagradzanym pisarzem 
Jakubem Małeckim oraz 
ze znanym reportażystą 
Jackiem Hugo - Bade-
rem.

Dzieci i młodzież mia-
ły spotkanie z pisarzami, 
Agnieszką Frączek, Gra-
żyną Bąkiewicz, Wiesła-
wem Drabikiem.

W 2019 roku gości-
liśmy już pisarza Jakuba 

Skworza z warsztatami poświęconymi 
młodości Marii Skłodowskiej - Curie, Ju-
stynę Bednarek, autorkę bestsellera dzie-
cięcego „Niesamowite przygody dziesię-
ciu skarpetek”, Wojciecha Widłaka, au-
tora kultowych książek o Panu Kuleczce, 
a ostatnio Annę Janko, autorkę „Małej 
zagłady”. 

- A co jest w najbliższych planach 
biblioteki? 

- W planie mamy następne spotka-
nia dla dzieci i dorosłych. Już we wrze-
śniu ruszyliśmy z kolejnymi projektami. 
Pierwszy, skierowany do dzieci w wieku 
3-6 lat, „Mała książka - wielki czło-
wiek”, zachęcający do czytania już od 
najmłodszych lat. Młodzi czytelnicy po 
zgłoszeniu się do biblioteki otrzyma-
ją wyjątkowy prezent - książkę i kartę 
czytelnika, na której będą otrzymywać 
naklejki po każdym wypożyczeniu.

Kolejny projekt, który rozpoczy-
namy jesienią, przeznaczony jest dla 
dorosłych 50+, „O finansach… w 
bibliotece”, przybliżający tajniki ban-
kowości elektronicznej. W związku z 
jubileuszem 450-lecia nadania praw 
miejskich naszemu miastu opracowali-
śmy grę miejską, którą przeprowadzi-
my jesienią.

Poza tym odbywać się będą comie-
sięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki, który gromadzi miłośników 
dyskusji o przeczytanej lekturze przy 
kawie, herbacie.

Rozmawiał Andrzej Nowak

 

Po raz kolejny ożarowska Biblioteka uczestniczy w projekcie O finansach… w bibliotece, 
który skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia mieszkających na terenie naszej 
gminy.  

Szkolenia mają na celu zwiększenie  umiejętności niezbędnych do poruszania się w 
świecie finansów oraz  korzystania z bankowości elektronicznej. Zapewniamy uczestnikom 
komputery na zajęcia, materiały edukacyjne, wsparcie merytoryczne i dobrą atmosferę.     
   Zapraszamy do kontaktu z nami w celu ustalenia terminu spotkania osobiście w 
Bibliotece Publicznej MiG w Ożarowie, ul. Spacerowa 12, telefonicznie 158611106 lub 
drogą mailową: poczta@biblioteka.ozarow.pl 

Czekamy na Państwa zgłoszenia!!! 
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KULTURALNIE

Jestem synem tej ziemi

Grupa Artystyczna ISKRA wystąpiła z programem POMYŁka 
podczas Święta Prosa w Gierczycach-18.08.2019

Kolejny coroczny rajd rowerowy zorganizowany przez Urząd Miejski  
w Ożarowie-07.09.2019

Sekretarz Gminy Tomasz Sobieraj 
pogratulował wydania albumu w imie-
niu Burmistrza Ożarowa Marcina Maj-
chera i Rady Miejskiej. Podziękował za 
cały okres współpracy, za pomoc, środ-
ki unijne. Wspomniał o swojej praktyce 
w Spółdzielni Przeuszyn, w której Kazi-
mierz Kotowski był prezesem w latach 
70. i 80. 

Dużą wartością publikacji są wypo-
wiedzi blisko 60 osób ze świata polity-
ki, samorządu, kultury, sportu, ducho-
wieństwa, ludzi, z którymi zetknął się w 
swej pracy na różnych stanowiskach, 
jako między innymi Starosta Opatow-

Poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski wydał bogato ilustrowany album „Jestem 
synem tej ziemi”, w którym zawarł swoje przemyślenia, doświadczenia z ostatnich 45 
lat pracy. W spotkaniu promocyjnym w Opatowie uczestniczył Sekretarz Gminy Ożarów 
Tomasz Sobieraj i Katarzyna Swacha, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Edwarda Szylki w Ożarowie.

ski, prezes Związku Powiatów Polskich, 
członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego, parlamentarzysta. 

- Ta publikacja jest dokumentem, 
materiałem do przemyśleń dla każ-
dego czytelnika, mieszkańca naszego 
powiatu, regionu, kraju – powiedział 
Kazimierz Kotowski podczas promocji 
książki. – To dokument czasów, w któ-
rych przyszło nam żyć i decydować o 
wielu kierunkach rozwoju. 

Podczas prezentacji książki wypo-
wiadało się wiele znanych osób. Były 
Starosta Sandomierski Stanisław Ma-
sternak podkreślił, że książka prze-

dłuża żywot wielu osób, które już od 
nas odeszły. - Myśmy tu przyjechali z 
wdzięczności jako mieszkańcy powiatu 
sandomierskiego, z sympatii do kolegi 
Kazimierza, bo wiele inwestycji u nas 
nie powstałoby bez jego życzliwości – 
nie ukrywał. - Duża zasługa Kazimierza 
w promocji powiatu jako producenta 
jabłka sandomierskiego, owoców i wa-
rzyw. 

Barbara Kasińska, która przez wie-
le lat kierowała miejscowym liceum, z 
szacunkiem wyrażała się o współpracy 
z Kazimierzem Kotowskim jako Staro-
ście Opatowskiemu, dzięki któremu 
wyremontowano i rozbudowano szko-
łę. Powstała tu nowoczesna aula, hala 
sportowa. Mówiła, że współpraca ze 
starostą była przyjemnością. Były se-
nator RP, były Wicestarosta Opatow-
ski w pierwszej kadencji Piotr Stępień 
opowiadał, że trzy razy zabierał się do 
pisania swoich pamiętników, ale nigdy 
nie udało mu się dokończyć. - Tym bar-
dziej gratuluję Kazikowi, że udało mu 
się dzieło doprowadzić do końca i dzi-
siaj czytamy jego wspomnienia – po-
wiedział. 

Grzegorz Orawiec, który w Urzę-
dzie Marszałkowskim odpowiadał za 
politykę regionalną, mówił o zdobytych 
dzięki marszałkowi i posłowi doświad-
czeniach przekazywanych obecnie in-
nym krajom, między innymi Albanii. - 
Była intensywna współpraca, doświad-
czenia w Brukseli, Warszawie, dyskusje 
o perspektywie Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego, która obecnie jest 
realizowana. 

(an) 
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Diabły polskie i ożarowskie
W HOŁDZIE NASZEMU PATRONOWI

Boruta i Rokita
Za najstar-

szego diabła na 
polskich ziemiach 
uchodzi Boruta. 
Już w roku 1837 
Kazimierz Wła-
dysław Wójcicki 
poświęcił mu jed-
ną ze swych opo-
wieści. Znaleźć ją 
można w tomie 

„Klechdy, starożytne podania i powie-
ści ludu polskiego i Rusi”. Władysław 
Kopaliński w „Słowniku mitów i tradycji 
kultury” odnotował, że Boruta to postać 
prawdopodobnie wymyślona przez 
Wójcickiego. Chyba się myli zacny 
autor cennego „Słownika”. Podania o 
Borucie znano z pewnością przed ro-
kiem 1837, a opowiadali o nim przez 
cały wiek dziewiętnasty ludowi gawę-
dziarze, którzy pisać i czytać nie umieli, 
więc swe wiadomości o strzygach, dia-
błach i upiorach czerpali zapewne nie 
z zapisków Wójcickiego.

Był i pozostaje Boruta bohate-
rem powieści ludowych. A każdy 
gawędziarz ludowy prawi, iż to naj-
bardziej polski diabeł. – Wojewoda! 
– powiadają o nim. Nosił się kiedyś 
po szlachecku, zawsze przy szabli, w 
każdej chwili gotów do bitki i wypit-
ki. Porywczy i czupurny rąbał się w 
pojedynkach ze szlachtą, sukcesów 
nie odnosił, ten i ów szlachciura- 
szaraczek lepiej robił szablą od dia-
belskiego wojewody. Niech nikogo 
nie dziwi wynik tych zmagań. Czyż 
diablisko mogło sprostać komuś, kto 
swą damascenkę ozdobił znakiem 
krzyża świętego?

Ale w piciu nie miał sobie równych. 
Potrafił unieść beczkę miodu i jej za-
wartość przelać w siebie. I nigdy nie le-
żał na ławie pijany. Nie było tajemnicą, 
że podobały mu się kobiety, zarówno 
szlachcianki, jak i wieśniaczki, pod-
patrywał też zakonnice. Do niejednej 
panny i wdówki smalił cholewki. Nie 
chodziło mu bynajmniej, jak zapew-
niają ludowi gawędziarze w opowie-
ściach niepozbawionych pikantnych 
szczegółów, by uszczypnąć w pośladek 
lub jedynie zajrzeć w dekolt. Zamiary 
miał poważne. Chciał się żenić. Cóż, 
szczęścia do żeniaczki nie miał. Zawsze 
dostawał kosza, choć przecież postaw-
ny, butny, zawadiacki i nie czuć było od 
niego siarki jak od diablego plebsu.

Nigdy żaden z wiejskich gawędzia-
rzy czy bajarzy nie próbował Boruty 
ośmieszyć, wyszydzić bądź zakpić ze 
słabości diablego charakteru. Z licz-
nych podań wynika niezbicie, że bra-
kowało mu stanowczości, siły woli, a 
i wytrwałości. Nie wykazywał choćby 
cierpliwości w uwodzeniu kobiet. Dłu-
gie zaloty nużyły go okropnie, a dwor-
skie maniery zawsze pozostawały mu 
obce. Ośmieszył się zupełnie, kiedy 
nadaremnie próbował rozwalić wieżę 
w Łęczycy, a choć siłacz nad siłacze, to 
wieża, jak stała, tak stoi, zaś ślad łapy 
pozostawiony na murze jest pamiątką 
diablej bezsiły.

Na starość, bo diabły choć nie 
umierają, ale się starzeją, przyszło mu 
strzec skarbów w podziemiach zamku 
łęczyńskiego. Czynił to bez przekona-
nia, toteż ten czy ów śmiałek potrafił, 
jeśli znowu uwierzyć ludowym znaw-
com tematu, uszczknąć parę worecz-
ków diabelskiego złota.

Był w Polsce – jak już się rzekło – 
pierwszy po Lucyferze, choć Kopaliń-
ski podaje, iż w polskiej demonologii 
ludowej Rokita to diablisko równe co 
do znaczenia Borucie. I to stwierdze-
nie jest chyba dalekie od prawdy. W 
diabelskiej hierarchii, jak też w wy-
obrażeniach ludu, stał znacznie niżej. 
Bunikowski, pisarz i dziennikarz żyjący 
w latach 1884–1946, w swym niezwy-
kle popularnym dziele „Żywoty diabłów 
polskich” pisze, że przysłali go z piekła, 
by zastąpił starego Borutę, ale wybór 
był fatalny, pochopny i chybiony. Toż 
był to woźnica! A tak dostarczał wody z 
Jordanu na umywanie statków piekiel-
nych. W tym ostatnim zdaniu – rzecz 
jasna – chodzi o garnki, patelnie oraz 
inne przedmioty piekielnego użytku, a 
nie o jakąś flotyllę.

Wysoki był, zwalisty, zawsze z ba-
tem w ręku, odziany w kożuch i długie 
buty. Podśpiewywał sprośne piosenki i 
klął okropnie, więc co subtelniejszym 
diabłom skóra cierpła. Nie ulegało 
wątpliwości, że wykształcił się w człe-
czej, a nie w diablej kompanii. I gdzież 
takiemu prostakowi do Boruty! Igrasz-
ki, harce i swawole były mu tylko w 
głowie. Rabinowi w Ożarowie, gdzie 
kiedyś zawitał, dom rozwalił. I uszło 
mu to na sucho. W Zamościu publicz-
nie urodziwą mieszczkę obcałowywał. 
Z zamościakami nie ma jednak żartów. 

Butni i zgorszeni diablimi występkami 
zakuli czarta w dyby. Ale, jak to zapisał 
Bunikowski , Rokita nie byłby czartem, 
gdyby dał się dręczyć ludziom. Wyzwo-
lił się szybko z ludzkich kajdan i po-
mknął w świat.

Po paru dniach powracał do Za-
mościa, wystrojony niczym hrabia. W 
tamtym czasie osiadł w podzamojskim 
dworze i chciał uchodzić za szlachcica. 
Źle się czuł jednak w pańskiej skórze. 
Nawet nie lubił towarzystwa pańskich 
diabłów. Zdecydował się wieść żywot 
chłopa. I jakby się lepiej poczuł. Na jar-
markach dobijał drobnych interesów, 
pił w gospodach z wieśniakami wódkę 
i piwo, klął i śpiewał. Ale pozostał bied-
nym diabłem z jakąś skazą nieudacz-
nika. Zazdrościł dworskim biesom i 
ludziom. Czartom dokuczać nie mógł, 
był za głupi i za mało przebiegły, ale na 
wieśniakach mścił się często i chętnie. 
Powodów nigdy mu nie brakowało. Nie 
każdy rozpoznawał w nim diabła, więc 
zdarzyło się, iż ten lub ów kupiec sku-
tecznie go wykpił czy oszukał. Na jar-
marku sprzedali mu kozę jako kozła. 
Nie uszło to oszustowi na sucho. Do 
dziś mieszkańcy okolic Szczebrzeszyna 
pokazują pagórek, na którym miał Ro-
kita powiesić nieuczciwego handlarza. 
Wzgórze diablej pomsty – tak nazywa-
ją ludzie tamto miejsce.

Fircyk ożarowski
Diabły były pańskie, wsiowe, mia-

stowe, żydowskie i obce. Tak twier-
dzili ludowi gawędziarze. Bunikowski 
w swym dziele wylicza jedynie czar-
ty „pańskie” i „plebejskie”. Do tych 
ostatnich należał ożarowski Fircyk. 
Był to, jak zapisano w dziewiętnasto-
wiecznych pamiętnikach, piekielny 
żartowniś, ot diablik-wesołek. Upa-
trzył sobie tereny na północ od Oża-
rowa. Widywano go w Karsach, w 
Glinianach, w Wólce Lipowej. Józef 
Mucha, wiekowy mieszkaniec Oża-
rowa, opowiadał, że zobaczył go na 
własne oczy. Było to jeszcze przed 
wojną, w latach jego młodości. Wra-
cał z zabawy, pograjki – jak powia-
dał. W lesie za Ożarowem dostrzegł 
postać zmierzającą ku niemu od stro-
ny wsi. Co go tak pędzi w głęboką 
noc? – pomyślał o nieznajomym. 
Może to dziad proszalny?
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SAGA 
CHŁOPSKIEGO RODU - cz. 27

Wspomnienia Władysławy Czerwińskiej

Nie był to żaden biedak czy jakiś 
wędrowiec obdarciuch, ale elegant 
jak się patrzy. Kiedy byli już blisko 
siebie, nieznajomy zdjął kapelusz i 
roześmiał się szelmowsko. Śmiech 
niósł się po lesie, a pot zrosił czoło 
młodego człowieka. Zorientował się 
bowiem, z kim ma do czynienia. Sły-
szał przecież wielokrotnie o tym dia-
bliku znanym z elegancji. W tamtą 
noc śmiech diablika długo nie usta-
wał, Józef Mucha umykał przed nim, 
jak przed zarazą, odsapnął dopiero 

na ławie, przed pierwszą chatą w 
Karsach.

Fircyk ponoć przysiadał się na 
chłopskie wozy, gawędził, zadawał 
pytania. Odpowiadano mu grzecznie, 
bo wiedzianoł kto zacz. Ale zdarza-
ło się, że pozostawał nierozpoznany. 
Szybko wpadał wtedy w złość, zeska-
kiwał z wozu i wybuchał swym gło-
-śnym, gardłowym śmiechem. Inni 
opowiadają jeszcze, że lubił zaglą-
dać na targowiska. Okiem handlarza 
zerkał na uprząż, sprzęt gospodarski, 

owce i koźlęta, niczym prawdziwy go-
spodarz lustrował koniom zęby i kopy-
ta. Zdarzało mu się również targować 
o tę czy o inną sztukę, długo spierał 
się o cenę, lecz nigdy nic od nikogo 
nie kupił.

Postać ożarowskiego Fircyka – wy-
rzeźbioną w drewnie przez anoni-
mowego ludowego twórcę – można 
obejrzeć wśród innych figur polskich 
diabłów prezentowanych na wystawie 
w łęczyckim zamku.

Zbigniew Włodzimierz Fronczek

W HOŁDZIE NASZEMU PATRONOWI

Stoły były w ogrodzie. Przy stole jej 
siostra, bratowa Stefana i jej siostra 
Janicka, sąsiadka Kunecka zaczęły 
śpiewać. Walentynie jakby ktoś serce 
ścisnął i przygniatał coraz mocniej, po-
czuła łzy. Przez chwile walczyła, żeby sie 
nie rozpłakać, aż poczuła, jakby jej coś 
piersi rozsadzało. Przycisneła je obie-
ma rękami, prędko wyszła zza stołu i 
uciekła, żeby sie wypłakać bez świad-
ków. W tym czasie przybył muzykant z 
akordeonem i bębnem, o którego sie 
postarał starszy drużba. Niedługo za-
czeło sie granie i tańce. Zaraz młodym 
poprawił sie humor. Czas prędko pły-
nął. Słońce chyliło sie ku zachodowi. 
Starsza druhna, Marysia Goździowa, 
podeszła do Walentyny i zdjeła jej we-
lon ze słowami: -Tobie już niepotrzeb-
ny. Nałożyła go sobie, żeby pierwsza z 
druhen wyszła za mąż.

Wreszcie słońce zaszło. Walentyna 
była w ogrodzie, przysłuchiwała sie, 
jak starszy drużba mówił o muzykan-
cie. -Kaźmirek jest zdolny. On jest na 
wpół niewidomy, ale dobrze gra. Wtem 
ktoś powiedział: -Jakiś głupek przeciął 
Kaźmirkowi bęben i teraz tam lamen-
tuje nad niem. -O cholera! - krzyknął 
drużba i poleciał. Do Walentyny do-
szedł Stefan i zaczął podniesionym gło-
sem: - K... mać! Powiedziałem, nic nie 
robić, bo to niepotrzebne! -To ja temu 
winnam? Starszy drużba go umówił. 
Chyba z twoją wiedzą - próbowała 
wytłumaczyć. Ale Stefan jakby tego nie 
słyszał. Zaczął od nowa. –Powiedzia-
łem, nic nie robić, bo to niepotrzebne. 
Walentyna w milczeniu popatrzyła na 
niego i pomyślała: - Już żeś sie zdążył 

ululać, ale czem? Przecież tego trunku 
nie było za dużo. Odwróciła sie i po-
szła sobie, myśląc z przykrością: -Już 
masz na kogo wine składać. Wszyscy-
ście jednakowi. Masz już na kogo głos 
podnosić. 

Goście zaczeli sie żegnać, rozcho-
dzili sie. Walentyna weszła do pokoju. 
Starsza druhna Marysia oddała jej zwi-
nięty w kłębek welon, w który włożyła 
500 złotych, wartość małego prosięcia. 
Walentyna dała jej swoje łożko, nocną 
koszule i życząc jej dobrej nocy, wyszła 
do kuchni. Tu siedziały siostry, szwagier, 
ojciec, matka i Stefan przysiadł do nich. 

Walentyna zapragneła samotności, 
aby stawić sie w obecności Boga. Wy-
szła na podwórze. Poszła dalej, uchy-
liła furtke i zaraz za nią uklękła. Było 
jej ciężko na sercu. Ogarniał ją jakiś 
smutek i lęk przed nieznanem. –Przed-
tem myślała, że będą razem z mężem 
odmawiać wieczorny pacierz, że po 
prostu będą jednem. A teraz nie ma 
do kogo mówić. Jakie to dziwne. Czło-
wiek jak wszyscy, a jednak słowa nie 
trafiają do jego świadomości. Dziwne? 
Nie, to straszne uczucie być z takim 
człowiekiem. Z piersi wydobyło sie jej 
westchnienie. Podniosła złożone ręce 
do góry. A z ust popłyneły słowa ciche: 
-O Boże Wszechmogący, nie opuszczaj 
mnie. Oto wstąpiłam na nową droge 
życia, która napełniła mnie lękiem. 
Chce żyć według Twoich przykazań, 
czynić wole Twoją, ale Ty widzisz moje 
niedołęstwo. Ty wiesz, że bez Twojej 
pomocy nic uczynić nie zdołam. O Do-
bry Jezu, nie opuszczaj mnie z Twojej 
opieki. Ile razy wzywać Cie będe, usłysz 

moje wołanie i wspomóż mnie łaską 
swoją. Króluj zawsze w moim domu, w 
mojej rodzinie, a przede wszystkiem w 
moim sercu. Ufam, Panie, że mnie nie 
opuścisz. 

Wtem otwarły sie dźwi z kuchni i 
usłyszała szurające kroki przez podwó-
rze. -Szuka mnie. Przemkneło jej przez 
myśl. -Jeszcze mnie o co posądzi. Ze-
rwała sie,wsuneła na podwórze i cicho 
zamkneła furtke. Podeszła do niego. 
Poznał i zaraz zaczął: -No gdzie sie po-
dziewasz? -No widzisz przecież, gdzie 
jestem. –Myślałem, żeś z kim gdzie 
poszła. Te niemiłe słowa napełniły ją 
przykrością. W milczeniu zaprowadziła 
go do stodoły, gdzie była już przygoto-
wana pościel. Gdy sie położył, usiadła 
obok i splotła ręce na kolanach. Ota-
czała ją noc i cisza, a w uszach jej bęb-
niło. -Kupiłaś se niewole. Już nie jesteś 
wolna, nie, nie, nie - zdawało sie, że 
odbija sie echem.

***
Stefan nadal mieszkał u kolegi Ro-

mana w miasteczku. Pomagał mu w 
handlu. Walentyna u rodziców nadal 
szyła. Stefan przychodził w sobote wie-
czorem, a w poniedziałek rano wracał 
do miasta. Nie miał zamiaru przycho-
dzić na wieś. Nie starał sie też jak inni 
na Ziemie Odzyskane na poniemieckie 
gospodarstwa. Marzył o powrocie do 
Warszawy. 

Gdy przychodził w sobote, zawsze 
przynosił kilo mięsa, na niedziele pa-
pierosy dla teścia, a często i ćwiartke 
bimbru, a dla żony cukierki. Teść był 
zadowolony i wychwalał go pod nie-
biosy. Zawsze był trzeźwy. Do Walenty-
ny życie sie uśmiechneło. Zapomniała 
o troskach i myślała tylko przed zimą o 
własnym mieszkaniu. 

Ale oto rozpoczeły sie kopania 
ziemniaków. Stefan też pomagał. 



21 str. 

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne   LIPIEC - WRZESIEŃ 2019

W HOŁDZIE NASZEMU PATRONOWI

Ziemniaki były zaraz za stodołą, ale 
Walenty rozmyślał, jak ich zwieźć, było 
trudno o konia. Stefan ten problem 
rozwiązał. -Nie martwcie sie - powie-
dział. -Są taczki, to ja będe woził do 
stodoły. Kopać nie bardzo moge, ale 
wozić taczkami będe, jestem silny. Więc 
ojciec, matka, Zenka i Walentyna ko-
pali, a Stefan zwoził taczkami i ile razy 
przejeżdżał obok Walentyny, uśmiechał 
sie do niej zadowolony. 

Ale zaraz po kopaniu jakieś licho 
znowu zamąciło spokój w rodzinie. 
Najpierw gdy przyszedł w sobote, za-
raz po powitaniu powiedział Walen-
tynie, że jego plany o wyjeździe do 
Warszawy rozwiały sie. -Wczoraj przy-
jechał z Warszawy mój dawny kolega 
do rodziny i rozmawiałem z nim o tym, 
że mam zamiar wrócić do Warszawy. 
Powiedział mi: -Ależ nie ma mowy o 
znalezieniu jakiejkolwiek nory, żeby 
można zamieszkać. Warszawa to zwał 
gruzu. To jedno rumowisko. Gdzie ja-
kie były piwnice, inne dziury, wszystko 
zajete. Nawet na urwanych schodach 
ludzie mieszkają. Pomyślałem, że z rok, 
może dwa zamieszkamy tu w mieście, 
a potem pojedziemy do Warszawy. 
Rozmawiałem z moim kolegą Piotrem, 
czy nie ma jakiego pożydowskiego 
mieszkania. On jest pełnomocnikiem 
od tych mieszkań. A on mi powiedział: 
-A czemu żeś wcześniej nie mówił? 
Wczoraj zajęte ostatnie mieszkanie na 
piętrze. Jest jeszcze jedno, ale wymaga 
remontu. Nie ma drzwi, okna ani pie-
ca, ale o to też sie już dopytują chętni. 
Jeśli ci pasuje, to bierz, bo nie będzie 
nic. –Chciałem, żebyś jutro poszła zo-
baczyła. Jak ci sie będzie podobać, to 
weźmiemy. -Czy mi sie będzie podo-
bać? Jak będzie zdatne do zamieszka-
nia, to bierz. -Pójdziemy jutro oboje, to 
zobaczysz. 

Ale na drugi dzień, zanim poszli, 
dowiedziała sie jeszcze jednej nowiny. 
–Wiesz, usłyszałem przypadkiem roz-
mowe twoich siostrów. Zenka mówiła 
z zacietrzewieniem do Barcikowej: -Ani 
mi sie śni robić na nich oboje. Ona se 
bedzie siedzić przy maszynie, on bedzie 
se chodził, a jo bede na nich robić. -No 
nie bądź głupią - powiedziała Danka. 
-A juz zem sie naładowa - dokończyła 
Zenka. 

-A masz sie czem przejmować! 
Przecież nie mamy zamiaru tu miesz-
kać. -Ale to jest chamstwo. Pomaga-
łem, co mogłem, k…mać - mówił z 
irytacją - smarkata! Ona sobie wy-

obraża, że ja potrzebuje, żeby kto na 
mnie pracował. Nigdy nie pomyślałem 
tu mieszkać na razem. Idziemy. -No 
jak chcesz. Ale bez śniadania? -Śnia-
danie sie znajdzie tam. Gdy wychodzi-
li, matka zapytała: -Wychodzicie? Bez 
śniadania? –A, dzień malutki, zanim 
wróce, będzie ciemno - powiedziała 
Walentyna. 

***
Dzień był pogodny, ale mroźny. 

Mróz szczypał po twarzy. Był koniec 
października. Gdy Walentyna zobaczy-
ła te rudere, zaraz przypomniał sie jej 
sen sprzed paru tygodni. Śniło jej sie, 
że przyszła z matką. Ona niosła po-
ściel, a matka prowadziła krowe i do 
tego mieszkania zaglądały przez okno. 
-Ale dlaczego śniła sie krowa? Chyba 
oznaczało to nowe gospodarstwo. Było 
to mieszkanie środkowe. Z jednej stro-
ny były tylko ściany z pustymi wnękami 
po oknach i dźwiach, i kupy rumowi-
ska. Na te strone było wyjście z miesz-
kania i te mury posłużyły za podwórko. 
Z drugiej strony cienkiej ściany był pusty 
plac, a po winklu urwiska rozebranych 
ścian drugiego mieszkania. Weszli do 
środka. Była jedna duża izba, a w ką-
cie na podłodze leżała kupka cegieł z 
rozebranego pieca. -A dlaczego i kto 
rozebrał piec? - zdziwiła sie Walen-
tyna. -To jeszcze nie wiesz? Skarbów 
szukano po Żydach. Do zachodniej 
ściany przytykała taka sama izba bliź-
niaczo podobna do tej, tylko z oknem 
i dźwiami. Ta służyła straży ogniowej 
za remize. Wyjście z niej było na drugą 
ulice. W zachodniej ścianie była tylko 
duża futryna okienna i wnęka dźwi, 
zamurowana cienką ścianką na jedną 
cegłe. –No, jak o tem myślisz? - spytał 
Stefan. -Co mam myśleć, jak nie ma 
innego. Trzeba wziąść, jakie jest. Trze-
ba sie postarać pare desek na dźwi i 
jaką szybe w okno, no i koniecznie ja-
kiś piecyk. Widziałam w żelaznym skle-
pie piecyk żelazny wielkości wiaderka, 
tylko nie wiem, czy jeszcze jest. Zaraz 
jutro idź po niego, a jeśli już nie ma, to 
jedź do Ostrowca. -I u brata widziałem 
okno. Małe, ale na razie będzie, reszte 
zabije sie deskami. Zaraz dzisiaj pójde 
do niego. -Idź i trzeba sie spieszyć, bo 
zima za pasem. -Najpierw pójdziemy 
załatwić z mieszkaniem, żeby znowu 
kto inny nie zabrał. 

Rano, gdy wychodzili, było sucho. 
Ziemia była zmarznięta, w południe 

zrobiło sie płytkie i rzadkie błoto ob-
lepiające pantofle. Walentyna była w 
pantoflach półbutach, po których błoto 
podnosiło sie coraz wyżej. Co chwile 
potupywała nogami, aby błoto otrząść, 
ale daremnie. Błoto sie trzymało i la-
zło coraz wyżej. -Jak ja teraz zajde 
do domu? - myślała. -Błoto niedługo 
wleje mi sie przez wierzch do panto-
fli - ale milczała. Szli dalej. Gdy doszli 
do miejsca, gdzie ulica skręcała jako 
szosa w strone lasu, Stefan pociągnął 
Walentyne za ręke i powiedział: -Idzie-
my prosto, do mojej ciotki. Ulica była 
długa, prawie dotykała bliskiej wioski. 
Na końcu jej był dom ciotki. Ciotki nie 
zastali, była tylko jej córka Stanisława, 
wesoła kobieta. Chciała zaraz robić 
herbate, ale Stefan jej wytłumaczył, że 
im sie spieszy. Musi dziś jeszcze być u 
brata, a Walentyna przed zmierzchem 
w domu. Więc Stanisława zaprosiła na 
inny dzień. -Dobrze. Przyjdziemy i ty 
będziesz u nas bywać, bo tu będziemy 
mieszkać.

Przy ścianie na ławce była duża 
drewniana walizka. Stefan podszedł, 
otworzył ją kluczem, sięgnął pod koc, 
który był na wierzchu, i wyciągnął swo-
je skórzane trzewiki. Obejrzał i podał 
Walentynie, mówiąc: -Przymierz. Wa-
lentyna zdjeła zabłocone pantofle i z 
przyjemnością wsuneła zziębnięte nogi 
w trzewiki. Były troche za duże, ale zna-
lazł sie sposób. Stefan wyciągnął jesz-
cze swoje skarpetki, które naciągneła 
na pończochy. Teraz włożyła trzewiki, 
zasznurowała i z radością stwierdziła, 
że dobre. I pomyślała: -Dobrze żyć we 
dwoje. Teraz już bym nie chciała po-
zostać tam, jak dotąd, u ojców. Stani-
sława dała jeszcze kawałek papieru na 
owinięcie pantofli, które Stefan włożył 
do teczki. -A gdzież to Jadzia ? - zapy-
tał jeszcze. -A poleciała gdzieś. Ona sie 
tam nie opowiada, gdzie idzie. Zawse 
jej sie zdaje, ze jest jesce małą. Była 
druhną. -A Wojtek gdzie (mąż Stanisła-
wy)? – A pojechał z mamą na zachód 
do Anielci. 

Pożegnali sie i prosto od chałupy, na 
poprzek przez pola, poszli do szosy. Ste-
fan był zadowolony, że znalazł sposób na 
kłopot żony. Walentynie zdawało sie, że 
jego roześmiane oczy mówiły: -A widzisz, 
co ja potrafie? Nie jestem niedołęgą. 

Gdy doszli już niedaleko lasu, gdzie 
rozchodziły sie drogi, Stefan poszedł w 
lewo do brata, a Walentyna przez las 
wróciła do domu. 

cdn.
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Z kart biografii 
Targowskich

Andrzej Targowski: 
Jesteśmy w mieszkaniu Anny Targow-

skiej, urodzonej 12 lipca 1920 roku w 
Ożarowie. Gdy miała 6 lat, zmarła jej 
matka. Rodzeństwo: Tadeusz, Stanisław, 
Kazimiera, Feliks i jeszcze dwoje, których 
imion nie pamiętam. Mieszkała przy uli-
cy Kolejowej 41, teraz jest tam pustostan. 
A tu jesteśmy przy Kolejowej 45. 

Miała 16 lat, gdy wyszła za mąż. Jej 
mężem został Henryk Targowski, miesz-
kaniec Ożarowa. Ślub zawarli w 1936 
roku. Henryk mieszkał u brata Michała, 
z którym prowadził zakład stolarski przy 
ulicy Kościuszki. Po założeniu rodziny 
zaczął prowadzić swój warsztat. Wyko-
nywał łóżka, szafy, słupki, trumny. Drew-
no brał od Żydów, dąb. W czasie wojny 
i po wojnie zajmował się stolarką Party-
zantom robił trumny, był ścigany, byłby 
zabity. Uciekł do Janikowa. 

Zakład stolarski prowadził do śmier-
ci, do 1982, zmarł w wieku 73 lat. Był z 
1911 roku, czyli 9 lat starszy od żony. – 
Po śmierci taty maszyn już nie było, gdy 
objąłem stolarkę. Najpierw pracowa-
łem w zakładzie w „Pawilonie” przy ulicy 
Polnej. Tam pracowałem ponad 20 lat, 
wyrabiałem trumny. Robiłem u ojca, gdy 
poszedłem do wojska. W 1964 roku 
wróciłem z wojska. W 1982 matka mia-
ła po ojcu do sprzedaży wszystkie urzą-
dzenia, w 1983 ja przejąłem stolarkę. 
Robiłem do 2001 roku. W 1966 założy-
łem rodzinę, żona Genowefa Skórska, 
rocznik 1946; dzieci – Małgorzata i Jo-
lanta - mieszkają i pracują w Ożarowie. 

Włodzimierz: 
Jako mechanik samochodowy pra-

cowałem w POM w Wyszmontowie, 
potem w Nisku. Pracowałem 23,5 roku. 
Poszedłem do pracy w wieku 18 lat, na 
rencie jestem od 1990. W 1978 roku 
założyłem rodzinę, żona Alicja Kaptur 
z Suchodółki, dzieci – Justyna i Mariusz 
- pracują: córka w bankowości w Biel-
sku - Białej i syn w firmie energetycznej 
w Warszawie. 

Barbara mieszka w Warszawie, pra-
cowała w instytucie leków, obecnie już 
na emeryturze. Ma jednego syna Pawła, 
który pracuje jako adwokat, specjalizuje 
się w prawie pracy. 

Miała czworo dzieci: Henryka 
(1939), Andrzej (1942), Włodzimierz 
(1949), Barbara (1953). Jej rodzicami 
byli Antonina i Piotr Pękalski. – Ten dom, 
w którym jesteśmy, został zbudowany po 
wojnie. 

Córka Andrzeja, rocznik 1966, 
Małgorzata Pękalska: 

Babcia zajmowała się gospodarką, 
miała 5 hektarów, w Wyszmontowie i 
w Ożarowie. Sadziła buraki, ziemnia-
ki, siała zboże, pszenicę, rzepak. Mia-
ła krowy, świnie. Jeszcze stoją chlewy i 
stodoła. Poza tym ma 3 hektary, które 
dzierżawi. 

Opowiadała o wojnie i Żydach. Nie-
miec chciał zastrzelić Stanisława, brata 
mamy, ale pies go złapał za cholewę i 
brat uciekł na ogród. Drugiego brata 
zabili milicjanci po wojnie. Nazywał się 
Feliks Pękalski, miał 46 lat. Wezwali go 
na stary posterunek, przybiegła jego 
żona. Wychodził z posterunku i przez 
„judasza” padł strzał. Zabili go Praga i 
Plewiński. Przed śmiercią zdążył powie-
dzieć żonie, kto go zabił. I skończył ży-
cie. Milicjanci zmienili pracę i pojechali 
do Ostrowca. - Myśmy się z jego synem 
na nich zaczaili i chcieliśmy ich zabić. 
Uciekli, bo źle by się skończyło – opo-
wiadała. 

Te wszystkie budynki były żydow-
skie. W tym budynku, gdzie teraz 
mieszkamy, znajdowała się mleczar-
nia. Gdy go kupiliśmy, było zawalisko. 
Przez gminę staliśmy się właścicielami 
tej nieruchomości. Dom ma 50-60 lat, 
działkę pod domem kupiliśmy od gmi-
ny przed 20 laty. 

Anna Targowska 
i jej długowieczność: 

Całe życie ciężko pracowała. Sama 
mieszkała. Cztery świnie chowała, dwa 
konie, a ojciec zajmował się stolarką. 

Pierwsza Komunia Święta Włodzimierza, 1958; 
od lewej w górnym rzędzie: chrzestna Euzebia 

Larkowska, brat Andrzej, chrzestny Edward Rola; 
na dole: mama Anna Targowska, ojciec Henryk 

Targowski, siostra Barbara

Pierwsza Komunia Święta Barbary, 1962; na 
górze matka Anna Targowska

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Targowski, mama, 
Włodzimierz i wnuczka Małgorzata

Miała siedem operacji: na kręgosłup, 
wyrostek, babskie choroby, ostatnio na 
biodro, gdy upadła. Udało się i chodzi, 
sama wszystko zrobi wokół siebie. Tylko 
pamięć jej ucieka. 
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Historie rodzinne  
w starej fotografii

Władysław Chruściak, około 
20-letni, czyli 1935 r. Zdjęcie wy-
konane w zakładzie Blinowskiego 
przy ulicy Kolejowej w Ożarowie.

Rodzeństwo Władysława Chru-
ściaka, Bogda po mężu Liwińska 

(1924 - 1998) 
i Stefan (1913 - 1996)

Władysław Chruściak w jednostce wojskowej w Brześciu. Stoi w górnym rzędzie 
pierwszy od prawej strony

Pan Władysław w jednostce wojskowej w Brześciu, pierwszy od prawej 
strony

Brat Władysława, Stefan 
(1917 – 1992)

Żona Władysława Chru-
ściaka, Feliksa Wilk, przed 
zabraniem na roboty przy-

musowe do miejscowości Nu-
strow, przed 1941 rokiem

Małżonka Władysława Chru-
ściaka, Feliksa Wilk, pięć lat 
młodsza, urodzona w 1920r. 

w miejscowości Koliszowy 
koło Końskich. Zdjęcie z 

około 1935 roku. Poznali się 
w Niemczech na robotach 

przymusowych

Władysław Chruściak z okre-
su służby wojskowej w Brze-
ściu (1937 - 1939), z około 
1937 r. Wysłany na front we 
wrześniu 1939. Zabrany do 
niewoli niemieckiej. 3 czerw-

ca 1945 wrócił do kraju

Jesteśmy w Zawadzie, w domu Władysława Chruściaka, który w końcu kwietnia 
ukończył 104 lata. Z bogatego albumu starej fotografii wybieramy z jego córką  Janiną 
(ur. 1951 r.) najciekawsze zdjęcia, by zaprezentować rodzinę państwa Chruściaków. 

Władysław Chruściak, zdjęcia legitymacyjne

Władysław Chruściak, 
zdjęcia legitymacyjne

Żona Władysława, 
Feliksa, lata 50.
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Rodzice z rodziną (1962). Od lewej strony w górnym rzędzie: cioteczny szwagier 
pana Władysława, Marian Stańczak, syn siostry Genowefy, Ryszard Kamuda, 
syn Jana Chruściaka, Waldemar Chruściak, syn Bogusławy, Alfred Liwiński; 

od lewej strony w drugim rzędzie od góry: cioteczna siostra pana Władysława, 
Genowefa Stańczak, siostra stryjeczna pana Władysława, Zofia Chruściak, 

córka Genowefy, Wiesława Maciak, jej mąż Jan Maciak, zięć siostry Genowefy, 
Gustaw Biernacki z miejscowości Tominy, brat Władysława, Jan, żona Gustawa, 
Genowefa Biernacka, syn Jana, Derek Chruściak, zięć siostry Genowefy, Sta-
nisław Dybiec, córka siostry Genowefy, Mieczysława Dybiec, brat Władysława, 
Stefan Chruściak, żona Stefana, Emilia Chruściak, syn Bogusławy, Włodzimierz 
Liwiński, żona Feliksa Chruściak, mąż Bogusławy, Stanisław Liwiński, dwie osoby 
po kolei przedstawiciele rodziny z Dziurowa; od lewej strony w trzecim rzędzie 

od góry: córka Bogusławy, Irena Lidwa, córka Władysławy, Danuta, córka 
Stefana Chruściaka, Halina, siostra Władysława, Bogusława Liwińska, siostra 
Władysława, Genowefa Kamuda, mama Władysława, Katarzyna Chruściak, 
ojciec Władysława, Jan Chruściak, mąż Genowefy, Feliks Kamuda, przedsta-

wiciel rodziny z Dziurowa; od lewej strony na dole: córka Bogusławy, Wiesława 
Liwińska, syn Stefana, Krzysztof Chruściak, córka Stefana, Teresa, nad Teresą 
syn Bogusławy, Eugeniusz,  wnuczka siostry Władysława Genowefy, Teresa 

Biernacka, wnuczka siostry, Ewa Maciak, córka Władysława, Janina, wnuczka 
Genowefy, Alicja, córka Stefana. Urszula, nad Urszulą z kokardą wnuczka 

Genowefy, Marysia, córka Bogusławy, Maria, córka bratanicy, Maria, wnuczka 
Genowefy, Zdzisława Biernacka, córka Stefana, Gosia (ze splecionymi dłońmi), 

wnuczka Genowefy, Barbara, chłopczyk z rodziny z Dziurowa

Rok 1962. W górnym rzędzie od lewej stoją: szwagier Władysława, Stani-
sław Liwiński, żona Stanisława, Feliksa Chruściak, brat Władysława, Jan 
Chruściak, bratowa Władysława, żona Stefana, Emilia Chruściak, brat 

Władysława, Stefan Chruściak; od lewej strony siedzą: Bogusława Liwińska, 
rodzice Władysława, Katarzyna i Jan Chruściakowie, ich córka Genowefa i 

jej mąż Feliks Kamuda

Młode pokolenie Chruściaków, rok 1962. W górnym rzędzie od lewej: 
Włodzimierz Liwiński, Adam Kamuda, Waldemar Chruściak, Alfred Liwiński; 

drugi rząd od lewej: Krzysztof Chruściak, Halina Chruściak, Derek Chru-
ściak, na kolanach brata Jana siedzi Marysia, Danuta Chruściak, Irena 

Liwińska, Gienek Liwiński, Teresa Chruściak, przedstawiciel rodziny z Dziuro-
wa; trzeci rząd niepełny: Teresa Biernacka, Zosia Chruściak; na dole siedzą 
od lewej: Wiesława Liwińska, Janina Chruściak, kuzynka Maria Stańczak, 

Urszula Chruściak, Ewa Maciak, Maria Liwińska, Zdzisława Biernacka, Bar-
bara Biernacka, Alicja Dybiec

Władysław Chruściak z saksofonem, koledzy z akordeonem i przy perkusji

Zdjęcie z 1962 roku. Od lewej strony siedzi: żona Władysława, Feliksa 
Chruściak, Janina Chruściak, Władysław Chruściak, Danuta z 1948 r. 

Pan Władysław z saksofonem w 
oknie starego domu      Córki w ogrodzie w 1963 roku

Około 1975 roku, pan Władysław na żniwiarce z Siwkiem
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„Od słowa do słowa”
Rozmowy o pasjach

Andrzej Piskulak - kielczanin, prozaik, dziennikarz, redaktor. Współpracuje z Katolic-
ką Agencją Informacyjną. Należy do Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich, 
Kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Laureat 
licznych, prestiżowych nagród literackich regionalnych i ogólnopolskich. Dorobek jego 
pracy zawarty jest w wielu magazynach literackich i czasopismach. 

Niniejszy ar-
tykuł jest próbą 
recenzji książki 
pt. „Od słowa 
do słowa”, au-
torstwa Andrzeja 
Piskulaka. Pu-
blikacja zawiera 
wybór wywia-
dów, które autor 
potraktował jako rozmowy o pasjach. 

Zawarł w książce ponad 30 roz-
mów - wywiadów spośród kilkuset 
przeprowadzonych w ciągu 35 lat 
pracy dziennikarskiej. Doboru roz-
mówców dokonuje autor według 
swoich zainteresowań i pasji dzien-
nikarskich. Owe zainteresowania są 
bardzo rozległe. Dotyczą praktycznie 
wszystkich sfer życia rozmówców au-
tora związanych z ziemią świętokrzy-
ską. 

Życie to nie tylko taśma 
audiowizualna

- rozmowa ze Zbigniewem Łuka-
szem Batorskim

Rozmówcę można określić jako 
człowieka renesansu, z racji wielu 
pasji. Z zawodu związany z radiem 
- reportażysta. Zaangażowany przez 
dziesięciolecia w dokumentowanie 
tematyki życia człowieka. Mocną stro-
ną jego osobowości jest społeczniko-
stwo. Uczestniczy w pracach stowa-
rzyszeń, Klubie Dziennikarza, Radzie 
Twórców Kieleckich. Wychowawca i 
mentor wielu pokoleń. Jak mówi, ma 
też potrzebę malowania, śpiewania, 
pisze także teksty piosenek. Jest czło-
wiekiem ciężko doświadczonym przez 
życie. Przeżył śmierć córki zmarłej w 
młodym wieku. Mimo to nadal jest 
aktywny zawodowo. W rozmowie 
wspomina pracę w telewizji jako ope-
rator, reporter filmowy, związany naj-
pierw z Telewizją Kraków. Obecnie, 
na antenie Radia Kielce, współpro-
wadzi audycje „SenioRadio” i „Plus 
minus 50”.

Chrześcijan i Żydów łączy więź 

szczególna i niepowtarzalna
- rozmowa z Bogdanem Białkiem

Jak mówi autor, jest tą więzią przede 
wszystkim dialog. Rozmówca pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Polskiej 
Rady Chrześcijan i Żydów. Organizator 
i orędownik licznych przedsięwzięć na 
rzecz zbliżenia obu narodów. Redaktor 
i wielki humanista. Członek organizacji 
działających w obszarze relacji polsko 
- żydowskich. Jest prezesem Stowarzy-
szenia im. Jana Karskiego w Kielcach.

Z inspiracji Bogdana Białka przez 
lata w Kielcach, w różnych formach 
spotkań chrześcijańsko - żydowskich 
(spotkania, koncerty, debaty, wernisa-
że), wzięło udział kilkanaście tysięcy 
uczestników. Bogdan Białek o dialogu 
mówi: „Jest on formą współistnienia 
ze sobą oraz zbliżenia chrześcijan i Ży-
dów. Jest on wręcz błogosławieństwem. 
Chodzi o to, żeby dialog nie był wymie-
rzony przeciw komukolwiek. Nie moż-
na błogosławiąc, złorzeczyć”. Według 
rozmówcy obecnie dialog przeżywa re-
nesans, co stanowi bardzo pożądane 
zjawisko. Dzięki rozmówcy stajemy się 
bardziej otwarci, pełniejsi zrozumienia 
relacji międzyludzkich. 

O mojej przyszłości decydował 

przypadek
- rozmowa z Wojciechem Lubaw-
skim (byłym Prezydentem Miasta 

Kielce)
Rozmówca jest człowiekiem licznych 

zainteresowań i pasji. Mimo mocnych 
związków z Krakowem, wybrał na trwa-
łe Kielce, miejsce zamieszkania. Otwo-
rzył w swoim życiu szersze horyzonty 
myślenia i wrażliwości na wiele spraw. 
Jest autorem projektów: Alei Sław w 
Kielcach, Muzeum Historii Kielc. Z jego 
inspiracji w Alei Sław powstały popier-
sia znanych twórców kultury, świata i 
Polski: M. Monroe, Ch. Chaplina, 

I. Strawińskiego, F. Kafki, G. Ger-
shwina, S. Dalego, K. K. Baczyńskie-

go, T. Kantora, M. Grechuty, M. Hła-
ski. Dzięki niemu powstały w Kielcach 
unikatowe symbole pamięci tragedii 
ludzkiej (Homo Homini 2006), atak na 
dwie wieże Word Trade Center. Z racji 
pasji do jazzu, z inspiracji Wojciecha 
Lubawskiego i środowiska jazzowego 
Kielc powstał unikatowy pomnik Mile-
sa Davisa, symbolu światowego jaz-
zu. Na swojej drodze życiowej spotkał 
wielu ciekawych ludzi, m.in. Zbigniewa 
Książka, Piotra Rubika. Współpraca z 
nimi zaowocowała realizacją wspól-
nych projektów z obszaru kultury. Dzię-
ki bardzo wielu przedsięwzięciom Kiel-
ce zyskały nowe europejskie oblicze. 
Stolica regionu zawdzięcza prezyden-
towi Lubawskiemu liczącą się promocję 
w kraju i na świecie. 

Żywa historia parlamentaryzmu
- rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim

Bogatym dorobkiem życiowym roz-
mówcy, Kawalera Orderu Orła Białe-
go, można by obdzielić wielu wybitnych 
ludzi. Polityk i publicysta, pierwszy Pre-
zes Rady Ministrów III Rzeczpospolitej. 
Współtwórca i przewodniczący Unii 
Demokratycznej i Unii Wolności. Poseł 
RP sześciu kadencji sejmowych. Jed-
nym z największych osiągnięć Tadeusza 
Mazowieckiego jest szczególny wkład 
w polsko - niemieckie pojednanie. W 
przeprowadzonym wywiadzie wyja-
śnia wiele kwestii parlamentaryzmu, 
stosunków politycznych, kształtowania 
się obrazu państwa polskiego w trakcie 
transformacji. Dylematów przyszłości, 
która rodziła się w bólach. Rozmów-
ca wyjaśnia sens zrozumienia słynnej 
„grubej kreski”. Jak mówi: „Stała się 
ona nadużyciem w stosunku do tego, 
co rzeczywiście oznaczała. Powiedzia-
łem, że odkreślamy przeszłość grubą 
linią, a odpowiadać będziemy za to, co 
sami zrobimy. A więc że rozpoczynamy 
nowy rozdział…”.

Kto, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego?
- rozmowa z Andrzejem Nowa-

kiem Arczewskim
Reporter, publicysta, dziennikarz. 

Urodzony w Sandomierzu. Obecnie 
mieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Publikuje szkice literackie, eseje, re-
cenzje. Jego pasją jest reportaż z do-
ciekliwością ludzkich losów. Podziwiany 
poprzez dynamikę działania i dużą 
pracowitość w poszukiwaniu życiory-
sów, z historią stosunków społecznych 
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w tle, opartych na faktach. Nie ocenia 
postaw ludzkich, nie piętnuje swoich 
bohaterów. Opisuje zjawiska kultu-
rowe na kanwie treści rozmów. Od 
wielu lat związany z Ożarowszczyzną, 
w której znajduje tematykę kulturalną 
i społeczną. Zaliczany jest do grupy 
miejscowych regionalistów i redakto-
rów czasopisma „Ożarów”. Poprzez to 
od wielu lat utrzymujemy znajomość i 
podzielamy wspólne pasje, realizujemy 
także projekty w obszarze kultury. Mot-
to życiowe Andrzeja Nowaka Arczew-
skiego brzmi: „Moje poszukiwania to 
jest sposób na życie”.

Dziennikarstwo 
to moja pasja i radość

- rozmowa z Danutą Półrolą - Parol
Urodzona we Lwowie w rodzinie o 

głębokich tradycjach patriotycznych i 
religijnych. Zasłużona dla kultury ziemi 
kieleckiej. Dziennikarka, regionalistka, 
znana także z działalności społecznej w 
Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w 
Kielcach, któremu prezesuje. Związa-
na z kieleckimi dziennikami, najpierw 
ze „Słowem Ludu”, następnie „Echem 
Dnia”. 

Jest nestorem dziennikarstwa z 
dorobkiem 45 lat pracy. W dorobku 
tym ma liczne publikacje prasowe, re-
portaż. Współpracowała i kontynuuje 
prace związane ze stowarzyszeniami 
regionalnymi. Jak mówi, dziennikar-
stwo umożliwiło jej uczestnictwo w 
nawiązaniu wielu przyjaźni, chociażby 
z Grażyną Brodzińską, Barbarą Wa-
chowicz. Poznała wybitnych artystów w 

osobach Teresy Żylis - Gary, Marii Foł-
tyn, Małgorzaty Walewskiej, Krzysztofa 
Pendereckiego, Jerzego Maksymiuka 
czy Bogusława Kaczyńskiego. „Ukoń-
czenie szkoły muzycznej pozwoliło mi 
zajmować się tą tematyką na łamach 
gazety. Wywiady z artystami, relacje z 
unikatowych wydarzeń muzycznych to 
jest mój świat…”. Mam przyjemność 
znajomości z Panią Danutą. Poznaliśmy 
się kilka lat temu na konferencji praso-
wej poświeconej Międzynarodowemu 
Festiwalowi Muzycznemu im. Krystyny 
Jamroz w Busku-Zdroju. Mieliśmy oka-
zję wielokrotnie wymieniać uwagi w 
kuluarach festiwalowych. Widywałem 
ją w Centrum Informacji Festiwalowej 
przy komputerze, jak przekazywała 
na bieżąco relację z koncertów do re-
dakcji „Echa Dnia” w Kielcach. Ma w 
dorobku cykl reportaży pt. „Stąd nasz 
ród”, opisujący w dwutomowej edycji 
losy kielczan. Znana jest z działalności 
charytatywnej. Mówi: „Pomagam se-
niorom, byłym pracownikom kieleckich 
mediów”.

W pracy dostrzega blaski, radości 
i cienie zawodu. Zwierza się: „Dzien-
nikarstwo to moja pasja, wytrwałam 
w tym zawodzie 45 lat, a o tym, jaki 
mam stosunek do niego, świadczy to, 
że nadal pracuję w „Echu Dnia”. To 
najmilsza memu sercu gazeta. 

 

Wielu ludzi udzieliło nam poparcia
- rozmowa z Ryszardem Zbrógiem

Inżynier budownictwa. Działacz 
polityczny i gospodarczy. Absolwent 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Związany do 2000 roku z Kielec-
kim Przedsiębiorstwem Budownictwa 
Przemysłowego. Był jednym z zało-
życieli Staropolskiej Izby Przemysło-
wo - Handlowej w Kielcach. Wielki 
orędownik utworzenia województwa 
świętokrzyskiego. Jak mówi, te dzia-
łania przyniosły efekty. Ma ogromny 
udział w integracji gospodarczej z 
Unią Europejską, co przekłada się na 
rozwój kraju, zarazem regionu świę-
tokrzyskiego. 

Twierdzi: „Kielce muszą być me-
tropolią regionu i spełniać wszelkie 
warunki związane z pełnieniem tej 
roli. Wszystko jest tu ważne. Miasto 
to powinno być przyjazne dla ludzi, 
którzy tu przyjeżdżają”.

Obszerność publikacji książkowej 
ogranicza możliwość odniesienie się 
do wszystkich, ponad 30 zamieszczo-
nych w książce „rozmów o pasjach”. 
Niemniej czytelnik po zapoznaniu się 
z zawartymi rozmowami będzie bo-
gatszy o zrozumienie ludzkich losów 
i bogatszy wartościami ważnymi dla 
człowieka. Dla nich warto żyć, warto 
mieć pasję, oddychać pełnią życia. 
Dzięki rozmowom uświadamiamy 
sobie, jak olbrzymi potencjał twór-
czy, pozytywistyczny, tkwi w rzeczach 
dokonanych bądź realizowanych na 
rzecz ziemi świętokrzyskiej. 

Walorem „Rozmów o pasjach” 
Andrzeja Piskulaka jest doskonały styl 
i język wywiadów. Warto przeczytać tę 
książkę.

Marcin Kwieciński

Ożarowska biblioteka tym razem zaproponowała spotkanie z pisarką 
Anną Janko.18.09.2019

Spotkania w Domu Seniora to okazja do rozmów i wspo-
mnień-24.09.2019

Kolejny koncert muzyki klasycznej odbył się we wspaniałych wnętrzach śmi-
łowskiego dworu.14.09.2019
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Nowe 
oczami mieszkańców

Adam Pawlak, sołtys Nowego:
Dzięki Funduszowi Sołeckiemu cały czas się rozwijamy, 

rewitalizujemy remizę na miarę XXI wieku. Będzie z niej też 
korzystać powstałe Koło Gospodyń Wiejskich. Plac zabaw 
rozbudowujemy, udało się pozyskać kosze, oryginalne, wie-
lowymiarowe bramki do gry w piłkę. Młodzieży, dzieci przy-
bywa.

Nowe liczy około 100 mieszkańców, 75 numerów, w tym 
zamieszkałych 65. Najstarsi mieszkańcy to Tadeusz Kuchar-
czyk i Adam Warsiński, którzy mają około 90 lat. Jeden z 
najmłodszych mieszkańców, Marcel Małecki, którego rodzi-
cami są Anna i Konrad, urodził się w czerwcu. U Jagodziń-
skich jest dwoje małych dzieci, Kacper Kowalski urodził się w 
styczniu, Oskar Gromada – w maju. 

Mieszkańcy żyją z wiśni, z renty, pracują w Cementow-
ni, Mobruku, w sklepach w Ożarowie. Jednak najwięcej jest 
emerytów. 

Areał wiśni jest dość duży, wynosi około 100 ha. Najwięk-
szy posiadają: Antoni Mikołajek, Gabriel Gonciarz, Alojzy 
Gonciarz. Nadwiślanka jest wcześniej, łutówka trochę póź-
niej. Koszt produkcji w dobrej kulturze wynosi 1,50 zł, a w 
skupie płacili w ubiegłym roku po 0,30-0,50 zł. Przy dużym 
areale jest jeszcze zarobek, są dopłaty. 

Mam 2 ha wiśni, w ubiegłym roku wyprodukowałem po-
nad 20 ton. Nie mam kombajnu. Do kosztów produkcji lu-
dzie nie liczą jeszcze swojej pracy. A to czasami 300 godzin 
w sadzie, godzina pracy przeciętnie kosztuje 15 zł. 

Nowe to miejscowość nadwiślańska, ludzie z miasta chęt-
nie tu przyjeżdżają. Na stałe osiedlają się najczęściej ci, któ-
rzy stąd wyszli. Wracają po przejściu na emeryturę. Ostatnio 
Mieczysław Krawczyk z Kielc wrócił, dom remontuje. Mie-
tek Król i jego brat Kazik też wrócili. Mieszkali w Ostrowcu 
Świętokrzyskim i teraz wyremontowali dom rodziców. Swoje 
mieszkania w miastach zostawiają dzieciom albo wynajmu-
ją. Ludzie budują się, na razie mówią, że letniskowo. Mieli tu 
babcię, kupili działkę, przebudowali posesję. 

Jestem rocznik 1983. Urodziłem się w Szczecinie, przyje-
chałem tu w 1999 roku. Pierwszą klasę technikum ukończy-
łem w Szczecinie, drugą w Ostrowcu – samochodówkę. Jako 
młodemu chłopakowi z trudem było opuszczać Szczecin, 

tam był inny świat, a tu dla mnie pipidówka. Miałem skuter, 
telefon komórkowy, komputer. Gdy tu przyjechałem, mu-
siałem sprzedać, bo nikt nie miał telefonu, komputera. Nie 
było nawet zasięgu, pierwsze wrażenie – masakra. Chciałem 
wracać, ale rodzice postawili na swoim. Uczyłem się cztery 
lata i wyjechałem do Szczecina, by studiować. Po studiach 
znowu wróciłem. Początkowo myślałem, żeby zostać w mie-
ście. A teraz nigdy w życiu bym tam nie zamieszkał. 

Na wsi ludzie się wszyscy znają. A w mieście? Człowiek 
leży na ulicy i każdy go mija. Nie chciałbym, by moje dzieci 
tam się wychowywały. Przyszłą małżonkę poznałem tutaj, w 
Nowem. Założyłem rodzinę w 2009, miałem 26 lat. Miesz-
kamy z teściową, w centrum. Teściowie odpisali dom żonie. 

Czy Nowe będzie się rozwijać? Myślę, że będzie się kur-
czyć. Nie ma pracy w okolicy, każdy chciałby więcej zara-
biać. Nawet w Cementowni ogromnych zarobków nie ma, a 
trzeba dojechać, w obydwie strony 30 km, 500 zł miesięcz-
nie wydać na paliwo. Z samych wiśni nie wyżyje się. Jak ktoś 
nie ma pieniędzy, to nie jest łatwo. 

Czesław Sawicki, właściciel Gospodarstwa 
Agroturystycznego „Sielska Dolina”:

Dla ludzi, którzy pragną spokoju, kochają przyrodę, to 
miejsce bardzo ciekawe, w którym jest zachowane starorze-
cze, jest blisko Wisły. Leży na Wyżynie Sandomierskiej po-
przecinanej wąwozami, których w promieniu 3 kilometrów 
znajduje się około 12 i to takich znaczących. Bogata jest flo-
ra i fauna, rozwinięte starorzecze, w którym można dostrzec 
ślady przemieszczającej się Wisły, od strony zachodniej w 
kierunku wschodnim. Wisła jakby wędrowała przez tysiącle-
cia, przemieszczała się. Na stokach południowych występuje 
bardzo dużo roślinności ciepłolubnej. Jest sporo zwierząt, od 
dzików po jenoty, borsuki, sarny, a nawet jelenie, osobiście 
widziałem trzy łanie przechodzące przez pole. Niesamowity 
jest klimat tej miejscowości bogatej w sady. Mieszkają tu do-
brzy ludzie. 

Mieliśmy wystawę Andrzeja Warsińskiego, miłośnika 
przyrody, który przejawia zacięcie fotograficzne. Siedział 
godzinami ukryty w krzewach, trawach i wykonywał zdjęcia 
ptaków i zwierząt. Stąd tytuł tej wystawy „Bezkrwawe łowy”, 
którą pokazywaliśmy w domach kultury w Annopolu, Ożaro-
wie, u nas w Nowem. 

A jak to się stało, że powstało nasze gospodarstwo „Siel-
ska Dolina”? To zasługa mediów, które w końcu lat 90. bar-
dzo reklamowały takie gospodarstwa. I to nas skusiło do 
jego założenia. Mieszkaliśmy wtedy w Szczecinie. Ja tu się 
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urodziłem w Nowem, potem pojechałem do Szczecina. Po 
latach wróciliśmy, zresztą za namową mojej żony, której te-
ren bardzo się tu podobał. 

Założyliśmy gospodarstwo, które ciągle się rozwija. Fi-
nanse nie pozwoliły nam od razu go zbudować. Staramy się 
ciągle polepszać warunki, w których przebywają nasi goście. 

Systematycznie, co roku, odbywają się w naszym gospo-
darstwie plenery artystów malarzy, rzeźbiarzy, fotografików. 
Minęło prawie 20 lat od pierwszych plenerów, były ciekawe 
dla nas i uczestników. Zapamiętaliśmy mnóstwo pozytyw-
nych zdarzeń. 

Wiele osób przewinęło się przez te plenery z całego kra-
ju. Gospodarstwo ma odpowiednie miejsca noclegowe, do 
przygotowywania posiłków. Posiadamy pięć pokoi, możemy 
pomieścić 20 osób, jesteśmy przygotowani na to, by taką 
grupę gościć. Piękną pozostałością po plenerach są prace 
rzeźbiarskie. 

Na odcinku 15 km od Maruszowa, poprzez Dębno, Bie-
drzychów, Janów, Lasocin, Nowe, są rozmieszczone rzeźby. 
Początkowo umieszczaliśmy je w sposób może niezbyt dobrze 
przemyślany. Teraz umieszczamy je w grupach, w miejscach, 
gdzie będą zadbane. Przy drogach, blisko gospodarstw, w 
porozumieniu z mieszkańcami, którzy mają o nie dbać.

Tu niedaleko jest plac, na którym odbywają się słynne 
w regionie Święta Kwitnącej Wsi. Serwujemy dla smakoszy 
poczęstunek, zupełnie darmowy, wino z wiśni. Kiedyś na-
mawiałem gospodynie, by robiły przetwory z wiśni, dżemy, 
powidła, soki i na tym zbijały kapitał marketingowy, powięk-
szały potencjał wiśni. Na święcie wiśni powinny reklamować 
się, sprzedawać swoje produkty. Spółdzielnia „Nadwiślan-
ka” przygotowywała małe słoiczki dżemów, ale to były ilości 
śladowe i nie cieszyły się powszechnym zainteresowaniem. 
Wiadomo, że to święto jest także przeglądem zespołów arty-
stycznych, folklorystycznych. 

W Nowem, co ważne, są największe areały sadów wi-
śniowych. Tu zaczęła się wiśnia, Ojciec nieżyjącego już Cze-
sława Mikołajka zakładał sady, on później kontynuował to w 
sąsiedniej miejscowości, Słupia Kolonia. Tam też te sady po-
wstawały. Jesteśmy w centralnym miejscu wiśni Nadwiślanki. 

Gdy miałem kilkanaście lat, pojawiały się w okolicy 
pierwsze sady wiśniowe. Mój ojciec też miał taki sad. Wtedy 
nie wymagały one oprysków, rodziły co roku obfite, piękne 
owoce. Z biegiem czasu, gdy areał się zwiększał, pojawiały 
się choroby i stąd opryski stały się konieczne. Nie pamiętam 
początków komercyjnej uprawy wiśni. Gdy miałem 17 lat, 
opuściłem te tereny. Wróciłem dopiero po 30 latach. 

 Postanowiłem udowodnić, że wszystkie wąwozy stano-
wią własność nadaną przez cara w 1871 roku jako serwituty 
dla gospodarzy, by wypasali zwierzęta domowe. Dokumen-
ty potrzebne były do tego, by pozyskać drewno na budowę 
plebanii w Słupi. Prawnik ze starostwa zażądał kilku nazwisk, 
które były charakterystyczne dla tej wioski w tamtym czasie. 
Do dzisiaj te nazwiska stanowią ślad, że dokumenty nadal są 
aktualne. W dokumentach w Archiwum Państwowym w Ra-
domiu wymienione były nazwiska Mikołajków, Warsińskich, 
Gonciarzy. Ci właśnie gospodarze wiodą prym w uprawie 
wiśni. 

Wtedy udało mi się udowodnić, że wąwozy należą do 
wspólnoty. Zostały przetłumaczone, są w Urzędzie Miejskim, 
kopie też posiadam jako dowód, że udało mi się doprowa-
dzić sprawę do końca z pozytywnym skutkiem. 

Grunty były przeznaczone do wypasu zwierząt. Teraz 
zwierząt nie ma, gmina przejmie tę ziemię, komunalizuje, by 
potem służyła mieszkańcom. 

Są różne legendy na temat pochodzenia nazwy wsi. W 
Szczecinie poszedłem kiedyś do archiwum, szukałem pocho-
dzenia nazwy i znalazłem Nowe. Dowiedziałem się też, ilu 
było gospodarzy, wyrobników, jaka liczba dusz. 

Z dzieciństwa pamiętam, że były 122 budynki gospoda-
rzy, dwa z nich nawet od strony Wisły, obecnie jest 63. To 
połowa dawnego stanu. Miejsce, w którym się znajdujemy, 
miejscowi nazywają Ściegna. To tereny przyznane pod budo-
wę już po wojnie, nowa część wioski. Najstarsza część leży w 
centrum, gdzie mieszkała rodzina Grzebyków i gdzie mieści 
się kuźnia. Tam znajdowało się najwięcej budynków w pro-
mieniu 500 metrów. Był kowal Matyga, rodziny Mikołajków, 
Zająca. Tam są stare budynki, u Grzebyka jest też już nowy. 
U Zająca pozostał stary budynek. Ale takich najstarszych już 
nie ma. Gdy przechodził front, zostały rozebrane. Ostatni 
budynek, jaki powstał, leży na stoku południowym. Jest on 
własnością Bożeny Pietras - reprezentacyjny, w centrum wsi. 
Na razie jeszcze w stanie surowym, ale powoli jest wykań-
czany. 

Powstały lokalne nazwy różnych części Nowego: Ściegna, 
Pod Rzeką, W stronę Biedrzychowa. Mieszkańcy posiadali 
po 7-10 hektarów i byli właścicielami 10 działek. Działeczki 
były podzielone, rozproszone. Żeby gospodynie wiedziały, 
na którym polu pracuje gospodarz, funkcjonowały nazwy 
miejscowe: Pułanki 1, Pułanki 2, Janów, Pastwiska, Góra, 
Mazury - część na nizinie. Mieszkańcy żartowali: Jak chcesz 
odpocząć, to bierz motykę i wybierz się na Mazury. Tu nie 
doszło do podziału gruntów po reformie rolnej, bo nie było 
dworu. Najbliższy dziedzic mieszkał w Brzozowej i grunty na-
leżały do kościoła. 

Wydaje mi się, że kawalerka Nowego nie dopuszczała 
tutaj innych kawalerów. Stąd powstawały koligacje rodzinne. 

Gospodarze należeli do dość zamożnych. Mieli swo-
je sklepy. Najzamożniejsi – rodziny Grzebyków, Gąsiorów, 
Krawczyków – posiadali najwięcej sprzętu rolniczego, w tym 
pierwsze kosiarki, żniwiarki. Na wszystkich świętach dożyn-
kowych to oni cały sprzęt pokazywali.

Co się stało z tymi rodzinami obecnie? Wszystkie ode-
szły w zapomnienie. Ci pierwsi właściciele podzielili grunty, 
później po ich śmierci jeszcze bardziej zostały podzielone. 
Obecnie często są zaniedbane. 

Dzięki komasacji sporo mieszkańców uchwyciło grunty 
wielkości 3-5 ha w jednym kawałku. To jest bardzo istot-
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ne, to grunty, na których uprawa przynosi konkretne zyski. 
Powstały w miejscowości liczne drogi, nawet dojazdowe do 
pól. Wszędzie na pola można dojechać nawet samochodem 
osobowym. 

Adam Kucharczyk, 82 lata: 
Urodziłem się w Nowem w 1937 roku, chociaż mieszka-

łem na drugim końcu wioski. Obecną placówkę i budynek 
kupiłem w 1964 roku. Wcześniej mieszkałem na górce, nie-
daleko kapliczki. Ciężko przeżywałem wojnę. Ukończyłem 
7 lat, miałem iść do szkoły, a tu front stanął na Wiśle w lip-
cu 1944 roku. Była niedziela i o godzinie drugiej zaczął się 
ostrzał, Rosjanie ostrzeliwali Niemców, bo tu ich była pełna 
wieś. Pouciekaliśmy do schronów, do ziemianek, w wąwo-
zach jamy wykopaliśmy. Tam, gdzie mieszkałem, było pie-
kło. U Góralskiego został budynek, u Sawickiego i mojego 
kuzyna. 

Pamiętam, że Niemcy zabrali po południu parę koni. Za 
Wisłę jeszcze pojechali, wrócili rano. Konie stały w pełnym 
rynsztunku. Mam poszła, wzięła trochę siana. Została kro-
wa, młoda jałóweczka. Za Niemca był kontyngent, za Ru-
skiego – plan. Trzeba było oddać zboże, mleko. 

Po ostrzale z katiuszy przyszedł Niemiec. Krzyczał, żeby 
szybciej się zbierać. Przyprowadzili nas tutaj, gdzie jest stud-
nia u Sawickiego. Posortowali: dzieci osobno, starszych 
osobno. Młodzi, silni, zdrowi zostali do kopania okopów. 
Dzieci z rodzicami musiały iść 14 km poza front. Nie wiem, 
kiedy wtedy coś jadłem. Do Potoka spory kawałek było, ze 
28 km, do Ożarowa - 14 km, do Potoka - 28. Mój ojciec 
i ojciec mojego kolegi to byli frontowcy z 1920 roku. - Do 
Kazika Otręby pójdziemy – powiedział ojciec, bo go znał. 
Zaszliśmy tam, ojciec stuknął za okno, odzywa się: - Kto? 
Ojciec mówi: -Ja i Stachu Fulara. Chybaś poznał Kuchar-
czyka? Otworzył, Otrębina wlała po trochu mleka, dała po 
kawałku chleba. Przez noc tylko u nich przebywaliśmy. Nie 
było warunków, żeby zostać, tylko jedna izba. Poszliśmy da-
lej przez wieś. – Chodźta do mnie! – powiedziała do nas 
Połczyna. Przy oborach były spichrze i tam kazała nam się 
rozłożyć. Dwóch chłopaków, ojce z nami, zjadłoby się co, a 
kobieta nic nie przynosi.

Przyszedł Ukrainiec, kawał chłopa. Porozmawiali po ro-
syjsku. Poszedł, przyniósł bochenek chleba wojskowego, 
kawałek słoniny i tak pojedliśmy. Na południe szykuje się 
obiad, wojsko stoi w szeregu po obiad. Połczyna dała nam 
wiadereczko, w którym kiedyś kobiety doiły mleko. Poszliśmy, 
stanęliśmy w kolejce, może nam coś dadzą, coś zostawią. 
Wybrało wojsko, podeszliśmy pod Niemca. Nasypał pół 
wiadra soli, chochlą rozmieszał i dopiero nam wlał to, co 
pozostało. 

Jakie to było jedzenie? Gdy wróciliśmy do domu, kobiety 
wzięły tę zupę, w której było trochę mięsa. Dolały wody, po-
chlipało się trochę zupy, trochę mięsa polizało. Im zależało 
na tym, by Polaków likwidować. Panowała czerwonka, po 
takiej zupie trzeba było wodę pić. Człowiek wygłodzony i 
zaraz biegunka, tak zwana czerwonka. 

U jednej Połki byliśmy do wieczora, u jej brata obok – 
trzy dni. Potem przeszliśmy do Cieślika, na koniec wsi. Tam 
byliśmy do końca, do stycznia. Tam mieliśmy już lepiej, w 
stodole był magazyn żywnościowy. Niemiec, który wydawał 
jedzenie, wołał nas na koniec, dostawaliśmy kawałek chle-

ba, bułkę, konserwę, cukierki. 
Do 12 stycznia tam przebywaliśmy, mama Katarzyna, 

rocznik 1902, tata Maksymilian – 1901, było nas pięcioro 
rodzeństwa: dwie siostry starsze zmarły, Hela i Marysia, bliź-
niaki – Józek i Janek też zmarli, ja tylko najmłodszy zostałem 
z rodzicami. U Cieślika przebywaliśmy do 4 lutego 1945 
roku. 

Jak Rosjanie przeszli 12 stycznia, wszystko zostało roznie-
sione. Katiusze zniszczyły. I jeść nie było co, i mieszkać nie 
było gdzie. 

Przez zimę w Nowem przemieszkaliśmy u siostry mamy 
do następnej Wielkanocy. Ich dom ocalał. Na Wielkanoc 
przeszliśmy do brata mamy. Też się dom uratował. Tam była 
liczna rodzina. W stodole przesiedzieliśmy. Odbudowaliśmy 
swój dom, bo wuj pracował jako cieśla. 

Koło rzeki u nas mury jeszcze zostały. Wuj postawił dach, 
zrobiliśmy szałas z trzciny nad piwnicą. Chronił nas od słoń-
ca, od deszczu. Lato przemieszkaliśmy, na zimę tato poszył 
strzechę, wuj urżnął deski. Wszystko ręcznie musieliśmy ro-
bić. Tak klepało się biedę. Mieliśmy sześć mórg. 

Co zasialiśmy? Najpierw było żyto, pszenica, ziemniaki. 
Tereny nasze na górze nie były zaminowane. Na dole pod 
Wisłą wszystko Niemcy zaminowali. 

Do szkoły poszedłem w 1947 roku w Nowem. U Piotra 
Jagodzińskiego mieściła się szkoła Żona Czesława Miko-
łajka, Zofia, była nauczycielką. Dość dużo nas się uczyło w 
szkole, bo roczniki zostały zatrzymane. 

Kolegów miałem kilku, najlepsi to Julek Gawara, Włady-
sław Fulara. Już nie żyją. Fulara zginął w wypadku, pracował 
w Krakowie w Nowej Hucie. Ja też tam pracowałem. Poje-
chałem w 1955 roku legalnie do pracy, nawet nie miałem 
lat, nie miałem dowodu osobistego, tylko zaświadczenie. 
Musiałem zarobić, bo chciałem jakoś żyć. Tylko rok praco-
wałem. Mieszkałem wtedy w hotelu. Szkoda mi było rodzi-
ców, byłem jedynym żywicielem rodziny, a rodzice, już wie-
kowi, mieszkali w suterenach.

Po powrocie zajmowałem się gospodarką. Ożeniłem się. 
Dokupowaliśmy grunty, z 6 mórg zrobiło się 12,5 hektara. 
Związek małżeński zawarłem w 1959 roku, mieliśmy troje 
dzieci, był syn i dwie córki. Córka Alicja - rocznik1960, Hen-
ryk – 1962 , Mirosława – 1968. Córka młodsza mieszka w 
Zabrzu, starsza w Ożarowie, syn ze mną. 

Żona nie żyje, pochowałem ją w październiku 2018 roku. 
Miała 83 lata, starsza była ode mnie dwa lata. 12,5 hekta-
ra rozpisałem na dzieci, każdy wziął swoje. Młodsza córka 
sprzedała, został jej tylko las, starsza jeszcze ma. Zostawiły 
sobie po hektarze, chciały wiśnie sadzić, a tu więcej pracy 
niż zysku. 

Najzamożniejsze rodziny w Nowem, gdy byłem młodym 
chłopakiem, to: Kazimierz Krawczyk, Aleksander Krawczyk, 
mój sąsiad. Posiadali dość sporo gruntów, kieraty, konie. Są-
siad Krawczyk miał góry, to wszystko było zaorane, obsiane.

W Nowem mieszka coraz mniej ludzi. Młodzi wyjechali 
do miasta, zostali sami starzy. Starzy umierają i umiera wio-
ska. 124 numery były, dzisiaj – garstka ludzi.

Mam konika, zajmuję się nim, dbam o niego. Ta miłość 
do koni wzięła się z dziada pradziada. Dziadek miał parę 
koni, ojciec też miał i ja mam. Za mnie też była para koni. To 
jest 10-letnia klacz, jasna kasztanka, mam też dwa źrebaki. 
Pracuję konikiem w polu, ziemniaki radlę. 
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Teresa Warsińska, 
od 10 lat mieszka w Nowem:

Chociaż jestem związana z miejscowością od blisko 40 
lat, pochodzę z Janowa, tu wyszłam za mąż za Aleksandra 
Warsińskiego. Reprezentuję wieś, jak tylko mogę. Należę 
obecnie do Koła Gospodyń Wiejskich, pracuję w Radzie 
Sołeckiej. 

W KGW działam od kwietnia tego roku, gdy tylko po-
wstało. Występowaliśmy na uroczystościach wiankowych, 
na dożynkach. 

W Radzie Sołeckiej działałam dwie kadencje, od 2010, 
przez 8 lat. Dużo udało nam się wtedy zrobić. Dysponowa-
liśmy już pieniędzmi z Funduszu Sołeckiego, wykonaliśmy 
prace w remizie, mamy nową łazienkę, podłogę, kupiliśmy 
dużo sprzętu, powstały altanki, plac zabaw dla dzieci. Miej-
scowość wyróżnia się tym, że sporo jest tu społeczników, 
ludzi, którzy chcą pracować dla środowiska. 

Mieszkam w części Nowego zwanej Ściegną. Nazwy pól 
w Nowem to: Pułanki, Niwki, Błonia, Góra. 

Kazimiera Pietras, aktywna uczestniczka 
grupy śpiewaczej „Nowianecki”: 

W lutym minęło 14 lat, odkąd działam w zespole. Utwo-
rzyła go Teresa Opałka, która pracuje w Domu Kultury. 
Najpierw zrobiła zebranie, przyszło parę pań. Kto chciał, 
to się zapisał. Ja zdecydowałam się na udział w grupie, 
podobnie Helena Krawczyk i Maria Krawczyk. Obecnie w 
zespole są cztery panie i muzykant. Oprócz mnie i Heleny 
Krawczyk jest jeszcze Mirka Życińska z Tarłowa, koleżanka 
Teresa z Maksymilianowa. Muzykantem jest kolega z Cze-
karzewic. Mieliśmy swój repertuar, „Nad Wisłą”, „Nowia-
necką jestem”. W zeszycie mamy wiele tekstów, z panień-
stwa jeszcze; z uroczystości ludowych przyśpiewki mam na 
wianki, dożynki, kwitnącą wiśnię, różne zabawy. Mamy w 
repertuarze około 30 piosenek. We wrześniu występowali-
śmy w Słupi na dożynkach parafialnych. 

Jestem rodowitą mieszkanką Nowego, z dziada pra-
dziada. Miejscowość była kiedyś bardzo rodzinna, duża, 
ponad 100 numerów. Teraz pustoszeje, sporo osób wymar-
ło, młodzi stąd wyjeżdżają. Co jest jej urodą? Położenie 
nad Wisłą, nad rzeką, miedzy górami, w pięknej dolinie. 
Każdy, kto przyjeżdża, jest nią zafascynowany. Podziwia 
krajobraz, wyjdzie na górę, widzi wspaniałą okolicę. 

Irena Pilińska, 
przewodnicząca KGW „Wisienki”: 

W KGW „Wisienki” działa około 17 osób. Powstało 25 
marca tego roku. Przymiarki do powstania już były wcze-
śniej. Zrobiłyśmy zebranie, postanowiłyśmy, by założyć 
koło, spotykać się, występować, kultywować naszą tradycję, 
zadbać o plac wokół remizy, poczuć się jeszcze bardziej 
gospodyniami wioski. 

Do najstarszych osób należą Marianna Król i Teresa 
Wareliś, do najmłodszych moja córka Anna Pawlak, Ange-
lika Religa. 

Zaraz z marszu wykonałyśmy palmę wielkanocną, 
uczestniczyliśmy w Święcie Kwitnącej Wiśni. Przygotowali-
śmy pierogi, ciasta, nalewkę wiśniową. Promujemy nasze 
wiśnie, nasz rejon. Prowadziłyśmy punkt gastronomiczny. 

Uplotłyśmy wieniec dożynkowy, który był prezentowany na 
dożynkach gminnych. Wystawiałyśmy swoje stoisko na do-
żynkach wojewódzkich w Opatowie. Przygotowujemy placki 
pieczone na blasze, fajerczaki. Zorganizowałyśmy wyciecz-
kę do Częstochowy i Gidli. 

Chcemy zorganizować w remizie imprezę integracyj-
ną razem z Radą Sołecką i sołtysem, piknik rodzinny dla 
wszystkich mieszkańców Nowego. To będzie oficjalne 
otwarcie naszej działalności z udziałem burmistrzów, rad-
nych. Zamierzamy zagospodarować teren wokół remizy, 
nasadzić zieleni, krzewów. Z Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa otrzymałyśmy 3 tys. złotych. Kupiłyśmy 
trochę urządzeń, podgrzewacze, garnki. Zamówiłyśmy 
szafki do kuchni.

Mieszkam w części Nowego zwanej Centrum. Tu spro-
wadziłam się w 1980 roku z województwa krakowskiego, 
teraz małopolskiego. Przyszłam tu za mężem. Przed rokiem 
zmarł mąż, jestem wdową. 

Nowe na tle innych miejscowości wyróżnia się gęstą 
zabudową, ludzie mieszkają blisko siebie. Przed 40 laty 
mieliśmy jeszcze wspólną studnię. To była dla mnie taka 
rodzinna wioska, czułam się jak w jednej rodzinie. 

Alojzy Gonciarz, były sołtys w latach 
1995-2015, pięć kadencji 4-letnich: 

Wykonaliśmy wiele inwestycji w czynie społecznym, bo 
nie było jeszcze wtedy pieniędzy unijnych. Pomagał Urząd 
Gminy, burmistrz, musieliśmy się zawsze do kogoś zwra-
cać. Wykonaliśmy wtedy oświetlenie uliczne. 

Mieszkam w rejonie stacji trafo, w części Nowego zwa-
nej Nad Rzeką. Ładny jest teren, górzysty, dolina, woda. 
Nie każdy ma takie położenie. Miejscowość wyróżnia 
się tym, że dużo tu jest sadów wiśniowych. Ja mam sad 
12-hektarowy. W tym roku były dobre zbiory, pojawiły się 
konkretne zyski, nie tak jak w poprzednim roku, gdy koszty 
przewyższały dochód. W tym roku pokryły się koszty opry-
sków i coś jeszcze zostało. 

Nie brakuje nam wiele do szczęścia, wszystko jest wy-
konane. Trzeba tylko podciągnąć sieć szerokopasmową, by 
mógł normalnie działać Internet. 

A Nowak
Zdjęcia zostały zrobione podczas spotkania 
mieszkańców Nowego w dniu 21.09.2019 r.
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Nasze miejsce 
na ziemi

NOWE

Dorota i Piotr Paluch prowadzą Galerię Przedmiotu w 
Ostrowcu Świętokrzyskim. Zajmują się oprawą obrazów, malo-
waniem, renowacją ram, mebli. Jednak swoje miejsce na ziemi 
znaleźli w Nowem. 

Decyzja na tak
Przyjaciółka pani Doroty, Ewa Szymczak, zamieszkała w 

pobliskim Dębnie. Też tu kiedyś przyjechała i zakochała się w 
tym miejscu. - Pomyślałam, że fajnie byłoby mieszkać w po-
bliżu, mieć domek. Początkowo państwo Paluchowie myśleli 
o domku letniskowym, bo cały czas zawodowo i rodzinnie są 
związani z Ostrowcem Świętokrzyskim. 

Zaczęli szukać, jeździć po okolicy. I wtedy Marian Sus po-
wiedział im, że jest piękny domek w Nowem i ich tam zawie-
zie. - Jechałam trochę sceptycznie nastawiona – przyznaje 
pani Dorota. Miałam jedynie wyobrażenie o domku. Pojawi-
ła się odrobina lęku, czy sobie ze wszystkim poradzimy. I po-
jawiła się myśl, że pewnie mi się nie spodoba. Kończyła się 
akurat jesień, było przed pierwszymi śniegami. A najpiękniej 
jest na wiosnę, gdy wszystko zaczyna kwitnąć, wschodzi słoń-
ce. Coraz bardziej się zakochiwałam w tym miejscu. Jeszcze 
Piotra przywiozłam, przeszliśmy po okolicy. Wszystko nam 
się podobało. Zapadła decyzja na tak. Kupiliśmy domek. 

Domek 
W domku mieszkał nauczyciel o nazwisku Mikołajek. Kie-

dyś dotarł do państwa Paluchów jego krewny. Chciał zoba-
czyć, jak mieszkają. - Nabyliśmy domek już z drugiej ręki, od 
człowieka z Warszawy – opowiadają. - Potem kupił jeszcze 
jeden domek w Janowie i ten w Nowem nam sprzedał. Je-
den warunek postawił, że nie zburzymy tego domku. Każdy 
ekspert mówił, żeby zburzyć, postawić nowy. Zalewało dach, 
zniszczenia były duże. To budynek przedwojenny. Budynek 
drewniany, postawiony na kamieniach. Jest w nim sień, jed-
na izba, druga izba gospodarska, piec chlebowy już nie ist-
niał. Były duże pęknięcia w kominie, w piecu. Z tego same-
go okresu jest wiata, która ma podpiwniczenie. Sklepienie 
trzeba odtworzyć, stodoła z oborą pochodzi z późniejszych 
lat. – W kominie znaleźliśmy stare gazety, przekazałem je 
historykowi Waldemarowi Broćkowi do muzeum – opowiada 

pan Piotr. - Kontyngenty, ile rzeczy trzeba oddać. 
Kupili domek przed 10 laty, mieszkają w nim od 4. Do-

jeżdżają codziennie do pracy, 40 km w jedną stronę. Bu-
dynek został przetworzony, można było wprowadzić zmia-
ny, podnieść poddasze, dołożyć 2-3 bale, by był bardziej 
ustawny. - Nie zepsuliśmy proporcji domu, nie zmienialiśmy 
niczego, w środku wzmocnienia zrobiliśmy całość –zapew-
niają właściciele. 

Dom jest dobrze docieplony. Strop nie ma wełny, Tadeusz 
Kuś zrobił maty grubości 15 cm, to wszystko jest otynkowane 
gliną, już cieńszą. Wiata, stodoła, obora zostały utrzyma-
ne, dachy są oryginalne, częściowo wzmocnione. Na wiatę 
zgromadzili materiały na więźbę, stodoła i obora wymagają 
kamiennej obórki. - Tam mamy zamiar zrobić pracownię – 
wyjawiają swoje plany. 

Uroki
Zachwycają się zróżnicowanym krajobrazem, najpierw 

jest pustynna roślinność, potem roślinność nad wodą. U nich 
zawsze kilka stopni jest cieplej, większa wilgotność, specy-
ficzny mikroklimat. Z góry widzą całą okolicę. W okolicy ich 
uwagę zwrócił niszczejący budynek szkoły. Jest też kuźnia 
przy przystanku, ciekawy domek na rogu. - Które domy są 
najstarsze? – zastanawiają się. - Trudno to ustalić, bo teraz 
ludzie ocieplają budynki styropianem i ginie cały dawny wy-
gląd. 

Dużo jest w tym rejonie rzeźb. Plenery, które się tutaj 
odbywają, robią swoje. Należą do Stowarzyszenia „Doły 
Biedrzychowskie”. W okolicy przyjaźnią się z Czesławem Sa-
wickim, który ma dużą posiadłość, zadbaną. 1800-metrowa 
działka wokół budynku, gdzie wszystko rośnie. 

Pasja do sztuki 
Pani Dorota ukończyła studium renowacji zabytków w 

Tarnowie, pracowała jako plastyk w PSS Społem, potem ra-
zem z mężem zaczęła pracować. - Oprawiamy obrazy, zdję-
cia, hafty - mówi. - Zajmujemy się tym 20 lat, wyedukowali-
śmy innych. Wykonujemy passe-partout szerokie, czyli ramy 
do obrazu. Współpracujemy z miejscowymi galeriami sztuki. 

Syn państwa Paluchów ma talent, ale nigdy nie chciał go 
rozwijać. - Może dojrzeje do naszej pasji, do malarstwa – 
mają nadzieję. - Nic na siłę, bez narzucania. 

A. Nowak 
Fot. z archiwum państwa Paluchów
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W Gospodarstwie Agroturystycz-
nym „Sielska Dolina” w Nowem odbyło 
się podsumowanie dwóch plenerów: 
XXVII Ogólnopolskiego Pleneru Malar-
skiego i XXIII Pleneru Rzeźby.

Spotkanie artystów z mieszkań-
cami rozpoczęło się od wspaniałego 
koncertu grupy Seven Heaven z Miej-
sko - Gminnego Ośrodka Kultury, 
która wykonała m.in. kilka znanych 
przebojów zespołu Abba. Młode wo-
kalistki przygotował do występu in-
struktor Sławomir Lutyński.

- Cieszę się, że tak liczna grupa 
plenerowiczów zaszczyciła naszą 
miejscowość – powiedział podczas 
podsumowania plenerów Burmistrz 
Ożarowa Marcin Majcher. - To już 50. 
plener, gdy zsumujemy malarstwo i 
rzeźbę, może i więcej, bo były także 
nieoficjalne, organizowane przez Ce-
mentownię Ożarów. Plenery wrosły w 
klimat naszej gminy. Cieszymy się, że 
każdego roku możemy się tu spotkać 
i ucieszyć wspólnie w podsumowaniu, 
obejrzeć to, co wytworzyły poszcze-
gólne grupy malarzy i rzeźbiarzy. 
Wierzę, że przypadł wszystkim do ser-
ca występ tak urokliwych dziewcząt w 
tak urokliwym miejscu.

Obydwa plenery trwały do 6 lipca, 
przy czym plener rzeźby od 23 czerw-
ca, a plener malarski od 30 czerwca. 
Instruktor MGOK Nora Czuba przed-
stawiła 10-osobową grupę uczest-
ników pleneru malarskiego. Patry-
cja Sus - Lutyńska zaprezentowała 
uczestników pleneru rzeźby, 8 stu-
dentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego i 4 studentki Wydziału 
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie.

Dr Katarzyna Woźniak, asystent 
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rze-
szowskiego, podziękowała w imieniu 
profesora Jerzego Kierskiego i swoim 
własnym, w imieniu każdego z osob-
na studentów, którzy mogli tu przy-
jechać i wyrazić swoje emocje połą-
czone z intelektem. Barbara Wnuk 
- Spirowska z Buska-Zdroju, plastycz-
ka, podziękowała organizatorom za 
wyjątkowe chwile i wyjątkowy czas. 
- Tu jest wyjątkowe miejsce, tu jest ta-
kie miejsce, z którego żal odjeżdżać 
– powiedziała.

Dr Paweł Jach, adiunkt na Wydzia-
le Rzeźby ASP w Krakowie, podzięko-
wał studentom za zaangażowanie. 
Był zadowolony z pracy, ze wspólnie 

spędzonego czasu. 
Starosta Opatowski Tomasz Sta-

niek podkreślił, że w Nowem panuje 
klimat swojskości, sielskości. - Gratu-
luję burmistrzowi i dyrektorowi Domu 
Kultury tej tradycji organizowania 
plenerów artystycznych – powiedział. 
- Artystom gratuluję pięknych prac.

Tradycyjnie już ze świetną oceną 
prac wystąpił krytyk sztuki Tomasz 
Staszewski. Dyrektor Marian Sus 
poinformował, że kontakty między 
MGOK a uczelniami zawdzięcza dr 
hab. Ewie Janus, dziekan Wydziału 
Rzeźby ASP w Krakowie, i prof. Jerze-
mu Kierskiemu, kierownikowi Katedry 
kształtowania przestrzeni, designu i 
rysunku Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Dyrektor podzięko-

Dwa plenery artystów 
w Nowem

Uczestnicy pleneru malarskiego: 
Barbara Wnuk - Spirowska z Buska-Zdroju, Tamara Maj z Buska-Zdroju, Ma-

rek Sabat z Kielc, Małgorzata Polit z Jarosławia, Maria Wiktoria Mostek z Rudnej 
Wielkiej koło Rzeszowa, Michał Poręba z Tarnowa, Maksym Kisilov z Ukrainy, 
który mieszka obecnie we Wrocławiu, Jurij Sulimow z Sandomierza, Patrycja Sus 
- Lutyńska, Eleonora Czuba

Uczestnicy pleneru rzeźby: 
dr Katarzyna Woźniak, Łukasz Fuksa z Dynowa, Anna Stec z Tarnobrzega, Łu-

kasz Oberda z Łosińca, Bartłomiej Grudzień z Puław, Michał Kulig z Chmielnika, 
Klaudia Kordulska z Głogowa Małopolskiego, Bogusław Stopyra z Chodaczowa, 
Anna Sołtysik z Krakowa, która musiała wcześniej wyjechać. To studenci Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. Pod okiem dra Pawła Jacha pracowały cztery dziewczyny: 
Patrycja Załucka z Mielca, Kornelia Nowak z Radomyśla nad Sanem, Monika 
Walas z Dylągówki, Kamila Wajda z Przybówki.

wał Halinie i Czesławowi Sawickim, 
właścicielom Gospodarstwa Agrotu-
rystycznego „Sielska Dolina”. Powie-
dział, że rzeźby znajdą się na Szlaku 
Artystycznym, na 14-kilometrowym 
odcinku. Dyrektor zaprosił wszystkich 
na smaczną promocję, na regionalny 
poczęstunek.

W podsumowaniu plenerów 
uczestniczyli między innymi radni po-
wiatu opatowskiego, Andrzej Gajek i 
Wojciech Majcher, Sekretarz Gminy 
Tomasz Sobieraj, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Halina Dragan.

Sponsorzy: Urząd Miejski w Oża-
rowie, Cement Ożarów, Jerzy Cieciu-
ra, Pracownia Artystyczna Braci Dą-
browskich, Halina i Czesław Sawiccy.

A. Nowak
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Powstałe obrazy zawieszono na ścia-
nie budynku gospodarczego, a rzeź-
by wyeksponowano na podwórku na 
miejscu, w którym powstały z jasnego, 
miękkiego kamienia janikowskiego. Tak 
samo oryginalnie ustawiono miejsce 
przemówień i występów oraz sprasowa-
ne siano do siedzenia dla publiczności. 

O godzinie 16.00 imprezę otworzył 
i poprowadził dyrektor MGOK Marian 
Sus, który przywitał wszystkich gości: 
Burmistrza Ożarowa Marcina Majchera, 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. E. Szylki Katarzynę Swachę, 
dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej w Kielcach Andrzeja Dąbrow-
skiego, Katarzynę Woźniak - opiekuna 
grupy plenerowej rzeźbiarzy Wydziału 
Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, Pawła Jacha - opiekuna grupy ple-
nerowej rzeźbiarzy Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, artystów rzeźbiarzy z 
Janikowa - braci Dąbrowskich, artystów 
fotografików z Ostrowca Świętokrzyskie-
go - Ewę Gawlik, Dominikę Jakubowską 
i Andrzeja Kosikowskiego, szefa Galerii 
„Pod Chmurką” w Maruszowie Edwarda 
Ziarkę.

Głos zabrał burmistrz Marcin Maj-
cher, dziękując za zorganizowanie ple-
nerów. Dyrektor Sus podziękował Grupie 
Ożarów za dofinansowanie pleneru oraz 
gospodarzom „Sielskiej Doliny” - Halinie 
i Czesławowi Sawickim za stworzenie 
warunków do pracy artystycznej i wypo-
czynku. Uczestników pleneru rzeźbiarzy 
przedstawiła Patrycja Sus - Lutyńska, a 
malarskiego Eleonora Diener - Czuba. 

Potem omówiono prawie wszyst-
kie obrazy i rzeźby. Na uroczystość 
przybyli także m.in. dziennikarz gazety 
„Echo Dnia” Andrzej Nowak - Arczew-

ski, dziennikarz gazety „Ożarów” Ja-
nusz Czuba, kolekcjoner z Klimontowa 
Mirosław Szeląg, Barbara Białońska z 
Nowego Targu, plastycy Eleonora i Sta-
nisław Skalscy z Borii, członkowie Gru-
py Artystycznej „Spinka” działającej w 
MGOK, Grupa „Koronczarki”, pracow-
nicy MGOK, mieszkańcy Ożarowa i oko-
lic. Uroczystość okrasiła grupa wokalna 
„Seven Heaven” działająca w MGOK, a 
śpiewająca przeboje Abby. 

Publiczność, mimo słonecznego i 
gorącego lata, mogła oglądać rzeźby w 
cieniu pod parasolami drzew. Realizacje 
te mają formy organiczne, abstrakcyjne, 
geometryczne, niekiedy z elementami 
wkomponowanego realizmu. Działają 
ekspresją, nastrojem i symbolizmem, 
niektóre klimatem secesji. Świadczą o 
dobrej wyobraźni i pomysłowości auto-
rów z Wydziału Sztuki UR i ASP w Kra-
kowie. Powstały pod dłutem: Łukasza 
Fuksy, Anny Stec, Anny Sołtysik, Łukasza 
Oberży, Bartłomieja Grudnia, Michała 
Kuliga, Patrycji Załuskiej, Kamili Wajdy, 
Klaudii Kordulskiej, dr Katarzyny Woź-
niak, dra Pawła Jacha. 

Malarstwo umieszczono na deskach 
zabudowy starej stodoły i przestrzeni po-
dwórka. Dobrą przestrzenność i ładną 
żółtą fakturę pierwszych planów zawiera 
„Widok na Cementownię Ożarów” Bar-
bary Wnuk - Spirowskiej (Busko-Zdrój) 
oraz „Pejzaż błękitny z wodą” z nieco ta-
jemniczym światłem w nastroju. „Kościół 
w Lasocinie” i „Kościół w Ożarowie”. W 
tych dwóch płótnach ciekawe kontrasty 
linii prostych i form geometrycznych z 
miękką, niemal abstrakcyjną, plamą wy-
dobyła Patrycja Sus - Lutyńska (Ożarów). 
Tamara Maj (Busko-Zdrój) pokazała trzy 
fotografie w stylu archaicznym i trzy płót-

na w tonacji szarej, z ładnym wpływem 
tkaniny artystycznej, którą sama uprawia 
znakomicie, ciekawą fakturą, bogatą, 
skontrastowaną, urozmaiconą, w tym 
pejzaże wodne z użyciem kolażu, po-
szczególne kwiaty. Maksym Kisilov (Wro-
cław, artysta narodowości ukraińskiej) 
zaprezentował akwarelowe bardzo do-
bre pejzaże w znaczeniu wizji, własnego 
stylu i dobrego wykonania, malarskie, z 
nieco kosmiczną przestrzenią. „Pejzaż z 
wysepkami” przywodzi na myśl dawne 
malarstwo chińskie, a „Pejzaż z chatami” 
trochę przypomina klimaty w malarstwie 
Fałata. Przejawami energii kosmosu in-
spirował się Michał Poręba (Tarnów) w 
pracy „Tryptyk z tęczą i słońcem”. Działa 
ona świetlistymi barwami i bujną faktu-
rą. „Malwy” wyszły spod pędzla Eleonory 
Diener - Czuby (Ożarów), a najlepsze 
są jej dwa pejzaże idące w kierunku 
abstrakcji, z płaszczyznami plam peł-
nych życia i ruchu. Urodą marzycielskie-
go nastroju emanuje płótno z rozległo-
ścią krajobrazu z dalekim, zanikającym 
horyzontem. Autorem jego jest Marek 
Sabat (Kielce), podobnie jak pejzażu 
z dwoma drzewami, świetlisto - prze-
strzenny w tonacji brązu i błękitu, także 
wypełniony liryką. Pejzaże z żółtą ziele-
nią na pierwszym tle nad błękitną wodą 
oraz „Przykościelna kapliczka” nama-
lowała Małgorzata Polit (Jarosław). 
„Zakątek Ożarowa” o realistycznym ry-
sunku, z żywymi barwami, a także „Wi-
dok z góry na rzekę” wykonała Maria 
Wiktoria Mostek (Rudnica Wielka). Jurij 
Sulimow (Sandomierz, artysta narodo-
wości rosyjskiej) wystawił sześć pięknych 
wielkoformatowych akwarel, malowa-
nych techniką „mokre na mokre” swo-
bodnie i śmiało. W niektórych wykorzy-
stane zostały efekty ze spływającej far-
by. Kompozycje wypełniają wielkie lub 
wysokie drzewa, a ich pełnię wzmaga 
zagęszczenie wynikłe z namalowanego 
powietrza. Najlepszą pracą jest widok 
nie wśród drzew, lecz na dachy domów 
widzianych z góry. Koloryt ciemnonie-
biesko-fioletowy. Rysunek uproszczony, 
surowy, zbliżony do abstrakcji, powodu-
je, że całość ma dużo wyrazu.

Plenery w Nowem stały się już tra-
dycją, atrakcją i wzbudzają zaintere-
sowanie zarówno wśród artystów, jak i 
publiczności tłumnie uczestniczącej w ich 
uroczystych zakończeniach. Są jedną z 
zaszczytnych wizytówek bogatej działal-
ności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Ożarowie.

Tomasz Staszewski

Na terenie gminy Ożarów leży urokliwa miejscowość Nowe usadowiona w dolinie 
wśród lasów i pól. Przy szosie u podnóża wzniesienia uwagę zwraca swą malowniczo-
ścią Gospodarstwo Agroturystyczne „Sielska Dolina”. W nim pod gołym niebem odbyło 
się w sobotnie popołudnie 6 lipca uroczyste zakończenie XXVII Ogólnopolskiego Plene-
ru Malarskiego i XXIII Pleneru Rzeźby. Plenery oraz uroczyste zakończenie zorganizował, 
jak co roku, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im. A. Patkowskiego w Ożarowie. 

KLIMATY W NOWEM
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Pasję do flory i fauny zaszczepili we 
mnie rodzice. Wychowałem się w Nowem, 
gdzie piękno przyrody zlewa się z otacza-
jącym krajobrazem. Wieś o charakterze 
rolno-sadowniczym znajduje się w otuli-
nie Wyżyny Sandomierskiej, poprzecina-
na wzgórzami, wąwozami i granicząca z 
królową polskich rzek, Wisłą. 

To właśnie Wisła jest miejscem, 
które odgrywa szczególne miejsce w 
moim życiu. Miejscem, do którego 
często wracam, niczym do rodzinnego 
domu. Mnogość gatunków bytujących 
nad wodą jest bardzo zróżnicowana, 
zależna od pory roku. Migrujące ptaki 
mogą liczyć na odpoczynek i pożywie-
nie na łachach, mieliznach czy w staro-
rzeczach. Sam kontakt z przyrodą jest 
sam w sobie czymś niezwykłym, w koń-
cu znajdujemy się w najpiękniejszym 
odcinku Wisły w naszym kraju. Mało-
polski Przełom Wisły jest ciekawy nie 
tylko pod względem ornitologicznym, 
czego doświadczymy, wynajmując ka-
jak od Czesława Sawickiego. Widoki 
zapierają dech w piersi. Przy odrobi-
nie cierpliwości i szczęścia będziemy 
świadkami spektakularnych polowań 
zimorodka czy rybołowa na ryby. 

Z rzadszych gatunków ptaków wy-
konałem zdjęcia (bądź co bądź – do-
kumentalnie) coraz popularniejszego 
w Polsce bielika - mylnie nazywanego 
orłem, myszołowa włochatego – stałe-
go bywalca śnieżnej północy, tropikal-
nie wyglądających ptaków z rodziny 
kraskowatych - dudka, zimorodka czy 
skrytej wilgi.

Od 12-13 lat obserwowałem gniaz-
do bociana czarnego, który corocznie 
z sukcesem wyprowadzał lęg 3-4 mło-
dych. W lesie, w kierunku Lasocina, mi-
sterna budowla umiejscowiona była na 
rozwidleniu bocznego konara starego 
dębu. Po dużych wichurach, które mia-
ły miejsce na przełomie kwietnia i maja 

Widoki, 
które zapierają dech w piersiach

Opowieść Andrzeja Warsińskiego, 
autora wystawy „Bezkrwawe łowy”

tego roku, to potężne gniazdo runęło, 
konar nie wytrzymał naporu wiatru. 
Niestety, pokolenie bocianów czarnych 
w tym miejscu już zanikło. Pisklaki 2-ty-
godniowe nie przeżyły kataklizmu, a 
dorosła para ptaków odleciała szukać 
innego, bardziej dogodnego na przy-
szłe lata miejsca. To niepowetowana 
strata dla naszego mikroekosystemu. 
Ten piękny ptak o opalizujących kolo-
rach jest ściśle chronionym gatunkiem 

Ogromne zainteresowanie wzbudziła wystawa Andrzeja Warsińskiego i jego 
brata Rafała zaprezentowana w 2013 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym 
„Sielska Dolina” Haliny i Czesława Sawickich w Nowem. Prace przedstawiały 
piękno przyrody nadwiślańskiej. Bracia pokazali około 50 prac na sztalugach i 
około150 w postaci slajdów na ekranie telewizora. Uchwycili na nich wszystkie 
cztery pory roku. 

o całorocznej strefie ochronnej. 
 Zwierzęta fotografuję cały rok, na 

ile czas pozwoli. Najlepszy moment to 
wiosna, gdy przyroda budzi się do ży-
cia, a zwierzęta zajęte swoimi obowiąz-
kami dają się podejść i sfotografować. 
Wtedy też wybudza się z zimowego le-
targu piękny makroświat owadów.

Nie tylko fauna, ale także i flora 
ma sporo do zaoferowania. Klimat 
sprzyja rozwojowi wiśni Nadwiślanki, a 
na wiślanych madach można z powo-
dzeniem uprawiać rolę. Na skalistych 
zboczach występuje roślinność ksero-
termiczna, w tym rzadka wisienka ste-
powa i olbrzymie okazy jałowców. Po-
przez ukształtowanie terenu i roślinność 
na pierwszy rzut oka można pomyśleć, 
że jesteśmy w Bieszczadach. 

Urodziłem się w 1987 roku. W No-
wem się wychowałem, tu spędziłem 
swoje dzieciństwo i młodość. Tu jestem 
zameldowany na stałe, chociaż miesz-
kam w rejonie Kielc, gdzie kupiłem 
dom. Zawsze jednak myślami wracam 
do Nowego. 
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NOWE ZAPROSILI NAS

Fragment postanowienia Komisarza do Spraw 
Włościańskich Powiatu Opatowskiego, odbytego 30 
listopada (12 grudnia) 1883 roku we wsi Nowe, Nr 74

Gubernia Radomska, Wydział 
Spraw Włościańskich, w wyniku 
otrzymanego wniosku z dnia: 27 
marca 1881 roku, który został od-
notowany w dokumentach tego Wy-
działu, powiadamia Komisarza do 
Sporów Własnościowych Powiatu 
Opatowskiego, że:

Wieś Nowe, która należała do 
majątku Słupia Nadbrzeżna i do 
właściciela EJDZJATOWICZA, Gmi-
na Uljanów, Powiat Opatowski, Gu-
bernia Radomska, została wyznaczo-
na do rozgraniczenia (i rozmierzenia 
gruntów) w 1881 roku.

W związku z wymienioną wyżej 
decyzją, zostały wydane specjalne 
zalecenia dla wszystkich mieszkań-
ców tej Guberni w czasopiśmie: RA-
DOMSKIE WIADOMOŚCI GUBER-
NIALNE.

W tymże piśmie zostało opubliko-
wane również Rozporządzenie Spe-
cjalne dotyczące rozgraniczenia (i 
rozmieszczenia gruntów).

Na podstawie tego Rozporządze-
nia wydane zostały do wykonania 
odrębne przepisy składające się z 
trzech punktów.

1. paragraf dziennikarskiej 
uchwały TYMCZASOWEJ KOMISJI do 
SPRAW WŁOŚCIAŃSKICH pozwalał 
GUBERNI KRÓLESTWA POLSKIEGO 
z dnia 16 grudnia 1875 roku stwo-
rzyć możliwość następującą.

Komisarz Powiatu w swojej pro-
pozycji skierowanej do Wójta Gmi-
ny Uljanów, z dnia 8 kwietnia 1881 
roku, odnotowanej pod nr 189, za-
wnioskował, aby wydał polecenie 
powiadomić włościan wioski Nowe, 
wszystkich właścicieli gruntów o ma-
jącym się odbyć w 1881 roku przed-
sięwzięciu rozgraniczenia (rozmie-
rzenia gruntów) ziemi włościańskiej 
w wyżej wymienionej miejscowości 
i ogłosić o tym na ogólnym zebra-
niu gminnym. Wójt Gminy Uljanów 
w raporcie z dnia 19 kwietnia 1881 
roku, umieszczonym pod nr 222, 
powiadomił Komisarza o wykona-
niu przez niego wyżej wymienionego 
polecenia oraz przedstawił stosowne 
pisemne ogłoszenie zainteresowa-
nym stronom.

(…) Przy rozmierzaniu gruntów 
NOWE wynikły następujące spory:

1) pomiędzy pracownikami za-
grodowymi i pracownikami umiesz-
czonymi w tabeli likwidacyjnej lud-
ności wioski NOWE zamieszkałymi 
pod numerami 16 i 18 ŻABĄ KA-
ROLEM i MIKOŁAJCZYKIEM WOJ-
CIECHEM o działkę ziemi około 10 
kwadratowych prentów, dotyczącej 
tak zwanej „Płacy”,

2) pomiędzy pracownikami za-
grodowymi z tabeli likwidacyjnej za-
mieszkałymi pod numerami 22 i 36 
GIBALSKIM IWANEM i WARTINSKIM 
MICHAŁEM o działkę dwóch kwa-
dratowych prentów.

(…) Należy wziąć pod uwagę na-
stępująca informację, która zaistnia-
ła przy tym, a mianowicie: zawiado-
mienie urzędowe odnotowane pod 
numerem 1049 zostało wysłane w 
celu jego wręczenia z celem rozgra-
niczenia tej części majątku Demb-
no, która graniczy z ziemiami wioski 
NOWE przez osobiście przebywają-
cego w tym rejonie Komisarza. W 
trakcie tego pobytu Komisarza ujaw-
niona została informacja, że łąki 
graniczące ze wsią NOWE (według 
planu od A do I) nabył na własność 
od majątku Dembno Mieczysław Ła-
bencki ze wsi Pisary.

W wyznaczonym terminie, przez 
zawiadomienie urzędowe zgodnie 
z poleceniem Komisarza Powiatu 
Opatowskiego, w pracach mierni-
czych (rozgraniczeniowych) Geodety 
Szymańskiego, na miejscu, we wsi 
NOWE brali udział:

1)upełnomocnieni przez włościan 
wioski NOWE, zgodnie z wyrokiem 
zgromadzenia wiejskiego, z dnia 
15 listopada tegoż roku: Stanisław 
KRAWCZYK, Stanisław JAŚLEŃ, i To-
masz Chojnacki,

2) właściciel majątku Słupia Nad-
brzeżna TADEUSZ EJDZJATOWICZ,

3) właścicielka majątku Rachów 
MARIA ANGELA PRABOWEKA i

4) właściciel łąk nabytych od ma-
jątku Dembno, graniczących ze wsią 
NOWE Mieczysław ŁABENCKI (…).

W hołdzie dla Piotra Gana - na zabawę tanecz-
ną do Wiązownicy Kolonii - 07.07.2019

Na koncert patriotyczny Światło Wolności do 
Lipnika-07.07.2019

Na VI Biennale-Artyści Buska-Zdroju w kręgu 
Galerii Zielona w Jędrzejowie-12.07.2019

Do Pińczowa na zakończenie ogólnpolskiego 
pleneru malarskiego-30.08.2019

Na jubileusz 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej - 14.09.2019

Do Parku Etnograficznego POD KOGUTEM w 
Dąbiu gm.Zawichost na Europejskie Dni Dzie-

dzictwa-14.09.2019
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Witolda Gombrowicza 
w Ożarowie

Wakacje w bibliotece
Skończył się czas wakacyjnych przygód z książką i wspól-

nych spotkań organizowanych w naszej bibliotece. Wzorem 
lat ubiegłych placówka zaprosiła dzieci w wieku od 7 do 12 lat 
do miłego i kreatywnego spędzenia czasu. Zajęcia odbywały 
się codziennie przez okres dwóch miesięcy i gromadziły wiele 
dzieci miejscowych, jak i odwiedzających swoich dziadków. 
Udowodniliśmy, że wakacje w towarzystwie książek wcale nie 
muszą być nudne, o czym przekonali się nasi uczestnicy.

Zajęcia oparte były na tekstach literatury dziecięcej. Ćwi-
czyliśmy również głośne czytanie oraz poznawaliśmy nowe 
techniki plastyczne. Nie zapominaliśmy o dobrej zabawie, du-
żej dawce śmiechu i humoru. Sporym powodzeniem cieszyły 
się różne gry, np. UNO, planszówki oraz kalambury. 

Wesołe wakacje w bibliotece stworzyły dzieciom okazję 
do zdobywania nowych doświadczeń, nawiązywania znajo-
mości, pobudzały do rozwoju i rozszerzania swoich zaintere-
sowań. Nasi milusińscy przekonali się, że czas spędzony w 
bibliotece może być wspaniałą przygodą. Zapraszamy już za 
rok, a przed nami w lutym ferie zimowe. Będzie się działo…

 
PODZIĘKOWANIE
W lipcu 2019 nasze córki w wieku 5 oraz 7,5 lat uczęsz-

czały na zajęcia organizowane przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy im. W. Gombrowicza w Ożarowie. Dziew-
czynki bardzo lubiły te przedpołudniowe spotkania, które były 
starannie zaplanowane i ciekawie prowadzone. Dzieci grały w 
gry towarzyskie, rozwiązywały zagadki i różnego typu zadania 
oraz wykonywały prace plastyczne. Oczywiście nie mogło za-
braknąć czytania książek. 

Na przykładzie swoich córek obserwowaliśmy, jak biblio-
teczne zajęcia wakacyjne wyzwalają twórcze i kreatywne my-
ślenie. Uważamy, że to świetna okazja, by pokazać dzieciom, 
że nie trzeba korzystać z komputera czy telewizora, by dobrze 
się bawić. Wakacyjne spotkania dla dzieci są bardzo cenną 
inicjatywą realizowaną przez Bibliotekę w Ożarowie, którą z 
całą pewnością warto kontynuować. 

Barbara i Zbigniew Więckowscy

# BIBLIOTEKA W OŻAROWIE
Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czy-

telnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 
roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Odbywa 
się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się w Dniu Bi-

bliotekarza.
Tegoroczny Tydzień Bibliotek przebiegał pod hasłem #BI-

BLIOTEKA. Obchody rozpoczęliśmy od warsztatów dotyczą-
cych podróżowania, opartych na książce „Maja na tropie 
jaja” Rafała Witka. Zajęcia odbyły się w przedszkolu w gru-
pie „Żabki”. Dzieciaki dowiedziały się tego, co jest potrzebne 
w podróży, do czego służy bilet i paszport. Poznały również 
różne środki lokomocji, które ułatwiają nam podróżowanie 
po świecie. Dzięki warsztatom dzieci będą potrafiły odpo-
wiednio się spakować na wyjazd.

W czasie trwania obchodów 13 maja odwiedziliśmy se-
niorów z ożarowskiego Domu Seniora. Wyjaśniliśmy, na 
czym polega idea Tygodnia Bibliotek, przypomnieliśmy o 
szerokiej ofercie biblioteki w Ożarowie, wymieniliśmy się 
informacjami na temat naszych upodobań czytelniczych, a 
także przedstawiliśmy zebranym, w jakie nowości wydaw-
nicze zaopatrzona jest biblioteka. Zwieńczeniem zajęć była 
wspólna gra opracowana przez bibliotekarzy: literackie koło 
fortuny.

W ramach Tygodnia Bibliotek podczas Pikniku Parafial-
nego przeprowadziliśmy warsztaty ekologiczne zrealizowane 
na podstawie książki W. Widłaka „Marta i ufoludek”. Tym 
razem dzieci utrwalały swoją wiedzę na temat śmieci i ich 
segregacji. Zapoznały się z pojęciami, takimi jak: odpady 
czy recykling. Po omówieniu książki przeszliśmy do części 
praktycznej. Z różnego rodzaju śmieci dzieci miały stworzyć 
wytwory własnej wyobraźni. Powstały wspaniałe ufoludki i 
roboty.

Wszystkim Czytelnikom i uczestnikom ożarowskiego Ty-
godnia Bibliotek serdecznie dziękujemy za to, że byliście z 
nami przez ten czas.

Justyna Bednarek – „autorka” Niesfornych 
skarpetek w Ożarowie

W poniedziałek 27 maja gościliśmy w bibliotece Justynę 
Bednarek, autorkę m.in. bestsellerowej książki „Niesamo-
wite przygody dziesięciu skarpetek”. W spotkaniach wzięły 
udział dzieci z miejscowej szkoły podstawowej w Ożarowie 
oraz z terenu gminy. Podczas warsztatów „skarpetkowych” 
autorka opowiadała o swojej twórczości, czytała fragmenty 
książki o niesfornych skarpetkach, które wyruszyły w świat i 
miały różne przygody. Pisarka przywiozła ze sobą bohate-
rów opowieści, którzy stali się inspiracją do tworzenia skar-
petkowych postaci i ich historii przez uczestników spotkania. 
Dzieci z dużym zapałem wzięły się do pracy i samodzielnie 
stworzyły rozmaite pacynki: księżniczki, rolnika, mamy, taty. 
Każda praca inna, każda piękna wykonana według własne-
go pomysłu. Brawo dzieci!

Drugie spotkanie z Justyną Bednarek dotyczyło wspo-
mnień, pamiątek i ich znaczenia. Dzieci opowiedziały o 
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przedmiotach, które znajdują się w ich rodzinach i przeka-
zywane są kolejnym pokoleniom, np. zabawki, zdjęcia, bi-
żuteria. Autorka zapoznała dzieci z drogą książki - co jest 
potrzebne i niezbędne do jej wydania. Wspomniała o ge-
nezie powstania bajki o łyżce, która była tematem spotka-
nia i wprowadzeniem do warsztatów plastycznych. Ucznio-
wie mieli okazję wykazać się kreatywnością i zdolnościami 
manualnymi, tworząc ludziki z łyżek. Powstały interesujące 
prace.

Na zakończenie spotkań dzieci ustawiły się w kolejce, by 
kupić książkę autorki i otrzymać osobistą dedykację.

Biblioteka Roku 2018 województwa święto-
krzyskiegoto ożarowska instytucja

Nasza placówka 29 maja podczas obchodów jubileuszu 
110-lecia Bibliotek Publicznych w regionie w WBP w Kielcach 
została nagrodzona i otrzymała tytuł: Biblioteka Roku 2018 
województwa świętokrzyskiego.

Laudacja Kapituły Konkursu:
„Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. W. Gombrowi-

cza w Ożarowie, którą kieruje Pani Dyrektor Jolanta Banach, 
za: skuteczną działalność na rzecz promocji czytelnictwa, 
dzięki której w 2018 roku biblioteka odnotowała wzrosty 
liczby czytelników, liczby wypożyczeń i liczby odwiedzin; za 
bogatą i różnorodną działalność kulturalną, włączanie się w 
ogólnopolskie akcje czytelnicze i twórcze pomysły własne; za 
nieustanny rozwój w zakresie wzbogacania biblioteki o nowe 
formy działania, takie jak: gry miejskie czy kodowanie”.

Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia.

Wojciech Widłak – autor książek 
o Panu Kuleczce w Ożarowie

3 czerwca odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem 
książeczek dla 
dzieci, Wojcie-
chem Widłakiem. 
Autor rozmawiał 
z uczniami o tym, 
co jest potrzeb-
ne, żeby napisać 
książkę, a także o 
swojej drodze do 
zawodu pisarza, 
która była długa i 
kręta, prowadziła 

przez wiele wykonywanych prac, np. handlowca, redakto-
ra. Poznaliśmy także bohatera ulubionych przez dzieci ksią-
żek pisarza, Pana Kuleczkę, oraz dowiedzieliśmy się, jak ta 
postać została stworzona. Przy okazji zaznajomiliśmy się z 
innymi bohaterami występującymi w tej serii, a mianowicie 
kaczką Katastrofą, psem Pypciem i muchą Bzyk-Bzyk. Prze-
konaliśmy się w tym momencie, jak ważną funkcję pełnią 
one w książkach dla dzieci i kto rysuje Pana Kuleczkę. Pod-
czas czytania historyjki wybrane dzieci wcielały się w postacie 
bohaterów, a w zabawie z workiem z pomysłami ćwiczyli-
śmy naszą wyobraźnię. Dzieci miały również sporo pytań do 
pana Wojciecha. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi 
ustawiły się w długiej kolejce po autografy wpisywane na za-
kładkach oraz w książkach.

Dyskusyjny Klub Książki w Ożarowie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ożarowie bierze 

od kilku lat udział w projekcie pn. Dyskusyjne Kluby Książki. 
Celem DKK jest kształtowanie postaw czytelniczych, popula-
ryzacja książki i czytelnictwa, wykreowanie mody na czytanie 
poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury oraz 
promowanie aktywnego udziału w życiu literackim poprzez 
uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, interesujące 
dyskusje, możliwość wykorzystania wiedzy płynącej z litera-
tury. Działalność Klubów koordynowana jest w każdym wo-
jewództwie poprzez biblioteki wojewódzkie.

Czym zatem jest ożarowski Dyskusyjny Klub Książki? W 
największym skrócie stanowimy grupę osób, które spotykają 
się co miesiąc, aby porozmawiać o książkach. Wszyscy lu-
bimy czytać, poznawać nowych autorów i gatunki literackie 
oraz z chęcią dzielimy się swoimi wrażeniami. Nie musimy 
prowadzić poważnych dyskusji ani znać się na literaturze. 
Spędzamy miło czas w gronie znajomych i opowiadamy o 
swoich odczuciach z przeczytanych książek. Każda opinia 
jest cenna i wartościowa, zwłaszcza ta odmienna od pozo-
stałych. Podczas spotkań poznajemy i dyskutujemy o nowo-
ściach wydawniczych literatury pięknej i popularnonauko-
wej, a także mamy możliwość uczestnictwa w spotkaniach 
z pisarzami.

Książki, które omawiamy, wzbudzają wiele emocji, wspo-
mnień, porównań, poszerzają naszą wiedzę o świecie współ-
czesnym, relacjach międzyludzkich. Nasi klubowicze wybie-
rają do dyskusji literaturę wartościową, która pozostawia 
ślad w pamięci i duszy. Polecamy do przeczytania: reporta-
że „Kwiaty w pudełku”, „Czarnobylską modlitwę”, „Diabła 
i tabliczkę czekolady”, a także „Żonę Beduina”, „Motyla”, 
„Skórę”, „Rdzę”.

Nowości czytelnicze
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gom-

browicza w Ożarowie stale gromadzi nowości wydawnicze. 
Staramy się dbać o naszych czytelników i użytkowników, uzu-
pełniając zbiory o nowe pozycje co dwa miesiące. Mamy 
do zaoferowania bestsellery książkowe, audiobooki oraz 
nagradzane filmy. Przy zakupach bierzemy pod uwagę po-
trzeby, wybory i gusta czytelników, a także listy bestsellerów, 
książki nagradzane oraz kontynuacje poczytnych cyklów. 

W filmotece posiadamy oskarowe i prestiżowo nagra-
dzane tytuły, jak: „Zimna wojna”, „Kler”, „Kształt wody”, „Ta-
jemnica Filomeny”, „La La Land”, „Czas mroku”, „Jak zostać 
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królem”, „Teoria wszystkiego” i wiele innych.
Audioteka została ostatnio wzbogacona o książki mówio-

ne Katarzyny Puzyńskiej z cyklu o Lipowie oraz audiobooki 
Vincenta Severskiego, Tess Gerritsen, Charlotte Link, Michel-
le Obama, Olgi Tokarczuk, Szczepana Twardocha, Harlana 
Cobena czy Lisy Gardner.

Już dokonujemy kolejnego zakupu, aby zapewnić czy-
telnikom rozrywkę na długie jesienne wieczory. Serdecznie 
zapraszamy i zachęcamy do odwiedzania naszej Biblioteki. 

Anna Janko w bibliotece
W środowe popołudnie 18 września na zaproszenie Bi-

blioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowi-
cza przyjechała Anna Janko, znakomita poetka i pisarka, 
autorka m.in. „Małej zagłady”, „Dziewczyny z zapałkami”, 
„Pasji według św. Hanki”, „Koronki na rany”, laureatka wielu 
literackich nagród.

Współorganizatorem wydarzenia, które zostało sfinan-
sowane przez Instytut Książki, a zorganizowane w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz Dysku-
syjnych Klubów Książki, była Wojewódzka Biblioteka Publicz-
na im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. 

Na wstępie spotkania Anna Janko opowiedziała o po-
czątkach swojej twórczości oraz pisaniu felietonów. Jak sama 
autorka podkreśliła, zaczęła pisać wiersze ze względu na to, 
że rodzice byli poetami. - Mieszkałam w domu, w którym 
nie trzeba było malować ścian, wszędzie były stare książki i 
to było moje naturalne środowisko, w tym dorastałam. Więc 
w moim przypadku było oczywiste, że ten rodzaj sztuki będę 
uprawiać, będę pisać wiersze. Czy chciałam, czy nie, w ten 
sposób uczyłam się wyrażać emocje - dodała pisarka. Pod-
sumowując swoją poezję, przeczytała kilka wierszy.

W dalszej części spotkania rozmowy z autorką toczyły się 
wokół książki „Mała zagłada”. Anna Janko opowiadała, jak 
trwał proces zbierania materiałów, a następnie pisania, jakie 
warstwy znaczeniowe zawiera ta opowieść. To książka bio-
graficzna o destrukcyjnej sile wojny, a dokładniej o zagładzie 
małej zamojskiej wsi Sochy, którą Niemcy spacyfikowali 1 
czerwca 1943 roku. Wystarczyło parę godzin, by wieś prze-
stała istnieć. Budynki zostały spalone, mieszkańcy rozstrze-
lani. Z 88 domów wśród zgliszczy pozostał jeden, nieliczni 
dorośli i kilkoro dzieci. Spośród bliskich pisarki przeżyła tylko 
jej mama z dwójką młodszego rodzeństwa. - Moja mama 
od początku opowiadała tę historię. To był jej sposób na po-
moc samej sobie, bo w tamtych czasach nie było pomocy 
terapeutów dla takich osób. „Mała zagłada” jest czymś w 
rodzaju testamentu. Zamknięcia tej historii. Jeździłam, zbie-
rałam materiały, nagrywałam, czytałam ogromnej ilości re-
lacje, oglądałam dokumentalne filmy, przeglądałam zdjęcia 

- powiedziała pisarka. Dodała również, że „Mała zagłada” 
jest książką o wojnie w ogóle, o tym, co zrobiła ludności i 
dlatego jest takim zjawiskiem, co nigdy nie zniknie. 

Swoje przemyślenia i odczucia na temat przeczytanej 
publikacji wyrazili również uczestnicy spotkania, zwracając 
uwagę na podane w książce liczby, które przytłaczają i dają 
do myślenia. Autorka wyjaśniła, że starała się używać jak 
najmniej liczb, zastępując je szczegółowymi opisami. Same 
cyfry mało mówią i nie oddają całego okrucieństwa tamtych 
czasów. 

Na pytanie skąd pomysł, by w „Małej zagładzie” boha-
terka występowała w podwójnej roli, odpowiedziała: – Jest 
to dialog matki i córki, próba rekonstrukcji wzajemnej. 
Chciałam opisać tę historię, tak jak ona była odebrana przez 
tamte dzieci. Więc muszę się wcielić w duszę dziewczynki, 
którą była moja mama. Dlatego się zamieniam z nią rolami. 
Co ciekawe, moja mama po przeczytaniu tej książki zaczęła 
myśleć, że ja jestem jej matką. 

Kończąc rozmowę o „Małej zagładzie”, autorka podkre-
śliła, że książka miała zamysł terapeutyczny i pozwoliła za-
równo jej, jak i mamie oraz mieszkańcom Soch, którzy prze-
żyli tę tragedię, uwolnić się od traumy. Pozostając w tematyce 
wojny, autorka przedstawiła zebranym nową pozycję książ-
kową dla dzieci pt. „Oleś i Pani Róża”. I jak sama powie-
działa: - Jest to książka, która pomoże rodzicom poruszać 
trudne tematy w rozmowach z dziećmi, jakimi niewątpliwie 
są wydarzenia związane z wojną, śmiercią i głodem. Ponad-
to publikacja niesie ważne i aktualne przesłanie, że agresja i 
wojna są złe. A przedstawiona w książce historia uwrażliwia 
i pozwala zacieśnić międzypokoleniowe relacje.

W ostatniej części spotkania Anna Janko krótko opowie-
działa o pozostałych książkach napisanych prozą, „Dziew-
czynie z zapałkami” oraz „Pasji według św. Hanki”, zachęca-
jąc do ich przeczytania. 

Spotkanie przebiegło w ciepłej, serdecznej atmosferze. 
Na koniec każdy uczestnik wydarzenia mógł nabyć książkę 
autorstwa Anny Janko i otrzymać autograf. 

MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK
Już ruszamy z kolejną edy-

cją projektu MAŁA KSIĄŻKA 
- WIELKI CZŁOWIEK. Zapra-
szamy do udziału dzieci uro-
dzone w latach 2013-2016, 
które już są czytelnikami na-
szej Biblioteki, jak i te, które 
dopiero się zapiszą i wypoży-
czą pierwszą książkę. Czeka 
na Was Wyprawka Czytelni-
cza, a w niej wyjątkowa książ-
ka w prezencie, poradnik dla 
rodziców oraz Karta Małego 
Czytelnika do zbierania bi-
bliotecznych naklejek.

Podczas wizyty w bibliotece, zakończonej wypożyczeniem 
przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzy-
skaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji MAŁA 
KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK, wszak miłość do książek jest 
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prezentem na całe życie. Czekamy na dzieci z rodzicami w 
Bibliotece w Ożarowie oraz w Filiach: w Glinianach, Jaku-
bowicach i Lasocinie.

Filia biblioteczna w Lasocinie
Tydzień Bibliotek

Maj to szcze-
gólny miesiąc 
dla wszystkich 
zaprzyjaźnio-
nych z książką. 
To właśnie w 
tym miesiącu 
od 8 do 15 ob-
chodzony był 
Tydzień Biblio-
tek - ogólno-

polski program, mający na celu upowszechnianie książek i 
czytelnictwa, podkreślający rolę bibliotek w życiu społecznym 
i kulturalnym. 

W ramach Tygodnia Bibliotek Filia biblioteczna w Lasoci-
nie zorganizowała dwie lekcje biblioteczne dla klas I-II oraz 
III. W pierwszej lekcji uczniowie poznali historię pisma: od 
piktogramów do książek drukowanych. Po obejrzeniu pre-
zentacji multimedialnej odbyło się rozszyfrowywanie i odko-
dowywanie starych znaków, które miało przypominać pracę 
dawnych badaczy zapomnianych języków. Było mnóstwo 
emocji, uśmiechów, radości i zadziwienia. Druga lekcja, w 
której dzieci uczestniczyły, zatytułowana była „Droga książki 
od autora do czytelnika”. Jakie są etapy powstawania książ-
ki, kto pracuje kolejno nad książką, nim trafi ona do rąk czy-
telnika, czym zajmuje się pisarz, ilustrator, redaktor, korektor, 
drukarz, wydawca, księgarz, bibliotekarz, antykwariusz czy 
introligator? O tym rozmawialiśmy po obejrzeniu prezentacji 
multimedialnej. Później były warsztaty, na których dzieci mia-
ły możliwość zaprojektowania okładki własnej książki.

 
Biblioteka na Pikniku Rodzinnym

W piątek 
14 czerwca Fi-
lia bibliotecz-
na w Lasocinie 
uczestniczyła w 
Pikniku Rodzin-
nym zorgani-
zowanym przez 
tutejszy Publicz-
ny Zespół Szko-
ły i Przedszkola. 
Nasza placów-
ka przygotowa-

ła na tę okazję wiele atrakcji dla dzieci, m.in. rebusy, gry, ła-
migłówki, krzyżówki, które cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem wśród najmłodszych i młodych czytelników. Ponadto 
dzieci chętnie kolorowały obrazki i przeglądały wybrane dla 
nich nowości czytelnicze. Dla wszystkich odwiedzających 
przygotowany był słodki poczęstunek. Dodatkową niespo-
dzianką były upominki z balonów, z których wyczarowałyśmy 
kolorowe kwiatki, małpki, pieski, a specjalnie dla chłopców 
miecze. Mamy nadzieję, że wszystkim się podobało.

Wakacje w Filii bibliotecznej
Wakacje już 

za nami. Pozosta-
ły po nich zdjęcia, 
pamiątki i letnie 
wspomn ien ia . 
Dużo dzieci spę-
dziło swój wolny 
czas, uczestni-
cząc w zajęciach 
proponowanych 
przez naszą pla-
cówkę bibliotecz-
ną. Podczas tych 
dwóch miesięcy 
kreatywnie spę-
dziliśmy czas, 
wyko r z y s t u j ą c 
dziecięcą i mło-

dzieżową literaturę. Zajęcia dopasowane były do wieku 
uczestników oraz tematycznie związane z książkami. Dzieci 
codziennie miały okazję zetknąć się z plastyką, malarstwem, 
teatrem, tańcem, sportem, kulinariami, a przede wszystkim z 
książkami. Spotkania te nauczyły młodych ludzi cierpliwości, 
tolerancji, współzawodnictwa i współpracy w grupie. Uczest-
nicy wykonali wiele pięknych i urokliwych prac plastycznych, 
które zdobią naszą bibliotekę, oraz mogli poznać nowych 
wakacyjnych przyjaciół. Było gwarnie, radośnie i twórczo. 
Mamy nadzieję, że mnóstwo atrakcji przygotowanych przez 
placówkę biblioteczną w Lasocinie nie tylko zachęciło mło-
dych czytelników do poznania ciekawych lektur, ale również 
zapewniło im wiele rozrywki poprzez gry, zabawy i rozwija-
jące warsztaty. Dziękujemy wszystkim za udział w zajęciach i 
zapraszamy do biblioteki po ciekawe lektury.

 

Dyskusyjny Klub Książki
W Filii bibliotecznej w Lasocinie prężnie działa Dyskusyjny 

Klub Książki, który tworzą czytelniczki w różnym wieku. Jeśli 
lubisz czytać, rozmawiać o literaturze, poznawać nowych au-
torów i gatunki literackie, to czekamy na Ciebie w bibliotece 
w ostatni wtorek każdego miesiąca o godz. 15.00. Przyjdź! 
Przeczytaj! Porozmawiaj! Dołącz do nas!

Joanna Brzozowska
Ewa Grzesiak
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SUKCESY UCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWICACH

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Janowicach w każdym 
roku aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, tur-
niejach i zawodach. Ogromna praca, jaką wkładają nasi ucznio-
wie w przygotowanie do konkursów, ich zdolności i talenty, rów-
nież w tym roku zaowocowały zajęciem czołowych miejsc. Są oni 
chlubą naszej szkoły. 

W finale XXIX Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recy-
tatorskiego, który odbył się w dniach 24–26 maja w Sta-
rachowicach, Adaś Łata z oddziału przedszkolnego zdobył 
tytuł Laureata Brązowego Klucza do Tajemnic Wszechświata. 
Adaś wykazał się odwagą sceniczną i pięknie zaprezentował 
utwory. Jego występ wywołał aplauz publiczności i oczarował 
jury konkursu. Adaś stanął do rywalizacji w kategorii klas 
0–III wraz z 35 uczestnikami z całego kraju. Był on najmłod-
szym uczestnikiem wszystkich etapów konkursu, wspaniale 
reprezentował szkołę w etapie gminnym w Ożarowie, po-
wiatowym w Opatowie, wojewódzkim w Ostrowcu Święto-
krzyskim oraz ogólnopolskim w Starachowicach. Na etapie 
gminnym tego konkursu wyróżnienia otrzymali uczniowie: 
Staś Wąsik z oddziału przedszkolnego, Adaś Wójcik z klasy 
III oraz Franek Lenartowicz z klasy IV. 

Franciszek Lenartowicz i Mateusz Żyła zajęli I i II miejsce 
w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” i reprezentowali 
Gminę Ożarów w eliminacjach powiatowych, które odbyły 
się 5 kwietnia w Opatowie. Na szczeblu powiatowym Fran-
ciszek Lenartowicz zajął I miejsce, a Mateusz Żyła III miejsce. 
Franciszek Lenartowicz reprezentował powiat opatowski w 
eliminacjach wojewódzkich, które odbyły się 24 kwietnia w 
Kielcach. Franek ma dopiero 10 lat. Pierwszy raz brał udział 
w turnieju i był jednym z najmłodszych jego uczestników. 
Dzięki ambicji, ogromnej samodyscyplinie i pracy zdobył w 
Kielcach wysoką IV pozycję. Od miejsca na podium i walki 
o udział w finale centralnym turnieju dzielił go tylko 1 punkt.

29 maja na Krytej Pływalni „Neptun” w Ożarowie odbyły 
się Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych i Gim-
nazjalnych o Puchar Burmistrza Ożarowa. W zawodach brali 
udział uczniowie z 5 szkół podstawowych z terenu Miasta i 
Gminy Ożarów. Uczniowie naszej szkoły zdobyli 9 meda-

li. Wielką formę potwierdził po raz kolejny nasz najlepszy 
pływak, uczeń klasy V, Antoś Markiewicz, który zdeklasował 
rywali zarówno na dystansie 25 metrów kraulem, jak i 25 
metrów grzbietem – zdobył 2 złote medale. Srebrne medale 
zdobyli: Mateusz Stawiarski na 25 metrów grzbietem w ka-
tegorii klas V, Konrad Stawiarski na 25 metrów grzbietem 
w kategorii klas IV, Jan Bielecki na 25 metrów grzbietem w 
kategorii klas VI oraz sztafeta chłopców 4×25 metrów. Na-
tomiast brązowe medale zdobyli Mikołaj Stawiarski na 25 
metrów kraulem w kategorii klas VII, Piotr Brzeziński na 25 
metrów grzbietem w kategorii klas VII oraz Mateusz Babski 
na 25 metrów kraulem w kategorii klas VIII. 

Jakub Krakowiak z klasy III zdobył I miejsce na etapie 
powiatowym w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” 
oraz wyróżnienie na etapie wojewódzkim tego konkursu. 3 
czerwca w Kielcach odebrał nagrodę za wykonanie pięknej 
pracy plastycznej.

9 czerwca nasza diecezja uroczyście obchodziła 20. rocz-
nicę pobytu świętego Jana Pawła II w Sandomierzu. Z tej 
okazji został zorganizowany drużynowy konkurs wiedzy o 
naszym papieżu. Do finału diecezjalnego mogła zakwalifi-
kować się tylko jedna trzyosobowa drużyna z każdego z 25 
dekanatów. 23 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
im. Edwarda Szylki w Ożarowie odbył się etap dekanalny 
konkursu. Zwycięzcami w dekanacie ożarowskim okaza-
li się uczniowie naszej szkoły w składzie: Giorgia Toscano 
oraz Piotr i Jakub Białeccy. W uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego na błoniach sandomierskich pod pomnikiem świę-
tego Jana Pawła II odbył się finał diecezjalny. Ostatecznie 
drużyna z naszej szkoły zdobyła IV miejsce. Chociaż jest to 
miejsce najbardziej nielubiane przez sportowców i uczestni-
ków wszelkich konkursów, uważamy, że był to bardzo duży 
sukces.

Jesteśmy ogromnie dumni z naszych uczniów. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim laureatom. Życzymy dalszych sukce-
sów.

Dyrektor i nauczyciele
Szkoły Podstawowej w Janowicach

W kwietniu uczniowie klas IV-VII ze Szkoły Podstawowej w 
Lasocinie mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości 
w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym EDI z przyrody 
i biologii. 

Miło nam poinformować, że aż czterech uczniów naszej 
szkoły znalazło się w elitarnym gronie laureatów: Zuzanna 
Binek, Maciej Czaja, Maciej Biernacki i Mikołaj Olszówka. 
Zuzanna Binek z klasy IV rozwiązała bezbłędnie test przy-
rodniczy, a Maciej Czaja z klasy V test z biologii. Uczniowie 
otrzymali maksymalną liczbę punktów, zdobyli I miejsce w 
kraju oraz w nagrodę grawerowany dyplom laureata i pięk-
ną książkę. Wielkie gratulacje także dla Macieja Biernackie-
go i Mikołaja Olszówki, którzy zyskując 58 punktów, zdobyli 

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Lasocinie 
w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym
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III miejsce w Polsce wśród uczniów klas V, dyplom laureata 
oraz nagrodę książkową. 

Laureatom należą się szczególne wyrazy uznania, gdyż 
w kategorii klas czwartych wzięło udział 1122 uczniów, a 
w kategorii klas piątych 959 uczestników. Ponadto z naszej 
szkoły 5 uczniów otrzymało wyróżnienie za zajęcie 7 miej-
sca: Malwina Religa, Brunon Kędziora, Wiktoria Sadowska 

i Patrycja Grabowska oraz Klaudia Buczkowska za zdobycie 
9. miejsca. Wszyscy pozostali uczniowie (Wiktor Kwieciń-
ski, Katarzyna Piotrowska, Antoni Tomalski i Natalia Postój) 
otrzymali dyplomy uznania. Uczestnikom biorącym udział w 
konkursie serdecznie dziękujemy, gratulujemy osiągniętych 
wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Ewelina Kopeć

Zespół Szkół
im. Marii Skłodowskiej-Curie

CZYTAMY NOWELE
W sobotnie przedpołudnie 7 września przed budynkiem 

Biblioteki Publicznej w Ożarowie uczestniczyliśmy w Naro-
dowym Czytaniu pod honorowym patronatem Pary Prezy-
denckiej. W tym roku do interpretacji słownej klasyki polskiej 
literatury wybrano 8 znanych nowel. Nikola Ożóg z klasy III 
Technikum czytała fragment „Katarynki” Bolesława Prusa, a 
jej wychowawca „Sachem” Henryka Sienkiewicza.

DZIEJE SIĘ W SZKOLE
10 października w Zespole Szkół w Ożarowie odbyła 

się poczwórna uroczystość. Najpierw podpisanie umowy o 
współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, potem 
ślubowanie klas pierwszych (w tym roku aż siedmiu) i paso-
wanie na ucznia, zgodnie z kalendarzem - Święto Edukacji 
Narodowej, a na koniec otwarcie powiększonego internatu. 
Były życzenia, nagrody, stypendia, występy artystyczne. Szko-
łę odwiedzili przedstawiciele władz powiatu i gminy, radni, 
goście z Politechniki.

Wspomnienia z Murzasichla i nie tylko
Starsze klasy Technikum i Liceum w Zespole Szkół w Oża-

rowie im. M. Skłodowskiej - Curie na przełomie września 
i października ponownie wybrały się na wycieczkę w Tatry. 
Bazą noclegową był pensjonat u Tośki w malowniczym Mur-
zasichlu. W poniedziałek uczniowie wypoczywali w basenach 
termalnych w Chochołowie i zwiedzali Zakopane. We wto-
rek wspaniała słoneczna pogoda pozwoliła na wyprawę na 
górski szlak. Z Palenicy Białczańskiej wszyscy ruszyli najpierw 
trasą na Morskie Oko, ale obok Wodogrzmotów Mickiewi-
cza skręcili w Dolinę Roztoki i podążyli w stronę Doliny Pię-
ciu Stawów Polskich i nad Siklawę. Trasa okazała się dość 
męcząca, lecz warto było podjąć trud, by przeżyć niesamo-
wite chwile na szlaku i nacieszyć oczy widokiem szczytów i 
tatrzańskiej przyrody. W ostatnim dniu wycieczki uczniowie 
spacerowali, choć nogi po wczorajszej wyprawie mocno 
bolały, po zakopiańskich Krupówkach i robili tradycyjne za-
kupy pod Gubałówką. Wyjazd zorganizowali wychowawcy: 
Agnieszka Golczyńska, Krzysztof Płatek, Janusz Czuba oraz 
Jerzy Nowak.
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Wielka debata o oświacie

Debata została zorganizowana w 
ramach projektu „Podniesienie kom-
petencji przedstawicieli jednostek sa-
morządu terytorialnego w zarządzaniu 
oświatą”, który współfinansuje Unia 
Europejska ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W pierwszej części debaty, w od-
dzielnych grupach i panelach, wzięła 
udział młodzież z terenu gminy Oża-
rów ze szkół gminnych, powiatowych, 
stowarzyszeniowych. W drugiej części 
uczestniczyli nauczyciele. Wszyscy wy-
powiadali się między innymi o tym, jak 
widzą swoją szkołę, jakie mają w niej 
problemy, co chcieliby zmienić, w jakim 
kierunku podążać, jaka powinna być 
rola rodziców w działalności szkół.

- Jesteśmy zaskoczeni tym, że mło-
dzież bardzo precyzyjnie i bardzo szcze-
rze potraktowała tę debatę – powiedział 
po pierwszej części burmistrz Marcin 
Majcher. – Z ich wypowiedzi wynika 
wiele ciekawych wniosków, które trzeba 
zrealizować po to, by zmienić otoczenie 
oświaty w naszej gminie. Wydawało 
nam się, że to, co realizujemy, ustala-
jąc wspólnie z nauczycielami, jest wy-

W sali konferencyjnej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie odbyła się 
debata na temat kierunków działalności oświatowej w gminie. Uczestniczyli w niej 
uczniowie i nauczyciele, a moderatorem była dr Ewa Szumilas z Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach.

starczające dla dzieci i 
młodzieży. Tymczasem 
młodzi ludzie mają 
wiele ciekawych prze-
myśleń, poglądów. To 
może zmienić spojrzenie 
na naszą oświatę, pro-
ces edukacyjny, relacje 
nauczyciel - uczeń, na-
uczyciel - rodzic, szkoła 
- rodzic. Jestem zasko-
czony dojrzałością tych 

młodych ludzi. Mają utrwalone i wyczer-
pujące informacje. Zabierały głos nawet 
dzieci ze starszych klas szkoły podstawo-
wej.

Podczas debaty bardzo owocna i 
wydajna w poszczególnych panelach 
była praca nauczycieli, przedstawicieli 
stowarzyszeń, mieszkańców. Po wyko-
naniu zadań padło wiele trafnych, cie-
kawych przemyśleń, ocen. – Zdajecie 
sobie państwo sprawę, że problem nie 
jest taki prosty – zwrócił się burmistrz 
do uczestników tej części debaty. - Je-
steśmy po to, by was wysłuchać i wes-
przeć. Urzeczony jestem przede wszyst-
kim naszą młodzieżą, która tak pięknie 
pracowała i wypowiadała się. To też jest 
wasza praca.

Reprezentant Marka Surowca, wice-
prezesa Cement Ożarów, szef produkcji 
Paweł Trybalski mówił o wymaganiach 
pracodawcy wobec młodego pracow-
nika. – W cementowni jest miejsce dla 
ludzi wykształconych w różnych dziedzi-
nach, otwartych, odważnych i chcących 
się uczyć, podnosić kwalifikacje – pod-
kreślał. -Nowoczesny zakład to ludzie, 
którzy prowadzą proces produkcyjny, 

automatycy, informatycy, elektrycy czy 
mechanicy, inżynierowie z tego zakre-
su. Cementownia, tak jak każdy nowo-
czesny zakład, to grupa ludzi, którzy są 
wszechstronnie utalentowani, znają ję-
zyki obce, szczególnie angielski. Mamy 
świadomość, że wiedza akademicka 
nie jest wystarczająca. Dlatego dajemy 
możliwość dokształcenia, uczestnictwa 
w stażach zagranicznych.

Dr Ewa Szumilas przypominała, że 
w Konstytucji jest zapis o obowiązku 
nauki. - Oprócz obowiązku ważna jest 
też radość i przyjemność z nauki i to, 
by nauka przekładała się na konkret-
ne efekty – mówiła moderator debaty. 
- Dla nas ważny jest dziś plan rozwoju 
oświaty i wspomagania szkół. Mamy 
uczniów, którzy nie radzą sobie w szko-
le, ale potem świetnie radzą sobie w 
życiu i odwrotnie. To sprawa na tyle zło-
żona, że powinniśmy rozmawiać o tym, 
jakie mamy wizje i co jest priorytetem w 
gminie. Oświata to jest konkretna mło-
dzież. Jeśli nie będzie zadowolona, to 
nie zechce później lokować tutaj swoich 
uczuć, emocji.

Podczas dyskusji dużo mówiono o 
roli rodziców w funkcjonowaniu szko-
ły. Nie powinno zabraknąć nikogo, 
kto chce zabrać głos w sprawie eduka-
cji. Wszyscy byliśmy w szkole i wszyscy 
mamy swoje zdanie na jej temat. – Mu-
simy dzielić się swoimi przemyśleniami, 
spostrzeżeniami – mówiła dr Ewa Szu-
milas. – Musimy stworzyć grupę osób, 
która skonkretyzuje to, co w lokalnych 
warunkach możemy zmienić, przepro-
jektować, dodać i wspólnie wykonać. 
Reprezentujemy różne zawody, różny 
wiek i to jest zawsze siłą sprawczą i mo-
torem działania do tworzenia zmiany.

Burmistrz Marcin Majcher zapowie-
dział, że po opracowaniu cała analiza 
debaty będzie dostępna dla wszystkich 
mieszkańców. 

(an)

ZAPROSILI NAS

Na muzyczną podróż kwartetu świętokrzyskiego oraz śpiewaczki Małgo-
rzaty Piszczek do dworu Amelia w Rudzie Kościelnej - 29.09.2019

Na plener malarsko - rzeźbiarski z poezją w tle oraz wernisaż wystawy po-
plenerowej „Barwy jesieni, Hoszów 2019”, Zajazd Bieszczadzka Ostoja.
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Święto pszczoły
Z sercem do świata pszczół

Pszczelarze mówią, że zanim na 
stole znajdzie się miód, często o pięk-
nym, bursztynowym zabarwieniu, 
albo obok niego stanie świeca z wo-
sku pszczelego, to najpierw wymaga 
to długiej, wyczerpującej pracy. Pracy 
całorocznej, bez urlopów.

Jednakże są dni, kiedy fachowcy 
i miłośnicy pszczelarstwa prezentują 
w całej okazałości swoje osiągnię-
cia, swój dorobek. Taką okazją jest 
Świętokrzyskie Święto Pszczoły w Bał-
towie, które odbyło się w dniach 23-
25 sierpnia. 

Na bałtowskiej Okręglicy miała 
miejsce największa impreza pszcze-
larska w Polsce - XII Świętokrzyskie 
Święto Pszczoły. Okręglica jest czę-
ścią wsi w gminie Bałtów. Posiada 
duże, rozległe, piękne plenerowe 
położenie, w sam raz na organizację 
takiej imprezy. Kiermaszowi sprzę-
tu, rękodzieła, miodów i produktów 
leczniczych bałtowskiego święta to-
warzyszyła międzynarodowa konfe-
rencja z udziałem naukowców z Pol-
ski, Ukrainy oraz Niemiec.

Tegoroczne Świętokrzyskie Święto 
Pszczoły zgromadziło ponad pięć-
dziesięciu wystawców z Polski, Litwy, 
Ukrainy, Węgier i Niemiec. W Bał-
towie pszczelarze zauważają coraz 
większy udział producentów i wy-
stawców paramedyków, kosmetyków 
czy probiotyków. Z jednej strony są 
to produkty pochodzenia pszczele-
go, wykorzystywane do pielęgnacji, 
apiterapii i profilaktyki różnych cho-
rób u człowieka. O ich nieocenionej 
wartości dla kondycji i zdrowia mó-
wili podczas konferencji naukowej 
wykładowcy z Polski i zagranicy. Z 
drugiej zaś strony lawinowo rośnie 
oferta leków i witamin dla pszczół 
oraz środków dezynfekcyjnych wyko-
rzystywanych w hodowli. 

- Można powiedzieć, że przy-
jeżdżają do nas najwięksi w kraju 
producenci sprzętu pszczelarskiego 
i wyposażenia pasieki, więc znaj-
dziemy tu wszystko, czego pszczelarz 
potrzebuje - cieszy się Józef Misiura, 
prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy 
Ziemi Ostrowieckiej. Mówi dalej z 
zadowoleniem, że w tegorocznym 
XII Świętokrzyskim Święcie Pszczoły 
zasłużeni pszczelarze, uhonorowa-
ni zostali odznakami i dyplomami 
oraz 15 hodowców złotymi statuet-
kami „Zasłużony dla Pszczelarstwa 
Ziemi Świętokrzyskiej”. Dzieli się 

również z nami 
swoją pszczelar-
ską pasją. - Od 
40 lat zajmu-
ję się pszczelar-
stwem. Od mło-
dych lat czułem 
dużą ciekawość 
do pszczół. Z tą 
pasją oswoił mnie 
dziadek. Obec-
nie utrzymuję 
około 100 rodzin 
pszczelich. W br. 
zarejestrowaliśmy 
S t ow a r z y s z e n i e 
Pszczelarzy Ziemi 
Ostrowieckiej. Z tego tytułu może-
my korzystać z Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa. Coroczne Świę-
to Pszczoły Świętokrzyskiej, odbywa-
jące się w Bałtowie, poszerza nasze 
doświadczenia i wiedzę oraz pozwa-
la na nawiązywanie interesujących 
kontaktów. Nawiązaliśmy dotychczas 
kontakty z pszczelarzami w kraju i z 
zagranicy. Kontynuujemy współpra-
cę z pszczelarzami z Ukrainy. W ra-
mach wymiany doświadczeń delega-
cja naszej ostrowieckiej organizacji 
przebywała w bieżącym roku w Biel-
sku-Białej. Nawiązaliśmy twórczą 
współpracę z pszczelarzami z Bia-
łorusi z Mińska. Zaprosiliśmy ich na 
przyszłoroczne Święto Pszczoły. Kon-
tynuujemy dobre tradycje pszcze-
larstwa polskiego. Na zakończenie 
chciałbym powiedzieć, że pszczoła 
jest mądrym owadem, nieznającym 
granic państwowych. Pszczoły są ży-
wym laboratorium, są wyrazicielem i 
oznaką zdrowego środowiska. 

Po części oficjalnej przeprowa-
dziłem również rozmowę z hodow-
cą pszczół, Adamem Wojdanem z 
Glinian, który jest członkiem Zarzą-
du Stowarzyszenia Pszczelarzy Zie-
mi Ostrowieckiej. - Od dzieciństwa 
miałem chęć posiadania pasieki. 
Jednocześnie odstręczał mnie strach 
przed użądleniami. Z czasem udało 
mi się oswoić z tymi pożytecznymi 
owadami. W arkana pszczelarstwa 
wprowadził mnie Stanisław Buryta 
z Ożarowa, który był pszczelarzem. 
Byliśmy z sobą zaprzyjaźnieni z uwa-

gi na wspólne zatrudnienie w Ce-
mentowni Ożarów. Pracowałem w 
tym zakładzie 25 lat. Z doświadczeń 
hodowcy wspominam, jak pewnego 
razu z drzewa lipowego zdjąłem rój 
pszczeli z matką. Pożyczyłem wtedy 
pierwszy ul. Powiększenie pasieki 
nastąpiło po roku. Widząc moją pa-
sję, wuj Andryka poinformował mnie 
o możliwości kupna uli z Ćmielowa 
od zgromadzenia sióstr zakonnych. 
Nabyłem wtedy 4 rodziny pszczele. 
Moja organizacyjna przynależność 
zaczęła się w maju 1985 roku. Wów-
czas wstąpiłem do Związku Pszcze-
larskiego w Wojciechowicach. Póź-
niej zostałem członkiem Koła Pszcze-
larskiego w Ożarowie, następnie 
wstąpiłem do Organizacji Pszcze-
larskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
liczącej wtedy 110 pszczelarzy. Moja 
pasja trwa od 40 lat. Wymaga to 
dużo pracy i daje dużą przyjemność, 
mimo że trudno myśleć o urlopie. 
W pracy przy hodowli wspiera mnie 
żona. Obecnie moje pasieki znajdu-
ją się w Glinianach. Obok mnie z 
gminy Ożarów hodowlą pszczół zaj-
muje się Bronisław Kuczer ze Stróży 
oraz Mirosław Miłek. Mam kontakt 
z Edwardem Zarzyckim, długolet-
nim i doświadczonym pszczelarzem 
z Ożarowa, oraz Jerzym Potockim, 
również z Ożarowa. 

Podczas dzisiejszego Święta 
Pszczelarstwa w Bałtowie, w uznaniu 
zasług, miałem zaszczyt otrzymać 
odznakę honorową „Zasłużony dla 
rolnictwa”, nadaną przez Ministra 
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W dniu 6 lipca 1944 roku oddział 
opuścił Podole k. Opatowa i zajął Wolę 
Grójecką, położoną na południowy za-
chód od Ćmielowa. Zakwaterowano w 

domach Pawła i 
Franciszka Bajer-
czyka, Stanisła-
wa Sternika oraz 
prawdopodobnie 
Stanisława Ha-
dyny i Stanisława 
Niedbały. Po roz-
stawieniu czujek 
„Tarzan” przeka-
zał dowodzenie 

pchor. Zygmuntowi Dudkowi „Czarne-
mu Pokierowi”. Sam z „Krótkim” i „Mru-
kiem” pojechali na kontakt do Ćmielo-
wa sprawdzić informacje o transporcie. 
Okazało się, że utknął on w Ostrowcu 
Świętokrzyskim i przez Ćmielów będzie 
jechał dopiero 8 lipca. Oficerowie po-
wrócili do Woli Grójeckiej. ,,Tarzan”, 
zgodnie z rozkazem ,,Nurta”, zarządził 
przygotowania do wymarszu w Góry 
Świętokrzyskie. Zapowiedziany marsz 
powrotny wywołał rozczarowanie. 
Ppor. ,,Krótki” oraz ,,Komar”, ,,Sylwe-
ster” i reprezentant Placówki Ćmielów 
(Komendant?) proponowali poczekać 
jeszcze dzień. Nie wiemy dziś, jak było 
naprawdę: czy to pod namową innych, 
czy z własnej woli, ale niezależnie z ja-
kich powodów ,,Tarzan” złamał rozkaz 
,,Nurta” i postanowił poczekać jeszcze 
jeden dzień. W piątek 7 lipca 1944 r., 
po zjedzeniu śniadania, byli w gotowo-
ści bojowej, natomiast dowódca „Tar-
zan”, Tomasz Wójcik (na zdjęciu), wraz 
z ,,Krótkim” - Józefem Kempińskim, 
,,Mrukiem” - Konradem Suwalskim 
udali się do sąsiedniej wsi Brzóstowa 
do Kwietnia (dowódca patrolu dywer-
syjnego podobwodu Ćmielów AK). 

Według innych źródeł udali się do 
Ćmielowa sprawdzić informację o wy-
ruszeniu transportu z Ostrowca Święto-
krzyskiego. W Woli Grójeckiej pozostał 
oddział ponownie pod tymczasowym 
dowództwem „Czarnego Pokiera”. W 
przypadku jakiegokolwiek zagrożenia 
oddział miał opuścić wieś Wolę Grójec-
ką, położoną jakby w jarze, otoczoną 

wzniesieniami. Na jednym z nich, prze-
słaniającym wieś od strony Ćmielowa, 
stał wiatrak pozwalający na daleki 
wgląd w teren. Przy wiatraku, nad bie-
gnącą w wąwozie drogą do Ćmielowa, 
wystawiono posterunek obserwacyjny. 
Tego dnia od rana służbę pełniła tam 
drużyna „Komara”. Pozostali żołnierze 
ze względu na panujący upał przeszli 
w pobliże sadzawki znajdującej się w 
jarze za wsią.

Najbardziej prawdopodobne wy-
daje się, że ubezpieczenie wystawiane 
przez oddział zostało zdjęte, bowiem 
- jak wskazują niektóre relacje - czło-
wiek z ćmielowskiej placówki przyrzekł 
dodatkową ochronę. Czy została ona 
rzeczywiście wystawiona? Dlaczego nie 
zaalarmowała oddziału o zbliżającym 
się niebezpieczeństwie? Na te pytania 
nie ma odpowiedzi.

Po południu wyszedł z Woli Grójec-
kiej do Brzóstowej, za zgodą „Czar-
nego Pokiera”, strzelec Stanisław Kryj 
„Marcin”, żeby odwiedzić rodzinę. 
Wdrapawszy się na wzgórze, zamarł 
z przerażenia. Wieś otaczali półkolem 
żandarmi. „Marcin” ruszył biegiem z 
powrotem do wsi, krzycząc z daleka 
„Niemcy!”. Była godzina 17.30, kiedy 
okazało się, że wioska została otoczo-
na przez przeważające siły niemieckie 
w liczbie ponad 120 żołnierzy przy-
wiezionych 4 ciężarówkami z Ostrow-
ca Św. Zaalarmowani dowódcy sekcji 
i drużyn rzucili się do swoich ludzi z 
rozkazem najszybszego wyjścia poza 
wieś. Kierunek wskazał pchor. ,,Czarny 
Pokier”. Trwające od rana pogotowie 
sprawiło, że już po kilku minutach od-
dział piął się pod górę przez zachod-
ni skraj wsi. Wobec przeważającej siły 
Niemców, jak również z uwagi na to, 
aby nie bronić się w zabudowaniach 
wsi i spowodować jej spalenia i repre-
sji wobec ludności, oddział zgodnie z 
wcześniejszymi wytycznymi wycofywał 
się. Bój zaczął się na dobre. Strzela-
li wszyscy. Dudek wydawał rozkazy: 
„Czołgać się! W pole! Ognia!”, Serie 
niemieckie siały jednak spustoszenie w 
szeregach partyzantów. Uratowało się 
tylko piętnastu ludzi. 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W po-
przednich latach zostałem wyróżnio-
ny srebrną i złotą odznaką Polskiego 
Związku Pszczelarskiego. 

Niedziela była zwieńczeniem 
pszczelarskiej imprezy. Program za-
inaugurowała msza święta w koście-
le pw. Matki Boskiej Bolesnej w Bał-
towie. Podniosły, uroczysty nastrój i 
oprawę muzyczną mszy uświetniła 
Orkiestra Polowa Polskich Drużyn 
Strzeleckich. 

Po mszy, w towarzystwie orkie-
stry, przeszedł krętą drogą wśród 
pól, barwny korowód ze sztandara-
mi do Okręglicy. Dało się zauważyć 
pszczelarzy ze sztandarami z Kielc, 
Zagnańska, Lipska, Sandomierza, 
Starachowic, Ostrowca Świętokrzy-
skiego oraz gości z Ukrainy (Bractwo 
Pszczelarzy „Rój” ze Lwowa, Związek 
Pszczelarzy Obwodu Donieck oraz 
delegacje obwodów: Chersoń, Za-
poroże, Połtawa, Donieck i Lwów). 
Na bałtowskiej Okręglicy sympaty-
cy mieli okazję degustacji miodów 
pitnych, nalewek, a także poznania 
tradycji bartnictwa i pszczelarstwa. 

Dla licznie zgromadzonych 
uczestników bałtowskiego święta 
organizatorzy przygotowali pro-
gram artystyczny z udziałem dzie-
ci i młodzieży z bałtowskich szkół. 
Punktem kulminacyjnym był koncert 
kapeli „Górole”, utrzymany w klima-
cie muzyki i piosenki folkowej oraz 
biesiadnej. XII Świętokrzyskie Święto 
Pszczoły przeszło do historii. 

Wśród tematyki zagrożeń pszcze-
larstwa znajdujemy wiele niepo-
kojących, a nawet katastroficznych 
informacji. „Jeśli pszczoły znikną, 
człowiekowi zostaną cztery lata ży-
cia” - tak powiedział niegdyś Albert 
Einstein. Natomiast szacunki i pro-
gnozy mówią o 10 latach. W związ-
ku z tym naukowcy biją na alarm. 
Wśród zagrożeń dotyczących pszczół 
wymieniane są najczęściej pesty-
cydy, czyli środki ochrony roślin, i 
rośliny modyfikowane genetycznie. 
FAO - Organizacja ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa ONZ - szacuje, że spo-
śród 100 gatunków roślin upraw-
nych zapewniających 90% żywności 
na świecie, aż 71% jest zapylanych 
przez pszczoły. 

Koniec pszczół oznacza kres ży-
cia ludzkości. 

Marcin Kwieciński

GDY GINIE OSTATNIA PSZCZOŁA... SPORY, KONTROWERSJE

W 75. ROCZNICĘ MASAKRY 
W WOLI GRÓJECKIEJ

W hołdzie poległym w rocznicę tragicznych wydarzeń przy pomniku odbyła się uro-
czystość zorganizowana przez Świętokrzyski Związek Żołnierzy AK, gdzie delegacje zło-
żyły kwiaty i zapaliły znicze.
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Podczas walki „Tarzan” wracał wła-
śnie z towarzyszącymi mu oficerami do 
oddziału. Gdy usłyszał odgłosy walki, 
wyprzągł konia i na oklep ruszył do 
Woli Grójeckiej. Z automatu ostrzeliwał 
Niemców od tyłu, potem popędził do 
sąsiedniej wsi, prawdopodobnie Grój-
ca. Chciał zebrać odsiecz, ale znalazł 
zbyt mało chętnych. Powrócił więc na 
pobojowisko i gdy odjechali Niemcy, 
chodził wśród poległych, szukając śla-
dów życia.

7 lipca 1944 roku w Woli Grójec-
kiej zginęło 37 partyzantów. Z okrąże-
nia przebiło się 4 żołnierzy, 4 rannych 
Niemcy wzięli do niewoli, pięciu ukryło 
się we wsi, a jednego żołnierza nie było 
podczas tragedii przy oddziale. Oca-
lał także „Tarzan”, dowódca oddziału, 
oraz dwaj towarzyszący mu oficerowie 
oddziału ,,Nurta”, którzy byli poza nim. 
Polegli partyzanci zostali pochowani w 
dniu tragedii w Woli Grójeckiej na tzw. 
Sołtysówce, na górce pod lasem. Na 
drugi dzień, czyli 8 lub 9 lipca, po zgo-
dzie Niemców na pochówek, przewie-
ziono ciała wozami konnymi na cmen-
tarz parafialny w Ćmielowie, gdzie 
zostali pochowani w tzw. Kwaterze Par-
tyzanckiej. Groby były dla każdego od-
dzielnie, jednak polegli nie byli pocho-
wani w trumnach z wyjątkiem jednego, 
któremu o to postarała się rodzina. 
Pozostali byli poprzykrywani workami. 
Nie było w czasie pogrzebu żadnych 
tłumów czy manifestacji patriotycznej. 
Polacy bali się Niemców, że mogą w 
czasie pogrzebu otoczyć cmentarz i w 
najlepszym wypadku wywieźć ich na 
roboty przymusowe do Niemiec. 

Nie znając wszystkich okoliczności 
tragedii, trudno jest ferować wyroki. 
Faktem jest jednak, że przyczyniły się 
do niej dwie sprawy: niewykonanie 
rozkazu ,,Nurta” o nieprzeciąganiu 
uderzenia na pociąg poza dzień 7 lip-
ca oraz zejście z wiatraka drużyny ,,Ko-
mara”, bo miejscowa placówka obie-
cywała ochronę czy nie. 

,,Tarzan”, ,,Krótki", ,,Mruk” udali 
się następnie do Kaliszan. Tu grupo-
wali się także ocaleni żołnierze. Ran-
nym udzielano pomocy oraz odsyłano 
ich na kwatery. Pozostali, prawdopo-
dobnie pod dowództwem ,,Krótkie-
go” i ,,Mruka”, powrócili do oddziału 
,,Nurta”. ,,Tarzan” zameldował się u 
„Nurta” dopiero w końcu lipca 1944 
roku i wtedy zdał mu sprawozdanie z 
przebiegu akcji. W całej sprawie bez 
odpowiedzi pozostaje pytanie: w jaki 

sposób Niemcy dowiedzieli się o po-
bycie oddziału w Woli Grójeckiej? Na 
tak postawione pytanie nie możemy 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Na 
ten temat istnieje kilka hipotez. Podsu-
mowując sprawę donosu w Woli Gró-
jeckiej z 7 lipca 1944 roku, nie wynika 
jednoznacznie, że zdrajca został roz-
pracowany i stracony.

Tragiczne wydarzenie nie było bitwą 
ani obroną, lecz dramatycznym mor-
dem, w którym życie straciło 37 party-
zantów - zaznaczyła Burmistrz Ćmielo-
wa.

Na tych zdjęciach ppor. Stefan Pę-
kalski, pseudonim ,,Grzybek” AK, przy 
pomniku na miejscu tragedii w Woli 
Grójeckiej, gdzie jest wymienionych 
27 partyzantów z imienia, nazwiska, 
pseudonimu i 10 jako NN oraz wśród 
grobów pochowanych w tzw. Kwaterze 
Partyzantów na cmentarzu w Ćmielowie 

w 50. rocznicę masakry na Woli Grójec-
kiej (1944-1994). Na krzyżu znajduje 
się znak Polski Walczącej oraz tablica z 
fragmentem ,,Pieśni partyzantów świę-
tokrzyskich”. Oto słowa: ,,Choć z dali, 
wciąż mamy rodzinę i bliskich/ My pol-
scy żołnierze od Gór Świętokrzyskich/ 
Lecz chciały niebiosa, by śmierć nam na 
wrzosach/ Ścieliła kobierzec wolności”. 

Oto lista poległych partyzantów w 
Woli Grójeckiej (w kolejności na tabli-
cach nagrobnych, brakuje pięciu):

w I rzędzie:
1. rtm. ,,Wilk” (Stanisław Zając)
2. NN
3. sierż. ,,Borsuk” (Paweł Dulęba)
4. kpr. ,,Dąbek” (Zdzisław Paterkowski)
5. strz. ,,Jeleń” NN
6. NN
7.sierż. ,,Lew” (Stanisław Krogulec)
8.strz. ,,Orkan” (Bolesław Niepokoyczy-
ski) 
9.strz.,,Kazik” (Stanisław Śpiewak) 
10.strz.,,Kornet” (Tadeusz Serafin) 
11.strz.,,Wierny” (Leon Siemieniuch) 
12. NN
13.strz.,,Gryf” (Józek Dudek)
14.pchor.,,Czarny” (Zygmunt Dudek)
15.wachm.,,Dubiecki” (Edmund Rachu-
biński)
16.strz,,Mors” (Henryk Sikorski)
17. NN;
w II rzędzie;
18.pchor.,,Komar” (Jan Materek)
19.strz.,,Olszyna” (Jan Izydor Materek)
20.strz.,,Dantes” (Stanisław Orłowski)
21. NN
22.strz.,,Kanarek” (Alfred Margulec) 
23.strz.,,Żbik” (Stanisław Irynek) 
24. NN  
25.strz.,,Ryś” (Stanisław Kędzierski) 
26.strz.,,Pigół” (Stanisław Kolkowski)
27.strz.,,Janusz” (Janusz Indrian)
28.strz.,,Pirat” (Zbigniew Pytkowski)
29.strz.,,Wierzba” (Bolesław Mozołow-
ski)
30.pchor.,,Sylwestr” (Zdzisław Toborek)
31.strz.,,Zając” (Jan Zajcew)
32. NN 

,,Po tylu latach trudno ustalić praw-
dę i nie będę usiłował tego czynić, 
zwłaszcza że prawda podawana z ust 
do ust podlega zniekształceniom, a 
czas bezpowrotnie zatarł ślady” - pre-
zes ostrowieckiego Koła AK - K. Kocow-
ski 

Zdjęcia wyk. i opracował 
J. Lipka

Korzystano ze wspomnień ppor. 
Leszka Popiela, adiutanta „Ponurego” i 
,,Nurta”, oraz książki Wojciecha Borzo-

bohatego pt. ,,Jodła”.
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Helena Cieszkowska, z domu Markie-

wicz, urodziła się w Janopolu 18 grudnia 
1920, a zmarła w 2012 roku. Mama swoją 
pracę zawodową rozpoczęła w ochronce 
w Lasocinie, niewielkim przedszkolu, w 
latach powojennych, prawdopodobnie w 
końcu lat 40. 

Jednym z jej wychowanków był 
Andrzej Błajszczak, którego ojciec był 
organistą w Lasocinie. Następnie pra-
cowała w przedszkolu w Linowie, w 
Nowej Słupi. W 1957 otrzymała pracę 
w Chrapanowie, gdzie zostało zorgani-
zowane przedszkole. Miałem wówczas 3 
lata i zamieszkałem tam z mamą. Była 
tam przedszkolanką do 1973 roku. Wy-
kształcenie: średnia szkoła pedagogicz-
na ukończona w Częstochowie.

Wspomnienia mamy obejmują okres 
pobytu w obozie koncentracyjnym w Ra-
vensbruck i w Buchenwaldzie. Do obo-
zu trafiła w kwietniu 1942. Ostatnie pół 
roku przed zakończeniem wojny prze-
bywała w Buchenwaldzie. Była wieziona 
przez 11 dni do Czechosłowacji, uciekła 
z transportu. 

W dalszym ciągu pozostaje tajem-
nicą, co spowodowało aresztowanie 
mamy i jej siostry. Józef Myjak próbował 
rozwikłać tajemnicę. Tamto pokolenie 
już wymarło, obecnie trudno jest wnieść 
cokolwiek nowego. We wspomnieniach 
mamy sporo jest o jej bracie, Stanisławie 
Markiewiczu. W rodzinie Markiewiczów 
to był jedyny chłopak, oprócz niego były 
jeszcze trzy dziewczyny: Maria, Helena, 
Teresa. 

Stanisław Markiewicz urodził się w 
1916 roku. Uczęszczał do szkoły pod-
stawowej w Lasocinie, następnie ukoń-
czył gimnazjum w Sandomierzu i tam się 
zaangażował w ruch ludowy. Potem tra-
fił do szkoły podchorążych artylerii. Brał 
udział w kampanii wrześniowej, uciekł z 
niewoli. 

WSPOMNIENIA 
Z CZASÓW WOJNY

Helena Cieszkowska z domu Markiewicz
Moje przeżycia z okresu okupacji 
niemieckiej w latach 1941-1945

To dla mnie ważna 
postać, bo to syn Hele-
ny Kamieńskiej i Jana 
Markiewicza z Lasoci-
na, moich dziadków.   

Stanisław od 1940 
roku działał w BCh, był 
rzutkim, skutecznym 
konspiratorem. Takim 
pozostał w pamięci. 
Na początku grudnia 
1941 został aresztowa-
ny przez granatowych 
policjantów. Są dwie 
wersje jego ucieczki, 
które dokładnie opi-
sano w kwartalniku „Ożarów” w 2001 
roku. Mama opisuje, że zginął podczas 
próby przeskakiwania przez parkan, 
ogrodzenie. 

To był rzutki chłopak, podoficer, wy-
sportowany, bez trudu wskakiwał na ko-
nia. Wuj, który już nie żyje, opowiadał 
mi, jak obliczał trajektorię lotu, ustalał 
punkty, co było związane z jego służbą 
wojskową.  

Maria i Helena współpracowały z 
bratem w czasie wojny jako łączniczki w 
Batalionach Chłopskich. To dlatego zo-
stały aresztowane 8 grudnia 1941 roku. 
Dlaczego? W tym rejonie dochodziło do 
walk między różnymi oddziałami pol-
skiego ruchu oporu. AK, BCh, NSZ, GL 
i AL. Po sąsiedzku mieszkał jego wuj Jan 
Kamiński, który był związany z AK. Wuj 
Grudnik był z kolei związany z NSZ. W 
jednej rodzinie – konglomerat różnych 
postaw. 

Nigdy tematy polityczne nie były po-
ruszane w rozmowach. Było to ogrom-

ne przeżycie, bolesne dla moich dziad-
ków. Ktoś czasem coś wspominał, ale to 
wszystko. Nie było po wojnie atmosfery, 
by pokazać tę całą złożoną historię. 

Na pewno miał broń, której babcia 
szukała po jego aresztowaniu. Na pew-
no w jakimś kuferku znalazła prasę kon-
spiracyjną. Tę broń znalazłem podczas 
wykonywania prac niwelacyjnych na 
podwórku. Koparka zbierała warstwę 
humusu i znaleźliśmy colta. Cały był za-
rdzewiały z drewnianą rękojeścią. Wrzu-
ciłem go do wiaderka z wodą i ktoś z 
pracowników go zabrał. W tym miejscu 
rósł orzech, a zawsze pod drzewem lub 
w pobliżu drzewa zakopywano cenne 
przedmioty. Szkoda, że się nie zachował. 

Mam obowiązek, by przypominać 
historię swojej rodziny, dbać o pamięć. 
Ja się wychowałem w tej atmosferze, w 
tym klimacie. W domu ciągle mówiono 
o okupacji, ruchu oporu. Po śmierci bra-
ta i po pobycie w obozach mama prze-
żyła traumę.   

Marian Cieszkowski    

Markiewicz około 20-letni w towarzystwie koleżanek z 1938 lub 1939 
roku w Janopolu. 

Czas okupacji dla mnie i mojej rodziny był wyjątkowo trudny i wprost rozpaczliwy. 
Obfitował w tragiczne wydarzenia, jak aresztowanie mego brata Stanisława Markie-
wicza. Brat był komendantem Batalionów Chłopskich w obwodzie opatowskim, rejon 
,,Powiśle”, a następnie od 1 sierpnia 1941 roku komendantem obwodu sandomierskiego.

Śmierć jego nastąpiła podczas 
ucieczki z aresztu w Lasocinie. 7 grud-
nia 1941, o bardzo wczesnej godzinie 
porannej, zbudziło nas dobijanie się 
do drzwi wejściowych i okien przez Ge-
stapo. Brat był obecny, gdyż poprzed-

niego dnia przyjechał do nas do domu 
rodzinnego. Nie miał żadnej szansy do 
ucieczki, ponieważ dom został otoczo-
ny przez funkcjonariuszy. Wpadli do 
pokoju, w którym brat przebywał, po-
bili go okrutnie, łamiąc mu rękę i dwa 

żebra. Dokonali ścisłej rewizji, rozrzu-
cając wszystkie papiery, dokumenty, a 
nawet odzież i pościel. Zabrali wiele 
dokumentów, zdjęć brata wraz z kole-
gami gimnazjalnymi w Sandomierzu, 
do którego przed wojną w uczęszczał. 

Brat ukończył 8-letnie gimnazjum 
męskie w Sandomierzu. Przed woj-
ną służył w wojsku polskim w stopniu 
podchorążego. Po klęsce wrześniowej 
i trzykrotnej ucieczce z niewoli wrócił 
w stopniu porucznika do domu ro-
dzinnego. W któtkim czasie wstąpił do 
opozycji antyniemieckiej, organizując 
Bataliony Chłopskie. Moja starsza sio-
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stra Maria ukończyła zawodową szkołę 
krawiecką w Sandomierzu, a ja szkołę 
handlową w Sandomierzu. Ukończy-
łam ją w czerwcu 1939 roku, a po wa-
kacjach wybuchła wojna.

Niemcy mieli zamiar zniszczyć nasz 
naród, więc przede wszystkim rozpo-
częli od inteligencji, szczególnie jeśli 
była zaangażowana w ruch oporu. 
Brat jako partyzant nie przebywał na 
stałe w domu rodzinnym, lecz od cza-
su do czasu nas odwiedzał, przywożąc 
zakazaną prasę (ulotki). Prasę tę pole-
cił mnie i siostrze Marii rozdać ludziom 
wciągniętym do konspiracji. Pamiętam 
dwa tytuły ulotek, “Biuletyn informacyj-
ny” i “Polska żyje”. Były też i inne tytuły, 
których już dziś nie mogę sobie przypo-
mnieć. Wszystkie te gazetki były zako-
pane w pobliskim lesie w drewnianym 
gimnazjalnym kuferku brata (przed 
wojną uczniowie najczęściej używali ich 
do przechowywania swych rzeczy oraz 
materiałów do nauki). Gazetki te wy-
dawałyśmy znanym nam osobom, od-
kopując kuferek w nocy. Wielka łaska 
od Boga była nam dana, że nie natra-
fili na jego ślad i ukrytą broń. Gdyby 
tak się stało, na pewno wymordowaliby 
całą rodzinę. 

Nas, to znaczy mamusię, dwie sio-
stry i mnie, zamknęli w pokoju, a ta-
tusia bili. Tatuś niestety leżał w domu 
w łóżku ze złamaną nogą i w dodatku 
pobity okrutnie jeszcze przed areszto-
waniem brata, przez gestapowców, za 
nieoddanie kontyngentu zboża w ilości 
50 kg. Słyszałyśmy jęki i krzyki tatusia, 
ale nas nie wypuścili, aby go bronić. Po 
tym zabrali nam cały dobytek (krowy) 
i zaprowadzili je do Lasocina, trzyma-
jąc je pod gołym niebem. Tego dnia 
też powybijali nam szyby w oknach, 
potłukli lustro, wszelkie szkło i naczy-
nia. Porozrzucali wszystkie rzeczy z szaf 
na podłogę. Okna mieliśmy zatkać 
poduszkami, bo przecież była bardzo 
ostra zima, mróz i wiatr hulał po miesz-
kaniu z przeciągów. Później pozabija-
liśmy okna deskami z powodu braku 
szyb. Już zaczęła się nasza gehenna. 

Wyprowadzając brata, pozwolili mu 
się z nami pożegnać. Brat, żegnając się 
ze mną, zdążył szepnąć mi do ucha: 
"pod szafą". Gdy oddalili się z bratem, 
sięgnelam ręką pod szafę i znalazłam 
tam partyzanckie papiery wraz z na-
zwiskami i pseudonimami członków. 
W obawie, aby kiedyś jeszcze tego nie 
znaleźli, spaliłam je.

Po wyjściu z naszego domu zapro-

wadzili brata na posterunek policji w 
Lasocinie. Tam go osadzili i odjechali 
do Opatowa lub Sandomierza. Na-
stępnego dnia, tj. 8 grudnia, przyje-
chali po niego na przesłuchania. Brat 
poprosił o pójście do ubikacji, która 
znajdowała się w podwórku aresztu. 
Wyprowadził go komendant miejsco-
wej policji. Po pewnym czasie brat wy-
skoczył z ubikacji z cegłą w ręku, ude-
rzył nią w głowę komendanta, który 
upadł. Brat, korzystając z tego, zaczął 
wspinać się na parkan okalający po-
dwórko, lecz miał na pewno wielkie z 
tym trudności przy złamanej ręce i że-
brach. Nie zdążył wspiąć się na szczyt 
parkanu, gdy tymczasem komendant, 
oprzytomniawszy, począł ściągać brata 
na ziemię. Narobił przy tym krzyku, co 
spowodowało, że wybiegł z budynku 
na podwórko folksdojcz. Ten, mając 
przy sobie broń, strzelił, lecz nie trafił 
w brata, tylko w komendanta. Gdy ten 
padł, strzelił powtórnie i wtedy trafił w 
brata. Brat, będąc już na szczycie, ze-
skoczył. Upadając na drogę, poderwał 
się, przebiegł drogę i wpadł na najbliż-
sze podwórko gospodarza. 

Działo się to wszystko wcześnie rano. 
Przechodził w tym momencie ksiądz 
wikariusz do kościoła na roraty. Nie 
mieszkał u ks.proboszcza na plebanii, 
tylko w prywatnym domu. To posłużyło 
bratu do tego, że skonał w obecności 
księdza, gdyż gospodarz i ludzie zawo-
łali "niech ksiądz wejdzie na podwór-
ko, bo tu człowiek kona”. Spowiadać 
się brat już nie mógł, ale ksiądz udzielił 
mu warunkowego rozgrzeszenia i po-
szedł do kościoła. Myślę, że tę wielką 
łaskę dał Pan Bóg bratu za przyczyną 
Matki Najświętszej, do której modlił się 
w areszcie na różańcu. Podała mu go 
mamusia malutkim okienkiem. Oczy-
wiście my, siostry, też pobiegłyśmy do 
niego 7 grudnia w dzień aresztowania, 
gdy Gestapo odjechało. Widziałyśmy 
go malutkim, bez szyb, zakratowanym 
okienkiem. Powiedział mi wtedy, gdy 
widziałam go ostatni raz: “żegnaj sio-
strzyczko, ucieknę do Francji”. Niestety, 
braciszek uciekł, ale na drugi świat.

Wracam jeszcze do zamordowa-
nego brata. Gdy zobaczyli, że skonał, 
zawieźli go na cmentarz. Komuś kazali 
wykopać dół na końcu cmentarza, któ-
ry jeszcze nie był poświęcony (nie było 
tam żadnego grobu), zawiązali mu tyl-
ko oczy jego szalikiem, wrzucili do dołu 
i zasypali ziemią. Po tym wszystkim ro-
dzice kazali nam uciekać z domu (bo 

byłyśmy przecież łączniczkami brata). 
Umówiliśmy się, że po dwóch tygo-
dniach wrócimy. Najmłodsza siostra 
nie wyjechała, bo ona jeszcze nie była 
łączniczką, miała 12 lat. Ja miałam 21 
lat, siostra Marysia 23 lata. Każda z nas 
udała się w dwóch różnych kierunkach. 
Siostra do stryja do Sandomierza, a ja 
do innej rodziny koło Tarłowa. 

W ciągu tych dwóch tygodni pa-
nował w domu spokój. Nie nachodzili 
rodziców wcale, lecz po dwóch tygo-
dniach, kiedy wieczorem wróciłyśmy 
do domu, ktoś na pewno śledził nasz 
dom, bo psy szczekały zajadliwie. Po 
lesie ktoś chodził, bo widziałyśmy błyski 
latarek. Rano w niedzielę miałyśmy z 
mamusią i siostrami pójść do kościoła 
i na grób brata. Wyszłam pierwsza na 
podwórko, a tu - ku memu przeraże-
niu - otwiera się furtka, wpada kilkuna-
stu gestapowców i jakichś cywilów. Ja 
pierwsza wpadłam im w łapy. Jeden z 
nich rzucił się na mnie, gdy biegłam do 
domu z krzykiem “Jezus Maria! Niem-
cy!”. Pobili mnie dotkliwie tak, że mia-
łam całą rękę od ramienia aż do dłoni 
i jeden bok sine, wręcz czarne. 

Znów zrobili rewizję i zabrali nas 
nawet bez pożegnania z rodzicami. 
Mamusia biegła za nami, krzycząc: 
“zabierzcie mnie!”, lecz za to chcieli ją 
zabrać. Najmłodsza siostra ukryła się 
w stajni. Zresztą znaleźliby ją i tam, 
tylko pewnie nie była oskarżona i nie 
mieli jej na liście.

Po wojnie dowiedziałyśmy się 
wszystkiego od pewnego pana, który 
był obecny podczas naszego areszto-
wania, ponieważ odwoził poprzednie-
go dnia ziemniaki na kontyngent, gdyż 
tatuś - jak to porzednio nadmieniałam 
- leżał w łóżku ze złamamą nogą. Wró-
cił w nocy i zmuszony był zanocować, 
gdyż w nocy panowała godzina policyj-
na. W ten sposób rano był świadkiem 
naszego aresztowania. Przyczepili się i 
do niego, ale wybroniła go mamusia, 
pokazując kwit z dostawy ziemniaków 
z poprzedniego dnia. Pan ten znał do-
brze język niemiecki, ponieważ przed 
wojną uczył się go w gimnazjum. Ten 
znajomy to Edmund Haczyk z miejsco-
wości Stodoły. Po naszym powrocie z 
obozu przyjechał do nas i powiedział: 
“Podajcie panie do sądu policjanta (nie 
podaję nazwiska, ponieważ nie żyje), 
bo ja słyszałem, gdy Niemcy radzili się 
go, czy was zabrać, powiedział, że tak, 
bo i one są winne”. Dlatego nas aresz-
towano i wywieziono najpierw do wię-



str. 48

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne   LIPIEC - WRZESIEŃ 2019

zienia w Sandomierzu, a po trzech i pół 
miesiąca do obozów w Ravensbrück i 
Buchenwaldzie, gdzie przebyłyśmy w 
mękach 4 lata, aż do końca wojny. 

Znajomy ten chciał być świadkiem 
w sądzie. Początkowo pomyślałyśmy, 
że skorzystamy z jego usługi, przecież 
sądzono wtedy zbrodniarzy hitlerow-
skich i polskich konfidentów, lecz ma-
musia prosiła nas usilnie o to, by nie 
robić tego, bo może jego rodzina bę-
dzie się na nas mścić. Mogą nas po-
zabijać skrycie lub podpalić budynki 
itp. Mógł jako Polak powiedzieć: “zo-
stawmy te dziewczyny, brat ich już nie 
żyje”. To moje własne refleksje, które 
nasunęły mi się dzisiaj. Lecz usłucha-
łyśmy mamusi. Bóg go już osądził, ja 
obecnie przebaczam mu. Nie żywię do 
niego nienawiści. A jak go Bóg osądził, 
to już nie moja sprawa. 

Gdy nas wyprowadzano z domu 
rodziców, to nie dano nawet czasu, 
aby ubrać się odpowiednio (zima była 
w tym roku niezwykle ostra i śnieżna). 
Zdążyłyśmy tylko narzucić na siebie to, 
co znalazło się pod ręką, i na nogi ja-
kieś stare trepy i tak nas wyprowadzono 
wśród krzyków i płaczu rodziców. Jak 
to już poprzednio napisałam, mamusia 
biegła za name, błagając: “zabierzcie 
mnie, a ich zostawcie!”. W odpowiedzi 
na to jeden z gestapowców dobył pisto-
letu i chciał do mamusi strzelać. Wtedy 
my znów zaczęłyśmy prosić mamusię: 
“niech mamusia da spokój, bo mamu-
się zabiją, a nas i tak zabiorą”. Powie-
działyśmy mamusi, odchodząc otoczo-
ne zbrojną eskortą: “niech mamusia 
wraca do domu, my jesteśmy młode, 
jeśli nas nie zabiją, to może przeżyje-
my, wszystko, nawet najgorsze”. Pocie-
szyłyśmy mamusię, nie mając same w 
sercu żadnej nadziei powrotu. Co było 
w naszych sercach, jaka tkwiła roz-
pacz, to jeden Bóg tylko wie. Lecz nie 
chciałyśmy tego okazać mamusi, by 
nie zwiększyć jej bólu. Pognano nas jak 
bydło na rzeź, na przełaj przez pola, 
przez zaspy śnieżne sięgające do ko-
lan. Oprawcy nasi mieli wysokie moc-
ne buty, a my w tych byle jakich trepach 
w pośpiechu znalezionych w domu. 

Pamiętam, że nie pozwolono mi 
nawet poszukać w szufladzie czy sza-
fie lepszych pończoch, tylko musiałam 
włożyć jakieś stare, podarte, leżące w 
kącie. Nogi, a szczególnie stopy, mia-
łyśmy skostniałe i zsiniałe. Zapędzono 
nas do wsi Piotrów odległej od naszego 
Janopola o 2 km. Tam czekał już to-

warowy samochód, którym zawieziono 
nas do Lasocina, skąd zabrano Feliksa 
Śliwińskiego. Następnie pojechali do 
Ożarowa, skąd zabrali Władysława 
Szopę, kolegę brata z czasów gimna-
zjalnych. Potem pojechali z nami do 
Janikowa, skąd zabrali Jadwigę Tużnik 
i zawieźli nas wszystkich do sando-
mierskiego więzienia, którego widok i 
okrutne obejście się z nami jego obsłu-
gi wywarły na nas przerażające wra-
żenie. Rozłączono nas, przydzielając 
każdego do innej celi. 

Tak nagłe przejście z życia względ-
nej wolności, bo była to przecież oku-
pacja niemiecka, i przejście do osobi-
stej niewoli wywołało u nas szok. Chwi-
lami wydawało mi się, że to wszystko 
niemożliwe, że to jest jakby jakiś kosz-
marny sen. A jednak była to realna 
rzeczywistość i trzeba było zacząć żyć 
w tak odmiennych warunkach od do-
tychczasowych. Stwierdzam, że z prze-
ogromną trudnością przeżywało się 
każdy dzień, tak w więzieniu, jak też 
później w obozach koncentracyjnych. 

Pożerała nas tęsknota w obozach 
za swoimi najbliższymi. Więzienie znaj-
dowało się jeszcze w kraju rodzinnym, 
ale obozy koncentracyjne były już na 
obczyźnie i wrogiej nam ziemi. Obcy 
język, inna kultura i mentalność obsłu-
gi powodowały wprost nie do opisania 
rozpacz i tęsknotę za ojczyzną, za oj-
czystym językiem i wszystkim tym, co 
polskie. Nostalgia w tak straszliwych 
warunkach pozbawiała nas po prostu 
sił i chęci do życia. Całe noce płaka-
łyśmy. Pan Bóg tylko nas pocieszał 
przecudnymi snami, kiedy udręczone 
trochę zasypiałyśmy. Nie wiem, czy 
wszyscy mieli takie sny, bo co do mnie 
się odnosiło, to tak. Śnił mi się zawsze 
nasz dom rodzinny, rodzice, siostra 
Teresa, nieżyjący brat, lasy, pola, łąki, 
uroczystości rodzinne, tak jak dawniej 
bywało. Choinka, kościół, nabożeń-
stwa i różne inne przepiękne sny mia-
łam. Budził mnie z tych cudowności ryk 
syreny o godzinie 5 rano. 

O dalszym rozkładzie dnia napiszę 
później, teraz muszę cofnąć się jeszcze 
do pobytu w więzieniu. Przesłuchiwana 
byłam trzykrotnie. Pytano mnie o spra-
wy konspiracyjne, o członków organi-
zacji. Pokazywano mi zabrane od nas z 
domu zdjęcia brata z kolegami gimna-
zjalnymi. Domagano się podania ich 
nazwisk itp. Na wszystkie pytania od-
powiadałam przecząco: “nie wiem nic, 
nie znam absolutnie tych osób, są mi 

całkiem nieznane”.
Podczas drugiego przesłuchania, 

gdy uparcie wszystkiemu znów prze-
czyłam, myśląc o tym, niech mnie na-
wet zabiją, nie wydam nikogo. Wtedy 
jeden ze zbirów przesłuchujacych mnie 
chwycił pałkę, zerwał się z krzesła i za-
mierzył się na mnie rycząc: “kłamiesz!” 
i za ułamek sekundy byłby mnie walił 
tą pałą w głowę. Lecz olśniła mnie myśl 
o Matce Bożej. Pomyślałam: “Mateńko 
Najświętsza, ratuj mnie!” i stał się po 
prostu cud. Zbir rzucił pałę i wypchnął 
mnie za drzwi. 

Trzecie przesłuchanie, czyli ostatnie 
przed wysyłką do obozu w Ravens-
brück. Przyszedł wtedy jakiś cywil, wy-
wołał mnie na korytarz, zadał kilkana-
ście pytań, na które też odpowiedzia-
łam, że nic nie wiem. Zapisał sobie tyl-
ko coś w notesie i kazał wrócić do celi. 

Teraz zacznę od warunków lokalo-
wych więzienia. Więzienie to mieściło w 
Sandomierzu, w dawnym starym zam-
ku, o grubych zimnych murach. Wil-
goć, zatęchłe powietrze, nieprzewie-
trzone nigdy. Za posłanie służyły nam 
maty plecione ze słomy, które trzeba 
było rozkładać na posadzce na noc, a 
rano składać na stos w kącie celi.

W kocach, matach wszędzie łaziły 
wielkie wszy, które nas żarły, po nocach 
spać nie dawały. Ogromnie dawało 
nam się też we znaki nader rzadkie 
wyprowadzanie nas, dla załatwiania 
potrzeb fizjologicznych, co często było 
powodem chorób jelit, żołądka, pę-
cherza i nerek. W celi znajdował się 
wprawdzie tak zwany po więziennemu 
kibel, taki przenośny kocioł, lecz nie 
wolno było w niego załatwiać ,,grub-
szych” potrzeb fizjologicznych.

Stosunek więźniarek wobec sie-
bie był różny. Pozostawiał wiele do 
życzenia, gdyż pochodziły z różnych 
sfer społecznych. Celowo mieszano 
więźniarki polityczne ze zbrodniarka-
mi, złodziejkami, prostytutkami - dla 
większego udręczenia nas. Niektó-
re z nich odsiadywały wyroki jeszcze 
przedwojenne. Okropny element, 
wrogo usposobiony do “paniuś”, jak 
nas nazywały. Mieszano takie róż-
nego rodzaju kobiety dla większego 
udręczenia słabszych, niepotrafiących 
się kłócić, bić, kraść, przeklinać itp. 
Osoby szlachetnego pochodzenia czy 
pobożne były prześladowane przez 
współwięźniarki pochodzące z margi-
nesu społecznego.

Cdn.
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MUZYKA ULICY

 Istnieje wiele zjawisk dźwiękowych 
będących nieodłączną częścią miasta, 
a każde miejsce wydaje się brzmieć 
inaczej. Niekiedy zwróci naszą uwagę 
szum ulicy, dźwięki tramwajów, klak-
sonów, sygnalizacji świetlnych. Kolej-
nym razem poruszy nas gwar i dźwięki 
świadczące o sposobach komunikowa-
nia się ludzi, w innym zaś miejscu od-
kryjemy klimat, jaki tworzą znane nam 
powszechnie utwory. W miastach usły-
szymy przecież zorganizowane koncerty, 
dźwięki dochodzące ze sklepów, knajp, 
samochodów, jak również te dobiega-
jące z telefonów niektórych spacerowi-
czów. Pewne miejsca wydają się wręcz 
nie istnieć bez towarzystwa konkretnych 
melodii i głosów.

Bardzo obrazowym przykładem 
mogą być tu występy muzyków ulicz-
nych. Przeważnie są to artyści występu-
jący solo, grający (czasem jednocześnie 
śpiewający) na skrzypcach, gitarze, 
akordeonie, choć pojawiają się również 
instrumenty bardziej orientalne, jak na 
przykład tank drum czy harfa celtycka. 

Wśród nich spotkać możemy zarówno 
mieszkańców danego miasta, okolicz-
nych miejscowości, a nawet obcokrajow-
ców. Twórcy zdają się pojawiać głównie 
w okolicach rynku oraz przy głównych 
węzłach komunikacji pieszej. W okresie 
świątecznym muzyków usłyszymy nawet 
przy cmentarzach. W Polsce rzadko na-
tomiast spotkamy się z muzykowaniem 
w środkach komunikacji miejskiej, co w 
wielu miastach europejskich jest dość 
częstą praktyką.

Niejednokrotnie mijamy muzyków, 
pospiesznie przemykając pomiędzy uli-
cami. Często, mimo zabiegania, zwra-
camy uwagę na towarzyszącą nam 
przez tę chwilę melodię. Nieraz już do 
końca dnia nucimy usłyszany utwór, 
choć nie zawsze są to pożądane przez 
nas kawałki. Niewątpliwie jednak mu-
zyka grana na żywo rezonuje w nas, 
wnika w podświadomość. a tym samym 
pozostaje w nas na dłużej. 

Intrygujące w tym zjawisku są chwi-
lowość, ulotność i spontaniczność. Jest 
to przecież twór bardzo naturalny. Ni-

Przestrzeń ulicy to przestrzeń zmysłów. Refleksyjny spacer po mie-
ście z pewnością jest w stanie poruszyć w nas całą gamę wrażeń i 
wzbudzić głęboko ukryte emocje. Dzieje się tak za sprawą ogrom-
nej ilości barw, zapachów oraz dźwięków, które oferuje nam miasto, 
a które mnożą się naturalnie, przenikając się na wszelkie możliwe 
sposoby. Niektóre mieszanki będą przytłaczające, inne relaksują-
ce, jedne mogą być przejawem dynamicznego funkcjonowania, inne 
ospałości pewnych miejsc i zawieszenia w nich czasu. W zależności 
od pogody, naszego nastroju, stylu życia, celów, jakie aktualnie nami 
kierują, dostrzegamy różnorodne kompozycje, które miasto oferuje 
naszym zmysłom.

W POGONI ZA TRADYCJĄ

gdy nie mamy pewności, czy napotka-
my muzyka, a jeśli tak, to czy będzie 
to ten, którego już kojarzymy, czy ktoś 
zupełnie nowy. Chwilowość z kolei zwią-
zana jest z naszym trybem życia. Mu-
zyka na ulicy jest nam proponowana. 
Najczęściej zwalniamy kroku, by jej po-
słuchać, ale nie jesteśmy zobowiązani 
do zatrzymania się na dłużej. Już samo 
miejsce, dość tranzytowe, daje nam peł-
ną dowolność wyboru. Dzięki temu na 
ogół nie męczymy się ulicznym muzyko-
waniem. Ulotność może wręcz wpływać 
na poczucie niedosytu zjawiska, a tym 

samym budzić w nas ciekawość. 
Ulicznych muzyków, określanych 

jako buskerzy (ang. busker), można 
skojarzyć z dawnymi dziadami wę-
drownymi, śpiewakami jarmarcznymi 
czy przedwojennymi kapelami po-
dwórkowymi. Znane są również inne 
określenia, jak Spielmann czy Bänkel-
sänger na terenach niemieckojęzycz-
nych, oraz cantibanchi we Włoszech, 
którzy stając na ławce, śpiewali pieśni 
nowiniarskie. Wielu z nich miało ze 
sobą specjalne plansze z rysunkami, 
na które wskazywali podczas odpo-
wiedniego fragmentu tekstu. Niekiedy 
w postaci ulotek sprzedawali i udo-
stępniali swoje utwory z instrukcją, na 
jaką to powszechnie znaną melodię 
należy dany utwór śpiewać. Dawni 
muzycy uliczni zajmowali się jedno-
cześnie akrobatyką bądź na przykład 
żonglerką. Nieraz nawet publiczna 
usługa wyrywania zęba okraszona 
była przyśpiewkami, co sprawiało, że 
całe wydarzenie stawało się widowi-
skiem. 

źródło: plfoto.com źródło: natemat.pl źródło: agendacarioca.com.br
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Dziś występy uliczne muzyków są profesją samą w sobie. 
Zwykle atrakcyjne dla słuchaczy, są także przyjemnością dla 
wykonawców. Niektórzy z nich ulicę traktują jak miejsce prób, 
inni zaś grają tu pełnowymiarowe koncerty, prezentując na-
prawdę wysoki poziom. Pieniądze często okazują się być war-
tością dodaną do realizowanej pasji. Repertuar jest bardzo 
zróżnicowany. Najczęściej usłyszymy ballady rockowe, wyko-
nania klasyczne bądź współczesne przeróbki folkowe.

Sztuką ulicy teoretycznie zajmować się może każdy, kto 
ma predyspozycje i chęci. W wielu miastach Europy jednak, 
gdzie takie muzykowanie obecne jest na dużo większą skalę, 
odpowiednie przepisy regulują uliczne występy. Artyści muszą 
posiadać odpowiednie, najczęściej płatne, pozwolenia. W 
Polsce należy o tym pamiętać, grając we Wrocławiu, Krakowie 

i Gdańsku. Co ciekawe, w stolicy Małopolski okazuje się być 
ono dużo mniej kosztowne, jeżeli artysta deklaruje wykonywa-
nie lokalnego folkloru.

Nie jest to jednak lekkie zajęcie, a doświadczenie życia 
ulicznego bywa wręcz niebezpieczne. Muzycy nieraz „na stre-
eta” wychodzą dopiero po północy. W konfrontacji z innymi 
grupami współdzielącymi ulicę, jak na przykład drobnymi 
handlarzami, często muszą zrezygnować z dogodnego miej-
sca. Motywem prowokującym bywa odmienne pochodzenie 
lub pojawienie się po raz pierwszy w danym miejscu. Okazuje 
się, że na decyzję o graniu danego dnia nie ma szczególnego 
wpływu pogoda ani pora dnia. Zarobki podobno nie są od 
tego zależne. Większe znaczenie mają dni świąteczne oraz 
odległość od innych „punktów muzycznych” danego dnia. 

Wielu artystów to ludzie młodzi. Często poza grą na ulicy 
kształcą się muzycznie. Ich pierwsze występy niejednokrotnie 
związane były z wyjazdami wakacyjnymi, kiedy to dorabiali na 
przysłowiowe „piwo”. Dziś twórczość uliczna to dla nich for-
ma zarobku, ale również przyjemność. Oswajają się z szerszą 
publicznością, próbują się w sztuce improwizacji muzycznej, 
zdobywają kontakty, ale jest to też motyw dowartościowują-

cy. Studenci akademii muzycznych rekompensują sobie w ten 
sposób i równoważą wymagające podejście ich nauczycieli 
akademickich. Na ulicy grają swobodnie, bawią się muzyką, 
zbierając przy tym liczne komplementy. To, co obecnie wyko-
nują na ulicy, to utwory powszechnie znane, szybko wpadają-
ce w ucho przechodniów, choć czasami porywają się na nowe 
aranżacje utworów klasycznych oraz improwizacje.

W podobny sposób zaczynało wiele przyszłych sław muzycz-
nych. Polacy to na przykład Gienek Loska, Maciej Maleńczuk, 
Witek Muzyk z Ulicy, Gabriel Fleszar, Witold Szymański, Zbi-
gniew Hołdys, Mateusz Goli, ale również muzycy światowi – Luc-
kyChops, Leo P, Justin Bieber czy George Michael. Może warto 
więc czasem wsłuchać się w uliczne melodie… Może na naszych 
oczach kształci się kolejny, wielki talent muzyczny.        Liwia Sus
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