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NIEMCÓWKA I PRZYSIÓŁEK SZCZURY
Historia Niemcówki sięga 130 lat. Nie jest to stara wieś,
wcześniej rosły tu lasy. Nabył je Żyd Mintz i zaczął karczować. Od jego nazwiska powstała nazwa miejscowości

Mincówka, po wojnie przekształcona na Niemcówkę.
Niemcówka liczy 16 numerów i mieszka tu 45 osób, przysiółek Szczury ma 3 numery i 6 mieszkańców.

NASZE DZIEDZICTWO - NASZA CHLUBA
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Kapliczka
w Niemcówce
Kapliczka rodziny Kwiatkowskich znajduje się w środku wsi
Niemcówka, przy drodze, obok dawnych zabudowań rodziny. Została odsłonięta i poświęcona w 1953 roku.
NA RODZINNEJ PLACÓWCE
Figura pochodzi z Janikowskiego Ośrodka Kamieniarskiego.
Na wysokim postumencie, złożonym z czterech bloków kamiennych różnej kubatury, osadzony jest krzyż. – Nie wiem, w jakiej intencji ojciec ufundował kapliczkę – opowiada Helena Kwiatkowska
z Niemcówki. - Mówił, że to ciekawe miejsce i warto je uwiecznić.
Ojciec Heleny Kwiatkowskiej, Bolesław, kilka razy budował się
przed wojną i w czasie wojny. Przez te tereny przechodził front
i wszystko zniszczył. Po wojnie pan Bolesław wrócił na rodzinne
śmieci, chociaż pozostali bracia stąd wyjechali.
Na starej placówce, gdzie stał stary dom jego rodziców, postanowił postawić nowy budynek z kamienia janikowskiego ciosanego w kształcie pustaków. Niebawem zaczął powiększać gospodarkę. Kupił pole po drugiej stronie starej posesji i wybudował od
podstaw wszystkie budynki. Rodzinną placówkę postanowił jednak
upamiętnić. Postawił na niej kapliczkę.
Z WARSZTATU MISTRZA JÓZEFA
Bolesław Kwiatkowski przyjaźnił się ze znanym kamieniarzem z
pobliskiego Janikowa, Józefem Dąbrowskim. To u niego zamówił
kapliczkę według najlepszych wzorców w ówczesnym czasie. „Cokół składa się z trzech płyt ułożonych schodkowo, z których wyrasta
czterościenny blok zdobiony w zwieńczeniu – czytamy w monumentalnej pracy, albumie „Przeszłości znaki przydrożne” Józefa Myjaka,
Patrycji Sus - Lutyńskiej i Mariana Susa. „Z niego wyłania się krótka
wieżyczka, na której wspiera się pionowa belka krzyża. Na skrzyżowaniu z poziomą przymocowana jest pasyjka. We frontowej ścianie
postumentu nisza zakończona górą dwuspadowym wcięciem”.
Autorzy monografii piszą, że podobne krzyże stawiano na terenie gminy Ożarów do lat sześćdziesiątych XX wieku. Powstawały
najczęściej w warsztatach kamieniarskich Dąbrowskich, Roleckich
i Wolskich.
CZŁOWIEK ŚWIATŁY
I RELIGIJNY
Helena Kwiatkowska wspomina
ojca jako człowieka o szerokich horyzontach, otwartego i światłego. Tata był religijny, miał dużo książek
– opowiada. - Wspominam z młodości zimowe wieczory, gdy czytał
nam „Trylogię” Henryka Sienkiewicza. Walczył o Lwów w 1939 roku.
Został odznaczony, był radnym powiatowym, gminnym, potem ławnikiem. Dość dużo chciał zrobić dla
społeczności lokalnej. Jeździł, starał
się, przemawiał. Zapraszał ludzi, by
wspomagali mieszkańców. Takie
było ojca zadanie
Widocznie to wszystko wpłynęło na powstanie kapliczki. Innych
konkretnych powodów nie było.
Miał taką chęć, by powstało coś
ważnego dla ludzi.

Poświęcenie figurki ufundowanej przez Bolesława i Helenę Kwiatkowskich, 1953. Od lewej stoją: Jan Wojtal,
przed nim Michał Kurasinski, Michał Ptak, Władysław Śliwiński, mężczyzna z synem i córką z białą kokardą we
włosach to Władysław Wójcik, przyjaciel Bolesława, za nim na drugim planie Józef, brat Bolesława. Celebrował
uroczystość ks. Oktobrowicz, proboszcz parafii Janików; przed nim stoją dzieci: Janina Śliwińska (Wójcik), Marian Teter. Po prawej stronie za dziećmi Julianna Wojtal z synami.

Napis na kapliczce głosi: „Jezu, Króluj Nam”. Z boku nazwiska: „Fundatorzy tej figury B. Kwiatkowski syn Ignacego i Józefy z Otrębów i żona Helena
z Mizerów 1953”.
SPOTKANIA NA MAJÓWKACH
Sołtys Niemcówki Mirosław Otręba mówi, że kapliczka jest własnością
rodziny Kwiatkowskich. To najbliższe osoby odnawiają ją, sprzątają, umajają.
Dotychczas kapliczka była remontowana własnym sumptem rodziny.
- Gdyby odnawiała rodzina Dąbrowskich, z którymi przyjaźniliśmy się, to
by inaczej wyglądała – nie ukrywa Helena Kwiatkowska. - W tej rodzinie
tradycje kamieniarskie w dobrym stylu kontynuują bracia Jarosław i Józef.
Robią rzeczy na cały świat. Mają mnóstwo przyjaciół, znajomych, są wielkimi
ludźmi na tym terenie, których zapamięta historia. Zmarł ich ojciec Henryk,
syn Józefa. Niedawno zmarła babcia i matka braci Dąbrowskich.
Od dawnych czasów mieszkańcy spotykają się przy kapliczce na majówkach.
NA STAREJ FOTOGRAFII
Kwiatkowska - 8. Poświęcenie figurki ufundowanej przez Bolesława i Helenę Kwiatkowskich, 1953 r. Od lewej stoją: Jan Wojtal, przed nim Michał
Kurasiński, Michał Ptak, Władysław Śliwiński, mężczyzna z synem i córką z
białą kokardą we włosach to Władysław Wójcik, przyjaciel Bolesława, za
nim na drugim planie Józef, brat Bolesława. Celebrował uroczystość ks. Jan
Oktobrowicz, proboszcz z parafii Janików; przed nim stoją dzieci: Janina Śliwińska (Wójcik), Marian Teter. Po prawej stronie za dziećmi Julianna Wojtal
z synami. Na tle figurki pani Kasicka i Stawiarska, a wyżej Wanda Śliwińska,
Wanda Wójcik i Wiktoria Grudzień. Na pierwszym planie w chusteczkach
panie Siwek i Wójcik, za nimi Krystyna Wójcik, obecnie 85-letnia seniorka.
Kwiatkowska – 9. Na tle figurki pani Kasicka i Stawiarska, a wyżej Wanda Śliwińska, Wanda Wójcik i Wiktoria Grudzień. Na pierwszym planie w
chusteczkach panie Siwek i Wójcik, za nimi Krystyna Wójcik.
Ksiądz Jan Oktobrowicz, który poświęcił figurkę w Niemcówce, urodził
się 14 grudnia 1913 roku w Staszowie. Ukończył Gimnazjum Męskie Kurii
Diecezjalnej w Sandomierzu w 1932, Wyższe Seminarium Duchowe w Sandomierzu 1932-1937, święcenia kapłańskie otrzymał w 1937 roku. Pracował w parafiach: Baćkowice, Starachowice, Wąchock, Radom. Proboszczem
w Janikowie był w latach 1949-1954, następnie w parafii Mniszów, Wojciechowice, Przedborze. Honorowy Kanonik Opatowskiej Kapituły Kolegiackiej.
Zmarł w 2003.
Przed kapliczką modlił się ksiądz kanonik Marian Kukiełko, urodzony w
1928 roku, zmarł w 2016, wyświęcony w 1954, przez wiele lat proboszcz
parafii w Janikowie.
A. Nowak
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Zmarł
najstarszy mieszkaniec gminy
Przed świętami Bożego Narodzenia zmarł najstarszy mieszkaniec gminy Ożarów, 104-letni
Władysław Chruściak z Zawady.
Władysław Chruściak urodził
się 29 kwietnia 1915 roku w Zawadzie. Był trzecim dzieckiem Katarzyny i Jana, którzy pochodzili
z okolic Zawichostu. Miał dwie
siostry, Genowefę i Bogusławę,
oraz dwóch braci, Jana i Stefana.
Tylko on żył z całej piątki.
W okresie II wojny światowej Władysław Chruściak był
uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 roku. Okupację
przeżył jako jeniec obozu w Ostaszkowie, a następnie po
wymianie jeńców w hitlerowskim Stalagu w Neubrandenburgu. Przyszłą żonę Feliksę z domu Wilk poznał podczas
pobytu na przymusowych robotach w Nustrowie koło Rostocku.
Był rolnikiem, od młodości zajmował się też murarką.
W zawodzie tym pracował około 75 lat. Jego pasją była
muzyka. Grał na klarnecie i saksofonie ze swoją kapelą
na weselach i zabawach tanecznych. Żona zmarła mu w
2000 roku.
Władysław Chruściak osierocił dwie córki, Danutę i Janinę, dwie wnuczki, Monikę i Annę, dwóch wnuków, Jarosława i Jakuba, a także ośmioro prawnucząt: Łukasza,
Jakuba, Karinę, Mateusza, Tymona, Michała, Jana i Szymona.
Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Władysława Chruściaka.
O Władysławie Chruściaku pisaliśmy między innymi w
dwóch ostatnich numerach „Ożarowa”.
A. Nowak

Integracja międzypokoleniowa
w Tominach

11 lipca w Ośrodku Promowania Przedsiębiorczości Rolnej
w Sandomierzu podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Wśród 14 szczęśliwych grup znaleźliśmy się i my – Rada Sołecka Tomin. Nasz
projekt „Integracja międzypokoleniowa” zyskał akceptację Fundacji. Przystąpiliśmy do działania.

Głównym celem naszego projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa jak największej liczby mieszkańców w różnych przedziałach wiekowych, chęć oderwania ludzi
od monotonii życia codziennego i przekonania ich o wartości
i atrakcyjności spotkań w miłym towarzystwie i w przyjaznych
warunkach.
W ramach projektu stworzyliśmy przyjazne miejsce spotkań
towarzyskich, warsztatów i uroczystości poprzez zakup stołów,
krzeseł, grzejników oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy
wiejskiej. Zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne - dzielenie się
wiedzą na temat przygotowywania pierogów i pieczenia chleba
cieszyły się dużym zainteresowaniem, w szczególności degustacja. Dalej warsztaty rękodzieła - tworzenie koronkowych ozdób
choinkowych, choć listopadowa pogoda znacznie wpłynęła na
frekwencję. Następnie Dzień Seniora - szczególnie ważny dla
naszych seniorów, którzy mogli się spotkać w swoim towarzystwie, powspominać dawne czasy, porozmawiać o dniu dzisiejszym. Ponadto tworzyliśmy wieniec dożynkowy, przekazując
nowicjuszom tajniki wicia wieńca i wspólnie wystąpiliśmy na
dożynkach gminnych, prezentując nasze dzieło i stół z własnymi produktami. Spotkania były wspaniałą okazją nie tylko do
nauki, ale i integracji międzypokoleniowej.

Rezultatem projektu była aktywizacja społeczności Tomin i
zacieśnienie więzi międzypokoleniowych. Bez względu na różnicę wieku tominianie chętnie spotykali się i realizowali zaplanowane działania dla dobra miejscowości i jej mieszkańców.
Angażowali się w każde przedsięwzięcie, dzielili się wiedzą,
przygotowywali produkty i potrawy. Zakupione dobra zapewniły miłe i wygodne spędzanie wolnego czasu w gronie przyjaciół
z sąsiedztwa.
Odbiorcami projektu byli mieszkańcy naszej miejscowości, dorośli, młodzież, dzieci, uczestnicy warsztatów i spotkań
okolicznościowych, ale również inni mieszkańcy naszej gminy i okolic. W zaplanowanych działaniach brały udział głównie kobiety. Nie było to jednak regułą. Okazało się, że także
niektórzy mężczyźni, którzy na co dzień służyli pomocą, byli
zainteresowani warsztatami kulinarnymi czy wiciem wieńca
dożynkowego.
Partnerami w realizacji naszego projektu były: Urząd Miasta, który udostępnia nam Świetlicę Wiejską, Bank Spółdzielczy
w Ożarowie, który wsparł nasze działania finansowo; nasza
radna – pani Halinka, która wspierała nas dobrą radą i dzieliła się swoim doświadczeniem w realizacji projektu oraz KGW
Tominy, którego członkinie wykonały szereg prac na rzecz projektu.
Projekt trwał od lipca do końca listopada. To już nasza druga
przygoda z Fundacją, a mamy nadzieję, że nie ostatnia.
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XIX Finał Szlachetnej Paczki za nami

Ulicami Ożarowa przeszli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki, by propagować akcję „Życie jest bezcennym darem”. Rozdawali mieszkańcom ulotki i
zaproszenia na badania.
- Rak piersi jest jednym z trzech rodzajów raka, który podlega profilaktyce – mówi dyrektor szkoły Katarzyna Swacha.
- Przekaz młodych ludzi był taki, aby wszyscy pamiętali o
profilaktyce. Zachęcali swoje mamy, babcie, kobiety ze swojej
rodziny, by nie zapominały o badaniach.
Akcja rozpoczęła się o godzinie 9.00 w szkole. Wzięły
w niej udział dziewczęta, począwszy od klasy szóstej szkoły
podstawowej do trzeciej liceum. Wykład wygłosił doktor nauk
medycznych, ginekolog Leszek Smorąg ze Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii w Kielcach. W spotkaniu wzięli udział:
burmistrz Marcin Majcher, przedstawiciele Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z terenu miasta Ożarowa, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie, Klubu
Amazonek z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Po wykładzie doktora Leszka Smorąga kilka słów do młodzieży skierowały panie z Klubu Amazonek. Pokazały krótki
film i plansze dydaktyczne. Następnie młodzież oraz nauczyciele, pracownicy, zaproszeni goście przeszli ulicami miasta.
Akcja zakończyła się przejściem do Domu Seniora, gdzie doktor Leszek Smorąg zachęcał do badań najstarsze pokolenie
gminy.
Burmistrz Marcin Majcher przypomina, że zjawiska i statystyki są nieubłagane. Mówią o znacznym rozwoju chorób
nowotworowych, szczególnie chorób narządów rodnych. Stąd
też pod hasłem „Życie jest bezcennym darem” odbył się marsz
propagujący zdrowy styl życia, badania profilaktyczne, okresowe.
- Namawiamy i zalecamy, by dziewczynki i kobiety korzystały z badań i by we wczesnym etapie mogły wykryć ewentualne choroby – mówi burmistrz. - Szczególnie apelujemy do
dziewcząt i kobiet z grupy ryzyka, gdzie w poprzednich pokoleniach występowała choroba. Powinny poddać się badaniom
lekarskim, analitycznym, by wykluczyć tę chorobę.
(an)

Pierwszaki to coroczna akcja o bezpieczeństwie zorganizowana
przez Echo Dnia w sali widowiskowej MGOK-18.10.2019

Mnóstwo wrażeń, emocji oraz ciężkiej pracy towarzyszyło
wolontariuszom XIX Edycji Szlachetnej Paczki w Ożarowie. Do
projektu w tej edycji zostało włączonych 50 rodzin z terenu miasta i gminy Ożarów. 24 wolontariuszy już od września odwiedzało zgłaszane rodziny. Schemat pracy z rodziną określa Stowarzyszenie WIOSNA, które swoją siedzibę ma w Krakowie, a
jego pracownicy dbają o to, aby standardy pracy wolontariuszy
z rodzinami były utrzymane.

Skąd biorą się rodziny w Szlachetnej Paczce? Otóż każda
osoba prywatna oraz instytucja może zgłosić rodzinę, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji, wypełniając odpowiedni
dokument i uzyskując zgodę od rodziny na wizytę wolontariusza. Następnie lider Rejonu przydziela konkretnego wolontariusza do konkretnej rodziny. Po pierwszej wizycie i zapoznaniu się
z zastaną sytuacją wolontariusz podejmuje decyzję o włączeniu
lub niewłączeniu poznanej rodziny do projektu. Decyzję podejmuje w oparciu o takie stanowiska, jak: kryterium określone przez Stowarzyszenie WIOSNA (choroba w rodzinie; chore,
niepełnosprawne dziecko w rodzinie; rodzina wielodzietna; start
w samodzielność; zdarzenie losowe; starość i osamotnienie; samodzielny rodzic), postawę rodziny względem sytuacji, w której
się znalazła, oraz dochód. Każde zgłoszenie traktowane i rozpatrywane jest w sposób indywidualny. W przypadku decyzji o włączeniu danej rodziny do projektu wolontariusz zapoznaje się z
dokładnymi jej potrzebami, a następnie szuka darczyńców, którzy te potrzeby zapewnią. Darczyńcami są z reguły grupy osób.
Według danych zebranych podczas Weekendu Cudów, czyli
najbardziej oczekiwanego przez wszystkich czasu, kiedy to właśnie wręczane są paczki rodzinom (jest to zawsze drugi weekend
grudnia), średnia ilość osób tworząca Szlachetną Paczkę dla
jednej rodziny wyniosła 38, natomiast średnia wartość paczki
to 3149 zł. Jednak sami wolontariusze i darczyńcy to nie wszystko. Podczas Weekendu Cudów niezbędni są pomocnicy, którzy
włączają się w organizację i przebieg tego wydarzenia. Nieocenioną pomoc otrzymujemy od Zespołu Szkół w Ożarowie im.
Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie mieści się nasz magazyn, do
którego przyjmowane są paczki od darczyńców, a następnie
dostarczane do rodzin. Jest to miejsce, w którym wolontariusze i
darczyńcy mogą się spotkać i porozmawiać przy kawie i ciastku,
a także zjeść ciepły posiłek przygotowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Wyszmontowa. W tym gorącym czasie wspierają
nas również kierowcy ze swoimi dostawczymi samochodami,
którzy wspólnie z wolontariuszami dostarczają paczki do rodzin.
Niezmiennie cieszy fakt, że podczas każdej edycji znajdują się
osoby, które chcą podzielić się swoim wolnym czasem, chęciami, pozytywną energią i niejednokrotnie wkładem finansowym
w organizację i przebieg Weekendu Cudów Szlachetnej Paczki,
którym to osobom serdecznie dziękuję.
Katarzyna Czesna-Wójcik, lider Rejonu Szlachetnej Paczki w Ożarowie
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Jednolita obsługa administracyjna
Obiekty sportowe
do wspólnego zarządu
Nie milkną echa sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej,
która była poświęcona problemom zarządzania obiektami sportowymi i sytuacji Klubu Sportowego „Alit”. Problem kultury fizycznej i sportu jest trudny, bo na tę działalność potrzebne są odpowiednie pieniądze, a apetyty
wzrastają w każdej dziedzinie.
- U nas niektórzy radni proponują utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, co wiązałoby się ze
zwiększeniem kadrowym, zatrudnieniem kilku osób i jednocześnie ze wzrostem kosztów – mówi burmistrz Marcin
Majcher. - My przekonujemy radnych, by Klub Sportowy „Alit” prowadził edukację, szkolenia, natomiast jego
część gospodarcza przeszłaby do działalności Krytej Pływalnia „Neptun”.
Łącząc dwa podmioty, gmina zachowałaby zarządzanie i jednolitą obsługę administracyjną, czyli nie przybyłoby etatów. Mogłaby jeszcze zatrudnić trzy osoby
do działalności gospodarczej, czyli obsługi technicznej,
prowadzenia remontów, porządków, koszenia. W ten
sposób gmina odciążyłaby zarząd KS „Alit” od działalności gospodarczej, by mógł się on zająć działalnością
sportową, rekreacyjną, a nie prowadzeniem działalności
gospodarczej. Tym bardziej, że zarząd działa społecznie
i nie pobiera żadnych środków.
Burmistrz Marcin Majcher zdaje sobie sprawę z tego,
że Klub Sportowy wymaga ogromnych nakładów finansowych na remonty, modernizację, doposażenie placówki. Mogłaby się tym zająć odpowiednio powołana grupa.
Ostatnio duże jest zainteresowanie klubem. Na wybory przychodzi blisko 80 osób, gdy wcześniej pojawiało
się niespełna 30. Jest spora liczba członków. Wiele osób
utożsamia się z klubem, duża jest grupa kibiców. - Nie

Tradycyjne Święto Ziemniaka oraz otwarcie świetlicy odbyło się w
Wyszmontowie19.10.2019

da się jednak funkcjonować społecznie w każdej dziedzinie, chociaż trzeba pochwalić nasz zarząd – nie ukrywa burmistrz Marcin Majcher. - Mamy doskonałe wyniki.
Czwarta liga utrzymuje się na jakimś poziomie. Mamy
znaczne rzesze ludzi młodych, którzy wybijają się z naszej gminy i są w stowarzyszeniach sportowych, zawodowych, między innymi w „Koronie” Kielce, KSZO Ostrowiec. I tym chłopcom trzeba dać szansę, by się rozwijali,
współpracując z najlepszymi zawodnikami w naszym
województwie.
Marcin Majcher przyznaje, że są stali sponsorzy, jest
Cementownia, która wspiera sport. Liczy jednak na większą liczbę sponsorów, chociaż zdaje sobie sprawę z tego,
że nie wszystkie firmy znajdują się w odpowiedniej kondycji ekonomicznej. Trudno więc oczekiwać wsparcia od
nich. Niektórzy szefowie firm sympatyzują ze sportem,
starają się pomagać, ale nie są w stanie przeznaczać
gotówki na funkcjonowanie klubu.
A. Nowak

Modernizacja dróg na dużą skalę
Tylko w drugiej połowie 2019 roku około 3 mln zł
będzie kosztować przebudowa i modernizacja ponad 7
kilometrów dróg w gminie.
- Gmina otrzymała środki finansowe na realizację
dróg, które powinny być wykorzystane jeszcze w tym roku
– mówi burmistrz Marcin Majcher. - Warunki pogodowe
sprzyjają pracom. Oprócz dróg asfaltowych modernizujemy trochę nawierzchnie żużlowe w miejscowości Sobów.
Burmistrz Marcin Majcher z zadowoleniem wypowiada się o modernizacji dróg wiodących przez wąwozy. -To
bardzo przemyślana inicjatywa – wyjaśnia. - Może niewiele osób korzysta z tych odcinków dróg, ale ci, którzy
w tym rejonie prowadzą działalność rolniczą, czasem na
krawędzi bezpieczeństwa, korzystają z tych odcinków.
Często czytamy w prasie o wypadkach i zdarzeniach w
miejscach, gdzie jest trudna konfiguracja terenu. A, jak
wiadomo, nie każdy sprzęt rolniczy jest w odpowiednim
stanie technicznym. Często ten starszy sprzęt ma nieodpowiednie oprzyrządowanie do warunków, które musi
spełnić na tych odcinkach dróg, więc często dochodzi do
wypadków, nawet śmiertelnych. I to bardzo słuszne, że te
odcinki dróg wojewoda pozwoliła wesprzeć.
Największa inwestycja wykonywana jest w Sobótce.
Blisko 2 km drogi w kierunku Bożęcina będzie kosztować
prawie 900 tys. zł. W Ożarowie przebudowane zostaną
ulice: Klonowa, Brzozowa, Różana. Łącznie za 621 tys.
zł zmodernizowany zostanie odcinek, którego długość
wyniesie ponad kilometr. 378,8 tys. zł będzie kosztować przebudowa prawie kilometrowego odcinka drogi
wewnętrznej Śródborze - Polesie Mikułowskie, by zabezpieczyć wąwóz lessowy. Podobne prace w wąwozie lessowym, na 650-metrowym odcinku Wólka Chrapanowska
- Jankowice, wyniosą 257,9 tys. zł.
Spore odcinki dróg będą wykonane w Wyszmontowie,
Prusach, Sobowie, Krukowie, Grochocicach. Prace obejmą także drogi w Bożęcinie, ulice Akacjową i Dębową w
Ożarowie.
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Wzrastają opłaty za odpady

Otwarte Strefy Aktywności

Od 1 stycznia wzrastają opłaty za wywóz odpadów segregowanych z 9 do 12 zł od mieszkańca. 30 zł będzie wynosić oplata od mieszkańca za śmieci niesegregowane. Każda
czwarta, piąta i następna osoba w gospodarstwie jest zwolniona z opłaty. Podczas ostatniej sesji Rada Miejska podjęła
uchwałę o zmianie opłat.
- Wzrasta opłata marszałkowska, wzrasta również opłata
za przyjmowanie śmieci na składowisku w Janczycach i za ich
składowanie. Datego jesteśmy zmuszeni podnieść opłatę od
mieszkańca – wyjaśnia burmistrz Marcin Majcher. - Ustawa zabrania finansowania tych przedsięwzięć z budżetu gminy. Stąd
też kwota, stawka, którą wyliczyliśmy, wynosiła 13 zł, radni przychylili się do 12 zł. Będzie to niewielka strata przez jakiś okres.
Trzeba jednak powiedzieć wyraźnie, że czekają nas kolejne
podwyżki związane z kwotami śmieciowymi.
Podczas sesji zastępca burmistrza Paweł Rędziak dokładnie uzasadniał przyczyny podwyżki i podawał konkretne dane
o kosztach funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie
gminy Ożarów. Składają się na niego dwa podstawowe elementy. Jeden to koszty państwa związane z odbiorem odpadów z poszczególnych gospodarstw i ich transportem do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w
Janczycach. -To wykonuje nasza spółka komunalna powołana
do tego celu – mówił zastępca burmistrza. - Realizuje to zadanie w ramach przetargu. Do końca miesiąca będzie ogłoszony
kolejny przetarg na 2020 rok. W związku z sygnałami, które
prezes podaje, spółka nie będzie w stanie złożyć oferty na poziomie 2019 roku. Część pracowników jest na płacach zbliżonych do minimalnej. Od 1 stycznia ta płaca rośnie o 15 proc.,
co powoduje konieczność zwiększenia oferty przetargowej. Z
drugiej strony wzrosły opłaty za wjazd do Regionalnej Instalacji
w Janczycach. Za tonę zawiezionych odpadów w 2019 roku
płaciliśmy 390 zł, od 1 stycznia 2020 – 424 zł. To wynika z tego,
że rząd przyjął stawki, które muszą być odprowadzane przez
instalacje. W 2019 opłata za tonę składowanych odpadów na
wysypisku wynosiła 270 zł, od 1 stycznia wzrasta do 370 zł.
Na drugi element kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami składa się wzrost wagowy odpadów. Od 2013 roku
przybywa systematycznie co roku 100 ton odpadów zmieszanych i 50-80 ton odpadów segregowanych. Na terenie gminy
w 2019 roku Paweł Rędziak przewiduje, że będzie mieć około
2 tys. ton odpadów zebranych i wywiezionych z poszczególnych
nieruchomości. W 2013, kiedy weszła ustawa, było 1400 ton.
Wywożone są spod domów każde wystawiane odpady, oprócz
opon czy odpadów budowlanych. W tym roku nastąpił duży
wzrost wywozu odpadów wielkogabarytowych.

W Czachowie i Maruszowie przy nowych świetlicach powstały Otwarte Strefy Aktywności. Koszt każdej z nich wyniósł
100 tys. zł, przy czym Ministerstwo Sportu dołożyło po 50
tys. zł.
Otwarte Strefy Aktywności składają się z placów zabaw
dla dzieci oraz siłowni plenerowych. – W wyznaczonym terminie zakończone zostały wszystkie prace przy ich realizacji –
mówi burmistrz Marcin Majcher. – Cieszymy się, że otrzymaliśmy pieniądze z ministerstwa na poszczególne placówki,
stąd też w tych miejscach, czyli w Czachowie i Maruszowie,
powstały takie strefy.

A. Nowak

(an)

27.11.2019 -zabawa andrzejkowa w Domu Seniora

Autobus w darze
Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher przekazał Staroście
Opatowskiemu Tomaszowi Stańkowi autobus szkolny do organizacji przewozów lokalnych, które organizuje powiat. Autobus ma kursować na trasach przebiegających przez gminę
Ożarów.
- Samochód ten był we władaniu Klubu Sportowego Alit,
trudno jednak było znaleźć kierowcę i utworzyć stanowisko
do spraw transportu, bo to wiązałoby się z zatrudnieniem
konkretnej osoby – mówi burmistrz Marcin Majcher. - Wobec
tego korzystanie z tego pojazdu stało się dla nas nieopłacalne. Poza tym mieliśmy kilku sponsorów, którzy dowozili
drużynę na mecze. Zapłaciliśmy za przejazd busami, bo były
niskie stawki. Stąd też postanowiliśmy przekazać staroście
pojazd. To autosan o wartości około 40 tys. zł, który jednorazowo może przewieźć około 40 osób, w tym osobę niepełnoprawną na wózku.
Członek Zarządu Powiatu Opatowskiego Andrzej Gajek
podczas sesji Rady Miejskiej podziękował samorządowi za
tę decyzję. - To jedna z form właściwej współpracy między
samorządem gminnym i powiatowym – powiedział. - Autobus był własnością gminy, został przekazany Powiatowemu
Zakładowi Transportu w Opatowie. Będzie służył mieszkańcom gminy i mieszkańcom powiatu. Wszyscy będą odnosić
z tego wymierne korzyści. Zasada: niezgoda rujnuje, zgoda
– buduje w tym przypadku bardzo się sprawdza. Kolejnym
przykładem współpracy było podjęcie przez Radę Miejską
uchwały o dofinansowaniu 2-kilometrowej drogi wybudowanej dla mieszkańców Karsów. Po 10 proc. dokładają powiat
i gmina, 80 proc. – Wojewoda Świętokrzyski. Mamy drogę
przy niewielkich kosztach poniesionych przez gminę i powiat.

12.11.2019 odbył się 7.Ożarowski Bieg Niepodległości
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Budynek po szkole w Glinianach
Gmina Ożarów przejęła od Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Gliniany i Potok budynek po byłej szkole w Glinianach.
Obiekt dalej będzie służył mieszkańcom i znajdą się nim pomieszczenia dla wielu podmiotów.
- Stowarzyszenie Wsi Gliniany i Potok zakończyło swoją działalność w budynku, w którym prowadziło placówkę
szkolną – wyjaśnia burmistrz Marcin Majcher. – Szkoła przestała działać, bo nie było dzieci. Pozostał budynek, który
chcemy przeznaczyć na cele działalności kulturalnej. Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w zebraniu, zgodzili się na wynajęcie części pomieszczeń na gabinet rehabilitacyjny.
W budynku znajdzie swoją siedzibę Filia Biblioteki, która
będzie służyć wszystkim mieszkańcom. Nie zabraknie pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich, by można było
prowadzić zajęcia praktyczne dla kobiet, gospodyń wiejskich. Ponadto będzie tu też miejsce dla młodzieży, powstanie dla niej świetlica. Nowe podmioty, instytucje będą służyć
mieszkańcom Glinian, Potoka i innych miejscowości gminy.
Budynek jest własnością gminy, która dotychczas dzierżawiła go stowarzyszeniu. Ma niezły standard, modernizacji
wymagają tylko sanitariaty. Niezbędny będzie też podział
sieci elektrycznej w pomieszczeniach dla poszczególnych
grup. – Chcemy partycypować w kosztach utrzymania budynku, w którym będzie się znajdować nasza biblioteka –
zapewnia burmistrz.

Agnieszka Kaczmarska
z aktem od burmistrza

(an)

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Marcin
Majcher wręczył Agnieszce Kaczmarskiej z Przedszkola Publicznego w Ożarowie akt nadania na stopień nauczyciela
mianowanego.
Burmistrz Marcin Majcher pogratulował Agnieszce Kaczmarskiej uzyskania aktu. Do gratulacji dołączyli: przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Dragan, wiceprzewodniczący
Adam Młodożeniec.
Agnieszka Kaczmarska posiada wykształcenie wyższe
magisterskie na kierunku pedagogika, studia licencjackie filologia angielska z pedagogiką szkolną, studia podyplomowe - pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika i studia wyższe podyplomowe
na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Agnieszka Kaczmarska ma 8-letni staż pracy w zawodzie.
Obecnie jest zatrudniona w Przedszkolu Publicznym w Ożarowie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka
angielskiego. - W przedszkolu prowadzę zajęcia dodatkowe w ramach Klubu Kreatywnego Przedszkolaka, podejmuję działania promocyjne – mówi. - Praca z dziećmi daje mi
dużą satysfakcję i możliwość rozwoju.

Zbiórka ofiar była przeznaczona na renowację nagrobka
księdza Tomasza Chachulskiego, byłego proboszcza naszej
parafii, który sprawował tę posługę w latach 1916-1919.
Zamysł zrodził się w stulecie śmierci księdza proboszcza,
który zmarł w Ożarowie w styczniu 1919 roku i jego ciało spoczęło na ożarowskim cmentarzu parafialnym. Była to
pierwsza kwesta zorganizowana przez Rycerzy Kolumba w
Ożarowie, którą prowadzili rycerze: Piotr Mazur (Wielki Rycerz), Franciszek Kończyk, Piotr Kowalski, Tadeusz Matyjasek, Marek Mazur i niżej podpisany.
W czasie kwesty zebrano 2550 zł. Pieniądze zostały przekazane komisyjnie i wpłacone na konto parafialne. Ożarowianie do tej inicjatywy podeszli serdecznie i bardzo hojnie,
chętnie wrzucali ofiary do puszek. W imieniu Rycerzy Kolumba oraz naszego kapelana składamy gorące podziękowania
za okazane serce, serdeczność, hojność wszystkim, którzy
wsparli finansowo piękną inicjatywę renowacji nagrobka
księdza proboszcza Tomasza Chachulskiego. Wierzymy, że
nie jest to ostatnia kwesta i czekamy na następne.
Jerzy Cieciura

Gminne zawody w pływaniu

30 września odbyły się Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Ożarowa z okazji 17. urodzin Krytej Pływalni „Neptun”
w Ożarowie. Otwierając zawody, kierownik pływalni Zbigniew
Mistrzyk przypomniał uczestnikom, że budowa obiektu rozpoczęła się w 1999 roku z inicjatywy Burmistrza Ożarowa Marcina Majchera, a zakończyła w sierpniu 2002. W tym czasie
z basenów skorzystało około 900 000 osób, a tysiące dzieci i
dorosłych nauczyło się pływać, co przyczyniło się do poprawy
bezpieczeństwa oraz umożliwiło poprawę kondycji i zdrowia.

(an)

Kwesta Rycerzy Kolumba
na ożarowskim cmentarzu
1 i 2 listopada 2019 roku zorganizowano kwestę na
Cmentarzu Parafialnym w Ożarowie, której inicjatorami byli
Rycerze Kolumba i kapelan naszej rady, ksiądz kanonik Jan
Ziętarski.
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W zawodach wystartowało ponad 60 zawodników. Rywalizowali oni między sobą w trzech konkurencjach i w ośmiu
kategoriach wiekowych. Odbyły się również wyścigi sztafet
na dystansie 4 x 25m. Współorganizatorami zawodów pływackich byli nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie:
Jarosław Gaborski, Artur Kaczor i niżej podpisana. W zawodach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu
naszej gminy: SP Janowice, SP Lasocin, SP Ożarów (ZSO im.
E. Szylki), SP Pisary.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz wejściówki na basen. Za zwycięstwo w wyścigach
sztafetowych uczniowie dodatkowo otrzymali puchary. Nad
prawidłowym przebiegiem startów czuwały uczennice z ZSO,
które w profesjonalny sposób sędziowały zawody pływackie.
Renata Kołtunowicz - Kaczor

28. Finał WOŚP w Ożarowie
Tegoroczna zebrana kwota wyniosła:

32 154,46 zł i 24 euro.
Kwestujący wolontariusze:
Filip Mazur, Tomasz Babski,
Natalia Durda, Dominik Skoczylas, Jakub Łukasik, Gabriela Siwek, Aleksandra Choda,
Maja Chrzanowska, Sebastian
Bajórski, Wiktoria Stawiarska,
Antoni Bielecki, Jan Bielecki, Kornelia Ura, Celina Boduła, Ewa
Wodyńska, Jarosław Dragan, Wiktoria Jagodzińska, Katarzyna
Adamczyk, Monika Buglewska, Angelika Czerwonka, Nikola Andrachiewicz, Nikola Giez, Emilia Gniaź, Zuzanna Miłek,
Anna Tujak, Adam Sobczyk, Patrycja Kowalczyk, Bartłomiej
Bęczkowski, Natalia Koniarz, Oliwia Trznadel, Wiktoria Wójcicka, Paulina Sadowska, Klaudia Ciszowska, Wiktoria Grudniewska, Paweł Gałka, Lena Szymańska, Nadia Piątkowska, Brunon
Kędziora, Oliwia Kolasińska, Krystian Grosicki, Kamil Otręba,
Aleksandra Kaczmarska, Aleksandra Janosik, Wiktoria Janik,
Wiktoria Guzik, Edyta Czajka, Klara Zyga, Weronika Pietrzkiewicz, Hubert Dziadura, Dawid Bidziński, Rita Nogaj, Klaudia
Rzepka, Norbert Bajórski, Aleksandra Oleksiak, Marcin Adamski, Karol Dąbrowski, Oliwia Krakowiak, Milena Paw, Michał
Sałata, Szymon Brzozowski, Wiktoria Sadowska, Antoni Tomalski, Łukasz Stadnik, Mikołaj Stawiarski, Dominika Grudzień,
Aleksandra Małecka, Mateusz Żyła
Wolontariuszem, który najwięcej zebrał do puszki, został
Dominik Skoczylas z PSP w Pisarach, zebrana przez niego kwota wyniosła: 1 263,24 zł. Gratulujemy!
WOŚP-owa kawiarenka:
Mariola Bańcer, Halina Dragan, Jolanta Wąsik, Beata Kwiecińska, Dorota Stoltz, Anna Papaj, Dorota Ciszowska, Joanna
Winiarczyk, Katarzyna Zawadzka, Paulina Sadowska, Małgorzata Grek, Katarzyna Krawczyk, Ewa Bednarz, Elżbieta Tomasik, Barbara Guzik, Katarzyna Zyga, Danuta Kwiecińska, Krystyna Miętkiewicz, Koło Gospodyń Wiejskich w Wyszmontowie
„Fajne Babki”, Koło Gospodyń Wiejskich w Julianowie, Dorota
i Roksana Łojek, Wiktoria Chruściak, Sylwia Gorazda, Kinga
Targowska, Gabriela Adamczyk, Olga i Łukasz Dąbrowscy
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Komisja licząca:
Halina Dragan, Beata Kwiecińska, Ewa Bednarz, Elżbieta
Tomasik, Monika Buglewska
Kiermasz maskotek:
Monika Buglewska, Elżbieta Tomasik, Marcin Adamski
Serdecznie dziękujemy Wolontariuszom: Wiktorii Guzik,
Paulinie Sadowskiej, Edycie Czajce, Wiktorii Jagodzińskiej,
Klaudii Ciszowskiej, Klarze Zydze (i jej mamie Kasi), Wiktorii
Grudniewskiej, Wiktorii Janik, Oli Janosik, Kamilowi Otrębie za poświęcony czas, dużo pracy i zapał.
Wyrazy wdzięczności i podziękowania kierujemy również
do Anny Papaj i Aleksandry Bucior za prowadzenie licytacji,
humor i niespożytą energię.
Dziękujemy także Łukaszowi Adamskiemu, jak co roku,
za „Światełko do nieba”, Klaudii Ciszowskiej (za prowadzenie imprezy), akustykom z „Klubu akustyka” za profesjonalną obsługę sceniczną imprezy, artystom (tym dużym i małym), którzy umilili nam część artystyczną imprezy. Dziękujemy
naszemu niezawodnemu Sztabowi, który koordynuje kwestę
Wolontariuszy, tj: Weronice Kozkiewicz, Dominice Grudzień i
Marcinowi Adamskiemu. Podziękowania należą się również
wszystkich nauczycielom, instruktorom, rodzicom i opiekunom
zaangażowanym w tegoroczny Finał.
Małgorzata Grek

SPONSORZY 28. FINAŁU WOŚP W OŻAROWIE
Alicja Skowroń - sklep odzieżowy „Alicja”, Andrzej Nowak - redaktor naczelny
samorządowego pisma „Ożarów”, Aneta Lebioda - salon fryzjerski „Aneta”,
Aneta Wareliś - salon kosmetyczny „De Luxe”, Bank PKO BP w Ożarowie,
Bank Spółdzielczy w Ożarowie - Prezes Zarządu Regina Zychiewicz, Beata
Cieszkowska - sklep „Modna szafa”, Bożena Małecka - Radna Rady Miejskiej
w Ożarowie, Cement Ożarów - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Janusz
Miłuch, Dominika i Piotr Mazurowie - BUD-MAR, Dorota i Piotr Paluchowie
- PP Paluch, Dzienny Dom i Klub Senior Plus w Ożarowie - Dyrektor Elżbieta
Gronek, Edward Kędziora & Synowie - Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa, Elżbieta Osial - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Grażyna Rutkowska - sklep ogrodniczy,
Halina i Czesław Sawiccy - Gospodarstwo Agroturystyczne „Sielska Dolina”
w Nowem, Halina Mazur - sklep odzieżowy, Irena Macińska - salon fryzjerski „Figaro”, Iwona Tużnik - salon fryzjerski „Iwona”, Izabella Dworucha,
Jadwiga i Henryk Drabikowie - piekarnia w Lasocinie, Joanna Andryka , Joanna i Jerzy Cieciurowie - sieć sklepów spożywczych, Joanna Jagodzińska
oraz zakład fryzjerski męski, Joanna Winiarczyk, Katarzyna i Jacek Stępniowie
- sklep wielobranżowy, Katarzyna i Tomasz Wołkowie - hurtownia biżuterii
sztucznej „Katharine”, Kinga Banasik - Akademia Urody, Klaudia Łoda- gabinet kosmetologiczny „Sempre Bella”, Klub Senior Plus z Ożarowa - Dyrektor
Agnieszka Rolecka - Kwaśniak, Klub Seniora w Ożarowie - Kierownik Anna
Papaj, Koło Gospodyń Wiejskich w Julianowie, Koło Gospodyń Wiejskich
w Wyszmontowie „Fajne babki”, Krystian Grudzień - GRUK Komis GSM,
Krzysztof Wiatrowski - drogeria „Sekret urody”, Magdalena Marzec - pizzeria
„Magdalenka”, Małgorzata i Grzegorz Olasiowie - sklep „Nicola”, Małgorzata Luty – „Fiołkowa Kuchnia Małgorzaty”, Marta Babska - handel artykułów
ogólnoprzemysłowych, Marta i Piotr Stępniowie, Marta Jagiełło - studio fryzur
„Marta”, Marzanna Musiał - kwiaciarnia „Maja”, Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury w Ożarowie - Dyrektor Marian Sus, Monika Buglewska - Radna Rady
Miejskiej w Ożarowie, Monika Sałapa - salon fryzjerski „Monika”, Paulina
Sadowska, Paweł Grudniewski – „Kebab Bistro”, Piotr Chrapczyński, Wojciech
Chrapczyński, Robert Schulz, Hubert Schulz - restauracja „Lumen”, Piotr Rybus, Sylwester Klimek – „Golden Garden” w Kunicach, Sylwia i Zbigniew Jopkowie - apteka „Eskulap”, Szkoła Podstawowa w Ożarowie „u Skłodowskiej”
- Dyrektor Marta Kozieł, Wicedyrektor Ilona Rożek, Teresa Ferenc, Teresa i
Stanisław Stępniowie - Pasieka rodzinna Stępień w Bidzinach, Ultras Alitowcy,
Urząd Miejski w Ożarowie: Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher, Wiceburmistrz Ożarowa Paweł Rędziak, Sekretarz Gminy Ożarów Tomasz Sobieraj,
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Sobowie - Dyrektor Marian Cieszkowski, Kierownik Joanna Wydrzycka, Wojciech Majcher,
Zbigniew Mistrzyk - Kierownik Krytej Pływalni „Neptun” w Ożarowie, Zespół
Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie - Dyrektor Marcin Stańczyk,
Wicedyrektor Aneta Gołyska, Zofia Fryc - zakład jubilerski „Dukat”, Zofia Paniec - sklep ABC
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KRONIKA OŻAROWSKA

FERIE ZIMOWE 2020 Z MGOK
Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury im. A. Patkowskiego
w Ożarowie ul. Stodolna 3 zaprasza wszystkich chętnych do
udziału w imprezach feryjnych
25 stycznia, sobota
godzina 11.45 - bajki dla dzieci - Kino za Rogiem
godzina 13.00 EDUKACYJNY TEATR MAGII „Magiczne ferie z czarodziejem”- pokaz magii i iluzji
w wykonaniu mistrza Łukasza Podymskiego
godzina 15.00 - film fabularno - przygodowy pt.
„Mia i biały lew” - Kino za Rogiem
godzina 17.00 wernisaż wystawy „Malarstwo” Jolanta Dąbrowska - Iskra
28 stycznia, wtorek
godzina 12.15 - bajki dla dzieci - Kino za Rogiem
godzina 13.30 - spektakl pt. „Jaś i drzewo fasolowe” w wykonaniu aktorów teatru KRAK-ART.
godzina 14.30 - warsztaty tańca współczesnego
29 stycznia, środa
godzina 10.00 - spektakl pt. Wilk i zając” w wykonaniu aktorów teatru KRAK-ART.
godzina 12.00 - film animowany pt.”Biały kieł” (od
9 lat) - Kino za Rogiem
godzina 15.00 - 18.00 - warsztaty rysunku i malarstwa (młodzież 13-18 lat)
30 stycznia, czwartek
godzina 11.15 - film animowany pt. „Balerina” (od
7 lat)- Kino za Rogiem
godzina 13.00 - zabawy plastyczne dla dzieci 6-12 lat
pt. „Papieroplastyka - maski karnawałowe”
31 stycznia, piątek
godzina 11.30 - bajki dla dzieci - Kino za Rogiem
godzina 13.00 - warsztaty rysunku i malarstwa
(młodzież 13 - 18 lat)
godzina 17.00 - otwarte warsztaty wokalne dla
uczestników od 7 do 16 lat
1 lutego, sobota
godzina 12.00 - film animowany pt. „Praziomek”
(od 7 lat) - Kino za Rogiem
godzina 13.45 - bajki dla dzieci - Kino za Rogiem
godzina 14.30 - dyskotekowe szaleństwa z Kinem
za Rogiem (w programie: seans filmowy dla najmłodszych, dyskoteka „z Kinem”, słodkie mniam-mniam)
2 lutego, niedziela
godzina 12.00 - wielkoformatowa praca plastyczna
na podstawie bajki „O kukułce, zegarze i zegarmistrzu”
W. Chotomskiej - zabawy konturem dla każdego, cz.I
godzina 14.00 - „Mały książę” - spektakl rodzinny w
wykonaniu aktorów amatorskiego Teatru Diecezjalnego
im. J. Pawła II

4 lutego, wtorek
godzina 10.30 - film animowany pt. „Paskudy UglyDolls” (od
7 lat) -Kino za Rogiem
godzina 12.00 - „Kukiełki, pacynki - chłopcy i dziewczynki” - kreatywne zajęcia artystyczne z wykorzystaniem pianki plastycznej cz.I dla dzieci i młodzieży
(uczestników do 7 lat zapraszamy z opiekunem)
godzina 13.30 -warsztaty tańca współczesnego
godzina 15.00 - film familijno - przygodowy pt.
„Bella i Sebastian” (od 7 lat) - Kino za Rogiem
5 lutego, środa
godzina 11.00 - bajki dla dzieci - Kino za Rogiem
godzina 17.00 - Gminny Konkurs Wokalny „Złoty
Głos” - dla uczestników od 7 do 16 lat (podział na kategorie wiekowe), nagroda główna - nagranie studyjne
utworu konkursowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 31
stycznia, pod nr tel. 608206847
6 lutego, czwartek
godzina 12.00 - bajki dla dzieci - Kino za Rogiem
godzina 13.00 - film familijno - przygodowy pt.
„Bella i Sebastian II” (od 7 lat) - Kino za Rogiem
godzina 15.00 - warsztaty plastyczne dla młodzieży pt. „Łapacze snów”
7 lutego, piątek
godzina 11.00 - film familijno - przygodowy pt.
„Bella i Sebastian III” (od 7 lat) - Kino za Rogiem
godzina 14.00 - zabawy plastyczne dla dzieci
(6-12 lat) pt. „Łapacze snów” 			
godzina 16.00 - spektakl dla dzieci pt.”Podróże Baltazara Gąbki” w wykonaniu aktorów teatru BLASZANY
BĘBENEK
8 lutego, sobota
godzina 11.30 - bajki dla dzieci - Kino za Rogiem
godzina 12.15 - film familijny pt. „Był sobie pies”
- Kino za Rogiem
godzina 14.00 - „Kukiełki, pacynki - chłopcy i dziewczynki” - kreatywne zajęcia artystyczne z wykorzystaniem filcu cz.II dla dzieci i młodzieży (uczestników do 7
lat zapraszamy z opiekunem)
godzina 17.00 - wielkoformatowa praca plastyczna
na podstawie bajki „O kukułce, zegarze i zegarmistrzu”
W. Chotomskiej - zabawy konturem dla każdego, cz.II
9 lutego, niedziela
godzina 13.30 - bajki dla dzieci - Kino za Rogiem
godzina 14.30- dyskotekowe szaleństwa z Kinem
za Rogiem (w programie: seans filmowy, dyskoteka „z
Kinem”, słodkie mniam-mniam)
UDZIAŁ WE WSZYSTKICH IMPREZACH I PROJEKCJACH FILMOWYCH JEST BEZPŁATNY! ZAPRASZAMY!
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KRONIKA OŻAROWSKA
SPOTKANIE NOWOROCZNE
STOWARZYSZENIA „FORUM”
Członkowie Ożarowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego
„Forum” spotkali się w czwartkowy wieczór, 16 stycznia, by
omówić plany imprez w roku 2020. Gośćmi stowarzyszenia byli
artyści znani w Polsce i za granicą, pianistka Agnieszka Przemyk
– Bryła (doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze
Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w
Warszawie) oraz wiolonczelista Tomasz Strahl (profesor na tej
samej uczelni). Wcześniej bowiem wszyscy wysłuchali koncertu
z cyklu „Z klasyką przez Polskę”, projektu finansowanego ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. W tym roku do projektu włączył się Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher i Miejsko
– Gminny Ośrodek Kultury im. A. Patkowskiego.

Jak przystało na profil stowarzyszenia, było kameralnie i
kulturalnie. Przy stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych lokalnych potraw, zasiadł również Artur Jaroń, dyrektor Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w
Kielcach oraz dyrektor Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz, a także Marcin Rudziński, dyrektor Polskiego Impresariatu
Muzycznego, rozmawiano o koncercie, wyjątkowości brzmienia
wiolonczeli w utworach Stanisława Moniuszki, Piotra Czajkowskiego czy Sergiusza Rachmaninowa.
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ścielnych. Dużym plusem jest to, że wraz z doświadczonymi
koleżankami przy wieńcu pracowały młode mamy wspólnie z
dziećmi, co daje nadzieję, że będzie komu przekazać tradycję
w odpowiednim czasie.
W końcu lata w remizie OSP został dokonany gruntowny remont, ponieważ staraniem włodarzy gminy została utworzona
świetlica środowiskowa dla dzieci szkolnych, gdzie pod okiem
wykwalifikowanej kadry mogą korzystać z bardzo wielu zajęć,
m.in. informatycznych, wokalnych, plastycznych, językowych,
gry na instrumentach. Ważnym zadaniem jest możliwość skorzystania z usług logopedy i odrobienia zadań domowych. Na
dorosłych mieszkańców czeka prawnik i psycholog.
Korzystając z okazji, dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w zebraniu wiejskim i pozwolili na to przekształcenie. Przy wsparciu środków z Funduszu Sołeckiego zostało zainstalowane ogrzewanie gazowe całego obiektu. My, jako Koło,
pozyskaliśmy nowe pomieszczenie dla swojej działalności i, tak
jak w roku ubiegłym, skorzystałyśmy ze środków pieniężnych
oferowanych przez ARiMR. Zakupione zostało nowe wyposażenie do kuchni, w tym zmywarka i bardzo funkcjonalne metalowe stoły.
Ciekawostką jest z pewnością fakt, że nasze KGW wydało pięknie ilustrowany kalendarz ścienny z okazji 55. rocznicy
powstania Koła, która przypada właśnie w tym roku. Pomimo
obaw, czy uda nam się rozprowadzić wyprodukowane 100 egzemplarzy, kalendarze rozeszły się błyskawicznie. Znaczna ilość
została wysłana do byłych mieszkańców naszej wsi, którzy o to
poprosili. Jest to bardzo miły akcent, że mimo zabiegania, są
ludzie, którzy dobrze wspominają swoją rodzinną wieś i pozostałych tu przyjaciół, rodzinę i znajomych.

JAC

Z ŻYCIA KGW W WYSZMONTOWIE
Przysłowia ludowe narodów mądrością,
Choć czasem niektórym stają w gardle kością.
Bóg, choć nierychliwy, ale sprawiedliwy,
A przykładem tego są w przyrodzie dziwy.
Wczorajsza aura deszczowa i zimna,
Dziś od rana słońce, jest zupełnie inna.
Bo KTOŚ tam na górze dobrze obserwuje,
Nad dobrym przykładem swą pieczę sprawuje.
Od rana dzieciaki z puszkami biegają.
By pomóc najsłabszym, pieniądze zbierają.
Nawet w małym datku widać dobre serce.
Dla wszystkich, co „grają”, ten wierszyk w podzięce.

To tak tytułem wstępu, bo WOŚP w tym roku w gminie Ożarów zagrała bardzo ładnie i bardzo głośno. Pobity został rekord
zebranych pieniędzy, a bardzo maleńki okruszek dołożyło również nasze Koło. Wzorem ubiegłego roku „Fajne Babki” upiekły
kilka okazałych babek, które zostały wylicytowane za bardzo
dobre pieniądze. Podobną inicjatywą wykazałyśmy się w czasie
finału Szlachetnej Paczki, bo już kolejny rok wolontariusze dostali od nas kocioł pysznej gorącej zupy i bardzo dobre ciasta.
Latem, jak co roku, uczestniczyłyśmy z własnoręcznie zrobionym, pięknym wieńcem na Dożynkach Gminnych i ko-

Jesień i czas przedświąteczny upłynęły pod znakiem warsztatów kulinarnych z dziećmi z wielu klas szkoły podstawowej.
Było to np. kiszenie ogórków, a później szczególnie pieczenie
i dekorowanie pierniczków oraz innych ciastek i faworków.
Dzieciaki były zachwycone, każde zabrało do domu pełne słoiczki i smakowite wypieki.
Jednym z ważniejszych zajęć były warsztaty z dziećmi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowaczym w Sulejowie. Panie
wróciły szczególnie zadowolone i wzruszone.
Ważnym wydarzeniem w życiu naszego Koła było również
nagranie programu z TVP3 Kielce na temat przygotowań do
świąt Bożego Narodzenia, w którym zostały pokazane przygotowywane przez nas ozdoby świąteczne i choinkowe, a także proces przygotowywania potraw wigilijnych. W tym samym
programie pn. „Dworskie święta” pokazany został fragment
działalności naszej świetlicy, gdzie zaprezentowały się dzieci,
pięknie śpiewając kolędy i pastorałki. Ponadto uczestniczyłyśmy
w spotkaniu opłatkowym w parafii Bidziny oraz wystąpiłyśmy z
kolędami w czasie „Orszaku Trzech Króli” w Ożarowie.
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Istotnym wydarzeniem, o którym chyba warto wspomnieć,
są spotkania z okazji imienin poszczególnych członkiń Koła.
Jest miło, wesoło, serdecznie. Jest tort i szampan. Każda z solenizantek bywa bardzo zadowolona, a to chyba najważniejsze
dla osób nieco wcześniej urodzonych, które, być może, nie prowadzą już bogatego życia towarzyskiego. Jest to kolejny krok
do mocnej integracji pokoleń.
Miniony okres był dla nas bardzo dobry i owocny, udało
nam się zrealizować wiele zamierzeń. W nowy rok wchodzimy z nadzieją, że będzie jeszcze lepszy, czego życzymy również wszystkim Czytelnikom. Dużo dobrego zdrowia, szczęścia i
wszelkiej pomyślności, a także spokoju i wzajemnego szacunku.
Halina Dragan

Spektakl profilaktyczny zakupiony przez Urząd Miejski w Ożarowie
odbył się 02.12.2019 w sali widowiskowej MGOK

Mikołaj dla dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie

W Muzeum Wsi w Maruszowie Edward Ziarko przygotował w kościele - jednym w obiektów muzealnych przystosowanych do zwiedzania - szopkę bożonarodzeniową. Zwiedzających witają kolędy
i świąteczny nastrój.

Promocja książki Kazimierza Kotowskiego-”Jestem synem tej ziemi” - odbyła się 05.12.2019 w Domu Seniora

Refleksje na koniec roku i początek 2020
Jestem zaniepokojona sytuacją na świecie, w naszej ojczyźnie, a nawet w naszym najbliższym środowisku. Nasuwa się
pytanie: co się z nami, Polakami dzieje? Tyle w nas zawiści, nietolerancji, braku czasu dla najbliższych, rodziców dla dzieci…
Matki wyrzucają niemowlęta na śmietniki, 17-latek zabija
matkę, brat 9-letniego brata. Na oddziałach psychiatrycznych
brak miejsc, a statystyki są przerażające, bo wkrótce co czwarty
rodak wpadnie w depresję (to straszna choroba, wiem coś o
tym). Programy informacyjne zaczynają wiadomości o wypadkach, rozbojach i ilościach pijanych kierowców, w wolne dni
ginie na polskich drogach ponad 20-30 osób, a ok. 300 jest
rannych.
Może na progu Nowego Roku warto się zatrzymać, pomyśleć i podjąć zobowiązania, które poprawią jakość nie tylko naszego życia, ale życie najbliższych i społeczeństwa. Znalazłam
w starym kalendarzu przepis - receptę na cały rok:
Bierzmy 12 miesięcy,
Oczyszczamy je dokładnie
Z goryczy, chciwości,
Małostkowości i leku,
Po czym rozkrajamy
Każdy miesiąc
Na 30, 31 części tak,
Aby zapasu wystarczyło
Dokładnie na cały rok.
Każdy dzień przyrządzamy osobno
z jednego kawałka pracy,
z dwóch kawałków pogody i humoru.
Do tego dodajemy
trzy duże łyżki nagromadzonego optymizmu,
łyżkę tolerancji, ziarenko ironii
i odrobinę taktu.
Następnie całą masę polewamy dokładnie
dużą ilością MIŁOŚCI.
Gotową potrawę przyozdabiamy
Bukietem uprzejmości
i podajemy codziennie z radością
i filiżanką dobrej,
orzeźwiającej herbatki.
Tekst ten prawdopodobnie pochodzi z XVIII wieku. Zadziwiające, jak wskazówki w nim zawarte są aktualne i tak bardzo
nam potrzebne. Dlatego z całego serca życzę Wam Rodacy
opanowania, aby oddzielić ważne sprawy od mniej ważnych,
abyście nie zwariowali w gorączce codziennych obowiązków,
abyście się cieszyli z każdego drobiazgu, z sukcesów – i tych
wielkich, i małych, a przede wszystkim z tego, że żyjemy.
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ROZMOWY

Rok pracy w obecnej kadencji
- rozmowa z burmistrzem Marcinem Majcherem

Co się zmieniło, jakie zadania są dla gminy
najważniejsze?
–
Wspólnie ze swoimi
współpracow nikami staram
się
pracować
tak, jak w latach ubiegłych,
sumiennie i racjonalnie przeznaczać
środki na poszczególne inwestycje –
mówi burmistrz Marcin Majcher. - Przez
wiele lat nasze poczynania znajdowały akceptację wśród radnych. Ciągle
wsłuchując się w ich wnioski, staraliśmy się realizować to, co proponowało

nam środowisko. Nigdy nie mieliśmy
ambicji, by realizować w samorządzie
swój prywatny program.
Marcin Majcher nie ukrywa, że
obecny skład rady diametralnie różni
się od poprzednich. Jest grupa osób,
która chce realizować własne ambicje, zamierzenia, cele, nie patrząc
na to, że czasem jest to ze szkodą
dla gminy. Burmistrz uważa, co dla
wszystkich mieszkańców widoczne
jest z transmitowanych przez Internet
posiedzeń Rady, że niektórzy radni
działają na zasadzie hasła rzuconego przez osobę dominującą w danej
grupie.
- Niestety, przyjmujemy do wiadomości różne wypowiedzi, chociaż nie

Wypowiedzi ożarowian

do pisma redagowanego
w Rembertowskiej Akademii Seniora
Marcin Kwieciński - Klub Senior+
działa od 1 października .2018 roku.
Jest ośrodkiem wsparcia, komórką
organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata
2015-2020. Siedziba Klubu mieści się
w Ożarowie przy ul. Kościuszki 16.
Celem Klubu jest aktywne spędzanie
wolnego czasu, a także zaktywizowanie oraz zaangażowanie skupionych w
nim seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
Do Klubu należy 112 osób. Uczestnicy
korzystają z różnych form zajęć, w tym
manualnych, ruchowych, muzycznych,
informatycznych, klubowych. Regularnie odbywa się nauka tańca, zajęcia
na basenie, spotkania z kosmetyczką,
organizowane są wycieczki, spotkania
rekreacyjno-integracyjne oraz warsztaty pracy twórczej.
Halina Blinowska: -Jestem emerytowaną nauczycielką, mam 73 lata,
posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. Urodziłam się i wyrosłam w
Ożarowie, potem po odbyciu nauki
oraz zdobyciu wykształcenia wróciłam do Ożarowa jako nauczycielka.
Pracowałam w Zespole Szkół Ogól-

nokształcących im. Edwarda Szylki w
Ożarowie przez 30 lat. Czas tak szybko płynie… Na emeryturze szukałam
różnych form aktywności intelektualnej i rekreacyjnej. Bardzo ucieszyłam
się na wieść o inwestycji, która powstała w moim bliskim sąsiedztwie,
czyli Klubie Senior+. Od roku jestem
jego czynnym członkiem. Spotykam
tutaj wiele osób znanych mi od dzieciństwa, co jest bardzo bliskie mojemu
sercu. Są to pozytywne doświadczenia, dające wiele zadowolenia tak potrzebnego człowiekowi. Dom Seniora
w Ożarowie oferuje swoim bywalcom
wiele ciekawych propozycji, z których
mogą na co dzień korzystać. Uczestnicy Domu i Klubu Senior są bardzo
zadowoleni z wszelkich oferowanych
propozycji. Integrują się ze sobą i z
przemiłymi paniami tutaj pracującymi.
Uczestniczę w zajęciach rekreacyjnych
i wokalnych oraz w miarę możliwości
korzystam z propozycji kulturalnych.
Mile wspominam wizytę seniorów z
Rembertowskiej Akademii Seniora.
Niezapomniane wrażenia odnieśli również nasi koledzy i koleżanki
z rewizyty w Rembertowie. W Klubie
Seniora mamy wiele okazji do odczuwania przyjemnych wrażeń, miłego

zawsze się z nimi zgadzamy – ubolewa burmistrz. - Nie chcemy jednak
prowadzić ostrej wojny. Tym bardziej,
że mamy też radnych, którzy racjonalnie i sumiennie podchodzą do poczynań gminy, do realizacji planów,
zamierzeń, inwestycji.
Burmistrz Marcin Majcher do samorządu startował zawsze z własnego
komitetu, nie reprezentował żadnej
patii, tylko mieszkańców gminy. - Zawsze doceniałem każdego, kto wnosił
choćby odrobinę inwencji w realizację
naszych wspólnych planów, zamierzeń
– mówi. - Jeżeli ktoś przekreśla jednym słowem to, co zostało przez tyle
lat przez nas wykonane, to nie muszę
tej osoby darzyć wielką wdzięcznością.
Raczej stoicko zachowuję się wobec
tych zarzutów i dalej pracuję na rzecz
naszego samorządu.
(an)

spędzania czasu, więc optymistycznie
patrzymy w przyszłość.
Krystyna Błajszczak: -Pracowałam w miejscowym przedszkolu, od
trzech lat jestem już na emeryturze.
Obecnie należę do Klubu Senior+ w
Ożarowie. Wizytę studyjną wspominam wspaniale, powinno być więcej
takich spotkań, gdyż można podczas
nich wymieniać się doświadczeniami.
Urzekło nas to spotkanie, zaangażowanie uczestników i przyjęcie nas
przez gospodarzy. Dobrze, że funkcjonuje taki Klub w Ożarowie. Warto
się tu spotkać i oderwać od domowych
obowiązków.
Marianna Czech: -Pracowałam
w Dziale Handlowym – logistyce w
Cementowni Ożarów. Jestem bardzo
zadowolona z wizyty w Rembertowie.
Spotkanie było super, bardzo miłe panie, bardzo podobał mi się występ. Na
dodatek znakomite wypieki. Więcej
takich spotkań powinno być organizowanych.
Lucjanna Szczęsna: -Jestem już
4 lata na emeryturze. Od 1994 roku
byłam dyrektorem DPS w Czachowie.
Urzekła mnie gościna Rembertowskiej
Akademii Seniora, przyjazna atmosfera i zainteresowanie nami. Współpraca na każdej niwie. Wspaniałe
przyjęcie w lokalu. Spotkałam się tam
z wielką serdecznością i gościnnością.
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Mozolna praca profesora
Burmistrz Marcin Majcher powitał wszystkich gości i podziękował za
przyjęcie zaproszenia. - Goszczą u nas
wspaniałe osoby, dowiemy się wielu
rzeczy, być może nowych o naszym
mieście, o jego dziejach, o naszej historii – powiedział. - Wiele dokumentów spłonęło w archiwum w Opatowie,
ale dzięki naszym historykom mogliśmy zachować to, co udało się wydobyć i utrwalić. Staramy się, by nic z
naszej historii nie uległo zapomnieniu.
Z okazji jubileuszu gościmy u nas zacnych gości, profesora Feliksa Kiryka,
pod którego redakcją ukazała się monografia Ożarowa. Dzięki jego mozolnej pracy w różnych archiwach zostało
uratowanych wiele informacji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Dragan stwierdziła, że każdy jubileusz skłania do tego, by obejrzeć się
wstecz i zobaczyć, jakie zmiany zaszły
na przestrzeni ostatnich lat. Jubileusz
jest też po to, by snuć plany dotyczące dalszego rozwoju gospodarczego,
społecznego. Przewodnicząca życzyła
wszystkim, aby dokonały się zmiany
zachęcające jak najwięcej osób do pozostania w naszym społeczeństwie, by
tutaj otrzymały dobrą pracę, zakładały
rodziny i rozwijały swoje biznesy.
Spotkanie prowadzili: Teresa Opałka, Sekretarz Gminy Tomasz Sobieraj,
dyrektor MGOK Marian Sus. Tomasz
Sobieraj koordynował obchody związane z lokacją miasta i wymienił wydarzenia towarzyszące jubileuszowi:
konkurs na widokówkę w ZSO im. E.
Szylki, przygotowanie kopii dokumentu lokacyjnego i okolicznościowych
pieczęci jubileuszowych, kapsuły dla
potomnych, w której zostały umieszczone wszelkie statystyki, opisy miasta,
wydarzeń kulturalnych, społecznych,
artystycznych.

Wyjątkowe źródła
W rozmowie o jubileuszu Ożarowa
burmistrz Marcin Majcher zadał pytanie profesorowi Feliksowi Kirykowi, czy
podczas wydawania monografii była
wystarczająca ilość materiałów. -Takich
materiałów, które zostają jako dowody
egzystowania, nie było – odpowiedział
profesor. - Wszystkiego musieliśmy w
jakiś sposób dotknąć, zbadać. Większość materiałów dotyczących dziejów
Ożarowa mieliśmy w rękach i je wykorzystaliśmy. Nie znaczy to wcale, że

Sesja na 450-lecie
lokacji Ożarowa

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury im. Aleksandra Patkowskiego odbyła się sesja historyczna z okazji 450-lecia lokacji Ożarowa. Gościem honorowym spotkania był
prof. Feliks Kiryk.

zrobiliśmy wszystko. Jednak badanie
dziejów Ożarowa przyniosło nam, autorom, i, jak sądzę, czytelnikom, dużą
satysfakcję.
Sekretarz Tomasz Sobieraj zaproponował, by skupić się na ostatniej publikacji „Ożarów. Kalendarium dziejów
miasta do 1989 r.”. Przypomniał, że
wśród zebranych archiwaliów miasta
jest Księga Burmistrzów Ożarowa z XVII
wieku.
- Jest to źródło wyjątkowe – mówił dr Roman Chyła, autor książki.
- Wprawdzie znajdują się tam luźne
kartki, ale to jedyny materiał źródłowy,
na podstawie którego możemy doko-

nać ogólnej charakterystyki nie tylko
samorządu ożarowskiego, ale także
życia gospodarczego, charakterystyki
mieszkańców, społeczności żydowskiej.
To bezcenny materiał, który w dużej
części wykorzystany został podczas
przygotowania monografii.
Tomasz Sobieraj pytał o notatkę Józefa Piłsudskiego dotyczącą spalonego
Ożarowa. – Tu toczyły się wielkie walki,
przebiegały fronty, szczególnie w 1915
roku. – odpowiedział dr Roman Chyła. - Józef Piłsudski napisał: „Kwaterą
stanęliśmy w Bidzinach. Ładny dwór,
piękny widok”. Ale kiedy Józef Piłsudski wybrał się na rekonesans, zobaczył

W części artystycznej jubileuszu odbył się koncert „Znasz-li ten kraj”,
który składał się z utworów z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława
Moniuszki. Występ został przygotowany w ramach projektu finansowanego przez Fundację PZU. Wystąpili: Wiktoria Oleksińska (sopran) i Rafał
Kuźma (baryton) z Akademii Muzycznej w Krakowie. Akompaniowała
Joanna Łukasik.
Goście sesji, oprócz osób już wymienionych: prof. ksiądz Waldemar
Gałązka, dr Teresa Mroczek, sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie,
Edward Loryś, sekretarz Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego,
Tadeusz Frańczak - Prochowski, były dyrektor Muzeum Okręgowego w
Sandomierzu, Ireneusz Skrzyński, Starosta Opatowski Tomasz Staniek,
prezes Rady Nadzorczej Cement Ożarów Andrzej Ptak, ksiądz proboszcz
Jan Ziętarski, radni powiatu opatowskiego – Andrzej Gajek, Bożena Kornacka, Bogusław Włodarczyk, społecznik, regionalista z Kleczanowa, lekarz Jan Curyło.
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wtedy całkowicie spalone przez Rosjan
miasto. Do dzisiaj nikt nie jest w stanie udzielić wiarygodnej odpowiedzi
na pytanie, dlaczego Rosjanie, wycofując się, spalili Ożarów. Pojawiła się
sugestia miejscowego historyka, Marka
Lisa, że w Ożarowie mieścił się magazyn zboża, który został podpalony, by
nie dostał się w ręce wroga. Wojska legionowe wkroczyły tu 30 czerwca 1915
roku. Piłsudski pisał o tym z pewnej perspektywy. Rękopis ujrzał światło dzienne w okresie świątecznym, 29 grudnia
1924, kiedy Piłsudski odsunął się już
od życia politycznego i przebywał w
Sulejówku. Odnalazłem oryginał tego
dokumentu w Archiwum Akt Nowych
w Warszawie, w specjalnym archiwum
prywatnym Józefa Piłsudskiego.
Marian Sus mówił o stronie technicznej wydania książki, o decyzji dotyczącej publikacji, która zapadła dość
późno. Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Adam Młodożeniec mówił
o brakach w monografii o Ożarowie.
Prezes Stowarzyszenia „Forum” Marcin Kwieciński przypomniał sytuację, w
której powstawała monografia o Ożarowie. – Na jednej z kolejnych rocznic
samorządowych w 2005 roku. w Czyżowie Szlacheckim dyskutowaliśmy o
rocznicy odzyskania praw miejskich
przez Ożarów – mówił. - Klimat w radzie był dość koncyliacyjny, wiele rzeczy
można było zrobić. Znałem wcześniej
prof. Feliksa Kiryka, którego poznałem
przez moją siostrę Zdzisławę Królikowską z domu Kwiecińską. Wprowadziła
Dzieje Ożarowa były przedmiotem zainteresowania miejscowych
regionalistów
i
mieszkańców od
wielu lat. W wyniku tego ukazywały się przeważnie
fragmentarycznie
informacje i artykuły w lokalnych pismach. Poprzedzały one ukazanie się
monografii, która stanowiła najpełniejszą syntezę dziejów miasta i gminy.
Zanim do niej doszło, pierwszym zwiastunem, informacją o historii Ożarowa
w 1989 roku, była uroczystość z okazji
obchodów 420. rocznicy nadania praw
miejskich. Należy podkreślić przełomowy moment, kiedy od 1 stycznia 1988
roku, po 119 latach od utraty praw

mnie w krąg znajomości ze środowiskiem historyków, z ludźmi z Krakowa
i Sandomierza. Zaczęliśmy rozmawiać
o wydaniu monografii Ożarowa. Spytaliśmy, czy profesor mógłby podjąć się
tego dzieła. I tak się zaczęło.

Wyzwolił energię
Burmistrz Marcin Majcher przypomniał, że wiele osób urodziło się w
gminie Ożarów. Wymieniał nazwiska
wielu zacnych profesorów, ministrów,
twierdząc, że jest jeszcze sporo tematów,
które warto poruszyć. - Rozpoczęliśmy
działalność wydawniczą pod auspicjami profesora – nawiązał burmistrz do
tematu. - Myślę, że profesor jest zadowolony, że pobudził nasze środowisko,
wyzwolił taką energię u wszystkich, którzy później włączali się, tworząc kolejne
wydawnictwa.
- Staraliśmy się, by państwo otrzy-
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mali rzecz, za którą możecie się opowiedzieć - odpowiedział profesor. - To
normalne, że teraz jest tak dużo pomysłów. Rzadko wychodzi praca, która
obejmowałaby cały okres dziejów i odpowiadała wszystkim, którzy ją czytają.
Bez tego początku nie ma dalszych kroków. Dzisiaj możemy narzekać na publikację sprzed 10 lat. Owszem, trzeba
to wszystko uzupełnić. Jestem ogromnie
wdzięczny za to nasze spotkanie.
Dr Roman Chyła razem z profesorem Feliksem Kirykiem przywiózł
niewielki, ale wyjątkowy prezent, egzemplarz książki „Sandomierz, miasto
fascynującej przeszłości”, która została
wydana pod ich redakcją w zaledwie
200 egzemplarzach. Burmistrz Marcin
Majcher wręczył profesorowi kopię dokumentu z okazji jubileuszu 450-lecia
lokacji Ożarowa.
A. Nowak

Dzieje Ożarowa.
Nieznane karty historii
miejskich, Ożarów ponownie znalazł
się w poczcie miast polskich.
Autorem, można rzec, pionierskiego wykładu o początkach lokacji miasta był profesor Feliks Kiryk, wybitny
krakowski historyk mediewista. Towarzyszyła mu ożarowianka, moja siostra,
Zdzisława Królikowska z d. Kwiecińska.
Umożliwiła spotkanie z profesorem Kirykiem podczas jego pobytu w Sandomierzu. Pamiętam ogromne napięcie,
chłonące wręcz zasłuchanie obecnych
na sesji mieszkańców Ożarowa i gości
zaproszonych. Uroczysta sesja przynosząca fragmentaryczną wiedzę o
Ożarowie odbywała się w ówczesnym

Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury
na osiedlu Wzgórze, którego administratorem była Cementownia Ożarów.
Obecnie w budynku tym znajduje się
sklep spożywczo - przemysłowy LIDER
Jerzego Cieciury.
Kolejnym ważnym wydarzeniem
była 15. rocznica przywrócenia praw
miejskich, obchodzona 15 lutego 2003
roku w Domu Kultury. Funkcjonował on
już w nowej siedzibie przy ulicy Stodolnej. Miałem wówczas zaszczyt prowadzić uroczystą sesję, na program której
złożyły się wykłady. Najpierw znanego
już w Ożarowie profesora Feliksa Kiryka pt. „Początki i rozwój Ożarowa
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w okresie staropolskim” (posiadam
zachowaną kasetę magnetofonową z
zapisem wykładu). Współpracująca z
profesorem Kirykiem Zdzisława Królikowska uzupełniła opis XIX – wiecznego miasta o rodowody rodzin ożarowskich, korzystając z dostępnych
archiwów. Część historyczną zakończyło wystąpienie redaktora naczelnego
czasopisma „Ożarów” Józefa Myjaka,
traktujące o działalności artystycznej i
gospodarczej Ośrodka Kamieniarstwa
rodziny Dąbrowskich z Janikowa. W
kolejnych latach z różnych okazji, a
zwłaszcza rocznic nadania praw miejskich, sięgano do historii Ożarowa.
Ogromne znaczenie w tym procesie miało powstanie w 1999 roku
czasopisma „Ożarów”. Na jego łamach czytelnik odnajdywał nieznane
fakty o miejscach i życiu mieszkańców
wpisanych w kontekst wydarzeń związanych z miastem i gminą Ożarów
na przestrzeni lat minionych i czasów
współczesnych. Pionierska rola w tych
poszukiwaniach i gigantyczna praca
przypadła kierującemu redakcją pisma
Józefowi Myjakowi. Robił to z dużą
pasją. Był i jest jednym z wybitnych regionalistów, ludzi pióra, któremu miasto i gmina Ożarów wiele zawdzięcza.
Wokół niego zgromadzili się w redakcji miejscowi pasjonaci i regionaliści.
Pozwalam sobie wymienić Wiesława
Chmielewskiego, Mariana Susa, Janusza Czubę oraz swoją skromną osobę. Z czasem dołączył do nas krajan
i regionalista Jerzy Lipko. Ma też swój
udział Jerzy Nogaj, zasłużony działacz
społeczny – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Ożarów. Obecnie pełniącym obowiązki redaktora naczelnego
czasopisma „Ożarów” jest redaktor
Andrzej Nowak. Absolwent polonistyki
na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz, publicysta, reporter z uznanym
dorobkiem literackim.
Józef Myjak ponadto kierował wydawnictwem „Myjakpress”. Jest to oficyna wydawnicza zasłużona dla ziemi
sandomierskiej, związana również z
Ożarowem od wielu lat. Jeśli mówimy
o dziejach Ożarowa, odnotować należy, że w dorobku wydawnictwa znalazł
się ważny cykl edytorski, który nosi nazwę „Ziemia ożarowska”. W cyklu tym
ukazały się m.in. następujące pozycje:
„Z tradycji w przyszłość” (wyd. 2014,
autor Józef Myjak), „Księga 25-lecia samorządu ożarowskiego” (wyd.
2015, autor Józef Myjak), „Przeszło-

ści znaki przydrożne: kapliczki, figury,
krzyże i pomniki Gminy Ożarów” (wyd.
2016, autorzy Józef Myjak, Patrycja Sus
- Lutyńska, Marian Sus), „Wolność nie
powstała znikąd” (wyd. 2018, autorzy
Marek Lis, Józef Myjak). Ważną publikacją historyczną była książka „Ku
niepodległości” (wyd. 2014) autorstwa
Marka Lisa. Wymienione albumowe
wydania posiadają znakomitą edytorską szatę graficzną. Dużą zasługą
w zakresie ikonografii i opracowania
edytorskiego ww. publikacji jest wkład
pracy dyrektora Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury im. A. Patkowskiego,
Mariana Susa.
Z ogromnym zainteresowaniem
przyjęta została kolejna pozycja z cyklu
„Ziemia ożarowska” autorstwa historyka i pedagoga, doktora Romana Chyły.
Nosi ona tytuł „Ożarów. Kalendarium
dziejów miasta do 1989 r.”, z podtytułem „Jubileusz 450 – lecia nadania
praw miejskich 1569 - 2019”. Prezentacja i promocja książki była głównym
wydarzeniem uroczystej sesji historycznej 20 listopada ub. roku z okazji 450
– lecia nadania praw miejskich dla
Ożarowa.
Roman Chyła jest sandomierzaninem. Absolwentem historii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. Ukończył
studia podyplomowe w zakresie języka
ojczystego, wiedzy o społeczeństwie i
kultury, a następnie w 2007 roku studia
doktoranckie, zostając doktorem nauk
humanistycznych. Pasjonuje się historią
Sandomierza, co znalazło wyraz w licznych publikacjach poświęconych swojemu miastu. W pokaźnym dorobku
naukowym ma dr Roman Chyła pierw-

szą monografię miasta Zawichostu.
Jest współautorem monumentalnej
monografii miasta i gminy Ożarów. W
ponaddwudziestoletniej pracy zawodowej jako pedagog osiągnął znakomite
rezultaty dydaktyczno – wychowawcze.
Jego mentorem i mistrzem jest właśnie profesor Feliks Kiryk. Zaszczycił on
swoją obecnością, zaproszony na sesję
jako gość honorowy Burmistrza Ożarowa i autora książki „Ożarów. Kalendarium dziejów miasta do 1989 r.” Należy dodać, że zasługi profesora Kiryka
dla Ożarowa we wsparciu i autorstwie
wielu przedsięwzięć historycznych zapisały się złotymi zgłoskami w życzliwej
dla niego pamięci. W sali widowiskowej podczas sesji udało się zauważyć
znakomitych gości, wśród nich bliscy
autora oraz przyjaciele. Przybyło wielu
radnych oraz zainteresowanych mieszkańców Ożarowa. Szerzej o tym wydarzeniu w artykule redaktora Andrzeja
Nowaka.
Publikacje z cyklu „Ziemia ożarowska”, włącznie z Jubileuszowym
Kalendarium są kontynuacją, uzupełnieniem wydanej w 2009 roku monografii „Ożarów. Dzieje miasta i gminy”.
Wspominam ten czas, który był w moim
życiu wielkim przeżyciem i doświadczeniem. Zaangażowany z dużą pasją w
organizację sesji historycznych, nawiązałem kontakty zamienione z czasem
na współpracę ze środowiskiem sandomierskim. Poznałem wielu historyków i
ludzi kultury. W klimat zainteresowania
historią wprowadziła mnie wspominana już śp. starsza siostra, Zdzisława
Królikowska. Za jej pośrednictwem poznałem również profesora Feliksa Kiry-
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ka goszczącego w Sandomierzu. Zajęty
był przez kilka lat zinwentaryzowaniem
źródeł archiwalnych Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej. Stąd też częsta była
jego obecność w Sandomierzu. Te kontakty zaowocowały udziałem wybitnego historyka w uroczystej sesji w 1989
roku z okazji ponownego nadania
praw miejskich dla miasta Ożarowa.
Profesor gościł w kilku kolejnych spotkaniach z wykładami w zorganizowanych przeze mnie cyklu sesji historycznych pn. „Wspólne korzenie Słowian”.
Sesje odbywały się w 2007 i w 2008
roku ze wspólnym udziałem historyków
miast partnerskich, Krościenka nad
Dunajcem i Spiskiej Białej (Słowacja).
W jednej z wspomnianych sesji brały
udział zaproszone władze i historycy
miasta Halicz z Ukrainy. To było wielkie otwarcie na wzajemne partnerskie
relacje, poznanie historii, wymianę doświadczeń, poznanie całej skarbnicy
wielokulturowości. Wielokulturowość
jest wielkim bogactwem narodów i
państw.
Wyobraźnia, zdolność widzenia w
szerszej perspektywie skłaniała mnie
do przemyśleń o opracowaniu historii
Ożarowa w najpełniejszym ujęciu. W
tym względzie ogromne doświadczenie
posiadał profesor Feliks Kiryk. Dorobek jego w tej mierze był imponujący.
Dość wspomnieć o wydaniu pod jego
kierownictwem naukowym monografii
Przemyśla, Rzeszowa, Tarnowa, Starego i Nowego Sącza, Tarnobrzega,
Mielca, Dębicy, Sanoka. Trudno wymienić wszystkie opracowania dotyczące miast i miasteczek. W sumie około
czterdziestu monografii. Dodać trzeba
do tego prowadzenie przez profesora

badań naukowych, traktujących o dziejach narodu i państwa polskiego. W
maju 2005 roku Ożarów świętował z
okazji nadania sztandaru miasta i gminy.
Pamiętam spotkanie, które z udziałem władz oraz gości zaproszonych
po uroczystościach oficjalnych miało
miejsce w pałacu w Czyżowie Szlacheckim. W końcu nastąpił w moim
przekonaniu moment przełomowy. W
trakcie spotkania poprosiłem o rozmowę burmistrza Marcina Majchera,
zastępcę Pawła Rędziaka, przewodniczącego Rady Miejskiej Mirosława
Adamka oraz obecnego wśród nas
profesora Feliksa Kiryka. Usiedliśmy
w ciszy przy stole w małym saloniku
obok holu. Zaproszonym do rozmowy postawiłem kilka kluczowych tez
czy też pytań. Czy nadszedł czas, aby
Ożarów zdobył się na wydanie monografii, czyli dziejów miasta? Czy opracowanie jej potrzebne jest dla obecnych i przyszłych pokoleń? Czy znajdą
się na to środki finansowe? Czy profesor Kiryk podjąłby się redakcji i doboru zespołu historyków do tego przedsięwzięcia? Czy jeśli nie teraz, to kiedy
będzie odpowiedni czas na to?
Po przemyśleniu i dłuższej konsultacji zapadła zgoda, że klimat wokół
historii miasta jest sprzyjający i profesor Kiryk otrzymał zielone światło do
podjęcia działania. Następnego dnia
wystąpiłem jako prezes Ożarowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego FORUM oficjalnie z pismem do burmistrza Marcina Majchera z inicjatywą
i propozycją opracowania i wydania
monografii Ożarowa oraz dawnych
miast: Janikowa, Lasocina, Glinian i
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innych miejscowości gminy Ożarów.
Jak wspomniałem, po podjęciu pozytywnej decyzji burmistrza profesor Kiryk zajął się kompletowaniem zespołu
historyków, którzy sprostaliby napisaniu - każdy w swoim zakresie - poszczególnych rozdziałów monografii
Ożarowa.
Pewnego październikowego dnia
2006 roku, podczas spotkania w siedzibie Ożarowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego FORUM, uroczyście
podpisano umowy z powołanym zespołem autorów, na czele którego stanął redaktor naczelny i autor rozdziału
„Ożarów i gmina w czasach staropolskich” profesor Feliks Kiryk. Monografia powstała w wyniku wysiłku
zbiorowego. Autorami byli historycy z
Krakowa, Lublina, Kielc, Tarnobrzega
i Sandomierza. Ikonografię do monografii opracowali Marian Sus, Józef
Myjak przy moim udziale. Wymagało
to przez długie miesiące wielokrotnych
wyjazdów do zasłużonej krakowskiej
oficyny „Secesja”, której powierzono
wydanie dziejów Ożarowa.
22 maja 2009 roku odbyła się w
Domu Kultury sesja z okazji 440 – lecia lokacji miasta Ożarowa. Najważniejszym wydarzeniem była prezentacja wydanej w nakładzie 1500 egzemplarzy monografii pt. „Ożarów. Dzieje
miasta i gminy”. Mam dużą satysfakcję dofinansowania monografii przez
nasze Stowarzyszenie „Forum” kwotą
9.000 zł. Odsyłam do artykułu w czasopiśmie „Ożarów” z czerwca 2009
roku. W ocenie recenzentów historii
monografia prezentowała wysoki poziom redakcyjny i edytorski.
W dniach 16 – 19 września 2009
roku wzięliśmy z Marianem Susem
udział w Kongresie Towarzystw Regionalnych w Lidzbarku Warmińskim.
Zabierając głos w czasie obrad, zaprezentowałem wraz z nim monografię
Ożarowa, przekazując symbolicznie
egzemplarz na ręce profesora Krzysztofa Mikulskiego, prezesa Polskiego
Towarzystwa Historycznego. Prezentacja monografii na historycznym forum
krajowym była jednocześnie w naszym
zamierzeniu promocją miasta, na czym
nie tylko nam bardzo zależało. Ta epokowa edycja dziejów miasta i gminy
jest hołdem dla przeszłości. Sięga do
naszych korzeni, do pracy i kształtowania oblicza miasta przez minione pokolenia.
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W Ożarowie odbyły się obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym roku połączone były z jubileuszem 450-lecia lokacji miasta i wmurowaniem
Kapsuły Pamięci „Dla Potomnych”.

Niepodległość
i lokacja Ożarowa

Po mszy świętej w Sanktuarium
Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika mieszkańcy przybyli na Plac Wolności przed Pomnik Niepodległościowy. Komendant Straży Miejskiej Henryk
Wzorek podał komendy dla pocztów
sztandarowych i wszystkich zgromadzonych formacji. Po odegraniu hymnu państwowego ksiądz kanonik Jan
Ziętarski odmówił modlitwę, odczytując
fragment „Kazań” księdza Piotra Skargi.

Nie jest nam obca przeszłość

ła monografia miasta, potem cztery
opracowania historyczne o Ożarowie.
- To, co zostanie dziś umieszczone w
kapsule, na trwale będzie upamiętnione – powiedział burmistrz. - Gdy kiedyś
przodkowie ją otworzą, zorientują się,
jaka była historia miasta.
W imieniu posła Andrzeja Kryja
list odczytał członek Zarządu Powiatu
Opatowskiego Andrzej Gajek. Apel
pamięci, przywołując bohaterów walk
o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, prowadził Sekretarz Gminy, druh
Tomasz Sobieraj.

Burmistrz Marcin Majcher podziękował wszystkim za udział w uroczystości. – Nasza postawa świadczy o tym,
że nie jest nam obca przeszłość – powiedział. - 101. rocznica odzyskania
niepodległości zobowiązuje nas do
tego, abyśmy w tym miejscu przy naszym pomniku zbudowanym ze składek społeczeństwa złożyli wieńce ku
pamięci tych, którzy walczyli i ginęli za
naszą ojczyznę.
Marcin Majcher podkreślił, że tegoroczne Święto Niepodległości związane jest także z 450. rocznicą uzyskania
praw lokacji Ożarowa. Obok pomnika
zostanie umieszczona historyczna kapsuła, w której zawarte będą wszelkie informacje dotyczące przeszłości naszego miasta, historii. Przez kilka lat gmina starała się utrwalić to, co udało się
ocalić z przeszłości. Najpierw powsta-

Kapsułę Pamięci w asyście młodzieży, przy udziale zaproszonych gości
oraz w obecności radnych Rady Miejskiej i zgromadzonych mieszkańców,
wmurowali: przewodnicząca Rady
Miejskiej Halina Dragan i burmistrz
Marcin Majcher.
W kapsule znalazły się informacje
o tym, co dzieje się w kraju, powiecie,
gminie. Zostały umieszczone w niej wydawnictwa dotyczące opracowanej już
historii Ożarowa, ale także czasopisma
dające obraz tego, jak miasto wygląda dzisiaj. Wszelkie dane znalazły się
głównie na elektronicznych nośnikach.
Kapsuła została nazwana „Dla Potomnych” i ozdobiona u szczytu herbem miasta. W środku znalazły się dwa
dyski twarde, specjalnie opakowane.

Kapsuła Pamięci

Ciężka kapsuła posiada dość pokaźne rozmiary, jej średnica wynosi około
160 milimetrów, długość około 700
milimetrów. .

Delegacje przed pomnikiem,
zaproszenie na sesję
Wieńce przed Pomnikiem Niepodległościowym złożyły delegacje instytucji,
zakładów pracy, firm, przedsiębiorstw,
organizacji społecznych, politycznych,
kulturalnych, szkół. Wartę przy pomniku wystawiła Drużyna Harcerska im.
„Szarych Szeregów” przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki.
Na zakończenie uroczystości odegrana została „Rota”. Prowadzący
uroczystość, Teresa Opałka i Tomasz
Sobieraj, zaprosili wszystkich na część
artystyczną do Domu Kultury. Poinformowali także, że 16 listopada odbędzie się uroczysta sesja historyczna
połączona z promocją wydawnictwa
„Ożarów. Kalendarium dziejów miasta
do 1989 r.” dr. Romana Chyły. Gościem honorowym spotkania będzie
prof. Feliks Kiryk. Wydarzenie uświetni
koncert „Znasz-li ten kraj. Najpiękniejsze pieśni Stanisława Moniuszki”.

Spektakl na dwie uroczystości
- Zespół Szkół w Ożarowie zaprezentował program dotyczący święta
11 Listopada, my - 450-lecia lokacji,
spektakl „Zza kurtyny czasu”, który rozpoczął widowisko – powiedziała Marta
Kozieł, dyrektor Szkoły Podstawowej „U
Skłodowskiej”. - Założyliśmy w ubiegłym roku Zespół Tańca Ludowego
„Mali Ożarowiacy”, którym zajmują się
nauczyciele muzyki. Zaangażowali się
rodzice i mamy około 25 dzieci, które
tańczą. Teraz nastał czas, by pokazać
te dzieciaki podczas bardziej oficjalnych uroczystości.
Program artystyczny przygotowany
przez nauczycieli języka polskiego, historii, muzyki i nauczania wczesnoszkolnego składał się z dwóch części.
Pierwsza część odwoływała się do jubileuszowego roku obchodów 450-lecia
Lokacji Miasta Ożarowa. Odegrane
sceny akcentowały historię herbu oraz
doniosły moment otrzymania pozwolenia od króla Zygmunta Augusta na
założenie miasta przez Józefa Ożarowskiego. Tekstowi towarzyszył taniec
i śpiew.
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W drugiej części, bezpośrednio
związanej ze świętem 11 Listopada,
uczniowie przenieśli publiczność w
przeszłość i przedstawili różne aspekty
patriotyzmu. - Spektaklowi przyświecały słowa Adama Mickiewicza: „Ile cię
trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię
stracił” – mówi Janusz Czuba. - Oprócz
prezentacji tekstów staropolskich nasi
uczniowie odegrali fragmenty III cz.
„Dziadów” i „Pana Tadeusza”. W sposób szczególny zabrzmiały zestawione skrajne monologi Sobolewskiego i
Konrada, w których miłość do ojczyzny
rozpatrywana jest z perspektywy wyroków boskich. Z kolei wizyta w Świątyni
Dumania u Telimeny miała uświadomić, jak piękne i inspirujące mogą być
polskie krajobrazy.
W programie nie zabrakło poloneza w wykonaniu dzieci w strojach

ludowych i pieśni wojskowych zaśpiewanych przez dzieci i chłopięcy chór.
Ważne miejsce poświęcono Warszawie
– symbolu miasta niepokonanego. Tutaj zaprezentowali się goście z zaprzyjaźnionych szkół. U niejednego widza
zakręciła się łza w oku podczas słuchania wzruszających utworów „Warszawo

Wspólna Wigilia
Opłatek z mieszkańcami
Uczestnicy Dziennego Domu i Klubu
Senior+ oraz Ożarowskiej Akademii Seniora, Środowiskowego Domu Samopomocy,
mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej
w Sobowie, Czachowie przybyli tłumnie
na tegoroczną Wigilię, którą zorganizował
Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher i Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wzięły w niej udział także osoby samotne, chore, niepełnosprawne oraz
pracownicy i opiekunowie. Przybyli na
wieczerzę wyjątkowi goście, przedstawiciele Rembertowskiej Akademii Seniora, z którymi współpracę ożarowscy
seniorzy bardzo sobie cenią. Relację
ze spotkania przygotowywała Telewizja
Polska Oddział Kielce. Kierownik OPS
Małgorzata Dębniak długo wymieniała
listę osób, które pojawiły się na Wigilii:
dyrektorów szkół z terenu gminy, przedszkola, biblioteki, komendantów Policji,
Straży Miejskiej. Ksiądz proboszcz Jan
Ziętarski pobłogosławił opłatki i spotkanie wigilijne. – Życzę wszystkim, abyście
państwo pięknie przeżyli swoje życie –
powiedział. - Życzę, aby Nowo narodzony Jezus obdarzał każdego z nas
miłością, dobrocią, pokojem. Abyśmy
tej atmosfery świąt nie przeżywali tylko
w ciągu jednego dnia, abyśmy miłością
darzyli się na co dzień, wtedy łatwiej będzie pokonać trudności, które niesie za
sobą życie. Zdrowych, błogosławionych
świąt, szczęśliwego Nowego Roku!

Burmistrz Marcin Majcher podkreślił,
że spotkanie zostało zorganizowane po
to, by złożyć sobie świąteczne i noworoczne życzenia, wymienić doświadczenia, przemyślenia. - Widzę po frekwencji, że pragniecie spotkać się ze swoimi
przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami,
spędzić wigilijny wieczór po to, by zagrzać swoje serce, obdarzyć się wzajemną życzliwością – powiedział burmistrz.
- W naszym życiu są chwile, które mijają bardzo szybko. Nie mamy za dużo
czasu, aby się zatrzymać, wysłuchać innych, słów przyjaciół, znajomych, a dziś
mamy taką możliwość, że po złożeniu
życzeń możemy usiąść, porozmawiać o
sprawach trudnych, czasami przykrych.
Im człowiek bardziej się otworzy, tym
ma lżej na duszy. Po to jesteśmy, byśmy
pomagali sobie nawzajem.
Marcin Majcher złożył wszystkim życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Dołączyła do nich przewodnicząca
Rady Miejskiej Halina Dragan: - Jestem
szczęśliwa, że mogę być w gronie ludzi
w różnym wieku, różnej profesji – mówiła. - Jest wśród nas wielu emerytów, dla
których ten czas jest dobry. By te święta
przebiegły jak najlepiej, w świątecznej i
przyjaznej atmosferze.
Montaż słowno-muzyczny „Wieczór
wigilijny w poezji polskiej” został przygotowany pod kierunkiem Barbary Banajskiej i Justyny Jurys. Członkowie scholi
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ma” i „Sen o Warszawie”.
Finałowe „Tango na głos, orkiestrę
i jeszcze jeden głos” pozwoliło natomiast cieszyć się, że żyć nam przyszło
w kraju nad Wisłą. Wszyscy wykonawcy
zasłużyli na solidne brawa i podziękowania ze strony zebranej publiczności.
(an)

działającej przy miejscowej parafii, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki, uczestnicy ŚDS
w Ożarowie przedstawili wiersze o tematyce wigilijnej: Matki Teresy z Kalkuty,
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Stanisława Młodożeńca, księdza Henryka Szydlika oraz Emilii Waśniowskej.
Zaśpiwali również kolędę „Pieśń Groty”, pastorałkę „Uciszcie się”, następnie
„Przytul nas do siebie”, „Dziś z radością
wszyscy śpiewajmy”. Świetnie prezentował się chór seniorów, który kilka razy
występował na scenie z kolędami.
Dyrektor OPS Dzielnicy Rembertów,
Rembertowskiej Akademii Seniora, Monika Dubanowska, oraz koordynator
akademii Paulina Chojecka przekazały
wszystkim uczestnikom Wigilii ostatni numer „Gazety Rembertowskiej”, w
której znalazły się wypowiedzi seniorów
Ożarowa i Rembertowa o wzajemnej
współpracy. Goście podziękowali za
wspólne spotkania w tym roku. Wręczyli
drobne upominki seniorom i gospodarzom gminy Ożarów. Wszyscy przełamali się opłatkiem i przystąpili do wieczerzy wigilijnej.
W drugiej części spotkania uczestniczyli Starosta Opatowski Tomasz Staniek
i wicestarosta Małgorzata Jalowska.
Goście złożyli wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Wspólnie z uczestnikami wieczerzy wykonywali kolędy.
Śpiewom nie było końca. Akompaniował Jerzy Sternicki, znany akordeonista,
nauczyciel wielu pokoleń mieszkańców,
w tym starosty Tomasza Stańka.
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Tradycyjnie już w pierwszej połowie stycznia odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, przedstawicielami firm i instytucji, które działają na terenie gminy. Burmistrz Marcin
Majcher podziękował wszystkim zaproszonym gościom za współpracę i życzył powodzenia w nowym roku.

Spotkanie z przedsiębiorcami
na początku roku

- Dziękuję za to, że jesteście z nami
– zwrócił się Marcin Majcher do przedsiębiorców, ludzi gospodarki, kultury,
oświaty - U progu nowego roku z całego
serca, łącznie z całym samorządem, życzymy państwu wielu sukcesów, samych
szczęśliwych i radosnych dni. Gościmy
u nas ludzi serdecznych, otwartych, zawsze możemy porozmawiać ze sobą.
Niech nowy rok przyniesie państwu wiele szczęścia i radości. Wypijmy wspólnie
tradycyjnego szampana. Wszystkiego
dobrego!
Życzenia zaproszonym gościom złożył także Starosta Opatowski Tomasz
Staniek: - Szanowni państwo, jest mi
niezmiernie miło, że w imieniu Zarządu
Powiatu, Rady Powiatu mogę państwu
złożyć najserdeczniejsze życzenia – powiedział. - Oby nowy rok był dobry, obyście dalej mogli realizować swoje plany,
marzenia. Oby interesy, które prowadzicie, przyczyniały się do waszego rozwoju i rozwoju ziemi opatowskiej. Życzę
dużo zdrowia, dużo zadowolenia.
Burmistrz Marcin Majcher szczególnie powitał obecnego na uroczystości Primatora ze Spiskiej Białej, Józefa
Kunę. Na spotkanie z przedsiębiorcami
i przedstawicielami jednostek gminy
przybyli między innymi ksiądz kanonik Jan Ziętarski, przewodniczący Rady

Nadzorczej Cement Ożarów Andrzej
Ptak. W holu budynku Urzędu Miejskiego został przygotowany dla wszystkich
poczęstunek
Wcześniej w części artystycznej wystąpili Zuzanna Patuszka i Oskar Juryś, podopieczni instruktora Miejsko
- Gminnego Ośrodka Kultury, Sławomira Lutyńskiego. W ich wykonaniu usłyszeliśmy między innymi piosenki: „Walc
Embarras”, „I Will Always Love You” z
repertuaru Whitney Houston, „Jaskółka
uwięziona”, „Lubię wracać tam, gdzie
byłem”.
W dalszej części z koncertem wystąpił zespół Strauss Ensemble w składzie:
Ludmiła Worobec - Witek (skrzypce),
Agnieszka Wolska – Ścipniak (flet), Maciej Jaroń (drugie skrzypce), Dariusz
Kozieł (klarnet), Jacek Hodur (wiolonczela), Krzysztof Sokołowski (kontrabas),
Bogusław Olczyk (instrumenty perkusyjne). Spotkanie prowadził Artur Jaroń,
który też grał na pianinie. Jako soliści
wystąpili: Renata Drozd (sopran), która znana jest z popularnego programu
telewizyjnego Waldemara Malickiego
„Filharmonia dowcipu”; w swoim bogatym życiorysie ma wspaniałe koncerty;
Adam Zdunikowski (tenor), solista opery
narodowej Teatru Narodowego w Warszawie, Opery Krakowskiej.

W Dziennym Domu Seniora po raz
pierwszy odbył się Dzień Seniora. Z programem dla swoich babć i dziadków wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego w
Ożarowie.
W imieniu Burmistrza Ożarowa
Marcina Majchera i swoim życzenia
złożył Sekretarz Gminy Tomasz Sobieraj. Do życzeń przyłączyła się kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Dębniak. W spotkaniu uczestniczyły:
dyrektor Przedszkola Publicznego Jolanta Gołąb i wicedyrektor Ewa Świątek.
W Dniu Seniora wzięło udział około
40 osób. Władze seniorów reprezentowali: przewodnicząca Stowarzyszenia
Danuta Mroczek, jej zastępca Elżbieta
Reimus, członkowie Zarządu - Joanna
Szczęsna i Marcin Kwieciński.

Dzieci z Klubu Kreatywnego Przedszkolaka z Przedszkola Publicznego
zaprezentowały ciekawy program artystyczny. Śpiewały, recytowały, tańczyły.
Zebrały gromkie brawa od wszystkich
osób, które przybyły na spotkanie.
Impreza trwała blisko trzy godziny. Dla wszystkich został przygotowany
słodki poczęstunek. Spotkanie prowadziła koordynator Dziennego Domu Seniora Elżbieta Gronek.
Samorząd gminy Ożarów zamierza
rozbudować istniejącą bazę lokalową
Domu Seniora, by mógł służyć więk-

Publiczność wysłuchała znane, popularne arie i duety oper i operetek.
Oklaskami nagradzano tak znane
utwory, jak: „Pieśń o Wilii” z „Wesołej
wdówki” Franza Lehára, „Rad bym pocałować cię” z „Paganiniego” Franza
Lehára, „Jakże mam ci wytłumaczyć” z
„Księżniczki czardasza” Imre Kálmána,
„Co też robił mój dziadek, gdy miał lat
dwadzieścia” z opery „Ptasznik z Tyrolu”
Karla Zellera, „Karambolina” z „Księżniczki cyrkówki” Imre Kálmána, „Kiedy
skrzypki grają” z „Cygańskiej miłości”
Franca Lehára, „Co się dzieje, oszaleję” z „Księżniczki czardasza” Imre Kálmána, „Wielka sława to żart” z „Barona
cygańskiego” Johanna Straussa, „Ach,
jedź do Varasdin” z „Hrabiny Maricy”
Imre Kálmána, „Usta milczą, dusza
śpiewa” z „Wesołej wdówki” Franza Lehára, „Czardasza Ilony” z „Cygańskiej
miłości” Franca Lehara czy „Czardasza
Sylwy” z „Księżniczki czardasza” Imre
Kálmána.
(an)

Z szacunkiem
dla seniorów
szej grupie. - Taka jest nasza intencja
i takie są oczekiwania seniorów – mówi
burmistrz Marcin Majcher. - Podcienie,
które powstały podczas budowy budynku, chcemy wypełnić i zagospodarować jako pomieszczenia i lokale do
powszechnego użytku. W budżecie na
2020 zaplanowaliśmy rozbudowę budynku i tę inwestycję będziemy chcieli
zrealizować. Dzięki temu sala w budynku powiększyłaby się o 60 metrów i mogłaby być wykorzystana do ciekawych
zajęć.
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CEMENT

Święto Barbórki
w gminie Ożarów
Dla gminy Ożarów Barbórka jest
ważna, bo wielu mieszkańców pracuje
w strefie górniczej spółki Cement Ożarów SA.
- Święto górników jest jednocześnie świętem rodzin górniczych, które
zamieszkują naszą gminę – mówi burmistrz Marcin Majcher. - Stąd też przykładamy do tego dużą wagę. Staramy
się zawsze uczestniczyć w uroczystościach naszych górników, by podziękować im za całoroczny wysiłek, za to, że
poprzez swoją pracę pomnażają nasz
majątek samorządowy.
Od wielu lat relacje pomiędzy Zarządem Cementowni a samorządem
Ożarowa układają się pozytywnie.
Gmina wspiera zakład, pomaga mu,
chociażby w sprawach wykupu gruntów
rolnych, przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego czy określenia planu stref wydobywania surowca.
W tym roku również poczynione zostały
pewne starania. Między innymi jedna z
działek, która stanowi własność samorządu gminy, zostanie przekazana dla
zasobu spółki Cement Ożarów, by poszerzyć strefę poboru surowca.
Tradycyjnie każdego roku Cementownia i Gmina organizują wspólnie
Dni Cementowni i Ożarowa. W pierwszym dniu jest to święto cementowni.
Przełożeni starają się podziękować
wszystkim pracownikom za sumienną
pracę, dla nich są także organizowane występy okolicznościowe. Drugiego
dnia, poprzez prezentacje młodzieży,

Klubu Seniora, gmina stara się podziękować mieszkańcom za całoroczną
pracę.
Od stycznia Cementownią kieruje nowy prezes, Janusz Miłuch, który
kontynuuje wypracowane wcześniej
doświadczenia. – Prezes bardzo pozytywnie wypowiada się o współpracy z
gminą Ożarów – podkreśla burmistrz
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Marcin Majcher. - Akceptuje wcześniejsze uzgodnienia, które są wspólnie prowadzone. I jednocześnie w przypadku
nowych poczynań konsultowane są
wspólne przedsięwzięcia.
W uroczystościach organizowanych
przez gminę, ostatnio w Święto Niepodległości 11 Listopada, 450-lecia lokacji
Ożarowa, uczestniczą przedstawiciele
najwyższych władz Cementowni. Wcześniej przy wydatnej pomocy zakładu
powstał Pomnik Niepodległościowy i
pamiątkowa tablica upamiętniająca
setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wigilia w Cementowni
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BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i gminy Ożarów oraz ich
mienia to zadanie leżące w kompetencjach wielu służb, straży i inspekcji. Na co
dzień zaobserwować daje się praca policjantów, strażaków, strażników miejskich
czy zespołów ratownictwa medycznego.
Ale realizacja zadań służących ochronie
mieszkańców to również zadanie powierzone samorządom na wszystkich szczeblach: wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
W celu zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców
gminy
realizują
zadania
Obrony
Cywilnej,
Spraw
Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej. Priorytetem w realizacji
wszystkich zadań, w tym zadań Obrony
Cywilnej, jest zapewnienie ochrony ludności i jej mienia oraz ochrona obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
a także dóbr kultury. Zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, Szefem OC
na terenie gminy jest Burmistrz (lub
Wójt, Prezydent Miasta). Prawidłowość
wykonywania zadań wynika natomiast
z opracowanej i aktualizowanej dokumentacji, dzięki której - w przypadku
wystąpienia zagrożenia - Urząd Miejski ma możliwość podjęcia działań. Do
nich należy w szczególności wczesne
ostrzeżenie ludności znajdującej się na
zagrożonym terenie, ale także sprawne
przeprowadzenie ewakuacji, zapewnienie środków bytowych mieszkańcom
oraz sprzętu służącego do prowadzenia
działań, tak by niedogodności dla ludności cywilnej były jak najmniejsze. W
celu realizacji tych zadań podstawowym
elementem ochrony jest system ostrzegania i alarmowania oparty na syrenach alarmowych, za pomocą których
mogą być podawane sygnały ostrzegawcze dla mieszkańców. Corocznie, w
dniu 1 sierpnia – w rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego, przeprowadzany jest ogólnopolski trening systemu
alarmowania ludności w celu jednoczesnego upamiętnienia kolejnych jego
rocznic.
Wykonywanie zadań obronnych w
gminie Ożarów w głównej mierze polega na realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych i szkoleń obronnych

BEZPIECZEŃSTWO
W GMINIE OŻARÓW
osób i grup funkcyjnych według powierzonych im zadań. Corocznie, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w
sprawie szkolenia obronnego, w celu
prawidłowego wykonywania nałożonych zadań w szkoleniu uczestniczy Burmistrz Ożarowa, a następnie Inspektor
ds. obronnych. Szkoleniami i treningami objęte są również osoby wchodzące
w skład grup funkcyjnych wykonujące
zadania obronne.
W ramach realizacji zadań obronnych gmina Ożarów, na podstawie
zawartych porozumień, prowadzi ścisłą współpracę z Terenowymi Organami Administracji Wojskowej. Zgodnie
z przepisami Ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Burmistrz Ożarowa
nakłada w drodze decyzji administracyjnej obowiązek wykonania świadczeń
osobistych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny. Obowiązek ten istnieje w stosunku do osób, których kwalifikacje mogą być niezbędne w okresie
zagrożenia, a wskazana przez wnioskodawcę osoba spełni przewidziane prawem warunki. Podobnie sytuacja ma się
w odniesieniu do nieruchomości i rzeczy
ruchomych. Ważnym elementem pozamilitarnych przygotowań obronnych
jest również współpraca z przedsiębiorcami. Ale współpraca z TOAW to również akcje promocyjne służby wojskowej
i współorganizacja spotkań, podczas
których kandydaci-ochotnicy mogą zapoznać się z odpowiednimi dla nich rodzajami odbywania służby wojskowej.
Liczne zagadnienia wpływające na
utrzymanie i ciągłą poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Ożarów
zgrywane są podczas ćwiczeń obronnych. Gminne ćwiczenie odbyło się 3
października 2019 roku, a jego tematem było „Kierowanie Gminą w czasie
osiągania gotowości obronnej czasu
kryzysu w przypadku zagrożenia terrorystycznego”. W ćwiczeniu wzięła udział
kierownicza kadra Urzędu Miejskiego w
Ożarowie, wyznaczeni kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Miejskiego
w Ożarowie, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie,
druhowie z Ochotniczych Straży Pożar-

nych z Ożarowa i Lasocina, policjanci z
Komisariatu Policji w Ożarowie i strażnicy Straży Miejskiej w Ożarowie. I i II
faza ćwiczenia odbyła się w Urzędzie
Miejskim w Ożarowie. W fazie I sprawdzono gotowość do działań wybranych
elementów podsystemu obronnego
gminy. Zapewniono nieprzerwany przepływ informacji pomiędzy jednostkami
podległymi Burmistrzowi a jednostkami
nadzorującymi. II faza polegała na pracy zespołów funkcjonalno-zadaniowych
nad wypracowaniem danych do decyzji Burmistrza podczas osiągania stanu
gotowości obronnej czasu kryzysu w
warunkach zagrożenia atakiem terrorystycznym. Część teoretyczna składała
się z odprawy informacyjnej i odprawy
decyzyjnej. Uczestnicy ćwiczenia wypracowali i przedstawili wnioski z oceny
sytuacji, na podstawie których Burmistrz
Ożarowa podjął 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. Więcej o tym ćwiczeniu w poprzednim numerze czasopisma „Ożarów” (nr
3/146).
W celu sprawnej realizacji zadań
przez samorządy oraz jednostki podległe i współdziałające system Zarządzania Kryzysowego podzielony został na
cztery fazy. Pierwsza – „zapobieganie”
- to działania uprzedzające, służące
wyeliminowaniu lub ograniczeniu możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej.
W fazie tej analizowane są potencjalne
zagrożenia na terenie gminy oraz prowadzona jest edukacja społeczeństwa
w zakresie przeciwdziałania ich wystąpieniu.
Zadania nałożone na podmioty biorące udział w likwidacji zagrożeń znajdują odzwierciedlenie w opracowywanej dokumentacji, która wykorzystywana jest w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych. Praca nad dokumentacją
to druga faza systemu Zarządzania
Kryzysowego, czyli „przygotowanie”.
Działania uwzględniane w opracowywanej dokumentacji planowane są w
celu jak najlepszego przygotowania do
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usunięcia zagrożenia oraz zapewnienia
niezbędnych sił i środków do realizacji
nałożonych zadań.
Trzecią fazą Zarządzania Kryzysowego jest „reagowanie”. Polega ona na realizowaniu zadań przydzielonych w fazie drugiej, wykonywanych po zaistnieniu realnego zagrożenia, w celu zapobiegnięcia lub zminimalizowania możliwości wystąpienia negatywnych skutków
dla zdrowia i życia mieszkańców oraz
ich mienia. W przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowej głównym celem realizowanym podczas trzeciej fazy jest
udzielenie niezbędnej pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują oraz ograniczenie wystąpienia dalszych szkód i
strat poprzez podjęcie akcji ratowniczej.
W celu ostrzeżenia mieszkańców przed
potencjalnym zagrożeniem (w tym zagrożeniem spowodowanym gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi) oprócz
wspomnianego już systemu syren gmina Ożarów wykorzystuje inne metody:
tradycyjną – „papierową”, za pomocą
której komunikaty ostrzegawcze i ważne informacje rozpowszechniane są na
tablicach ogłoszeń, oraz formę elektroniczną, w której komunikaty publikowane są na stronie internetowej gminy
Ożarów (www.ozarow.pl) lub rozsyłane
do mieszkańców za pomocą wiadomości SMS przy wykorzystaniu Systemu
Informacji SMS. Cieszy fakt wdrożenia
systemu wysyłania Alertów RCB w wiadomościach SMS-owych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert ten
dociera do każdej osoby posiadającej
telefon komórkowy i znajdującej się na
zagrożonym terenie, co niewątpliwie
jeszcze bardziej wpływa na poprawę
bezpieczeństwa.
Ostatnią, czwartą fazą jest „odbudowa”. Realizacja zadań występujących w
tej fazie polega na przywróceniu stanu
sprzed „kryzysu” lub lepszego.
System Zarządzania Kryzysowego to ważne zadanie dla samorządu
ożarowskiego, realizacja którego służy
zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Nadmienić należy, że przez teren
gminy Ożarów przebiegają ważne ciągi
komunikacyjne: drogi krajowe nr 74 i
79 oraz droga wojewódzka nr 755. Na
terenie gminy znajdują się zakłady użyteczności publicznej oraz duże i ważne
zakłady produkcyjne, a wschodnią granicę gminy, na odcinku 5220 m, stanowi rzeka Wisła.
Procedury przewidziane na wypadek
wystąpienia zagrożenia powodziowego

zostały sprawdzone w praktyce w maju
2019 roku. Wystąpienie intensywnych
opadów deszczu spowodowało przybór
wody w rzece, co skutkowało ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego w
dniach 25-28 maja. Stan ostrzegawczy
(500 cm) i stan alarmowy (550 cm) został przekroczony, a najwyższy, odnotowany w dniu 26 maja stan wody, wynosił 675 cm. Z uwagi na rozmiar zagrożenia, obejmujący swoim zasięgiem
więcej niż jeden powiat województwa
świętokrzyskiego, w trybie pilnym zwołane zostały posiedzenia Zespołów Zarządzania Kryzysowego szczebli: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.
W działaniach ratowniczych, polegających na patrolowaniu wału przeciwpowodziowego i uszczelnianiu występujących przesiąków, wzięli udział druhowie
z OSP w Ożarowie, Lasocinie i Szymanówce przy współpracy ze strażakami
Komendy Powiatowej PSP w Opatowie.
Poprawa stanu technicznego wału przeciwpowodziowego poprzez jego modernizację i podwyższenie wysokości z
obecnych 350 cm do wysokości wałów
znajdujących się w gminach sąsiednich
to jedno z priorytetowych zadań samorządu ożarowskiego, o co nieustannie
zabiega podczas rozmów z instytucjami,
w zarządzie których ów wał pozostaje,
oraz podczas cyklicznych jego przeglądów.
Wymienione zadania stanowią zaledwie niewielki procent faktycznie realizowanych zadań obronnych przez
Urząd Miejski w Ożarowie i opisane są
tu ogólnie ze względu na swoją wrażliwość.
Ważnym elementem zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom miasta
i gminy Ożarów jest realizacja zadań
ochrony przeciwpożarowej. Ale zadania statutowe straży pożarnych to nie
tylko walka z pożarami; to również
usuwanie miejscowych zagrożeń, czyli pomoc przy wszystkich innych niż
pożary zdarzeniach zagrażających
zdrowiu, życiu lub mieniu. Na terenie
gminy Ożarów zarejestrowaną działalność posiada 16 jednostek OSP. 3
z nich znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, którego głównym celem jest stworzenie
jednolitego i spójnego systemu, skupiającego powiązane ze sobą różne
podmioty ratownicze, w celu podjęcia
skutecznie każdego działania. Do tego
grona należą jednostki OSP z Ożarowa, Sobótki i Lasocina. Najwięcej do

zdarzeń w 2019 roku wyjeżdżała jednostka OSP z Ożarowa. Łącznie było
to 98 wyjazdów, z czego 34 razy druhowie wyjeżdżali do pożarów, 61 razy
do miejscowych zagrożeń, a trzykrotnie
dysponowani byli do alarmów fałszywych. Strażacy z Sobótki wyjeżdżali do
zdarzeń 33 razy. 20 razy do pożarów,
12 do miejscowych zagrożeń i 1 raz
do niepotwierdzonego zdarzenia. 18
razy wzywani byli druhowie z Lasocina.
9 razy do pożarów i 9 razy do miejscowych zagrożeń. We wspomnianych
już działaniach przeciwpowodziowych
wzięli udział strażacy z Szymanówki.
Strażacy z miasta i gminy Ożarów
nieustannie podnoszą swoje umiejętności poprzez udział w licznie organizowanych ćwiczeniach. Oprócz wspomnianego gminnego ćwiczenia obronnego
cykliczne ćwiczenia organizuje KP PSP
w Opatowie. Od ćwiczeń na obiektach
użyteczności publicznej, służących zapoznaniu z potencjalnym terenem prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
poprzez widowiskowe ćwiczenia na
dużą skalę (w tym ćwiczenia powiatowe), angażujące znaczną ilość sił i środków z terenu powiatu opatowskiego
oraz spoza tego terenu.
Aby skutecznie udzielać pomocy,
strażacy-ochotnicy uczestniczą w kursach i szkoleniach. Doskonalenie posiadanego poziomu wiedzy i nabycie
nowych umiejętności umożliwia skuteczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego,
powodziowego i nawodnego, wodnego i medycznego.
Do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych niezbędny jest specjalistyczny i profesjonalny
sprzęt, którego w jednostkach OSP na
terenie gminy Ożarów systematycznie przybywa. Zakupy dokonywane
są z budżetu gminy, ale znaczną ilość
środków pozyskują jednostki OSP w
ramach dotacji i dofinansowań przyznanych przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP. Najważniejszym w ostatnich latach zakupem był
średni samochód ratowniczo-gaśniczy
marki Renault dla OSP w Ożarowie,
który zastąpił wysłużonego już Stara
244 i umożliwił druhom z Ożarowa
jeszcze sprawniejsze podejmowanie
działań ratowniczo-gaśniczych. Przekazanie pojazdu odbyło się 5 maja
2019 roku. w Ożarowie przy okazji
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organizowanych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, KDP i MDP oraz
obchodów Gminnego Dnia Strażaka.
Nabytymi umiejętnościami i sprawnością fizyczną członkowie OSP oraz
Młodzieżowych i Kobiecych Drużyn
Pożarniczych wykazują się podczas
startów w rozgrywanych corocznie
Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP, KDP i MDP. W 2019
roku pierwsze miejsce w kategorii
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
zajęły dziewczęta z Wyszmontowa, a
pierwsze miejsce w kategorii Kobiecych Drużyn Pożarniczych zajęła reprezentacja z Prus. W kategorii OSP
pierwsze miejsce zajęła jednostka z
Szymanówki, drugie miejsce druhowie z Ożarowa, trzecie z Jakubowic,
czwarte z Nowego, piąte z Lasocina,
szóste z Suchodółki. Dziewczęta z
Wyszmontowa i druhowie z Szymanówki reprezentowali gminę Ożarów
podczas Zawodów Sportowo-Pożarniczych szczebla powiatowego, które
odbyły się 22 września w Ożarowie.
W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą Urząd Miejski w Ożarowie,

Zarząd Miejsko-Gminny Związku
OSP RP w Ożarowie i jednostki OSP
współpracują ze szkołami. Podczas
spotkań dzieci kształcą się w tematyce
zapobiegania pożarom i wypadkom,
zapoznają się ze sprzętem pożarniczym oraz uczą udzielania pierwszej
pomocy. Zdobytą wiedzą wykazują się
podczas uczestnictwa w eliminacjach
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, organizowanych corocznie w gminie Ożarów. Zdobyta wiedza pozwoliła reprezentantowi gminy
Ożarów, uczniowi Szkoły Podstawowej
w Janowicach, na osiągnięcie wielkiego sukcesu i zwycięstwo w 2019 roku
w eliminacjach szczebla gminnego
oraz powiatowego i udział w eliminacjach szczebla wojewódzkiego turnieju
z bardzo dobrym wynikiem.
Praca z dziećmi i młodzieżą to jedno z ważniejszych zadań w ochotniczym pożarnictwie. Starzejące się społeczeństwo oraz emigracja to główne
powody ubytku członków w jednostkach OSP. Dzięki zdobywaniu wiedzy i
nabywaniu nowych umiejętności, dzieci i młodzież zostają zainteresowane

działalnością przeciwpożarową, co w
przyszłości będzie skutkować wstąpieniem w szeregi nowych członków OSP.
Strażacy-ochotnicy z terenu miasta i gminy Ożarów, dzięki swojemu
wyszkoleniu i wyposażeniu w sprzęt
specjalistyczny, stanowią trzon ochrony przeciwpożarowej powiatu opatowskiego i niezastąpieni współpracują ze
strażakami zawodowymi, a rozmieszczenie jednostek OSP na terenach
odległych od siedziby PSP powoduje
możliwość bardzo szybkiego podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych i
udzielenia niezbędnej pomocy poszkodowanym.

Łukasz Adamski

Od red.: Autor pełni funkcje Inspektora ds. Obrony Cywilnej, Spraw
Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie
Miejskim w Ożarowie, członka Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatowie, Sekretarza Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ożarowie.

Z pomocą osobom uzależnionym
Komisja do Spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w mieście i
gminie Ożarów zajmuje się problemem
osób uzależnionych, przemocą w rodzinie. Jej program co roku uchwala Rada
Miejska. Komisja stanowi ciało doradcze,
opiniotwórcze.
Merytoryczne rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do
Urzędu Miejskiego. -Realizujemy program i podjętą uchwałę – mówi przewodniczący komisji, Marcin Kwieciński. - Prowadzimy rozmowy z osobami, które mają problem z alkoholem,
przemocą. Zgłaszają je rodziny, my je
wzywamy. To jest kilkadziesiąt osób i
kilkadziesiąt problemów w ciągu roku.
Prowadzimy rozmowy motywujące.
Uczymy postaw asertywnych, postaw
odmowy. Mówię „nie”, gdy koledzy proponują mi alkohol. Chodzi o
umiejętność odmawiania. Spotykamy
się cyklicznie, w zależności od potrzeb,
zazwyczaj 5-6 razy w roku.
Komisja ustala punkty sprzedaży
alkoholu. Na terenie miasta i gminy
jest ich obecnie około 90. To duży pro-

blem, bo w kraju istnieje silne lobby
piwowarskie i alkoholi wysokoprocentowych. Ostatnio komisja spotkała się
z Komisją do Spraw Sportu, Turystyki,

Zdrowia Rady Miejskiej. Rozmowa
należała do owocnej i potrzebnej, bo
przybyło wielu nowych radnych.
(an)

Profil swej działalności komisja wypracowała już przed laty. W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Mazurkiewicza 19 znajduje się
Klub Abstynenta „Aster”, który zaprasza osoby uzależnione i ich rodziny na bezpłatne porady. Psycholog przyjmuje w poniedziałki od godziny
15.00 do 17.00 w Pokoju Interwencji Kryzysowej na pierwszym piętrze,
prawnik - w ostatni piątek miesiąca od godziny 15.00 do 18.00.
W Punkcie Przeciwdziałania Przemocy można uzyskać porady od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00. Zgłaszające się
osoby uzależnione i współuzależnione mogą uzyskać bezpłatne porady i
informacje dotyczące możliwości i sposobów leczenia uzależnień, telefon
zaufania – 15 8610 372 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 14.00 do 22.00.
W punkcie konsultacyjno-informacyjnym przyjmuje terapeuta uzależnień we wtorki od godziny 15.00 do 18.00. W budynku przy ulicy Mazurkiewicza 19 odbywają się też zajęcia dla dzieci w świetlicy.
Ogólnopolskie telefony wsparcia: Telefon Pomarańczowa Linia – 801
140 068, telefon Dopalacze – 800 060 800.
Mitingi odbywają się: we wtorki o godzinie 18.00 Grupa AA Maj (osoby uzależnione), w środy o godzinie 18.00 – Grupa AA Pokora (osoby uzależnione), w piątki o godzinie 16.00 – Grupa AI – Anon (osoby
współuzależnione, żony, mężowie, partnerzy, członkowie rodzin uzależnionych).
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BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE
Zmiany cywilizacyjne i ogólne obniżenie poziomu wód podziemnych
doprowadziło to tego, że ostatki wód
powierzchniowych w postaci stawów
i strumieni pozostały tylko w południowej części gminy i należałoby
je uratować. Starać się przynajmniej
część wody odpływającej przez cały
rok strumieniem Czyżówki zatrzymać
poprzez odnowione stawy, zastawki,
zalewy. Sytuacja o tyle jest korzystna, że w związku z zanikiem hodowli
zwierząt przez rolników wykorzystywane dotychczas łąki, zwłaszcza w
bagnistych miejscach, jako własność
prywatna lub wspólnota straciły znaczenie gospodarcze, stając się nieużytkami. Są to potencjalne miejsca
do gromadzenia wody, której brak
coraz bardziej odczuwa rolnictwo,
intensywnie prowadzone zwłaszcza
w południowej części gminy.
Dlatego z satysfakcją trzeba odnotować poczynania środowisk wiejskich, które coś w tym temacie starają się robić, wykorzystując środki finansowe Funduszu Sołeckiego. Jako
pierwsza z inicjatywy wędkarzy zrobiła to wieś Janowice kilka lat temu,
budując staw poszerzony o urządzenia rekreacyjne. W minionym roku
kolejne zbiorniki wodne zbudowano
ze środków Funduszu Sołeckiego w
Jakubowicach, Sobótce i Pisarach.
Najbardziej okazały zbiornik znajduje się w środku Sobótki, który powstał przy dużym zaangażowaniu
Rady Sołeckiej. Jego stałe zasilanie
z podziemnych źródeł zapewnia wysoki stan wody, co gwarantuje funkcjonowanie w przyszłości. Będzie to
ciekawe miejsce dla wędkarzy i miejsce rekreacji dla mieszkańców. Również atrakcyjnie prezentuje się zagospodarowanie zbiornika w Pisarach.
Niestety nie ma w nim wody i nie
wiadomo, czy kiedykolwiek będzie,
ponieważ dochodzące tu pokłady
sandomierskiego lessu, do którego
się dokopano, przepuszczają wodę.
Płynący w przeszłości strumień od
strony Sobótki napełnia się tylko co
kilkanaście lat przy wyjątkowo dużych opadach powodziowych.
Nawiązując do rządowego programu przeciwdziałania suszy i gromadzenia wód powierzchniowych,
czas pomyśleć o kolejnych obiektach
wodnych, między innymi w Jankowicach, Przybysławicach, Maruszowie, Biedrzychowie. Przydałoby się

Zatrzymać wodę

W przeszłości na terenie gminy Ożarów w każdej miejscowości były naturalne zbiorniki wodne, z których czerpano wodę do celów gospodarczych, do celów przeciwpożarowych, a latem były to miejsca rekreacji, gdzie dzieci i młodzież uczyła się pływania, a
liczni wędkarze spędzali wolne chwile.

w gminie miejsce nad wodą do celów rekreacyjnych, aby latem można
było się wykąpać, popływać kajakiem, posiedzieć na piasku. Pływal-

nia w Ożarowie nie zaspokoi tych
potrzeb wypoczynkowych mieszkańców gminy.
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W jesienny, sobotni dzień 28 września w Galerii „Pod Czerwonym Dachem”
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im.
A. Patkowskiego w Ożarowie otwarto
wystawę fotograficzną pt. „Slajdowisko
Zdzisława W.”. Na ekspozycji pokazano
prace autorstwa Zdzisława Wolffa (1944
– 2011), który mieszkał w Kielcach. Zostały one zdigitalizowane przez córkę autora,
art. fotografii i plastyki, Magdalenę Wolff.
Wystawę otworzył dyrektor MGOK
Marian Sus. Powitał on zgromadzonych
gości. Magdalena Wolff następnie opowiedziała o swym przygotowaniu prac
na wystawę. Wkrótce oprowadzono publiczność po ekspozycji, charakteryzując
pokazane zdjęcia. Zdzisława Wolffa
wspominali jego przyjaciele i koledzy z
pracy w Stalowej Woli.
Na uroczystość przybyli m.in. rodzina i znajomi autora, art. fotograf z
Ostrowca Świętokrzyskiego Ewa Gawlik
z mężem, emerytowany Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Grupy Ożarów
SA Andrzej Ptak z żoną, plastyk Stanisław Skalski z Borii, Barbara Białońska z
Nowego Targu oraz mieszkańcy miasta.
Podczas trwania imprezy udostępniono
katalog wystawy wydany przez MGOK
Ożarów projektu Eleonory Czuby, druk
MN Studio Staszów z tekstem Magdaleny Wolff i fotograficznym portretem
autora wykonanym przez Stanisława
Szymoniaka.
Zdzisław Wolff, magister inżynier
metalurgii, urodził się w Mińsku Mazowieckim. Ukończył Politechnikę Częstochowską na Wydziale Obróbka
Plastyczna Metali w 1970 roku. Życie
zawodowe rozpoczął od pracy w Hucie
Stalowa Wola w latach 70., obejmując stanowiska dyrektorskie. W latach
1979 – 83 został oddelegowany z rodziną (żona Barbara, córki Magdalena i Aleksandra) na cztery lata na tzw.
placówkę w Londynie jako koordynator
ds. wymiany handlowej w spółce handlowej Bumar - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego – Biuro obrotów z
krajami kapitalistycznymi. Swą drogę w
zawodzie zakończył w końcu lat 90. w
Kielcach w spółce EXBUD, w której pracował od 1984 roku. Do emerytury zatrudniony był w spółkach budowlanych
jako tłumacz oraz kierownik robót na
budowach w Polsce i za granicą (Izrael, Egipt, Francja, Włochy). Wrażenia z
licznych podróży służbowych utrwalone
zostały w ponad 700 slajdach powstałych w latach 1976 – 86.
Przygodę z fotografią zaczynał Zdzi-

Utrwalić w podróży

sław Wolff od aparatów Zenit i Praktica.
Przez całe życie tworzył na kliszach, slajdach, później cyfrowo wizerunki, głównie postaci scen rodzinnych. Swą pasją
do wykonywania zdjęć zaraził córkę
Magdalenę, która w tej dziedzinie obrała własną drogę twórczą.
Na wystawie pokazano fotografie z
podróży z lat 1976 – 86 do ZSRR, Chin,
Gruzji, Norwegii oraz Niemiec. Tematyka obejmuje ruiny starożytnych budowli,
amfiteatru, pomniki, sceny uliczne, nowoczesną architekturę, place, cerkwie,
kościoły, pojazdy, gmachy publiczne,
zabytkowe budynki. Najciekawszymi
obiektami są m.in.: cmentarz gruziński, zabytkowa chińska rzeźba żółwia
na tle architektury w tym samym stylu,
na strzelistym cokole pomnik „Robotnik
i kołchoźnica” dłuta Wiery Muchiny, arcydzieło sztuki socrealistycznej, pomnik
rakiety wzbijającej się do lotu umieszczonej na bardzo strzelistym cokole

oddającym łukowaty ruch szybującego
wznoszenia się w górę, pomnik kosmonautów radzieckich, Pawła Bielajewa i
Aleksieja Leonowa, oraz konstruktora
samolotów Andrieja Nikołajewicza Tupolewa, piosenkarza i poety Władimira
Wysockiego na Cmentarzu Wagańkowskim w Moskwie, fontanna z wielkimi
rzeźbami postaci ludzkich naokoło. Pozostałe wizerunki przedstawiają tłumy
ludzi przed bazarami, zamontowaną
rakietę na dźwigu jako pomnik, unieruchomioną lokomotywę z gwiazdą radziecką, wysokie bloki mieszkalne. Na
niektórych zdjęciach zobaczyć można
dobre wyczucie przestrzeni przez autora - tej idącej w głąb i tej do chmur,
wywołującej wzniosłe odczucia. Widać
to szczególnie w pokazywaniu monumentalności drapaczy nieba, majestatu
rakiet na tle obłoków, perspektywy szos
z pędzącymi samochodami.
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W sobotni, pomikołajkowy dzień 7 grudnia w Galerii „Pod Czerwonym Dachem”
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie odbyło
się otwarcie wystawy pt. „Trzy Po Trzy – Malarstwo Michała Budzisza. Vol.2”.

Ozdobność i realizm

Gdy nadeszła godzina 17.00, wystawę uroczyście otworzył i prowadził do
końca dyrektor tej placówki Marian Sus.
Powitał on przybyłych gości i przedstawił
autora zaprezentowanych prac, który
pochodzi z Radomia. Michał Budzisz
o swej pracy twórczej mówił barwnie
i z humorem. Wkrótce oprowadzono
publiczność po wystawie, przybliżając
sztukę radomskiego artysty. Wernisaż
uświetnił koncert dwojga młodych muzyków z Radomia – Krzysztofa Chodackiego (gitara) oraz Julii Ziętek (śpiew),
którzy wykonali znane piosenki.
Na imprezę przybyli m.in. Burmistrz
Ożarowa Marcin Majcher, prezes Ożarowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego
„Forum” Marcin Kwieciński, dyrektor
Biblioteki Publicznej Jolanta Banach,
właściciel Muzeum Wsi w Maruszowie
Edward Ziarko, emerytowany dyrektor
ds. marketingu technicznego Cementowni Andrzej Szymański z małżonką,
dyrektor Biblioteki w Lipsku Krzysztof
Trysiński z małżonką, właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego „Sielska
Dolina” w Nowem Halina i Czesław
Sawiccy, plastyk Stanisław Skalski z Borii, Barbara Białońska z Nowego Targu,
Raprzyjaciele Michała Budzisza z
domia, wśród nich art. fotograf Dorota
Wólczyńska, pracownicy ożarowskiego
Domu Kultury oraz mieszkańcy miasta.
W czasie imprezy udostępniono katalog
wystawy wydany przez MGOK Ożarów,
a zaprojektowany przez Eleonorę Czubę.
Michał Budzisz, we własnym środowisku artystycznym zwany Budzikiem,
urodził się w 1962 roku w Radomiu.
Zainteresowanie plastyką przekazał
mu już w Szkole Podstawowej nr 13 i
podczas zajęć w Młodzieżowym Domu
Kultury nauczyciel, artysta plastyk Jerzy
Jarzyński. Przez wiele lat uczęszczał do
Państwowego Ogniska Plastycznego.
Ukończył policealną szkołę zawodową
w zakresie projektowania i dekoracji
wnętrz. Oprócz malarstwa ma duże
zdolności humorystyczno – aktorskie,
w latach 1985 - 2000był członkiem
kabaretu „Fajf”. Działał w Spółdzielni
Projektowania i Usług Inwestycyjnych
„Inwestprojekt”. Najstarszy stażem, od

1993 roku, pracownik Radomskiego
Klubu Środowisk Twórczych i Galerii
„Łaźnia”. Zajmuje się projektowaniem
i wykonywaniem scenografii różnych
imprez, ilustruje książki, tworzy plakaty
i grafikę reklamową. Wymyślał i robił
scenografie dla programów: PAKA w
Krakowie, FAMA w Świnoujściu, satyryczno – kabaretowego „Uśmiechu z
Galicji”, letniego festiwalu kabaretu w
Koszalinie. Projektował i współrealizował również scenografie do wielu imprez, jak: Dni Radomia, Festiwal Jabłka
i Papryki w Radomiu, Radomski Festiwal
Jazzowy, Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję „Łaźnia”, koncerty ku czci
Jana Pawła II, finały Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, kabaretony na WSI
w Radomiu. Wiele lat współpracował z
klubem ATRIUM jako szef reklamy wizualnej. Współtworzył malowidła historyczne na klatkach schodowych Galerii
„Rosa”, projektuje i aranżuje wnętrza.
Mistrz pędzla i ołówka, w ostatnich latach do perfekcji rozwinął autorskie
technologie budowy atrap na zapotrzebowanie różnych odbiorców. Wykonał
wiele imitacji wędlin, mięs, ciast i dań
różnych, zarówno na potrzeby dekoracji witryn sklepowych, jak i na zlecenie
Muzeum Wsi Radomskiej. Prowadzi
warsztaty plastyczne w szkołach podstawowych. Uczestniczył w wielu plenerach
malarskich. W swym dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych. Z wielką radością bierze udział
w plenerach i wystawach poplenerowych organizowanych przez ożarowski
MGOK.
Obecna ekspozycja jest pierwszym
indywidualnym pokazem prac Michała
Budzisza w tej placówce. Składa się z
płócien olejnych i akrylowych, rysunków
i akwarel. Należą one do sztuki przedstawiającej, a niektóre realistycznej.
Jednak nie są to mechaniczne kopie
natury, lecz jej interpretacje, do tego o
widocznej indywidualności autora. Wynika ona głównie z wpływu osobowości
i profesji wykonawcy. Bowiem radomski
plastyk jest przecież także satyrykiem,
kabareciarzem, człowiekiem pełnym
dowcipu, towarzyskim i sympatycznym.
Wystawione portrety samochodów oso-
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bowych są niemalże hiperrealistyczne.
Jednocześnie ożywia je nastrój pogodnego ciepła. Szczególnie jeden z nich
- w kolorze czerwonym, z owalnymi
kształtami - stojąc tyłem, robi wrażenie
uśmiechniętego do widza. Akwarele,
podobnie jak rysunki, zawierają tematykę architektoniczną zabytków miejskich Radomia czy Lublina, detale okuć,
klamki, kapliczki murowane wśród pól,
a najczęściej zaułki uliczne ze stojącym
samochodem. Prawie we wszystkich
fragmentach placów i ulic nie ma sylwetki człowieka. Autor tłumaczy to tym, że
woli w samotności i ciszy kontemplować
piękno i nastrój otoczenia. Pokazane też
zostały wizerunki pojedynczych budowli,
jak np. Bramy Krakowskiej w Lublinie i
Floriańskiej w Krakowie oraz Barbakanu, a także maszkarony. Wyżej wymienione rysunki kreślone są z odwagą i
swobodą. W sensie wyczucia przestrzeni widać w nich wpływ dekoracyjności
scenografii, a narracyjnym – ilustracji.
Innym rysunkiem jest pełne dramatycznej i makabrycznej ekspresji drzewo ze
świata metafory. Jeszcze inną stylistykę
zawierają rysunki: o charakterze plakatowym – uskrzydlona postać z czaszką
pod pikielhaubą, robak wychodzący z
jabłka; o charakterze ilustracyjnym – z
profilem twarzy i świecą w poetyckim
chagallowskim klimacie.
Zupełnie odmienną sztuką wszechstronnego artysty są realistyczne olejne
pejzaże nad wodą. Poważne marzycielskością, pełne światła, przestrzeni,
a nieraz mgieł, wabią estetyczną urodą
oraz dobrze namalowaną dalą i powietrznością. To wszystko wykonane po
mistrzowsku, włącznie z wodą i niebem,
przyciąga do kontemplacji i marzenia.
W niektórych krajobrazach motyw pustej, samotnej łodzi, pozbawionej obecności człowieka, powiększa aurę romantyzmu, zapraszając do przeżywania
i rozmyślań.
Jeśli poprzednio omawiane prace
mają element ilustracyjności oraz płaskiej dekoracyjności, to pejzaże wodne
emanują głębią, a niektóre malarskością. Natomiast cała twórczość Michała Budzisza świadczy o tym, że jest on
z ducha rysownikiem, bardziej działa
walorem niż kolorem. Na ekspozycji
ustawiono również dwie wielkie czarno – białe fotografie z pełną ekspresji
aktorską twarzą Michała Budzisza, wyłaniającą się z mrocznej przestrzeni tła.
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Niemcówka,
przysiółek Szczury

mama. Teraz przechowuję w nim drewno, nie nadaje się już do zamieszkania.

Sołectwo Niemcówka, sołtys Mirosław Otręba,
przewodniczący Rady Sołeckiej Mirosław Budkowski, 25 października 2019 r.

Sołtys Mirosław Otręba:
Niemcówka liczy 16 numerów i
mieszka tu 45 osób, przysiółek Szczury ma 3 numery i 6 mieszkańców. Po
wojnie Niemcówka liczyła 150 mieszkańców, Szczury – 75. Obecnie do
najstarszych mieszkańców należą: Jan
Obarski - 87 lat, jego żona Anastazja
w podobnym wieku, Krystyna Wójcik 85 lat, Zofia Modras, Krystyna Wrona,
Czesław Wójcik, Zofia Modras – 83
lata , Henryka Rolecka - blisko 80 lat.
Najwięcej gruntów ma Rafał Jaworski, około 50 ha, sadzi dużo ziemniaków; Mirosław Otręba – około 30 ha;
Karol Budkowski – 13 ha. To ziemie
3, 4, 5, 6 klasy, potrzeba więc dużych
nakładów, nawożenia. Uprawia się
tutaj rzepak, kukurydzę. Niemcówka
słynęła z truskawek, teraz uprawia się
ich mniej, bo i mniej jest gospodarzy.
Sadzą odmiany: Zenga, Dukat, Honeoye, teraz wchodzi Roksana. Sad czereśniowy posiada Krzysztof Mizera z
Pawłowa, gmina Zawichost, ponad 10
ha; wiśniowy - Andrzej Drobiazg; kilka hektarów jabłoni ma Piotr Świątek.
Udaje się tutaj czarna porzeczka.
Pod same zabudowania podchodzi dzika zwierzyna, dziki, sarny. Odszkodowania za poczynione przez nie
zniszczenia są niewielkie.
Najstarszy budynek drewniany
należy do mnie. Kupiłem go w 1979
roku. Do 2010 mieszkała w nim moja

Mirosław Budkowski:
Historia Niemcówki sięga 130 lat.
Nie jest to stara wieś, wcześniej rosły
tu lasy. Nabył je Żyd Mintz i zaczął karczować. Od jego nazwiska powstała
nazwa miejscowości Mincówka, po
wojnie przekształcona na Niemcówkę.
Mój dziadek, Józef Brytkowski, wybijał studnię przed wojną, miała ponad
50 metrów głębokości i metr średnicy.
Do 1971 roku ciągnięta była woda za
pomocą korby, potem przez silnik elektryczny. Teraz nie ma wody w studni,
może przez suszę, a może cementownia zabrała. W 1988 wodę otrzymaliśmy z wodociągów, woda w studni była
do połowy lat 90.; dobra, przezroczysta, twarda, niemal źródlana. Teraz
studnia stoi zarośnięta leszczyną.
Powstały u nas oczyszczalnie przydomowe, jest ich przynajmniej 5. Bardzo się sprawdzają, początkowo elektronika szwankowała, teraz po remoncie nie ma kłopotów. Raz w roku jest
wybierany osad. To bardzo wygodne w
gospodarstwie urządzenie.
Mieszka u nas warszawianka, czyli
wnuczka Jarosława Iwaszkiewicza. To
pani Włodek. Kupiła gospodarstwo
po Janie Stawiarskim, jej mąż zmarł w
minionym roku. Pochowany w Warszawie, miał 76 lat.
Arkadiusz Otręba, syn sołtysa,
lat 26:
Niewiele jest już młodych ludzi w

Niemcówce, pozostali bracia: Damian
Jaworski i Piotr Jaworski, Michał Rolecki ze Szczur. Mój 24-letni brat wyjechał

do Kielc, starszy brat Damian, 30 lat,
wyprowadził się do Lasocina Jestem
kawalerem, pomagam rodzicom,
mam zawód piekarza, ale nie pracuję
w tym zawodzie.
Andrzej Drobiazg, członek Rady
Sołeckiej:
Dzięki pracy Rady udało nam się

zakupić ładny pawilon, który wykorzystujemy do organizacji imprez integracyjnych. Mamy urządzenia do
przygotowywania posiłków, planujemy
budowę świetlicy, ale gmina nie posiada takiej działki. Nie ma też osób chętnych, które sprzedałyby odpowiednia
działkę.
Głównym źródłem utrzymania
mieszkańców, ale nie jedynym, jest
praca na roli. Część osób jest czynna
zawodowo. Jesteśmy dwuzawodowcami, trudno byłoby wyżyć tylko z ziemi.
Jako ratownik medyczny pracuję w
Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa
Medycznego, poza tym uprawiam wiśnię, truskawkę, porzeczkę. Ekspansja
sadów u nas jest podyktowana rachunkiem ekonomicznym, bo dotychczasowe uprawy były mało intratnym zajęciem. Zauważa się taki trend, że każdy chce różnicować swoja działalność
gospodarczą. Perspektywy stoją przed
produkcją warzywną. Ceny warzyw są
bardzo wysokie. Ciekawe czasy przed
nami, jeśli chodzi o produkcję rolną,
Wiśnia Łutówka to odmiana niezawodna, plenna, owocuje w każdych warunkach. Mam jej 7 ha, w tym roku były
zbiory niższe o 20 ton, ale zysk wyższy. W ubiegłym roku odbierano wiśnię
po 35 groszy za kilogram, w tym roku
3 zł plus VAT. Koszty można zaplanować, zyski - nie. Czy tegoroczne zbiory
świadczą o tym, że rozszerzę produkcję
sadowniczą? Trzeba mierzyć siły na za-
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miary.
Młodzi ludzie stąd wyjeżdżają, niż
demograficzny jest dużym problemem, perspektywy Niemcówki niewesołe. Oto przykład moich dzieci: córka
mieszka w Krakowie, ma własną firmę,
nie wiąże przyszłości z Niemcówką; syn
jest małym dzieckiem, trudno powiedzieć, co będzie dalej go interesowało.
Perspektywy tu są raczej schyłkowe, z
drugiej strony przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, z dużych miast, by się osiedlać.
Ludzie u nas są przyjaźnie nastawieni
do przyjezdnych. W perspektywie rolnicy będą mniejszością wśród mieszkańców. Dzięki funduszom unijnym
sytuacja gospodarstwa zmieniła się na
lepsze i to daje perspektywy rozwojowe
naszej wsi.
Państwo Obarscy:
Część domu była w czasie frontu ro-

zebrana i tu w latach 1944-1945 pracowała niemiecka kuchnia polowa. Spaliśmy wtedy w piwnicy Po wojnie mieszkało w Niemcówce dużo ludzi, teraz coraz
mniej, sporo jest pustych budynków.
Marzena Drobiazg, córka państwa
Obarskich: -Sięgając pamięcią, ludzi
wykształconych mamy sporo, prawie w
każdym domu są osoby, które ukończyły

studia wyższe. Mam wyższe wykształcenie, mój mąż zdobył tytuł magistra ratownictwa medycznego. Bożena Granat
ukończyła ekonomię, pracuje w banku.,
Helena Kwiatkowska była nauczycielką
w liceum, teraz jest na rencie, Marian
Wójcik ukończył studia wojskowe, założył firmę w Będzinie, Grażyna Wójcik
ukończyła pielęgniarstwo, jest instrumentariuszką w szpitalu w Sandomierzu, Jolanta Modras ukończyła studia i
jest nauczycielką w Społecznej Szkole w
Łukawie, Piotr Stawiarski ukończył studia
techniczne, prowadzi hurtownię w Tarnobrzegu, z rodziny Mistrzaków wszystkie dzieci ukończyły studia, z rodziny
Budkowskich Milena ukończyła studia
i jest nauczycielką matematyki w Ożarowie, Karol ukończył studia techniczne
elektroniczne, zajmuje się przeglądem
pieców gazowych. Z każdego domu
dzieci są wykształcone i znalazły swoje
miejsce na ziemi.
Moja córka Dominika ukończyła farmację na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Założyła firmę, zajmuje się wynajmowaniem powierzchni biurowych na terenie
Krakowa.
Krzysztof Granat,
drugą kadencję członek Rady Sołeckiej, rodowity mieszkaniec Niemcówki,
ur. 1979:
Chodziłem do szkoły w Suchodółce,
z Niemcówki tylko Karol Budkowski poszedł ze mną do pierwszej klasy. Więcej
ludzi wtedy mieszkało u nas niż teraz. Teraz mój syn Filip, rocznik 2012, ma tylko
jednego rówieśnika. Bartka Wojtala.
Pamiętam te wszystkie babcie, które
odpoczywały na ławeczkach przed swoimi domami. Zawsze siedziała Regina
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Stawiarska, Cecylia Budkowska.
Interesowała mnie motoryzacja, to
były czasy wuesek. Perspektywy Niemcówki? Tego nie da się przewidzieć.
Tereny piękne, lekko na uboczu, cisza,
spokój. Z pewnością będą przyjeżdżać
ludzie, osiedlać się. Widać taką tendencję. Jest grupa osób, która kupuje tereny,
zakłada sady, ale to są ludzie napływowi.
Mamy Fundusz Sołecki, to nas trochę
ratuje. Rada Sołecka składa się z trzech
osób.
Nie ma u nas placu wiejskiego. Każdy teren jest zagospodarowany, nieużytków się nie uświadczy.
Uprawiam truskawkę o wielkości 70
arów Honey, w tym roku obrodziła, mam
2,30 ha, inne uprawy to zboża. Zawodowo pracuję w stolarni w Karsach.
NAJSTARSI MIESZKAŃCY
Niemcówka
1. Obarski Jan ur. 1932
2. Obarska Anastazja ur. 1933
3. Wójcik Krystyna ur. 1934
Szczury
1. Rolecka Henryka ur. 1943
2. Rolecki Jan ur. 1949
3. Rejowska Helena ur 1950

Zdjęcia od państwa Obarskich, rodziców Marzeny Drobiazg

Na zdjęciu nr 1 z roku około 1950 stoją: z prawej Franciszek
Siwek, sołtys wsi Niemcówka, z panem Rzęsą z Suchodółki,

ślub Aleksandry i Mariana Siwków, przed kościołem w Przybysławicach,
rok 1955.
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Anastazja Obarska z d. Siwek,
komunia św., rok 1942,

NIEMCÓWKA

stoją od lewej: Henryk Kwiatkowski,
od lewej: Józef Granat, Anastazja SiwHenryka Kijanka, Zofia Sabat, później- kówna - Obarska, Apoloniusz Wrona,
sza żona stojącego obok niej Michała rok ok. 1955, przed stojącym do dziś
Siwka, końcówka lat 40.,
domem rodzinnym Siwków z 1944,

od lewej Teresa Wiśniewska z d. Siwek, Anastazja Obarska, w kusej sukience - córka Marzena, obecnie Drobiazg, obok Anna Tutkaj z.d. Różalska,
tyłem Dariusz Siwek, obok niego Barbara Obarska, obecnie Świątek, za
nią Leokadia Różalska, rok 1974,

Przysiółek Szczury,
sołectwo Niemcówka
W domu państwa Roleckich naszymi rozmówcami są Anna Rolecka i jej
teściowa Henryka.
Henryka Rolecka:
Zamieszkałam w Szczurach w 1961
roku, przyszłam z Szymanówki, stąd
miałam męża Czesława. Pamiętam,
jak opowiadał mi, skąd pochodzi nazwa Szczury. Tu, między dwiema górami, znajdował się rozdół, który wypełniała woda. W tym stawie pleniły się
szczury, piżmowce, od których pochodzi nazwa przysiółka.
Wcześniej w Szczurach mieszkały
rodziny: Helena i Stanisław Bińka, Marianna i Józef Bińka, Franciszka Bernaś, jeszcze jedna rodzina Bernasiów,
Góreccy, Andurowie, Niezgodzińscy,
Nalewajkowie, Pietrzykowscy. Było tu

od lewej Aleksandra Siwek, jej mąż
Marian, z obrazkiem komunijnym
syn Adam, następnie Anastazja
Obarska i Feliks Chałupczak z
żoną, rok 1965,

od lewej Leokadia Różalska z d. Siwek, jej córka Anna, jej teściowa - P.
Różalska, jej tato Franciszek Siwek, na kolanach trzyma wnuka Adama
Różalskiego, z tyłu Teresa Różalska, następnie żona Franciszka, Marianna
Siwek oraz jej zięć Władysław Różalski, rok 1961,

13 numerów, może i więcej, teraz zaledwie kilka.
Miejscowość jest pięknie położona,
w niewielkiej kotlince, przysiółek jak z
bajki. Mówimy, że tu jest małe Zakopane. Ubywa mieszkańców, bo ludzie,
którzy wcześniej tu mieszkali, zmarli.
Nowi się nie pojawili. Po wojnie dużo
osób stąd wyjechało. Pozostało tu tylko
pięć rodzin: Modrasowie, Stańczakowie, Pietrzykowscy, Roleccy, Góreccy.
Tatuś dał mi trzy morgi pola, a mąż
miał dwie i ćwierć
morgi. Tak mu
wychodziło, bo
musiał podzielić
się z pozostałym
rodzeństwem.
Później odkupiliśmy jedną część
od jego siostry,
która mieszkała w Warszawie.
Musieliśmy
się

dorabiać, mieszkaliśmy w starym budynku, który teraz znajduje się po drugiej stronie ulicy. Nikt tam nie mieszka,
wcześniej kury się w nim znajdowały.
Mieszkaliśmy z teściową. W jednym
pomieszczeniu trzymała krowę, a w
drugim wszyscy przebywaliśmy. Przyszła zima, wiatr nam obalił stodołę.
Musieliśmy zbudować nowy budynek.
Kupiliśmy pustaki i postawiliśmy małe
mieszkanko. Stare budynki już się porozpadały. Mieszkała w nich córka
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teściowej. Panowała wilgoć, nie było
światła, dopiero w 1972 podłączono
tu linię energetyczną. Studnia miała 53
metry głębokości, tak głęboko musieliśmy wodę ciągnąć. Hodowaliśmy krowy, świnie.
Tata zmarł w 1966, miał 58 lat,
mama została sama z sześciorgiem
dzieci. Ojciec mojego męża, Józef, zginął podczas wojny. Pojechał na podwody i już nie wrócił. Do dzisiaj nie mamy
żadnych wiadomości o tym, co się z
nim stało. Teściowa Franciszka sama
gospodarzyła, miała jeszcze jedną córkę na utrzymaniu.
Minęło już tyle lat od tamtej biedy.
Teraz jestem zadowolona, mam dobre
dzieci, synowa się mną opiekuje, bo
mąż zmarł przed rokiem.
Mieszkam tu już 58 lat. 50-lecie
obchodziliśmy z mężem w 2012 roku.
Otrzymaliśmy medal od Prezydenta
RP za długoletnie pożycie małżeńskie.
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Mam czworo dzieci: Grażynę (1961),
Danutę (1963), Zbigniewa (1965), Iwonę
(1981). Doczekałam
się 9 wnuków i 6 prawnuków.
Anna Rolecka, synowa:
Przybyłam tu z
Łukawy, gmina Wilczyce, w 1986 roku.
Wyszłam za mąż za
Zbyszka.
Teściowie
przepisali gospodarstwo mojemu mężowi. Najpierw sadziliśmy buraki, sialiśmy zboże, mieliśmy
sad, uprawialiśmy truskawki. Teraz burakami przestaliśmy się już zajmować.
Mąż jest teraz za granicą. Mamy
pięcioro dzieci. Z nami mieszka teraz

tylko syn i córka Wioletta. Dwoje dzieci
też jest za granicą, w Anglii; syn Adrian
pracuje w Piasecznie.
W Szczurach odpowiada mi cisza,
spokój.

Tekst i zdjęcia od Mileny Budkowskiej
Milena Budkowska: -Pochodzę z
małej miejscowości Niemcówka, położonej w gminie Ożarów. Szacuje się, że
Niemcówka może mieć ponad 120 lat.
Z opowieści wiem, że moi przodkowie
przybyli na te ziemie jeszcze przed 1900
rokiem.
Sama nazwa Niemcówka pochodzi od Żyda Mintza, który odkupił od
dziedzica las, który rósł niegdyś na
tych terenach. Następnie las wykarczowano i zostały tylko wielkie pniaki
dębów i sosen, bo były to wiekowe
drzewa. Ludzie przybywający na te
ziemie wykupywali je od Żyda, a następnie karczowali pniaki, by doprowadzić ziemie do użytku rolnego lub
by mieć opał na zimę.
Tak również zrobił mój praprapradziadek Franciszek Wójcik. Przybył na
te ziemie z całą rodziną z Ciszycy. Był
osobą obeznaną w świecie. Władał
biegle trzema językami (możliwe, że i
więcej). Potrzebne mu to było do jego
pracy. Był bowiem flisakiem, spławiał
drewno i zboże Wisłą do Gdańska.
Posiadał tratwy, które były również
jego narzędziem pracy. Dzięki temu
mógł od Żyda odkupić kawał ziemi
(ok. 40 morgów, a może i więcej). Z
Ciszycy przybyła też na tereny Niemcówki rodzina Kurasińskich, która
również wykupiła ziemie od Żyda.
Wieś się rozrastała i powiększała
swój obszar. Rodziny były liczne. Dzie-

ci dorastały, zakładały swoje rodziny, cielem, a później dyrektorem szkoły
a część z nich wyjeżdżała kształcić się. w Zawichoście. Babcia była krawcoNiemcówka ma w swojej historii dużo wą i kucharką, poza tym uzdolnioną
wykształconych i pracowitych osób: plastycznie. Przez lata robiła wieńce
lekarzy, inżynierów, nauczycieli, dy- dożynkowe, a ja odziedziczyłam po
rektorów, krawcowych, kucharek, niej zdolności manualne i kucharskie.
biznesmenów, wojskowych. Tadeusz Babcia miała jedną córkę – Bożenę,
Krzak – brat mojej prababci Cecylii moją mamę.
Brytkowskiej – był lekarzem, Bolek
Losy rodziny nadal powiązane są
Stawiarski – drugi brat prababci - był z Niemcówką, ponieważ do dziś żyją
inżynierem metalurgii. Prababcia Ce- tu moi rodzice, Bożena i Mirosław
cylia Brytkowska była krawcową. Wy- Budkowscy, oraz mój brat Karol.
szła za mąż za Józefa Brytkowskiego,
Niemcówka słynęła z kucharek.
który pochodził z Mieczysławowa. Było ich trzy: Wiktoria Grudzień, JaOjciec mojej prababci, Jan Krzak, nina Wójcik, Krystyna Wójcik. Robiły
brał udział w wojnie bolszewickiej, w wypieki praktycznie na każdą okazję:
której został ranny,
a później zmarł. Z
mojej rodziny poległ również w II
wojnie światowej
brat prababci, Michał Wójcik.
Pradziadkowie Cecylia i Józef
Brytkowscy
mieli
dwoje dzieci: Wiktorię (moja babcia) i Stanisława.
Babcia
Wiktoria
Grudzień została
w gospodarstwie,
by pomagać ro- Rok 1992. Komunia św.: ksiądz Marian Kukiełko; na górze od lewej: Iza
Wrona, Łukasz Kwiatkowski, Piotr Masternak, Wojciech Kurasiński, Kamil
dzicom, zaś jej Ufniarz, Mariusz Ufniarz, nn; na dole od lewej: nn, Anna Czerwińska,
brat był nauczyMarcin Miszczak, Milena Budkowska, Ewelina Piątek.
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Święto Niepodległości w Ożarowie. Wmurowanie Kapsuły Czasu - 450-lecie lokacji Ożarowa Fot. M. Sus
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Uroczystość poświęcona Stanisławowi Bogusławskiemu 16.11.2019 Fot. M. Sus

Sesja Historyczna - 450-lecie lokacji Ożarowa
- promocja książki - Ożarów. Kalendarium dziejów... - Romana Chyły Fot. M. Sus
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Wernisaż wystawy malarstwa „Trzy po trzy” - Michała Budzisza - 07.12.2019 Fot. E. Czuba

SP w Lasocinie

SP w Janowicach

Grupa
Artystyczna „Spinka”

Nasze wigilie - grudzień 2019 Fot. M. Sus

Ośrodek Pomocy Społecznej i Dom Seniora

SP w Pisarach

Świetlica w Wyszmontowie

Grupy folklorystyczne MGOK

FOTOKALENDARIUM PAŹDZIERNIK 2019-STYCZEŃ 2020

Orszak Trzech Króli - 06.01.2020 Fot. M. Sus

Jasełka w ożarowskim Przedszkolu 09.01.2020 Fot. M. Sus
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Noworoczne spotkanie Burmistrza Ożarowa z przedsiębiorcami 11.01.2020 Fot. M. Sus
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wesela, komunie, chrzciny itp. Dla
mnie najlepszą kucharką zawsze pozostanie moja babcia Wicia.
Niemcówka jest terenem rolniczym słynącym z uprawy truskawek,
pomimo bardzo słabych ziem. Truskawki były takim pierwszym źródłem
utrzymania. Z czasem ludzie zaczęli
sadzić drzewa i krzewy owocowe.
Uprawiali zboże, ziemniaki, buraki
cukrowe. Hodowali zwierzęta. Starszyzna opowiadała, że w czasie wykopek ludzie schodzili się i zbierali
ziemniaki po kolei, pole za polem.
Zawsze było wesoło.
Dziś wieś jest malutka. Już niektórych nazwisk nie ma, np. Majewskich.
Jesteśmy za to zawsze zgrani i weseli.
Staramy się trzymać razem.

Rok 1982. Na górze od lewej: Wiktoria Grudzień, Karol Budkowski, Bożena Budkowska; na dole od
lewej: Piotr Stawiarski, Jolanta Modras.

Lata 60. Józef Brytkowski, Bożena Grudzień (Budkowska).

Lata 80. Mirosław Otręba, Karol Budkowski.

Rok 1963. Komunia św.; od lewej: Janina Pawlik, Alicja Kaptur, Barbara Paluch, Grażyna Dąbrowska, Elżbieta Kuśmierz,
Jadwiga Brzuchnalska, Bożena Grudzień (Budkowska),
ksiądz Marian Kukiełko.

Proboszcz Marian Kukiełko z parafianami z
Niemcówki; pierwsza od lewej – Cecylia Brytkowska.

Lata 60. Wiktoria Grudzień z chrześniakiem Henrykiem
Wójcikiem.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2019

NIEMCÓWKA

Rok 1963. Komunia św.: Bożena Grudzień
(Budkowska) z chrzestnymi, Stanisławem
Brytkowskim, Reginą Stawiarską i księdzem
Marianem Kukiełką.

Lata 50. Wiktoria Grudzień, Krystyna Wójcik.
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Rok 1963. Komunia św. – śniadanie.

Rok 1963. Komunia św. – przyjęcie: od lewej: Stanisław Brytkowski, Kurasińska, Zygmunt Kuchnicki, Regina Stawiarska, nn, nn, Stefan Stawiarski, Cecylia Brytkowska.

Rok 1968. Pamiątka z klasy VI. Na górze od lewej: Elżbieta Kuśmierz, Janina Pawlik, Barbara Paluch,
Bożena Grudzień (Budkowska), kierownik szkoły Stanisław Bęczkowski, Halina Pietrzykowska, Krystyna
Pilecka, Alicja Kaptur, Grażyna Dąbrowska; na dole od lewej: Krzysztof Chruściak, Zbigniew Cieszkowski, Andrzej Wójcik, Witek Siwek, Wiesław Wrona, Stanisław Cichacki, Andrzej Siejka.

Rok 2016. Dożynki, wieniec z Niemcówki. Od
lewej: Małgorzata Jaworska, Marzena Drobiazg,
Mirosław Otreba, Milena Budkowska, Jan Drobiazg.
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Mieszkańcy Niemcówki, lata 2009-2010. Od lewej: nn, Jolanta Modras, Barbara Granat, Małgorzata Jaworska, Krzysztof Granat, Jagoda Otręba, Zofia Modras, Mirosław Ortęba, Rafał Jaworski, Dominika Drobiazg, Bożena Budkowska, Mirosław Budkowski, Jaworski Damian, Janina
Wójcik, Wiktoria Grudzień, Kazimiera Otręba, Jan Obarski, Robert Otręba

Lata 40. Antoni Rychwiński, Stefan Stawiarski.

Lata 40. Stanisław i Agnieszka Stawiarscy.

Lata 40. Wiktoria Grudzień z koleżankami.

Lata 40. Stefan Stawiarski, Bolesław Stawiarski

Rok 2011. Wiktoria Grudzień, Janina Wójcik.

Rok 2000. Bożena Budkowska, Karol Budkowski, Wiktoria Grudzień, Mirosław Budkowski, Milena Budkowska (w nawiasie jest
obecne nazwisko mojej mamy - Bożena Budkowska, z panieńskiego Grudzień).
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Z albumu rodzinnego Heleny Kwiatkowskiej, która wybrała i skomentowała fotografie
Helena Kwiatkowska, mieszkanka
Niemcówki, urodziła się w 1947 roku. Po
ukończeniu szkoły podstawowej podjęła
naukę w LO w Sandomierzu. Zawód nauczyciela zdobyła w Studium Nauczycielskim i w 1966 rozpoczęła pracę w SP w Lasocinie. Kolejne studia to WSP Rzeszów,
zakończone obroną pracy magisterskiej
w 1975 roku. W 1972 została przeniesiona
do pracy w LO w Ćmielowie, a od 1975 oddelegowana do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu, gdzie pełniła
funkcję wizytatora, a następnie doradcy
metodycznego, aż do przejścia na emeryturę w 1999 roku. Dokształcała się przez
cały okres pracy na studiach podyplomowych, informatycznych, metodycznych i
ogrodniczych.

1940 r. Józefa Kwiatkowska wraz z
mężem Ignacym (zmarli w jednym
miesiącu, lutym 1941), jedni z pierwszych osadników na tej ziemi we wsi
Niemcówka. Na początku stulecia
zakupili działki po wyrębie lasu,
usunęli pnie drzew, zbudowali dom
i prowadzili gospodarstwo rolne.
Obecnie mieszkają tu wnukowie i
praprawnukowie.

Helena Kwiatkowska z bratem Henrykiem, 23 lutego 1941.

Jej rodzicami byli Helena i Bolesław
Kwiatkowscy. Matka Helena urodziła się w 1920 roku, zmarła w 2000,
ojciec Bolesław urodził się w 1914, a
zmarł w 1996. Jej dziadkowie ze strony ojca, Józefa i Ignacy Kwiatkowscy,
zmarli w 1941. Dziadkowie ze strony
matki: Wiktoria Mizera zmarła w 1962,
Józef Mizera w 1941.
Helena Kwiatkowska ma siostrę
Wiesławę Jaworską, rocznik 1950.
Obecnie Helena jest emerytką, latem
pomieszkuje w Niemcówce z siostrą i
siostrzeńcem Rafałem wraz z jego rodziną. Zajmuje się ogrodnictwem, czyta ciekawe książki, spotyka się z przyjaciółmi i rodziną. Lubi gotować, robić
przetwory, hobbystycznie hoduje króli-

ki. Należy do Klubu Senior+ w Ożarowie i Dyskusyjnego Klubu Książki.

Ślub Bolesława i Heleny Kwiatkowskich, 1941

Poprawiny wesela Bolesława i Heleny Kwiatkowskich, 23 lutego 1941, we wsi Niemcówka. Od lewej stoją: Maria Surma z mężem, za nimi w tle państwo młodzi Helena i Bolesław, poniżej ojciec Heleny, Józef Mizera, para
w centrum jest mi nieznana. Najwyżej stojący na tle ściany sąsiad Kwiatkowski (nie jest to rodzina, zbieżność
nazwisk), obok ta drobna postać po prawej stronie, ojciec Bolesława, Ignacy, poniżej Stanisław Kruszyna z żoną
Małgonią. Po prawej stronie zdjęcia na pierwszym planie państwo Kasiccy, za nimi brat Bolesława, Leon z żoną,
postać w białej koszuli to Henryk Mizera (brat Heleny) z siostrą Bolesława, Kazimierą. Reszta postaci nie została
rozpoznana.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2019

35 str.

Od lewej: siostra Bolesława, Kazimiera, postać po prawej nie jest
rozpoznana, lato 1940.
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Wesele Bolesława i Heleny, goście
weselni, 23 lutego 1941.

Wesele Bolesława i Heleny, 24 lutego 1941. Para w środku: Maria Surma z
domu Kurasińska z mężem. Maria w czasie wojny owdowiała i wyszła ponownie za mąż za Michała Ptaka, nie mieli dzieci.

Piękne zdjęcie, dobrze zakomponowane, ma charakter, jest wizytówką
tamtych czasów. Miejsce: Chrapanów, sąsiad gospodarzy, lata 40.

Córka Bolesława, Helena, wraz z
listonoszem Roźmiejem z Czyżowa,
1954.

Rodzeństwo od lewej: Bolesław, Kazimiera i Józef Kwiatkowscy, 1940.

Pasieka Bolesława Kwiatkowskiego.

Brat Bolesława, Stanisław, który
wyjechał za chlebem, jego dalsze losy są nieznane.

Sąsiedzi w pasiece, w środku siedzi Bolesław

Pierwsze lata powojenne, 1946. A już pojawiają się pojazdy jednośladowe. Na nich wspaniali mężczyźni.
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Bolesław też się zmotoryzował, dumny wiezie swoją żonę do kościoła.

Wnuczka

Anna Włodek jest wnuczką Jarosława Iwaszkiewicza (1894-1980). Pisarz ze
swoją żoną Anną (1897-1979) miał dwie
córki: Marię (1924-2019) i Teresę (19282012). Maria z pierwszego małżeństwa
miała: Macieja (1944) i Annę (1946).
Anna ma córkę Marię (1980) i syna Franciszka (1983).

Anna Włodek, Niemcówka 15
Anna Włodek, wnuczka Jarosława
Iwaszkiewicza, zamieszkała w Niemcówce wraz z mężem w lutym 2010
roku. Szukała domu bliżej Warszawy,
ale ostatecznie wybrała Świętokrzyskie. Chciała znaleźć dom, w którym
mogłaby zamieszkać od razu i dopiero później go remontować. Marzyła o
ogrodzie i spokoju. Oglądała wiele budynków w okolicy, ale tutaj najbardziej
się jej spodobało.
Dom pochodzi z lat 60. Anna Włodek kupiła go od braci Stawiarskich,
których rodzice tu mieszkali. Były trzy
izby bez łazienki i wiata z jednym pokojem. – Postanowiliśmy połączyć te dwa
budynki; zrobiliśmy łazienkę, mamy
pokój z kominkiem, w wiacie urządziliśmy duży pokój dla dzieci i wnuków
– opowiada o przeprowadzonych w
domu zmianach.
Wraz z przeprowadzką do Niemcówki pani Anna musiała przystosować
się do całkiem nowych warunków życia.
Na przykład podczas zakupów trzeba
było pamiętać o wszystkich potrzebnych
rzeczach, by jadąc do sklepu, czegoś
nie zapomnieć i znów się nie wracać. –
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W czasie wojny dziewczyny też wyglądały pięknie wśród kwiatów.

Sąsiedzi, wspaniali
– zapewnia. - Krysia
Wójcik, Zosia Modras przyjęły mnie
dobrze, a pan sołtys
z żoną pomagają,
doradzają. Sąsiedzi są mili, karmią
moje psy i koty,
gdy wyjeżdżam na
kilka dni. Bardzo
chciałam mieszkać
na wsi, mieć dom
z ogrodem, ale do
wszystkiego trzeba
się przyzwyczaić.
Podczas remontu, który trwał długie miesiące, nigdy Mały Jarosław Iwaszkiewicz i siostry Jadwinia i Helena oraz kuzynki.
Zdjęcie zrobione w Warszawie, 1903 r.
ani ona, ani jej mąż
nie żałowali swojej decyzji. Oboje zachwycali się ciszą, Być może znajdzie się, gdy przeczyta
pięknymi widokami o każdej porze ten artykuł. Kominiarza już znalazła, bo
roku, gdy pole zaorane i gdy na nim trzeba raz na rok przeczyścić komin.
coś wyrośnie. Po podwórku biega kilka
Dwa miesiące temu zmarł Andrzej
kur, wcześniej było ich trochę więcej. – Szkop, mąż pani Anny. Sama teraz
Mieszka mi się bardzo dobrze – zapew- musi zajmować się domem.
nia pani Anna.
- W niedalekim sąsiedztwie znalaNajwięcej ma problemów z elek- złam znajomych – mówi. - Mam przytrycznością, bardzo często się psuje. jaciółkę, która mieszka w Dębnie, Ewę
Będzie zmieniała w kuchni urządzenia, Szymczak. Mam też wiele koleżanek w
marzy jej się brama automatyczna. Ożarowie, w Nowem mieszka Dorota
Podłogę wykonała 3-4 lata temu. Uwa- Paluch, która w Ostrowcu Świętokrzygę zwraca kształt kaloryferów - cieka- skim ma atelier oprawy obrazów, prowy, oryginalny, rzadko spotykany. Fir- wadzi też zajęcia plastyczne dla chętma z Gdyni je dostarczyła, syn kuzynki nych ożarowianek.
kupił im w dobrej cenie; są kolorowe,
Po śmierci małżonka nie zmieniczerwone, fioletowe. Wcześniej były tu ła swojego trybu życia, uczestniczy w
ciężkie kaloryfery żeliwne. Kuchnię wę- różnych zajęciach. Chodzi na basen
glową zostawiła, bo jej się podobała. do Ożarowa, na zajęcia plastyczne do
Pani Anna potrzebuje do niej zduna. Domu Kultury. - Ciągle gdzieś biegam
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To jest ciekawe zdjęcie, śmieszne, zabawne. To
zdjęcie bardzo znane moich dziadków, moja
córka Maria namalowała taki rysunek w stylu
Witkacego.

– przyznaje. - Dzieci przyjeżdżają na
święta, wakacje.
Jej mąż był architektem (zaprojektował warszawski Ursynów), córka ukończyła ASP, maluje, obecnie prowadzi
firmę „Worki Worki”, która sprzedaje
ekologiczne torby. Pani Anna również w
wolnym czasie lubi tworzyć – jej hobby
to m.in. dekupaż. Matka Anny, Maria
Iwaszkiewicz, też udzielała się na polu
literatury, wspólnie z ojcem pisała książki kucharskie. To, że jest wnuczką sławnego pisarza Jarosława Iwaszkiewicza,
nie stanowi żadnego problemu. Wszyscy wokół niej podchodzą do tego całkiem naturalnie, normalnie traktują jej
pochodzenie. - Myślę, że dziadek byłby
zadowolony, że tu mieszkam – mówi. –
Niedaleko stąd do Sandomierza, a on
kochał to miasto, dużo o nim pisał. Cieszę się, że znalazłam takie miejsce.
W Sandomierzu Iwaszkiewicz przyjaźnił się z Targowskimi, rodziną Burków,
Jerzym Krzemińskim, który
urządził pokój pisarza w jednej z sal na
Zamku Sandomierskim.
Niedawno wychowanek Iwaszkiewiczów, Wiesław Kępiński, napisał wspomnienia „Upragniony syn Iwaszkiewiczów”. Przeżył rzeź na Woli po upadku
powstania warszawskiego. Pod koniec
lat 40. dziadkowie pani Anny przyjęli
go do domu i wychowywali, kształcili.
Potem się ożenił, mieszkał na Foksal.
Pracował w dekoracjach w Telewizji Polskiej przy Placu Powstańców Warszawy.
Był bardzo zdolny.
- W ubiegłym roku wydano książkę

kucharską pt. „Kuchnia Iwaszkiewiczów”. Były to wydane w czasach PRL,
a teraz zebrane razem: „Gawędy o jedzeniu”, „Z moim ojcem o jedzeniu”,
„Gawędy o przyjaciołach” – opowiada
Anna Włodek. - Wspominano o niej w
programie śniadaniowym TVN.
Niedawno uczestniczyła w spotkaniu z Wiesławem Myśliwskim w Sandomierzu. Dostała autograf w książce
„Ucho igielne”. W latach 90. próbowano wyrzucić Iwaszkiewicza z polskiej
literatury. Teraz znów jest popularny.
W Szczebrzeszynie pani Anna była na
spotkaniu dotyczącym Skamandrytów.
- Młodzi ludzie czytają go z zainteresowaniem, znów zrobił się modny – mówi
pani Anna. - Był wybitnym pisarzem,
poetą. Andrzej Wajda lubił robić filmy
na podstawie prozy Iwaszkiewicza „Brzezina”, „Panny z Wilka”, „Tatarak”.
Opowiadania były piękne, podobnie
jak filmy. Dziadek - wielki pisarz i Wajda - wspaniały reżyser wyciągnęli to,
co najlepsze ze swoich doświadczeń.
Bardzo podobała mi się „Noc czerwcowa”. Dziadek przekształcił oryginał dla
Wajdy.
W grudniu 1979 roku zmarła babcia pani Anny, w marcu 1980 umarł
dziadek, Jarosław Iwaszkiewicz. Po
śmierci żony nie chciał już żyć, nie wyobrażał sobie życia bez niej. – W styczniu 1980 urodziła się moja córka Marysia – opowiada pani Anna. - Dziadek
zdążył ją zobaczyć i napisał dla niej
nawet wierszyk.
Ludzi bardziej interesuje życie prywatne pisarzy niż ich twórczość. Z
kim bywał, gdzie bywał, jakie miał życie erotyczne. – Był homoseksualistą
– przyznaje otwarcie pani Anna. - Na
szczęście dzisiaj homoseksualizm nie
jest uważany za chorobę. Był przede
wszystkim wielkim pisarzem, szefem
Związku Literatów Polskich, wspaniałym
człowiekiem, zrobił wiele dobrego dla
ludzi, wydawał wielu pisarzy – niedrukowanych w oficjalnym, państwowym
obiegu - w miesięczniku literackim
„Twórczość”.
Pani Anna przypomina, że jej dziadek w czasie okupacji otrzymywał pieniądze od rządu polskiego w Londynie
na pomoc literatom, ludziom sztuki,
którzy żyli w nędzy, potrzebowali wsparcia finansowego. Rząd w Londynie jemu
zaufał. - Nigdzie o tym nie czytałam, za
to wszędzie czytam, że był homoseksualistą i współpracował z władzą ludową
– nie ukrywa pani Anna. - Zostać tutaj,

pracować z rządem i to nie z przyjemności, ale dla ratowania ludzi, to też
wymagało odpowiedniego charakteru.
Raz już opuścił swój kraj - Ukrainę. W
czasie okupacji wiele osób mieszkało w
domu moich dziadków - na Stawisku:
Lutosławski, Waldorff, pp. Horzycowie.
Jarosław Iwaszkiewicz funkcjonował w czasie okupacji jako Leon
Iwaszkiewicz, ogrodnik. Oboje z żoną
pomagali i ukrywali Żydów, organizując ucieczki z getta i ukrywając ich po
okolicznych wsiach. Za tę działalność
zostali 21 stycznia 1988 roku uhonorowani medalem Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata. Ich nazwiska widnieją
w Jerozolimie w muzeum Yad Vashem.
Iwaszkiewicz otrzymał wiele nagród,
ale nie udało mu się zdobyć Nagrody
Nobla. - Moja babcia rozpaczała z tego
powodu – wyznaje pani Anna. - Wspaniale, że jednak kilkoro Polaków dostało tę nagrodę i aż dwie kobiety Polki.
(Niedawno dołączyła do tego zacnego
grona Olga Tokarczuk, mamy więc razem trzy Polki, laureatki Nobla - dopisek autora już po pierwszej rozmowie)
Ostatnio często zagląda do książki
dziadka „Podróże do Włoch”. Trzy lata
temu jechała z przyjaciółkami trasą
dziadka, czytając „Podróż na Sycylię”.
Gdy przebywały w Wenecji, czytały kawałki o tym mieście. - Bardzo lubię czytać listy do córek, są miłe, czułe, pełne
empatii, miłości - wyznaje. – Sięgam
często do obszernej biografii dziadka
napisanej przez Radosława Romaniuka. To gigantyczne księgi, dwa tomy. I
na pewno inaczej je przyjmuję niż ktoś
obcy. Czytam przecież o życiu, które
częściowo sama znałam. Urodziłam się
na Stawisku, mieszkałam tam do 16.
roku życia, ciągle tam wracałam. Mnie
i brata wychowali dziadkowie.
Listy, wspomnienia Iwaszkiewicza
cieszą się dużą popularnością. Niedawno ukazała się książka Anny Król
„Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie”, w której autorka ciekawie podeszła do biografii pisarza poprzez pozostawione
przez niego bibeloty, drobiazgi. - Był
skrupulatnym człowiekiem, mocno stąpającym po ziemi, wszystko zapisywał i
nad wszystkim trzymał pieczę – mówi o
dziadku pani Anna. – Sama nie zamierzam niczego o nim przygotowywać.
Na szczęście pisanie nie jest moją mocną stroną.
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Uzupełnienia:
27 września 2016
Anna Włodek – wnuczka Jarosława Iwaszkiewicza odbyła podróż na Sycylię śladami dziadka.
Swoimi wspomnieniami podzieliła
się z mieszkańcami Sandomierza
podczas spotkania, jakie odbyło się
w Ratuszu 23 września o 18.00.
Wydarzenie było kolejnym, lecz
pierwszym po wakacyjnej przerwie
Sandomierskim Spotkaniem z Kulturą.
Organizatorem przedsięwzięcia jest
Niezależna Inicjatywa Kulturalna we
współpracy z Sandomierskim Centrum
Kultury. “Sycylia. Obrazy słowem malowane” to tytuł opowieści o podróży
odbytej śladami sławnego pisarza.
-Mój dziadek poza swoim ukochanym Stawiskiem uwielbiał dwa miejsca- Sycylię i Sandomierz. Dlatego
bardzo się cieszę, że mogę być tu dziś
z państwem- powiedziała wnuczka Jarosława Iwaszkiewicza.
Urodziła się na Stawisku i była wychowywana przez dziadków, szkołę
podstawową ukończyła w Brwinowie,
natomiast szkołę średnią w Warszawie.
W latach 70. przeprowadziła się do
Paryża i została tam na 5 lat. Obecnie
mieszka w Niemcówce- wsi położonej
w okolicach Ożarowa, jest szczęśliwą
żoną, mamą i babcią. Podróż na Sycylię była spełnieniem jej marzeń. Podczas spotkania widzowie odbyli razem
z Anną Włodek podróż wirtualną, której towarzyszyła lektura Iwaszkiewicza
. Autorka przygotowała prezentację
multimedialną ze zdjęciami ze swojej
wyprawy.
Anna Włodek
Urodziłam się na Stawisku, w pokoju i na łóżku, na którym umarła wiele lat później Babcia. Pokój za mojej
pamięci nazywany był pokojem Teresy, bo Terenia mieszkała w nim długie
lata. Gdy zamieszkała w nim Babcia
– nazwa pozostała. Ja jedna z rodziny
urodziłam się w domu i do tej pory w
moim dowodzie osobistym jako miejsce urodzenia jest: STAWISKO, podobno przy zmianie dowodu będę musiała
to zmienić na Podkowę Leśną.
Moja świadomość i pamięć zaczyna
się w pokoju dziecinnym, gdzie mieszkaliśmy ja i Maciek. Pokój był pomiędzy gabinetem Dziadka a pokojem
sypialnym. Miałam tam też pokój dla
lalek na półce jednej z szafek. Drzwi
do sypialni dziadków prawie nigdy
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ligię chodziłam do Podkowy Leśnej, a
uczył mnie jeszcze ksiądz Barański.
Nim na Stawisku pojawił się pierwszy samochód, Dziadek jeździł do Warszawy kolejką. Na stację szedł szeroką,
żwirowaną aleją. Babcia, nawet gdy
mieli jechać razem, z domu wybiegała zawsze w ostatniej chwili. Wybierała
krętą, wąską alejkę i prawdopodobnie spotykali się przy bramie. Dziadek
nazwał obie drogi. On kroczył Dachą,
a Babcia biegła Blichą. Trzecia alejka
prowadziła do furtki przy ul. Gołębiej.
Chodziło się tamtędy do ciotek na Majątki, do sąsiadów, my do szkoły.

Od lewej: Doda Bogatyńska, Magda Markowska, Maciej Włodek, Lenka Kępińska, Jarosław
Iwaszkiewicz, Janek Wołosiuk, Anna Włodek;
fot. Jan Wołosiuk

nie były otwierane. Do naszego pokoju wchodziło się z holu. W oknach nie
było materiałowych zasłon ani firanek,
tylko drewniane okiennice, jak w całym
domu. Nie przypominam sobie, żeby
były często zamykane, najwyżej przy
wielkich mrozach.
Jako małe dzieci chorowaliśmy na
wszelkie możliwe dziecięce choroby.
Nie pozwalano nam wstawać z łóżek.
A ponieważ wietrzenie pokoi było obsesją Babci, wysuwano nas leżących do
holu, a w pokoju otwierano okna. To
było bardzo przyjemne, bo widzieliśmy,
co się dzieje w całym domu. Gdy leżeliśmy w pokojach, skazani byliśmy na
osobę, która właśnie sobie o nas przypomniała. Na korytarzu mogliśmy rozmawiać ze wszystkimi. Chorowanie nie
było takie złe. Ciocia Hela dużo czytała
nam swoim pięknym, donośnym głosem. Babcia też spędzała z nami dużo
czasu i zawsze wieczorem odmawiała z
nami pacierz.
Sad pełen był owoców. Ja zajadałam się pięknymi, czerwonymi porzeczkami, a Maciek wolał maliny. Zbieraliśmy kosze czarnych wiśni, które zanosiliśmy do kuchni, gdzie razem z Zosią
przygotowywaliśmy wspaniałe pierogi.
Uwielbiałam przesiadywać w kuchni i
podglądać pracę kucharki. Kiedyś na
imieniny dostałam od Babci komplet
maleńkich garnuszków. Gotowałam
lalkom, jednak dziadek także nie gardził moimi potrawami. Do szkoły chodziliśmy do Brwinowa, w niedzielę na
mszę też. Jednak pamiętam, że na re-

Anna Włodek z Ludwiką w Stawisku

Pierwszy ze Stawiska wyjechał Maciek, do szkoły do Warszawy. Potem ja.
Ale zawsze przyjeżdżałam do domu w
niedziele, w czasie wakacji, na święta.
Nie wyobrażałam sobie świąt gdziekolwiek indziej, jak na Stawisku. Tęskniłam za tym domem zawsze.
W 1973 roku miałam poważny wypadek. Rozbiłam się na motocyklu. Z
Paryża, tuż przed świętami, z gipsem
na całą długość nogi, przywiozła mnie
mama i znów zamieszkałam w dziecinnym pokoju. Chodziłam o kulach, nosiłam przepiękną, długą, ludową spódnicę sycylijską, którą kiedyś przywiózł
mi Dziadek. Telewizor, który dosyć
późno pojawił się na Stawisku, stał w
pokoju cioci Jadwini. Dla zabicia czasu oglądałam serial „Czarne chmury”.
Usłyszałam kiedyś, jak Dziadek mówił
do Babci: to biedne dziecko z nudów
ogląda takie straszne rzeczy w telewizji!
Nawet mieszkając we Francji, przyjeżdżałam do domu na Boże Narodzenie lub Wielkanoc. Trudno mi było spędzać święta poza Stawiskiem. Zjeżdżali
się wtedy wszyscy i razem zajmowaliśmy się przygotowaniami. Stół był zawsze pięknie nakryty starą porcelaną i
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srebrami. Choinka zawsze sięgała sufitu, a Dziadek wyciągał z szafy przeróżne skarby (na choinkę lub luksusy do
jedzenia). Pierwsza Wigilia, która odbyła się poza domem, to ta po śmierci
Babci. Umarła 22 grudnia, a pamiętam, jak mówiła czasami, że nie ma
nic gorszego, jak umrzeć rodzinie na
święta. Byłam przy niej bardzo krótko w
tych ostatnich dniach, ale przecież byłam wtedy w ciąży, niesłychanie szczęśliwa. Z tego też powodu nikt z bliskich
nie pozwalał mi zostawać przy niej.
Gdy wróciłam już na dobre do Polski, starałam się być jak najczęściej na
Stawisku. Pamiętam, że kiedyś, już pracując w Warszawie, zatęskniłam za domem i wiosną przeniosłam się tam na
kilka tygodni. Jeździłam do pracy kolejką. Szłam na stację piechotą i wdychałam zapach lasu. A było co wąchać! W
sadzie kwitły drzewa owocowe, w alejach bez, a las pełen był fiołków, konwalii i mojego ulubionego barwinku.
Stawisko było moim domem. Zawsze je kochałam, zawsze do niego
wracałam i mocno za nim tęskniłam.
Wierzyłam, że będzie wieczne i nasze.
Dlatego też nie myślałam, że decyzja
Dziadka będzie tak okrutna i tak długo
będzie bolała.
Przyjechałam tu 8 maja 2005 roku
po raz pierwszy od 25. lat. To tak jakbym oglądała starą księgę. Nie podobają mi się pewne zmiany, ale tyle jest
tu ciągle wspomnień, które tworzyły
moje życie i które przekazuję moim
dzieciom.
Ludwika Włodek, córka Macieja,
prawnuczka, autorka książki „Pra.
O rodzinie Iwaszkiewiczów”:
Tymczasem w latach 30. ustanowiony przez Lilpopów zarządca popełnił samobójstwo, bo doprowadził
Stawisko do bankructwa. Gdy wyszło
na jaw, że zastawił wszystkie działki, Lilpopowie powiedzieli do Iwaszkiewicza:
Teraz ty sobie to wszystko weź, najwyżej
sprzedasz. Iwaszkiewicz zaczął wtedy
dobrze zarabiać, grano wówczas wiele jego sztuk, więc się zawziął. Po kolei działki wykupił, zdejmując wszystkie
hipoteki. To było przed samą wojną i
dzięki Iwaszkiewiczowi rodzina przez
całą wojnę mogła żyć ze sprzedaży
tych działek. I pomagać w piękny sposób różnym innym ludziom, co też się
często Iwaszkiewiczowi zapomina.
Na przykład to, że w czasie wojny

na Stawisku pomieszkiwały dziesiątki
ludzi i czasem trudno było ich wszystkich wykarmić.
- Największy tłum mieszkał tam po
powstaniu. Jerzy Andrzejewski z żoną,
Pola Gojawiczyńska, Jerzy Waldorff,
profesor Władysław Tatarkiewicz. Czasami spędzali jedną noc i szli dalej,
czasami zostawali na parę tygodni.
Niektórzy bagatelizują to, mówiąc „a
bo to z majątku teścia”. Nie. Iwaszkiewicz na ten majątek po raz drugi zarobił.
Ja bardzo nie chcę, by z naszej rozmowy wyszło, że ja ciągle tego Iwaszkiewicza krytykuję. To był wielkoduszny
i wspaniały człowiek. Babcia opowiadała mi, że po jego śmierci znaleziono
na Stawisku mnóstwo listów od kompletnie obcych ludzi. Dziękowali mu
za pomoc, bo wysyłał im pieniądze na
życie.
Ludwika Włodek
Kawałki chleba, okruszki, trochę
mleka, herbaty,
skrawki wędlin
i jeszcze jakieś
inne
resztki.
Wszystko to wymieszane w małym naczyniu, filiżance albo kieliszku. Wygląda
obrzydliwie, ale
to nic nie szkodzi, wilczki takie właśnie
lubią.
Jedzenie dla wilczków przygotowywałam prawie codziennie. Nie umiem
już powiedzieć, kiedy to się zaczęło, ani
czy był to rytuał zarezerwowany tylko
dla jednego posiłku, czy może powtarzałam go tak samo przy śniadaniu,
obiedzie i kolacji. Najbardziej utkwiło
mi w pamięci samo mieszanie. Było
w nim coś perwersyjnego. Łączenie
wszystkich resztek organicznych, nawet
tych najbardziej do siebie nie pasujących, jak musztarda i konfitura albo
mięso i owsianka. Początkowo zbierałam po prostu z talerza wszystko, czego
nie zjadłam, czyli właściwie większość
porcji, z czasem wyspecjalizowałam się
w robieniu jak najobrzydliwszych i najbardziej wyrafinowanych mikstur, często wyłudzając od innych biesiadników
upatrzone z góry kawałki jedzenia,
zupełnie tak jakby od stopnia obrzydliwości zależało, czy potrawa będzie
wilczkom smakowała.
Nie wiem, co działo się z gotowym

pokarmem, podejrzewam, że po prostu Zosia albo moja mama wylewały
go do śmieci. W każdym razie, wtedy
byłam przekonana, że faktycznie trafia
dla wilczków. Wyobrażałam sobie, jak
przychodzą po niego pod dom, zawsze
z tej samej strony, od drzwi kuchennych. Lasek dzielący Stawisko od ulicy
Gołębiej wydawał mi się gęstym borem
i w moim mniemaniu to właśnie tam
mieszkały karmione przeze mnie zwierzątka.
Najśmieszniejsze jest to, że wilczki
wymyśliłam sama. Jako wyjątkowego
niejadka dorośli straszyli mnie, że gdy
nie zjem kolacji, przyśnią mi się wilki.
Wilczki, które karmiłam, były przewrotnym sposobem na obłaskawienie
bestii mających nawiedzać mnie po
nocy. Dodatkowo znalazłam pretekst,
żeby wszystkiego nie zjadać. Przecież
nic się nie marnowało. To, czego nie
mogłam skończyć, dostawały biedne,
małe wilczki.
O ile główną atrakcją drzwi kuchennych było to, że pod nie przychodzą wilczki, o tyle w samym domu
najciekawsza była okolica drzwi. W
holu stał ogromny, jak mi się wówczas
wydawało, wypchany niedźwiedź i wydrążona stopa słoniowa. Dziś uważam
te oba przedmioty za nieco obrzydliwe
i stanowiące jedynie dowód ludzkiego
okrucieństwa, wtedy wydawały mi się
pasjonujące i zupełnie nie kojarzyłam,
że zrobione są z martwych zwierząt,
które ktoś kiedyś musiał zabić. Tym
kimś był mój prapradziadek, zapamiętały myśliwy, Stanisław Lilpop. Z istnienia jego samego zupełnie nie zdawałam sobie sprawy. Najstarszymi osobami na świecie wydawali mi się moi
pradziadkowie, o których mówiłam
„pra”, i ciocia Jadwinia, siostra mojego
pradziadka, też zaliczana przeze mnie,
zresztą słusznie, do kategorii „pra”. Nie
mieściło mi się w głowie, że „pra” też
kiedyś byli dziećmi posiadającymi, tak
jak ja, rodziców.
Z tego samego powodu moja praprababcia nie była dla mnie niczym
więcej niż „dużym koczkodanem”. Na
Stawisku znajdował się jej portret, całej
w kwiatach i ozdobach. Pod tym obrazem wisiał inny, znacznie mniejszy. Ten
mniejszy to był „mały koczkodan”.
Z innych fascynujących rzeczy na
Stawisku pamiętam jeszcze piece.
Nawet nie same piece, a palącego w
nich Stasia, męża Frani, który był moją
pierwszą miłością. Kiedy wchodził do
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kuchni, a ja tam akurat byłam, chowałam się zawstydzona za mamę. Raz
Staś wziął mnie na wycieczkę traktorem, która w moich oczach stała się
niczym wyprawa po złote runo.
Z piecami związane jest jeszcze jedno wspomnienie z czasów, gdy jako
małe dziecko mieszkałam na Stawisku.
Jak w każdym ogrzewanym piecami
domu, rano było tam na ogół strasznie
zimno. Kiedy budziliśmy się w naszym
pokoju, gdzie spałam razem z rodzicami, mama mówiła, że jest „zimno jak
w psiarni”. Szybko leciałam się ogrzać
do jednego z nich pod kołdrę. Pościel
mamy była gładka, twarda i pachnąca,
Maćka, czyli, taty, skłębiona, na wpół
wywleczona z poszewki i miała charakterystyczny zapach, podobny do tego,
który do dziś panuje w szafie, gdzie
trzyma ubrania. Na tym polegała wtedy dla mnie zasadnicza różnica pomiędzy mężczyzną i kobietą.
Tak właśnie widzę Stawisko, tamto
Stawisko, nie dzisiejsze muzeum, tylko
dom, w którym spędziłam pierwsze trzy
lata życia. Jest dla mnie zlepkiem obrazów i scenek, kombinacją smaków,
kolorów i jakichś życiowych refleksji,
które mała dziewczynka snuje na temat
życia. Lepiej pamiętam przykryty gazą
i wypełniony wodą słoik w kuchni, w
którym ktoś hodował fasolę, czy może
będącą wtedy szczytem egzotyki, pestkę awokado, niż wiele innych, znacznie
cenniejszych i bardziej długowiecznych
przedmiotów. I mimo że one stały tam
cały czas, a słoik pewnie tylko przez
kilka dni, to właśnie jego obraz mam
przed oczami, gdy myślę o stawiskowskiej kuchni.
Nie wszystkie obrazy są równie banalne czy przyjemne. Pamiętam także
wieczór, gdy umarła „pra”. Jej trumna
stała w salonie, w całym domu było
ciemno, cicho i nikt specjalnie nie
zwracał na mnie uwagi, co wtedy było
chyba dla mnie dużo bardziej przykre
niż to, że umarła mi prababcia.
Fakt, że pamiętam Stawisko, był dla
mnie przez wiele lat przedmiotem niesłychanej dumy. Wydawało mi się, że w
ten sposób dostąpiłam zaszczytu, który
wyróżniał mnie z pozostałych dzieci w
rodzinie. (Stawisko pamiętają również
dwaj moi kuzyni, Michał i Maciek, ale
z nimi widywałam się rzadko i nie stanowili żadnej konkurencji). Stawisko, o
którym dorośli opowiadali tyle fascynujących anegdot, gdzie wydarzyło się
tyle niesamowitych rzeczy, one mogły

sobie tylko wyobrażać, a ja tam mieszkałam.
Oczywiście w tym wypadku trafne
wydaje się porównanie do góry lodowej, której zaledwie wierzchołek wystaje ponad powierzchnię oceanu, bo
czymże były trzy ostatnie lata Stawiska
przy całej jego ponadpięćdziesięcioletniej historii. Ten dom był instytucją.
I nie mam nawet na myśli jego znaczenia, jakkolwiek górnolotnie by to nie
brzmiało dla kultury polskiej. Chodzi
mi o to, że bez niego moja rodzina nigdy nie byłaby tym, czym jest. Bez tego
mieszkania razem, bez tych historii,
wspomnień o każdym psie, kocie, bez
powiedzonek i paru starych, często lekko zdezelowanych mebli, które stają w
naszych mieszkaniach, nie czulibyśmy
się tak bliscy sobie. Możemy się kłócić, możemy rzadko się widywać, nie
dzwonić albo obgadywać nawzajem,
ale i tak wszyscy wiemy, że Dynastia i
festiwal w Sopocie są „reps”, według
kogo: „niebiescy materiałowie lubieją
pełgać” albo jakiego koloru była kotka Persia. I ta wiedza daje nam poczcie
wspólnoty i przynależności. Po roku
1980 podobną do Stawiska rolę zaczął
pełnić dom siostry mojej babci, Teresy,
w Rzepiskach, ale to już zupełnie inna
historia.
„Upragniony syn Iwaszkiewiczów” Wiesława Kępińskiego –
opowieść przybranego syna o Jarosławie Iwaszkiewiczu i Stawisku
1 marca 2019
Nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka ukazał się „Upragniony syn
Iwaszkiewiczów” Wiesława Kępińskiego. Książka zawiera wspomnienia
przybranego syna Jarosława Iwaszkiewicza o wybitnym pisarzu i niezwykłym
miejscu, w którym mieszkał wraz ze
swoimi najbliższymi.
Historia Wiesława Kępińskiego z
powodzeniem mogłaby być tematem
filmu. Urodził się w 1932 roku w ubogiej robotniczej rodzinie mieszkającej
na warszawskiej Woli. Choć jako malec przeżył samobójstwo nastoletniej
siostry, dzieciństwo pamięta jako okres
sielski, pełen słońca, ciepła i bezpieczeństwa, podwórkowych zabaw, obwoźnych handlarzy i muzykantów.
Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem niemieckiej okupacji. Rodzinę
przekwaterowano do kamienicy, gdzie
musiała zmagać się z ponurą rzeczy-
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wistością, skazana na ciężką walkę o
przetrwanie. Najgorsze jednak miało
dopiero nadejść.
Pierwszego sierpnia 1944 roku
w Warszawie wybuchło powstanie.
Niemcy uznali, że to dobra okazja do
rozwiązania „problemu polskiego”.
Miasto stanowiło bowiem dla nich centrum oporu przeciwko nazistowskiemu
„nowemu porządkowi”. Wydano więc
ustny rozkaz zrównania stolicy z ziemią
i wymordowania wszystkich jej mieszkańców. Kilkadziesiąt osób z kamienicy,
w której mieszkali Kępińscy, skryło się w
podziemiach cerkwi. Piątego sierpnia
Niemcy jednak ich znaleźli. Wyprowadzili wszystkich do rowu między kościołem a cmentarzem i ustawili w rzędzie
do rozstrzelania. Wiesiek ocalał tylko
dlatego, że oczekując na śmierć zrobił
nagle zwrot do tyłu i wbiegł na górę po
drugiej stronie. Gdy wystrzeliły karabiny, jedna z kul dosięgła również jego.
Prawdopodobnie dzięki temu ocalał.
Padł na ziemię i stoczył się pod ogrodzenie, gdzie Niemcy go nie widzieli, a że się nie podniósł, to uznali go
za martwego. Oprócz niego przeżyła
jeszcze tylko jedna dziewczynka, która
udawała nieżywą, leżąc pośród zwłok.
W egzekucji zginęli rodzice, obaj bracia (młodszy, zaledwie kilkuletni i starszy wraz ze swoją ciężarną żoną) oraz
kilku innych bliskich. Niespełna dwunastoletni Wiesiek pozostał sam.
Przez jakiś czas mieszkał kątem po
ludziach, ale nikt nie miał warunków,
żeby go przygarnąć na dłużej. W końcu odnalazła go siostra, która wciąż
żyła, ponieważ podczas tragicznych
wydarzeń mieszkała pod innym adresem. Przez dwa lata tułał się – czasem
z nią i jej dzieckiem, czasem sam – po
różnych miejscach, próbując zarobić
na wyżywienie. Warunki były jednak
opłakane. Jak sam wspomina, „żył jak
pies w budzie, nie uczył się”. Wszystko zmieniło się za sprawą znajomego
siostry. Mężczyzna zaglądał czasem do
nich w celach towarzyskich i widział, że
chłopak potrzebuje normalnych warunków do życia. Uznał więc, że trze-
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ba coś z tym zrobić. W tym czasie w
„Expresie Wieczornym” prowadzono
rubrykę, w której publikowano błagalne prośby o wsparcie. Wiesiek z pomocą znajomego siostry nakreślił swoją
sytuację i wysłał do redakcji list. „Moja
siostra pracuje, ale zarabia mało tak,
że o nauce marzyć nie można” – pisał.
„Co mam robić? Lata płyną, a ja powinienem je spędzać przy nauce. Może
znajdzie się ktoś z drogich czytelników,
który ofiaruje mi jakąś pracę, a może
się mną zaopiekuje lub weźmie na dalsze wychowanie”.
List nie przeszedł bez echa. Znalazło się wiele osób poruszonych historią
chłopca. Pierwszymi, którzy zareagowali, byli pisarz Jarosław Iwaszkiewicz
i jego żona Anna. Zaoferowali, że wezmą go do siebie do Stawiska i wychowają jak własnego syna. Tak oto

Wiesiek z ubogiej robotniczej rodziny
mieszkającej na biednej Woli trafił do
okazałego dworku, gdzie życie toczyło się zupełnie innym rytmem. Wiązało się to z wielkim szczęściem, ale
też wielkimi wyzwaniami. Niemalże z
dnia na dzień znalazł się w centrum
intelektualnego i kulturalnego życia
ówczesnej Polski. Witał chlebem i solą
belgijską królową Elżbietę, pomagał
w urządzeniu przyjęcia z okazji wizyty
Artura Rubinsteina, obwoził po okolicy
urodziwe artystki z zespołu Mazowsze,
siadał przy stole z Julianem Tuwimem i
podróżował z Iwaszkiewiczem po Polsce.
Po latach swe niezwykłe życie u
boku pisarza i jego żony postanowił
upamiętnić na kartach książki. „Od
dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem napisania tego, co jeszcze pa-

mięć zachowała o Stawisku” – pisze.
„Stawisko i wszystko, co z nim związane: dom, sad, staw, las, ludzie, zwierzęta, życie codzienne, uroczystości,
święta, narodziny i zgony, muszę uratować od zapomnienia”. W ożywianiu
pamięci Kępiński posiłkował się m.in.
wyjątkową pomocą. Od pierwszego
dnia pobytu w Stawisku w lutym 1947
roku prowadził regularne zapiski w
podarowanym mu zeszycie. Zaledwie
jednozdaniowe, ale jakże cenne notatki, których skany, obok licznych fotografii i innych archiwaliów, również
znajdziemy w tej książce. Iwaszkiewicz
stwierdził kiedyś w liście do niego:
„napiszesz pamiętnik o Stawisku, który
będzie materiałem do mojej biografii”. Książka Kępińskiego jest niejako
spełnieniem tego zamysłu.
Andrzej Nowak

ZAPROSILI NAS

Do Domu Kultury w Zawichoście na promocję książki „Miasto movi o
tradycji” -18.10.2019

Na zakończenie Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego, którego organizatorem był Dwór Na Wichrowym Wzgórzu

Do Domu Kultury w Zawichoście na autorskie spotkanie oraz promocję
książki Andrzeja Nowaka - Arczewskiego

Henryka Goraj została zaproszona na jarmark bożonarodzeniowy do
Dworku Laszczyków w Kielcach-15.12.2019

Do dzikowskiego zamku na wernisaż wystawy prac Stanisława Baja „Rzeka”
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im. Witolda Gombrowicza
w Ożarowie
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lęd, pastorałek i wierszy o tematyce bożonarodzeniowej.
Z przyjemnością wróciliśmy myślami do stołu wigilijnego,
zgromadzonej rodziny i rozmów przy skrzącej choince. Na
zakończenie koncertu dzieci złożyły swoim najbliższym życzenia i wręczyły przygotowane laurki.

O finansach… w bibliotece

Mikołajkowy wieczór w Jakubowicach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie wzięła udział w 6. edycji projektu pt.
„O finansach… w bibliotece”. Bezpłatne spotkania edukacyjne, skierowane do osób powyżej 50 roku życia, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, miały na
celu zwiększenie umiejętności niezbędnych do poruszania
się w świecie finansów oraz korzystania z bankowości elektronicznej.
W cyklu 5 spotkań prowadzonych przez przeszkolonych
bibliotekarzy wzięło udział 20 osób, które otrzymały materiały edukacyjne w wersji papierowej oraz elektronicznej na
pendrive. Kurs realizowany był w dwóch turach, w terminach
dopasowanych i uzgodnionych z uczestnikami. Zajęcia odbywały się gościnnie w pomieszczeniach MGOK oraz Domu
Dziennego Senior+ przy stanowiskach komputerowych. Realizowaliśmy różne tematy, ale największym zainteresowaniem cieszyły się płatności bezgotówkowe i sprawa dziedziczenia. W tym ostatnim zakresie skorzystaliśmy ze wsparcia
radcy prawnej, Małgorzaty Musiał, która wyjaśniła zasady,
różnice dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Natomiast Edward Kędziora, właściciel firmy ubezpieczającej,
zwrócił uwagę na rolę i potrzebę wyboru właściwego ubezpieczenia. Po zakończeniu zajęć teoretycznych zaprosiliśmy
uczestników kursu na uroczyste spotkanie podsumowujące, na którym Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher wręczył
wszystkim certyfikaty, a my przygotowaliśmy słodką niespodziankę – piękny, okolicznościowy tort.
W rozmowach kuluarowych padło wiele ciepłych słów
zapewniających o celowości i potrzebie realizacji kursów finansowych dla seniorów. W takim razie będziemy się starać
o kolejne projekty.
Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami
Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt „O finansach… w bibliotece – 6. edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem
Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zgodnie z tradycją, 6 grudnia, w świetlicy OSP w Jakubowicach zgromadziły się dzieci i ich rodzice. Wszyscy niecierpliwie czekali na przybycie Świętego Mikołaja. Czas oczekiwania upłynął na wspólnym ubieraniu choinki, malowaniu
na streczu specjalnymi farbami, wesołych zabawach z balonikami oraz do rytmu znanych dziecięcych piosenek. Mikołaj
przybył z workiem pełnym prezentów w towarzystwie wiernego pomocnika Elfa i wszystkie dzieci obdarował upominkami. Uczestnicy mikołajkowej zabawy zaproszeni zostali na
słodki poczęstunek. Serdecznie dziękujemy Mikołajowi i jego
pomocnikom za upominki i radosny niezapomniany wieczór.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka w bibliotece zorganizowano koncert słowno – muzyczny pt. „Hej, kolędo, leć” w wykonaniu uczniów klasy Ic z ZSO w Ożarowie
pod opieką Teodozji Nogaj. Przybyli goście, najukochańsze
babcie i dziadkowie, wysłuchali z wielkim wzruszeniem ko-

B.S.

DKK, czyli Dyskusyjne Kluby Książki
Minął kolejny rok działalności Dyskusyjnych Klubów
Książki na terenie miasta i gminy w Ożarowie. Spotkania
DKK odbywają się raz w miesiącu i cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców, o czym świadczy rosnąca liczba
uczestników. Klubowicze spotykają się i rozmawiają o książkach, wymieniają się spostrzeżeniami, dzielą refleksjami,
dyskutują o literaturze, pisarzach, nowościach wydawniczych
oraz gatunkach literackich. Spotkania te są również okazją
do nawiązywania kontaktów, nowych znajomości oraz tworzenia społeczności. Warto podkreślić, że do Klubu można
dołączyć w każdej chwili.

Hejt - słowo, które działa jak trucizna
W ramach projektu „PorozmawiajMy Proszę” zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone istotnemu i bardzo aktualnemu tematowi, jakim jest hejt. Wzięli w nim udział uczniowie z ZSO w Ożarowie. Pracowaliśmy metodą warsztatową,
dyskutując o mowie nienawiści, jej przyczynach, konsekwencjach i sposobie walki.
Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, dzieląc się
własnymi doświadczeniami i przemyśleniami. Chętnie wypowiadała się na temat uczuć, jakie mogą wywołać negatywne
bądź też pozytywne komentarze. Wspólnie doszli do wniosku, że hejt wyzwala wiele złych emocji, lecz także prowadzi
do braku motywacji do dalszych działań, spadku pewności
siebie, a w ekstremalnych przypadkach wywołuje załamanie
nerwowe, stany depresyjne lub prowadzi do samobójstwa.
Warto pamiętać o tym, pisząc komentarze w social me-
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diach. Na zakończenie warsztatów młodzież wzięła udział w
konkursie na plakat „Stop hejtowi”.

Nasze miasto nasza duma
To hasło gry miejskiej opracowanej przez bibliotekarkę
z wypożyczalni dla dorosłych z okazji 450. rocznicy lokacji
Ożarowa. Zakres tematów był szeroki, bowiem obejmował
kilka wieków, ale trzeba było wybrać tylko te najważniejsze.
Wykorzystując piękną jesienną pogodę, zaprosiliśmy w październikowy dzień uczniów z ZSO do udziału w grze. Wykazali się oni dużą wiedzą i kreatywnością w wykonywaniu różnorodnych zadań, m.in. w rozwiązywaniu krzyżówek, quizu,
testu wiedzy o ludziach związanych z Ożarowem i ważnych
wydarzeniach oraz układaniu puzzli. Młodzież pracowała
w trzech grupach, wykorzystując nowoczesne technologie,
kody QR oraz przestrzeń miejską i instytucje, np. urząd,
pocztę.
Wszyscy świetnie współpracowali w zespołach, a rywalizacja motywowała do aktywności i szukania odpowiedzi.
Zwycięska drużyna otrzymała upominki ufundowane przez
sponsorów.

Uroczyste pasowanie na czytelnika
w Filii w Jakubowicach
Do grona czytelników naszej placówki dołączyli pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Janowicach. Cieszymy
się, że mamy czytelników, którzy będą dbać o książki, szanować i spełniać wszystkie ich życzenia. Zanim dzieci złożyły uroczystą przysięgę, musiały jednak zdać egzamin z
tego, czego już się nauczyły, i przekonać nas, że zasługują
na miano dobrego czytelnika. Przedstawiły piękny program
artystyczny, tańczyły, śpiewały i deklamowały. W obecności
wychowawczyni i rodziców udowodniły, iż dorosły do tego,
aby móc samodzielnie wypożyczać książki. W nagrodę po
złożeniu uroczystej przysięgi zostały pasowane na rycerzy
książki oraz otrzymały dyplomy i upominki.
B.S.

autorki i kolejką po autograf.
Natomiast 11 grudnia odbyły się dwa spotkania z przyrodnikiem, fotografem i podróżnikiem, Sebastianem Bielakiem. W pierwszej przedpołudniowej sesji multimedialnej
gość zabrał uczniów z klas IV i V szkół podstawowych z terenu Ożarowa w podróż po pięknym, bogatym we florę i
faunę regionie Bieszczad. Prelekcja „Bieszczady. Kraina bezkresnych połonin”, oparta na autorskim filmie, pokazała
przyrodę, krajobrazy, atrakcje turystyczne tego zakątka kraju. Młodzież mogła podziwiać również lokalną architekturę i
kulturę, a także poznać tradycyjną kuchnię i wiele ciekawostek związanych z tą okolicą.
Drugie spotkanie, „The Last Frontier: wyprawa życia na
Alaskę”, odbyło się w Dziennym Domu Senior+. Tym razem
podróżnik zabrał wszystkich uczestników na Alaskę, gdzie
sam spędził trzy miesiące. Opowiadał o Półwyspie Kenai,
Parku Narodowym Kenai, wolontariacie i problemach ekologicznych, z którymi zmagają się Alaskańczycy. Pokazywał
piękne krajobrazy, florę i faunę, często jakże podobną do
naszej rodzimej. W drugiej części prezentacji podróżnik zabrał nas w Dolinę Jukonu, położoną w głębi kontynentu,
gdzie mogliśmy przyglądać się codziennemu życiu ludzi zamieszkujących Daleką Północ, krajobrazom i ekosystemom
charakterystycznym dla tego terenu, a także posłuchać o gorączce złota nad Klondike.
Na koniec Sebastian Bielak zachęcał wszystkich zebranych do odwiedzenia jego strony internetowej www.sebastianbielak.pl oraz kanału YouTube „Podróże bliskie Naturze”.

Współpraca ze Szkołą Podstawową
w Janowicach
Filia biblioteczna w Jakubowicach przez cały rok owocnie
współpracuje z Oddziałem Przedszkolnym SP w Janowicach.
Jednym z najważniejszych wydarzeń, w których uczestniczy,
jest uroczyste pasowanie na przedszkolaka, odbywające się
w obecności rodziców i zaproszonych gości. Odświętny strój
„Słoneczek” i wystrój sali podkreśliły doniosłość wydarzenia.
Dzieci przedstawiły piękny program artystyczny, recytowały
wierszyki, śpiewały piosenki. Obiecały być dzielnymi przedszkolakami i dobrymi kolegami. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy, drobne upominki
oraz rożki pełne słodyczy. Rodzice maluchów z dumą i ze
wzruszeniem obserwowali swoje pociechy. Stałym elementem współpracy są comiesięczne zajęcia prowadzone dla
przedszkolaków przez bibliotekarkę. Biblioteka zorganizowała dzieciakom m. in. Dzień Pluszowego Misia, Jesienne
Czytanie, Podróż przez krainę bajek.
B.S.

Goście w ożarowskiej bibliotece
25 listopada to Dzień Pluszowego Misia, a w naszej
bibliotece dzień spotkania najmłodszych dzieci szkolnych
i przedszkolaków z Izabelą Michtą – autorką książek oraz
pomysłodawczynią projektu #WoleMole. Pisarka ciekawie
opowiadała o swojej twórczości, czytała fragmenty książek, m.in. „Podróży do wnętrza ucha”, zachęcała dzieci do
wspólnej zabawy, rozwiązywania zagadek. Spotkanie było
ciekawe, a zakończyło się oblężeniem stolika z książkami
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Dotacja na zakup nowości wydawniczych
W 2019 roku nasza biblioteka otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych z MKIDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 9428 zł. Za
przyznane środki finansowe nabyliśmy do zbiorów biblioteki w Ożarowie oraz do Filii bibliotecznych 416 książek o
różnej tematyce, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, oraz 10 audiobooków. Zapraszamy po lekturę na
długie zimowe wieczory.

Filia biblioteczna w Lasocinie
Każdy ma swoją „małą ojczyznę”
Każdy ma swoje miejsce na ziemi. Takie, o którym będzie
mógł powiedzieć: „jestem stąd, tu jest mój rodzinny dom”.
26 listopada uczniowie klas I-III z Publicznego Zespołu
Szkoły i Przedszkola w Lasocinie wzięli udział w zajęciach
czytelniczych zorganizowanych przez Filię biblioteczną w Lasocinie pod hasłem „Mój region – moja mała ojczyzna – Lasocin”.
Dzieci uzyskały podstawowe informacje o miejscu zamieszkania, wysłuchały legendy o herbie Lasocina i poznały
jego zabytki. Dowiedziały się również wielu ciekawostek dotyczących ich miejscowości. Już wiedzą, dlaczego do mieszkańców wsi przylgnęło przezwisko kasiorze. A później na
podstawie wiadomości zdobytych na zajęciach i materiałów
zgromadzonych przez bibliotekarkę uczniowie rozwiązywali
krzyżówkę zawierającą treści omawiane podczas lekcji.
Na zakończenie spotkania mali czytelnicy wykonali
piękne prace plastyczne, a w nagrodę za ich aktywność i
kreatywność otrzymali słodycze. Lekcja zmusiła uczniów do
twórczego wysiłku. Dzieci zostały uwrażliwione na piękno
miejsca zamieszkania i umocniły więzi z regionem. Mamy
nadzieję, że tematyka związana z „małą ojczyzną” zainteresowała uczniów i skłoni ich do dalszej pracy w tym zakresie.
Joanna Brzozowska, Ewa Grzesiak
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Filia biblioteczna w Lasocinie włączyła się
w akcję Narodowego Czytania
27 listopada Filia biblioteczna w Lasocinie po raz kolejny
włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Była
to inicjatywa podjęta przez naszą placówkę we współpracy z
Dorotą Bogdańską - Dąbrowską, bibliotekarzem szkolnym z
Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie. W tym
roku wspólnie czytaliśmy wybitne utwory należące do kanonu
naszej literatury, a były to nowele polskie.
Po krótkim wstępie uczniowie zaprezentowali fragmenty wybranych utworów, wśród których znalazły się m.in. „Dym” Marii
Konopnickiej, „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Sachem” Henryka Sienkiewicza i „Katarynka” Bolesława Prusa. Później nasi
goście rozwiązywali krzyżówkę dotyczącą tożsamego tematu.
Następnie zebrani zmierzyli się szaradą, gdzie w gąszczu liter
musieli znaleźć i wykreślić nazwiska pisarzy, których nowele były
czytane. Podsumowaniem intelektualnych zmagań zaproszonych było przyporządkowanie odpowiednich tytułów nowel z
opisami, cytatami zaczerpniętymi z książek. Uczniowie stanęli
na wysokości zadania i świetnie sobie poradzili.
Joanna Brzozowska, Ewa Grzesiak

Dyskusyjny Klub Książki
Filia w Lasocinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w placówce. Jeśli jesteś pasjonatem czytania i poznawania nowych
książek, dołącz do nas! Udział w klubie to nie tylko aktywizacja
intelektualna, ale także przyjemnie, a zarazem pożytecznie spędzony czas. Spotkania te są również okazją do nawiązywania
kontaktów, nowych znajomości oraz tworzenia społeczności.
Można do nas dołączyć w każdej chwili, a rozmowa między klubowiczami stanowi przedłużenie przyjemności płynącej z lektury.
Nasze spotkania odbywają się w ostatni wtorek każdego miesiąca o godz. 15.00. Zapraszamy.
Joanna Brzozowska, Ewa Grzesiak

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Edwarda Szylki

NARODOWE CZYTANIE
7 września miała miejsce VIII edycja ogólnopolskiej akcji
Narodowe Czytanie. W Ożarowie jej organizatorami były Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza
w Ożarowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie. Tym razem zgromadzeni mieli okazję wysłuchać ośmiu nowel czołowych polskich

nowelistów. Wśród słuchaczy i czytających znaleźli się także
„podopieczni” Edwarda Szylki – uczniowie i nauczyciele.

AKTYWNI I ZDROWI
Tak mieli szansę rozpocząć nowy rok szkolny uczniowie
klas I LO.
A wszystko dzięki warsztatom, w których uczestniczyli w
ramach projektu dofinansowanego ze środków własnych
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budżetu Województwa Świętokrzyskiego, którego realizacji
podjęło się Stowarzyszenie Ostrower. Prowadzący warsztaty, dietetyk Monika Witczak i koordynator projektu Sebastian
Majewski, pogłębili wiedzę naszych licealistów z pierwszych
klas na temat kształtowania właściwych nawyków żywieniowych, doboru diety, prawidłowych wzorców odżywiania i
znaczenia aktywności fizycznej.

JAK INTEGRACJA, TO NA ROZTOCZU!

dyrektor Anna Kaleta, nauczyciele oraz uczniowie klas II i III
LO. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego i przemówieniach zaproszonych gości wybrzmiały
słowa Roty. 28 uczniów klasy I a LO po szkole podstawowej
i 14 uczniów klasy I A LO po gimnazjum stało się pełnoprawnymi członkami społeczności naszego liceum. Podczas
uroczystości padło wiele ciepłych słów i życzeń pod adresem
pierwszoklasistów. Wierzymy, że oferta edukacyjna szkoły
spełni oczekiwania, a czas tu spędzony będzie sprzyjał twórczej pracy i wszechstronnemu rozwojowi.

CONGRATULATIONS!

16 września dwa wesołe autokary Szylkowych licealistów
pod opieką wychowawczyń, Jolanty Ćwintal, Ewy Chrapczyńskiej, Anny Gniaź i Ewy Pucuły, wyruszyły z placu szkolnego w kierunku Zwierzyńca. Pierwszym punktem programu
była wędrówka po Roztoczańskim Parku Narodowym ścieżką poznawczą na Bukową Górę. Następnie zwiedzaliśmy
cmentarz we wsi Sochy – symbol martyrologii Zamojszczyzny
w czasie II wojny światowej. Stawy Echo i zabytki Zwierzyńca
zamknęły turystyczno-edukacyjną część wyjazdu. W dalszej
części wycieczki pierwszoklasiści zostali poddani ceremonii
„otrzęsin” na farmie iluzji, wykreowanej przez uczniów klasy
II LO. Wykazali się przy tym odwagą, sprytem, wytrwałością,
umiejętnością pracy zespołowej, a przede wszystkim dystansem do samych siebie. Dzień zakończył się ogniskiem, przy
którym nie zabrakło śmiechu, śpiewu i tańca. Następnego
dnia po śniadaniu wyruszyliśmy w drogę powrotną, planując kolejne wspólne przedsięwzięcia. Oficjalne przyjęcie
uczniów klas I LO w poczet społeczności szkolnej odbyło się
25 września podczas ceremonii ślubowania.

WIZYTA KLAS I LO W SEJMIE
24 września licealiści z klas pierwszych zwiedzali Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej. Trasa zwiedzania rozpoczęła się
w Centrum dla Zwiedzających od przejścia podziemnym
korytarzem, gdzie prezentowana jest wystawa dotycząca
sejmowania w okresie I Rzeczpospolitej, a także makieta
współczesnego kompleksu budynków sejmowych. Następnie
uczniowie odwiedzili galerię w Sali Posiedzeń Sejmu oraz wysłuchali prelekcji dotyczącej historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Wycieczkę zakończyliśmy obiadem w
Restauracji Sejmowej. Podziękowania za pomoc w zorganizowaniu wycieczki kierujemy pod adresem posła Kazimierza
Kotowskiego.

25 września w naszej szkole odbyła się gala wręczenia
międzynarodowych certyfikatów językowych. Uroczystość
uświetnili swoją obecnością: Burmistrz Ożarowa Marcin
Majcher, dyrektor Katarzyna Swacha oraz panie z CENTRUM
EGZAMINACYJNEGO CAMBRIDGE ENGLISH PL 214 CITY
COLLEGE w Radomiu. 65 uczniów od kilku tygodni z niecierpliwością czekało na wyniki EGZAMINU CAMBRIDGE
ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT. Egzaminy na poziomie
Starters, Movers, Flyers, KET, PET i FCE składały się z części
pisemnej (która była oceniana w Anglii) i ustnej. Z zadaniami sprawdzającymi umiejętności czytania, pisania, słuchania
oraz mówienia wszyscy poradzili sobie znakomicie.
Gratulujemy szczęśliwym posiadaczom prestiżowych dyplomów. Z dumą i satysfakcją informujemy, że Zespół Szkół
Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie otrzymał tytuł Preparation Centre. Bardzo dziękujemy wszystkim
Uczniom i Rodzicom za przybycie na uroczystość i wspólne
świętowanie sukcesu.
Anna Zgardzińska

XX ŚWIĘTOKRZYSKI RAJD PIELGRZYMKOWY
„ŚWIĘTY KRZYŻ 2019”
Kolejny raz uczniowie uczestniczyli w Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym, który odbył się w sobotę 28 września.
Dwudziestoosobowa grupa pod opieką Anny Wilczak i Edyty Kielin-Kowalskiej pokonała trasę około 10 km z Nowego
Skoszyna na Święty Krzyż i wzięła udział w uroczystej mszy
świętej.

INNOWACJA W II B
„Z WIARĄ WYTRWANIA
POD TYM SZTANDAREM…”
25 września uczniowie klas I LO złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. W uroczystości uczestniczyli:
Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher, przewodnicząca Rady
Rodziców Elżbieta Osial, Prezes Okręgu Świętokrzyskiego
ZNP Wanda Kołtunowicz, dyrektor Katarzyna Swacha, wice-

Klasa II b rozpoczęła realizację innowacyjnego programu
naukowego „Polska myśl naukowa to nasza duma narodowa” od zapoznania się z postacią i dokonaniami polskiego naukowca – światowej sławy otolaryngologa i foniatry
Henryka Skarżyńskiego. Wybitny naukowiec i lekarz, dzięki
autorskim metodom, zasłynął z nowatorskich operacji przywracania słuchu osobom głuchym w szczególności dzieciom.
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Pierwsze zajęcia z tego bloku tematycznego poświęcone były
zmysłom człowieka, ich roli w poznaniu świata i wpływu na
rozwój i funkcjonowanie ludzi w codziennym życiu.

INNOWACJA W II A
W ramach realizacji programu innowacyjnego pt. „Polska myśl naukowa to nasza duma narodowa” klasa II a poznała pierwszą postać. Jest nią Roman Cichowski, człowiek
z naszych stron, który żył w XIX wieku i przyczynił się do udoskonalenia wielu urządzeń i maszyn rolniczych. Drugoklasiści zapoznali się przy tej okazji z dawnymi i współczesnymi
maszynami oraz urządzeniami wykorzystywanymi w małych i
dużych gospodarstwach wiejskich. Zajęcia były również okazją do utrwalenia wiadomości o czasowniku.

XVII MARSZ SZLAKIEM LEGIONÓW
5 października uczestniczyliśmy w XVII już Marszu Szlakiem Legionów. Wszyscy chętni uczniowie z klas IV – VIII oraz
absolwentki naszego gimnazjum, należące do drużyny harcerskiej, pokonali trasę marszu prowadzącą z Wólki Tarłowskiej do Czachowa. Rajd został zorganizowany na pamiątkę
przemarszu I Brygady Legionów z Ożarowa do Tarłowa w
dniu 29 lipca 1915 roku i krwawego boju o Redutę Tarłowską. Tak licznymi uczestnikami opiekowały się panie: Anna
Wilczak, Renata Kołtunowicz – Kaczor, Ewa Kania, Bożena
Małecka, Renata Chwałek. Wspólny przemarsz zakończyły
zawody sprawnościowe w Czachowie oraz poczęstunek; gorąca herbata w tym dniu cieszyła się wyjątkowym powodzeniem.

„ŻYCIE JEST BEZCENNYM DAREM”
15 października uczennice z klas VI – VIII SP i I – III LO wzięły udział w spotkaniu profilaktycznym „Życie jest bezcennym
darem”. Prelekcję na temat profilaktyki raka piersi wygłosił
dr n. med. Leszek Smorąg ze ŚCO w Kielcach. Uświadomił
zebranym, że nowotwór piersi nie jest wyrokiem, a jedynym
i najskuteczniejszym sposobem na wczesne i efektywne zapobieganie rozwojowi choroby jest regularne wykonywanie
badań profilaktycznych. Głos zabrała także przedstawicielka
Stowarzyszenia „Ostrowieckiego Klubu Amazonek ”, która
pokazała, w jaki sposób i kiedy należy badać piersi.
Na zakończenie spotkania uczniowie klas licealnych recytowali utwory przedstawiające kobietę w poezji i literaturze polskiej. Kolejnym elementem akcji był marsz ulicami
miasta. Dziewczęta rozdawały napotkanym kobietom ulotki
zachęcające do badań profilaktycznych i promujące zdrowy
styl życia. Nad przebiegiem akcji czuwały: pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie i wychowania fizycznego. Dziękujemy Panu Burmistrzowi za wsparcie i
udział w akcji.

JESTEŚMY CENTRUM PRZYGOTOWAWCZYM
DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE
W październiku 2019 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie otrzymał status Preparation Centre. Oznacza to, że nasza szkoła znalazła się w
gronie szkół przygotowujących swoich uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge English. Uczniowie klas IV
-VIII SP i uczniowie LO w tym roku szkolnym przygotowują się
do egzaminów Cambridge English Qualifications. W maju
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2020 roku przystąpią oni w
naszej szkole do egzaminu pisemnego i ustnego na sześciu
poziomach zaawansowania:
Pre A1 Starters, A1 Movers,
A2 Flyers, A2 Key for School,
B1 Preliminary for School, B2
First for Schools. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez
egzaminatorów z Centrum Egzaminacyjnego City College w
Radomiu.
Certyfikaty
Cambridge
English uznawane są przez
ponad 20 000 organizacji
na całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy,
uczelnie wyższe i instytucje rządowe. Z certyfikatem Cambridge English uczniowie mają dostęp do najlepszych uczelni
na świecie i zwiększają swoje szanse na znalezienie lepszej
pracy w Polsce i za granicą. W kraju certyfikaty Cambridge
English uznają m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służba Cywilna, a także
wielu pracodawców oraz liczne instytucje edukacyjne. Wiele
uczelni wyższych zwalnia posiadaczy dyplomów Cambridge
English Qualifications z egzaminów zaliczeniowych lub lektoratów.
Anna Zgardzińska

BIBLIOTECZNE KONKURSY CZYTELNICZE
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych stał się
inspiracją do zorganizowania konkursów czytelniczych dla
uczniów naszej szkoły. Przedstawiciele klas IV – VI wzięli udział
w konkursie „Czytam, bo lubię, i tym się chlubię”. Byli to: Karol Dąbrowski, Szymon Zgardziński, Magdalena Wabik, Bartosz Piwowarski, Zuzanna Gorazda, Oliwia Mazur, Zuzanna
Stawiarska, Zuzanna Chojka, Bartosz Mazur. Uczniowie klas
VII – VIII oraz I – III LO rywalizowali o tytuł „Mistrza pięknego
czytania”. W tej grupie znaleźli się: Aldona Madej, Klaudia
Czerwińska, Emilia Gruszka, Wiktoria Kowalska, Aleksandra
Buglewska, Wiktoria Jagodzińska, Małgorzata Staniszewska,
Natalia Wrzochol, Jakub Patyk, Anna Tujak, Zuzanna Bartos, Jakub Krzak, Justyna Babska, Karolina Zając, Weronika
Osial. W pierwszej kategorii zwyciężył Szymon Zgardziński,
zaś w drugiej uznanie komisji zdobyły Emilia Gruszka i Weronika Osial.
Uroczyste podsumowanie konkursów i wręczenie nagród
odbyło się w bibliotece szkolnej. W spotkaniu udział wzięły:
dyrektor Katarzyna Swacha, nauczyciel świetlicy Renata Kowalska oraz nauczyciele bibliotekarze, Bożena Goraj i Ewa
Jędrzejewska. Dyrektor szkoły doceniła młodzież, która w
dobie smartfonów sięga po papierowe książki.

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
7 listopada mieliśmy przyjemność i zaszczyt powitać w
naszej szkole niezwykłych gości. Byli to przedstawiciele rodzin
nieznanych bohaterów ziemi ożarowskiej, którzy walczyli o
niepodległą Polskę. Spotkanie było podsumowaniem wspólnej, prawie dwuletniej, pracy uczniów, nauczycieli historii i
plastyki. Zadaniem projektu było przypomnienie środowisku
o cichych i mniej znanych mieszkańcach ziemi ożarowskiej,
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którzy
walczyli o wolną Polskę.
Uczniowie naszej
szkoły
pracowali pod kierunkiem
autorek projektu,
pań: Joanny Bańki,
Renaty Chwałek,
Bożeny Małeckiej i
Elżbiety Waszkiewicz. Dzięki wielkiej pomocy rodzin bohaterów i udostępnieniu cennych, rodzinnych pamiątek nasz
projekt mógł być zrealizowany. Spotkanie prezentujące wyniki wspólnej pracy rodzin, uczniów i nauczycieli pokazało, jak
wiele jeszcze do przekazania mają uczestnicy wydarzeń historycznych oraz rodziny, które zachowują pamięć o swoich
przodkach. Na przypomnienie światu czekają kolejni „cisi
bohaterowie” – zwykli ludzie, którzy dokonali niezwykłych
czynów.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI „U SZYLKI”
101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda
Szylki w Ożarowie uczciła odśpiewaniem hymnu państwowego w ramach akcji „Szkoła do Hymnu” oraz spektaklem
patriotycznym w wykonaniu uczniów klasy Ib SP. Wspaniałe
widowisko słowno-muzyczno-taneczne najmłodsi przygotowali pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Kryj i Doroty Rafałkowskiej. Apel był poświęcony ojczyźnie i wolności. Pierwszoklasiści przeprowadzili widzów przez wszystkie ważne etapy
walki o wolność. Wspomnieli o powstaniu kościuszkowskim,
Legionach Polskich, powstaniu listopadowym, powstaniu
styczniowym, I wojnie światowej. Na tablicy wykonawcy
umieścili flagę i godło oraz napisy kojarzące się z Polską
i patriotyzmem – tym dawnym i tym dzisiejszym: 123 lata
niewoli, rozbiory, „Mazurek Dąbrowskiego”, odwaga, powstania, 1918, przywiązanie, poświęcenie. W dziecięcych
słowach i wzruszających piosenkach ożyły wydarzenia, które
miały miejsce ponad 100 lat temu. Wspaniałym elementem
przedstawienia był zatańczony przez pierwszoklasistów polonez. Na koniec dyrektor Katarzyna Swacha poprowadziła
uczniów pod popiersie patrona szkoły Edwarda Szylki, gdzie
dzieci umieściły czerwone róże. Warto zastanowić się nad
słowami wypowiedzianymi przez młodych artystów, że historia to nasze korzenie, tradycja i o tym nie wolno nam zapomnieć.
Ewa Jędrzejewska

III ORSZAK ŚWIĘTYCH
W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych uczniowie
ZSO im. E. Szylki wraz ze swoimi katechetami wyruszyli ulicami Ożarowa w Orszaku Świętych. Wśród nich można było

spotkać świętych Antoniego, Jana Pawła II, siostrę Faustynę,
Barbarę, Karolinę Kózkę, Filomenę, Klotyldę… Ze śpiewem
na ustach święci udali się do Przedszkola, Urzędu Miasta
i Gminy oraz Komisariatu Policji. Orszak zakończyliśmy
wspólną modlitwą w ożarowskiej świątyni. Wszystkim napotkanym święci przypominali, że każdy człowiek powołany jest
do świętości i swoim ziemskim życiem na nią „zapracowuje”. Święty to osoba, która się Bogu podoba. Jest całkowicie
normalna, ale ma w sobie świętości ziarna, które z wiekiem
dojrzewają i wielu świętych nam dają.
Grażyna Granat

DOSTRZEGAJ CZŁOWIEKA
A NIE WÓZEK INWALIDZKI
3 grudnia każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Kilka dni wcześniej w
MGOK młodzież z ZSO im. E. Szylki i grupa podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie wystąpiła na scenie w programie edukacyjnym „Tacy sami”. Autorka scenariusza, Beata Waśniewska, zwróciła uwagę widzów
na to, że bez względu na stan zdrowia i sprawność fizyczną lub jej brak wszyscy ludzie mają prawo do szczęścia i
realizowania życiowych ambicji i marzeń. Przedstawiono
uczniom filmowe sylwetki niezwykłych niepełnosprawnych i
ich dokonania (Janinę Ochojską, Jana Melę, Joannę Mazur,
Stanisława Kmiecika). Dużym zainteresowaniem cieszyły się
sportowe zmagania i osiągnięcia Polaków na paraolimpiadach. Wzruszający był monolog najmłodszej Dominiki, która
opowiedziała o samotności i cierpieniu fizycznym osób na
wózkach inwalidzkich. Łzy wycisnął wywiad z aktorką Anną
Dymną, założycielką fundacji „Mimo wszystko” w Krakowie.
Uczniowie klas: 8a, 8b, 7a i 6d wskazywali bariery architektoniczne i społeczne, utrudniające funkcjonowanie niepełnosprawnym. Apelowali do widowni o właściwe postawy, do
czego przyłączyły się panie Barbara Banajska i Beata Waśniewska.

WYCIECZKA DO MIEJSCA PAMIĘCI
I MUZEUM AUSCHWITZ - BIRKENAU
18 października 29
uczniów klasy 8a i 7c
pod opieką Grażyny
Granat i Anny Wilczak
wzięło udział w wycieczce do Miejsca Pamięci i
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Uczestnicy wyjazdu złożyli wiązankę oraz
zapalili znicze pod Ścianą Śmierci, a także uczcili chwilą ciszy wszystkich
zamęczonych tu w czasie
II wojny światowej.

BIBLIOTECZNY KONKURS PLASTYCZNY
ROZSTRZYGNIĘTY
Prezentujemy laureatów bibliotecznego konkursu plastycznego pod hasłem „Moja miejscowość w zimowo – świątecznej szacie”. Nagrodzeni zostali: Michalina Nowacka (VIII
Samorządowe pismo społeczno-kulturalne PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2019

OŚWIATA • BIBLIOTEKI

str. 48

c), Zuzanna Gorazda (IV b), Wiktoria Tomczyk (I c), Dominik
Zyga (I a), Emilia Sobczyk (I c), Nicola Kowalczyk (II b), Aleksandra Oleksiak (VI b). Barwne, przemyślane, wykonane
różnorodnymi technikami prace stanowią jeden z elementów świątecznej dekoracji biblioteki szkolnej.

„RAZEM NA ŚWIĘTA”
Uczniowie LO aktywnie włączyli się do akcji „Razem na
Święta” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W listopadzie została zorganizowana dyskoteka andrzejkowa, podczas której odbyła się zbiórka upominków w
ramach corocznej akcji SU LO „Każdy może zostać Świętym
Mikołajem”. Upominki posłużyły do przygotowania świąteczno - mikołajkowych paczek dla naszych kolegów i koleżanek
- wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie. 13 grudnia młodzież liceum udała się
na wspólne spotkanie do SOSW w Dębnie. Rozdane paczki

Zespół Szkół

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Z wizytą u ,,Danstoker Poland Sp. z o.o.”
13 stycznia uczniowie kl. III Technikum odwiedzili zakład produkcji pieców przemysłowych ,,Danstoker Poland”
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Młodzież zwiedziła nowoczesny
park maszynowy oraz zapoznała się z procesem produkcji
potężnych pieców stosowanych między innymi w elektrowniach. Zakład produkuje: kotły gazowe i olejowe, kotły na
biomasę, kotły odzysknicowe, kotły elektryczne.

Innowacja edukacyjna
Właśnie dobiega końca (styczeń 2020) realizowany „u
Skłodowskiej” projekt współfinansowany przez Unię Europejską z funduszu społecznego. Celem projektu była realizacja minimum 40% zajęć kształcenia praktycznego w klasach
technikum u pracodawców, z zachowaniem realizacji zapisów podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie.
Uczniowie Technikum Mechatronicznego i Technikum Informatycznego (20 uczniów) raz w tygodniu uczyli się swojego
zawodu u pracodawców. Młodzież bardzo ceni sobie ten
sposób zdobywania wiedzy i umiejętności. Uczniowie podpatrywali profesjonalistów, rozwiązywali z nimi występujące
podczas pracy problemy, zapoznawali się z organizacją pracy i przede wszystkim zarobili swoje pierwsze pieniądze. Pozyskany przez władze powiatu i dyrektora Marcina Stańczyka
projekt na pewno podniósł jakość kształcenia zawodowego
i praktycznego w jego placówce. Dyrekcja szkoły dziękuje
pracodawcom współpracującym z ZS w Ożarowie: PPHU
Brolam Sp. z o.o. – Bodzechów, F.U. LEOMAR – Opatów,

mikołajkowe wywołały uśmiech na twarzach każdego obdarowanego. Wspólne śpiewanie kolęd i zabawa umocniły
jeszcze bardziej znajomości i więzi uczniów obu szkół. Nie
smucimy się z tego powodu, że wspólne spędzony czas minął bardzo szybko, bo wiemy, że za rok znowu się spotkamy.
PHU Bitnet s.c. – Ożarów, Start-Net s.c. – Ożarów.
Ożarowscy mechatronicy i informatycy od października
2018 do stycznia 2020 (3 semestry) mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego już w szkole, pojawiła się
też perspektywa dalszego zatrudnienia w tej firmie, w której
mieli praktykę. Dodatkowo poznali środowisko i specyfikę
pracy w danym zawodzie. Zawodowe kształcenie dualne realizowane w ZS w Ożarowie przynosi same korzyści, nic więc
dziwnego, że kolejne roczniki z powodzeniem biorą udział w
następnych projektach pozyskanych dla nich przez władze
powiatu i dyrekcję szkoły.
Barbara Gaborska

NAUCZYCIEL NA MEDAL
16 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
odbyła się uroczysta gala organizowanego przez „Echo
Dnia” plebiscytu Nauczyciel
na medal 2019. I miejsce w
powiecie opatowskim w kategorii Nauczyciel Szkoły Ponadpodstawowej zajął Kamil
Krzeszowski, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Ożarowie.

TECHNIKUM NA DNIU OTWARTYM
WYDZIAŁU MECHANICZNO-TECHNOLOGICZNEGO POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
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Klasy III i IV Technikum 28 listopada odwiedziły uczelnię wyższą w Stalowej Woli. Partnerski wydział naszej szkoły
otworzył drzwi i pokazał to, czym może pochwalić się dobra
uczelnia. Uczniowie zwiedzili sale ćwiczeń i sale wykładowe
interesujące ze względu na kierunkowe zagadnienia i kształcone umiejętności. Informatycy i mechatronicy mogli poznać
nowoczesną bazę dydaktyczną wydziałową oraz uczestniczyć
w przygotowanych pokazach. Ponadto spotkali studentów –
absolwentów naszej szkoły. Atrakcyjna okazała się oferta
partnerów Politechniki, czyli prężnie działających firm, Huty
Stalowa Wola i LiuGong Dressta Machinery. Staże, praktyki
i wizja pracy może spowodują, że nasi przyszli absolwenci
zdecydują się na studia w Stalowej Woli.
JAC

Prezenty dla mieszkańców Domu Wspólnoty
Chleb Życia w Jankowicach
20 grudnia przekazaliśmy prezenty mieszkańcom Domu
Wspólnoty Chleb Życia w Jankowicach, które zbieraliśmy
wspólnie w Szkole Podstawowej i Zespole Szkół. Wicedyrektor Aneta Gołyska w imieniu całej społeczności szkolnej
przekazała życzenia świąteczne na ręce kierownika Jakuba
Nowaka. Mieliśmy również przyjemność zwiedzenia nowego
pięknego budynku. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w przedświąteczną zbiórkę, przekazując życzenia zdrowych i wesołych Świąt od mieszkańców
i pracowników Domu Wspólnoty Chleb Życia w Jankowicach.
Wiesława Pastuszka, Malwina Górska

LEKCJA W SZPITALU

MIKOŁAJKOWY WYJAZD DO KINA

Kolejny przystanek w medycznej przygodzie uczniów Zespołu Szkół. Dziś klasa I Liceum Ogólnokształcącego – ratownictwo medyczne poznawała tajniki pracy fizjoterapeutów i rehabilitantów na Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji
Szpitala Św. Leona w Opatowie. Fantastyczne zajęcia, miła
atmosfera, wspaniali, kompetentni pracownicy, duża dawka
medycznej wiedzy i umiejętności. Dziękujemy.

9 grudnia klasa III Technikum z kolegami z innych
klas ponownie wybrała się do
kina „Helios” w Kielcach. Tym
razem z wychowawcą wybrali seans filmowy ze znanym
od lat Terminatorem. Najnowsza produkcja „Terminator. Mroczne przeznaczenie”
oszałamia efektami, scenami
pościgów i błyskawiczną akcją. Przy okazji mechatronicy i
informatycy mogli skonfrontować wizję fantastyczną z własną wiedzą na temat obecnego
wykorzystania programów komputerowych i inteligentnych
maszyn. Po seansie były zakupy gwiazdkowe dla siebie i bliskich w tłocznej tego dnia Galerii Echo.

Jak to robią w Teksasie?
Uczniowie liceum wzięli udział w ciekawym spotkaniu z
Piotrem Wawrzyńczakiem. Uczestniczył on w Programie Wymiany Młodych Rolników Polska – Teksas, organizowanym
przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Gość
opowiedział o pobycie w gospodarstwie teksańskich farmerów – o uprawie kukurydzy, sorgo, soi i o dochodowości tych
upraw w bardzo suchym klimacie, jak również o sprzęcie
rolniczym używanym w Teksasie. Młodzież z zaciekawieniem
słuchała wspomnień pana Piotra.

Publiczny Zespół Szkoły
i Przedszkola w Lasocinie
Spotkanie wigilijne oraz wspólne kolędowanie
w PZSiP w Lasocinie
Z okazji świąt Bożego Narodzenia w PZSiP w Lasocinie 18
grudnia odbyło się spotkanie wigilijne. Wszystkich przybyłych
na tę uroczystość gości powitała dyrektor Teresa Stec, która
nawiązała do tradycji świąt, złożyła życzenia, a następnie zaprosiła na koncert „Czas kolędowania” w wykonaniu uczniów.
I oto rozpoczęła się opowieść o Bożym Narodzeniu. Popłynęły melodie kolęd i pastorałek. Wiersze przeplatały się z nastrojową muzyką, a całość występu artystycznego uzupełniała prezentacja multimedialna z
pięknymi obrazami, wprowadzając w magię świąt.
Podczas koncertu nie zabrakło tradycyjnych kolęd,
wesołych pastorałek na góralską nutę, a także piosenek świątecznych.
W drugiej części spotkania uczniowie zaprosili
gości do wspólnego śpiewu słowami: „Wszystkich
zapraszamy do wspólnego śpiewania, bo dziś
w Lasocinie czas kolędowania, a gdy kolędy zaśpiewamy świąteczne nastroje w sercach mamy”.
W blasku choinki, przy dźwiękach kolęd, jak głosi
obyczaj, rozpoczęła się wieczerza wigilijna.

JAC

Słowo Boże skierowali do wszystkich księża: proboszcz
parafii w Lasocinie ks. Mirosław Frączek oraz katecheta ks.
Ryszard Podlewski. Wspólnie z panią dyrektor zapalili wigilijną
świecę, której płomień rozświetlił salę, a życzenia i dzielenie
się opłatkiem sprawiły, że poczuliśmy się wielką, szkolną rodziną.
Moc świątecznych życzeń popłynęła od zaproszonych gości, którzy wraz z ciepłymi słowami przekazali słodkie upominki dla dzieci. W tak rodzinnej atmosferze upływał czas na
serdecznych rozmowach przy wigilijnym stole, na którym królowały postne potrawy. Te wyjątkowe i niepowtarzalne chwile
przypomniały o nadchodzących świętach.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2019

OŚWIATA • BIBLIOTEKI

Ożarowskie Przedszkole
PLENER MALARSKI MAŁYCH PLASTYKÓW
I KLUBU KREATYWNEGO PRZEDSZKOLAKA
Korzystając ze złotej jesiennej aury, odziani w kamizelki
odblaskowe, 15 października ruszyliśmy barwnym korowodem na podwórko do Pani Ewy. Tam już czekały na nas
atrakcyjne zabawy ruchowe, jedna utrwalająca poczucie
rytmu z kartkami Betti Strauss oraz druga, zabawna, z kolorowymi nakryciami głowy. Po rozgrzewce, przebrani w chroniące ubrania fartuszki, przystąpiliśmy do wspaniale przygotowanych stanowisk pracy. Zamiast pędzli dostaliśmy od Pani
Ewy ekologiczne patyczki z watą oraz palety z farbami. Na
wysokości naszych oczu za przezroczystą folią umieszczone
były kolorowe jesienne liście, które ozdabialiśmy według
własnego pomysłu.
Po dokonaniach plastycznych zmieniliśmy stanowisko,
aby utworzyć z darów natury jesienną mandalę. Kasztany,
orzechy, żołędzie, szyszki oraz jarzębinę umieściliśmy w różnej wielkości kołach. Zabawy było co niemiara, gdyż każdy
starał się zrobić to jak najszybciej.
Po zmaganiach artystycznych przyszedł czas na pyszny
poczęstunek. Dzięki uprzejmości mamy Laury M., mogliśmy
cieszyć się wspaniałą ciepłą pizzą. Nic nie smakuje tak dobrze po zabawach na dworze, jak ciepły posiłek i herbatka.
Pożegnania nadszedł czas, choć naprawdę bawiliśmy
się tak dobrze, że nie czuliśmy zmęczenia. Otrzymaliśmy od
Pani Ewy kolorowe medale i słodkości. Kiedy przyszli rodzice,
chętnie pochwaliliśmy się swoimi dokonaniami artystycznymi. Zaprosiliśmy ich też do wspólnego tańca.
Katarzyna Gniaź
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WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE
„ZROBIMY TO RAZEM”
Tradycyjnie, jak co roku, spotkaliśmy się w świątecznym
anturażu, aby w kreatywny sposób spędzić czas z naszymi
dziećmi. Wszystkich przybyłych powitała wicedyrektor Ewa
Świątek. Po inauguracyjnym uroczystym przebiciu baloników
ze śniegiem przez Śnieżynkę i Elfa Klub Kreatywnego Przedszkolaka i Mali Plastycy ruszyli w tany. Dużo śmiechu i dobrego humoru wniosła rymowana zabawa ruchowa.
Po miłej Mikołajowej rozgrzewce dzieciaki zostały podzielone za pomocą magicznych pieczątek na cztery grupy: dwie
zabaw z photonami - robotami edukacyjnymi, które mogły
programować, ćwiczeń logopedycznych z Małgorzatą Liwińską (Choinką) oraz zabaw w języku angielskim z Agnieszką
Kaczmarską (Mikołajem).

Niezapomnianych wrażeń dostarczyły kartki świąteczne
ozdabiane z rodzicami pod kierunkiem Pani Ewy (Mikołaja). Część z nich trafiła do naszych emerytek, podobnie jak
styropianowe choineczki, własnoręcznie pomalowane przez
dzieciaki.
Ponieważ wszystko co dobre nie tylko szybko się kończy,
ale też ma słodki smak, przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez nasze kucharki i chętnych rodziców.
Dzieci zostały na koniec obdarowane dyplomami, słodkościami i niespodziankami. Wcale niezmęczone wykonały
dziki podłogowy taniec.
Podsumowaniem wieczoru były słowa podziękowania
pani dyrektor skierowane do grona pedagogicznego, pań
kucharek oraz Anety Gruszki i Agnieszki Wawrzyckiej za pomoc w obsłudze.
Do zobaczenia na warsztatach wielkanocnych.
Katarzyna Gniaź

SPORY • KONTROWERSJE • DYSKUSJE WOKÓŁ HISTORII
Pod taką nazwą odbyły się w Jakubowicach i Ożarowie uroczystości
poświęcone Stanisławowi Bogusławskiemu. Honorowy patronat tej patriotycznej imprezy objęli: Senator RP
Jarosław Rusiecki oraz Starosta Opatowski Tomasz Staniek, natomiast
kpt. Zbigniew Blinowski, pseudonim
„Ostry”, pojawił się podczas spotkania
jako gość honorowy. Organizatorem
„Ożarowskiego listopada” był Łukasz
Wilczyński (prawnuk Stanisława Bogusławskiego) wraz z rodziną oraz

„Ożarowski listopad”
kluby radnych „Razem dla Ożarowa” i
„Bliżej ludzi”.
W listopadzie 1944 emerytowany starszy asystent zawiadowcy stacji
w Jakubowicach został aresztowany
przez Niemców. Ktoś poinformował okupanta, że mężczyzna ukrywał partyzantów. Tak było w istocie.
Więzień jednak nikogo nie wydał
podczas przesłuchania. Został zaka-

towany przez żandarmów niemieckich na posterunku w Ożarowie. Na
tutejszym cmentarzu znalazł miejsce
wiecznego odpoczynku. Tymczasem
partyzanci zaopiekowali się bliskimi
Bogusławskiego. Zabrali ich z Jakubowic, a dalsze losy rodziny toczyły
się już w Skarżysku - Kamiennej.
Takich nieznanych bliżej lokalnych bohaterów mamy więcej. Dzię-
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ki Łukaszowi Wilczyńskiemu poznaliśmy sylwetkę jednego z nich. Pięknie
o postawie Stanisława Bogusławskiego powiedział w homilii podczas
uroczystej mszy świętej ksiądz kanonik Jan Ziętarski, wskazując na szlachetność osoby poświęcającej swoje
życie dla ratowania innych, nawet
obcych.
Obchody 75. rocznicy śmierci
Stanisława Bogusławskiego rozpoczęły się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na miejscu aresztowania
- pod ścianą dworca PKP w Jakubowicach, przy symbolicznym krzyżu.
Dzieje tego miejsca i krwawych walk
w 1944 roku przypomniał senator
Jarosław Rusiecki.
Licznie przybyli przedstawiciele
władz, obok wymienionych już patronów honorowych, między innymi:
poseł Marek Kwitek, pułkownik Mirosław Smerdzyński (WKU Kielce),
Mariusz Gosek (członek Zarządu
Urzędu Marszałkowskiego), a także
reprezentanci Związku Strzeleckiego
„Strzelec” ze Skarżyska i Kielc oraz
grupy rekonstrukcyjne i harcerze.
Następnie w sanktuarium Matki
Bożej Królowej Rodzin w Ożarowie
odbyła się niezwykle uroczysta msza
święta z oprawą wojskową. Tu oficjalnie powitał gości i słowo wstępne o bohaterze uroczystości wygłosił
radny Adam Młodożeniec. Klaudia
Wilczyńska, prawnuczka Stanisława
Bogusławskiego,
zadeklamowała
„Hymn Armii Krajowej”.
W samo południe, mocno nasłonecznioną ulicą Sandomierską,
przy dźwiękach orkiestry wojskowej

Polskich Drużyn Strzeleckich poczty
sztandarowe poprowadziły zebranych na miejsce spoczynku starszego
asystenta zawiadowcy z Jakubowic.
Na cmentarzu nastąpiło poświęcenie pamiątkowej tablicy wykonanej z
piaskowca.
Po oficjalnych obchodach goście
udali się do Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie na
spektakl słowno - muzyczny łączący
program pt. „Zza kurtyny czasu…” z
fragmentami III cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza. Zaprezentowały się
dzieci z tutejszej Szkoły Podstawowej

oraz młodzież z Technikum i LO. Gościnnie wystąpił Piotr Buchalski grający na fletni Pana.
Organizatorzy – kluby radnych
„Razem dla Ożarowa” i „Bliżej ludzi”
- zapewnili gościom poczęstunek.
Wielu pokonało ponad 200 kilometrów, aby wziąć udział w uroczystościach.
Bardzo dziękujemy wszystkim
przybyłym i zapraszamy na kolejne
spotkanie. Planujemy je na czerwiec
2020 roku, a będzie poświęcone bohaterom bitwy o Monte Cassino.
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Skąd u mnie wzięła
się pasja do chodzenia z kolędnikami?
Odkąd
pamiętam,
kolędnicy przychodzili
do domu, przedstawiali scenki według
dawnych przekazów.
Od dziecka znałem na pamięć role.
Przeważnie do zespołu należeli starsi
koledzy z ulicy. Biegaliśmy za nimi,
bawiło nas to, panowała zimowa,
świąteczna atmosfera.
Jeszcze nie byłem uczniem, gdy
zacząłem chodzić z Gwiazdą, miałem 5-6 lat. Dawniej oświetlaliśmy ją
świeczką, potem lampką elektryczną, reflektorem. Kręciłem Gwiazdą i
śpiewałem kolędy, chociaż śpiewanie
nie zawsze dobrze mi wychodziło.
Najpierw należałem do Małego
Królestwa, w którym było nas czterech: Herod, Marszałek, Feldmarszałek, Żyd. Pochodziliśmy z tego
samego, najbliższego środowiska,
otoczenia. Razem bawiliśmy się
przez cały rok - i latem, i zimą. Stroje robiliśmy na wzór dawnych strojów kolędników, przeważnie to ja je
wykonywałem. Tektura musiała być
płaska, najlepiej po butach. Karbowana nie nadawała się.
Każdy wygłaszał swoje kwestie.
Gdy któryś z kolegów zachorował, to
inny go podmieniał i nie było problemów. Role każdy znał, byliśmy
młodzi, stroje pasowały na każdego
z nas.
Gdy dorosłem, miałem 15 lat,
należałem do Dużego Królestwa.
Dochodziło do tego Królestwa jeszcze czterech kolędników: Anioł,
Śmierć, Diabeł i Krakowiak. Cały
czas i w Małym i Dużym Królestwie
grałem rolę króla Heroda. Pamiętam
całe fragmenty tekstów:
„- Skąd królowie?
- Ze Wschodu Monarchowie.
- Kogo szukacie?
- Króla Heroda.
- To go macie!
- Oto jestem król Herod i potęga
świata, niech mi się nie lęka żadna
imperata. Na moje zawołanie, niech
mi tu Feldmarszałek stanie”.
I Feldmarszałek stawał, mówił
swoją rolę: „Odchodzę, odchodzę
od rozumu mojego, zawołać mi tu
Mośka lub Żyda jakiego”.
I wchodził Żyd. Padały następne
pytania i odpowiedzi. A na koniec

Jak Herod z kolędnikami
po Ożarowie chodził
Opowiada Zenon Bidziński, rocznik 1953, mieszkaniec ulicy Leśnej w Ożarowie, w
latach 60. i 70. uczestnik grup kolędniczych
mówiliśmy: „Za kolędę dziękujemy,
przez narodzenie Chrystusa, będzie
w niebie wasza dusza”.
Nie pamiętam dokładnie wszystkich ról, ale z każdej po trochu coś
mogę jeszcze przytoczyć. Teksty do
Dużego Królestwa przekazywała
nam babcia Janka Bidzińskiego,
pani Cieszkowska. Trochę ról już
znaliśmy, ale dodatkowe elementy
babcia podyktowała Jankowi. Moment i nauczyliśmy się swoich kwestii.
Śmierć mówiła: „Ostatnie słowo wypowiadam, Królowi na głowę
kosę zakładam”.
To była dynamiczna, żywa scenka, każda z postaci wypowiadała
jakieś słowa. Diabeł skakał z widłami do Króla, Krakowiak tańczył
i śpiewał piosenki: „Płynąłem przez
Wisełkę, fajeczkę kurzyłem, fajeczka
upadła, Wisłę zapaliłem”.
Scenariusz Małego Królestwa
mam spisany, tekst Dużego ma Janek Bidziński. Koledzy odchodzili, a
kostiumy przekazywaliśmy następnym. Robiły się jednak za małe, nie
miał ich kto naprawiać. To ja cały
czas je robiłem, wieczorami, na wymiar. Mój wnuczek, gdy chodził do
drugiej klasy, wygadał się pani Dorocie, że dziadziuś chodził w Królestwie. Poszedłem do szkoły, zrobiłem
wszystkie stroje na miarę. Mam je do
dzisiaj.
W Małym Królestwie występował
mój młodszy ode mnie o dwa lata
brat Henryk i nieżyjący już Tadeusz
Chrapczyński – jako Feldmarszałek
lub Marszałek. Grało z nami jeszcze
dwóch kolegów: Janusz Chablaszek,
który znał wszystkie role i występował, gdy kogoś brakowało, i Piotr
Leśniak.
W Dużym Królestwie też byłem
Herodem. Występował mój brat,
Tadeusz Chrapczyński, Tadeusz Leśniak, na którego wołaliśmy „Bolek”,
Andrzej Larkowski, Janek Bidziński,
Szczepan Dzikowski, Witek Czapczyński. W ostatnim roku trochę z
nami chodził Witek Pruś za kolegę,

który zachorował. Występ Dużego
Królestwa trwał już kilkanaście minut.
Gospodarze dawali nam małe
podarunki, cukierki, ciasto, datki
pieniężne. Częstowali nas, gdy odbywało się przyjęcie rodzinne. I szliśmy dalej. Nie było żadnych przeciwwskazań ze strony Kościoła. Na
pewno przyczynialiśmy się do podtrzymania wiary. Pielęgnowaliśmy
tradycję, zachowaliśmy ją taką, jaka
do nas dotarła.
Poruszaliśmy się po pewnym
obszarze. Głównie chodziliśmy po
Ożarowie, sporadycznie tylko do
znajomych z pobliskich miejscowości, czasami zajrzeliśmy do Sobowa.
Walczyliśmy o to, by jedna grupa
kolędnicza nie przeszkadzała innej.
Pilnowaliśmy swoich rejonów. Nasz
obejmował Leśną, teren pod Stróżą, część Rynku, dawną ulicę Lubelską, obecnie Mazurkiewicza, Polną,
Szkolną, Cichą, za posterunkiem
Ogrodową, Spacerową, Stodolną,
Wysoką, Mickiewicza, kiedyś Targową, Kościuszki, kiedyś Radomską,
boczne uliczki, pobliski rejon.
Milicja chciała, by Królestwa się
rejestrowały. Dochodziło bowiem do
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walk między nimi, zwłaszcza między
starszymi chłopakami. Nastały wymogi, by zgłaszać się na posterunek.
Na terenie Ożarowa działało kilka Królestw, małych było ze trzy. My
jako młodsi chłopcy nie szliśmy na
Kolejową, to nie był nasz rewir i o
tym doskonale wiedzieliśmy. Największe Królestwa były przy ulicy Kolejowej. Należały do starszych chłopców, którzy chodzili po całym Ożarowie. My baliśmy się tam iść. Któryś
ze starszych mógł dojść, urwać pas,
podeptać Gwiazdę.
Dwa sezony chodziłem z Gwiazdą w wieku 6 i 7 lat, potem z Małym Królestwem do 15 roku życia,
później z Dużym Królestwem do 18
lat, do 1971 roku. Po ukończeniu
„samochodówki” w Ostrowcu Świętokrzyskim pojechałem do pracy na
Już szósty rok z rzędu ożarowskie
dzieci pukały do drzwi sąsiadów, aby
głosić Dobrą Nowinę o Narodzeniu
Pańskim. Tradycja jest kontynuowana
dzięki ich zaangażowaniu, pomocy rodziców i uprzejmości osób zapraszających kolędników. Stare teksty zostały
zapisane. Stroje też się znalazły.
W 2020 roku miała miejsce kolejna, trzecia wymiana grupy kolędniczej. Łącznie z tegorocznymi naliczyłam około 30 osób kultywujących
ten stary zwyczaj. Początkowo Aniołki - po roku grają Śmierć, Gwiazdor
z czasem poznaje rolę Heroda, ten z
kolei postanawia poszaleć jako Diabeł. I tak pod koniec kolędniczej „ka-

Śląsk, za mnie ktoś wszedł do Królestwa.
Chłopcy jeszcze kilka lat chodzili,
do 1975 czy 1976. Po czterech la-

tach, po moim powrocie ze Śląska i z
wojska, już w Ożarowie nie działało
Królestwo. Nastąpił jego kres.
spisał i opracował (an), fot. Marian Sus

„Kolędnicy - wędrownicy”
riery” po kilku latach sporawa grupka młodych ludzi zna każdą rolę. A
z zabawy płynie nauka o tym, że w
święta trzeba się spotykać, że trzeba
znać i odwiedzać sąsiadów. Znajomi
zapraszają, rodziny się cieszą, młodzież ma frajdę. Chociaż dziś w sklepach nie brakuje słodyczy, zawsze
znajdzie się smakołyk lub inny datek,
który rekompensuje chłód i zmęczenie. Mali wolontariusze wspomogli
także dzieci z Syrii i WOŚP. Liczy się
dar serca, nie tylko kwota.
Dziękujemy za zaproszenia do
okolicznych miejscowości, jednak

zamiast liczyć na to, iż jedna grupka da radę przejść po całej gminie,
warto zadziałać i stworzyć swoją
grupę kolędniczą, a nawet kilka.
Podobno kiedyś „w sezonie” w samym tylko Ożarowie istniało ich co
najmniej siedem. A co było rwetesu
i przeganiania się z najlepszych terenów na datki! To już tylko najstarsi
ludzie pamiętają.
Tekstów chętnie użyczamy, za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia
winszujemy na ten Nowy Rok.
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Grobowiec Cypriana Baczyńskiego
na cmentarzu w Przybysławicach – należy naprawić płotek metalowy i znikający pomału napis.

W pierwszych dniach listopada miliony Polaków odwiedzają cmentarze, by uczcić
pamięć swoich bliskich zmarłych. Odwiedzamy również nagrobki znanych mieszkańców danego regionu, których nie ma już z nami. Niestety, nie wszyscy dawni znani mogą
poszczycić się zadbanymi grobami. Wśród zapomnianych dobrodziejów znalazł się grób
Jana Religi z figurą bez krzyża.
Cmentarz to miejsce, które wzmaga
smutek i budzi refleksje. Na każdym z
nich znajdują się jednak miejsca, które
napełniają wyjątkowym żalem - to groby dobrodziejów, właścicieli majątków
i dziedziców. Z całą pewnością nikt
nie chciałby, aby jego grób po latach
stał się śmietnikiem, na którym ludzie
poniżej wszelkiego poziomu pozostawiają po sobie stare znicze lub wiązanki. Jan Religa spoczywa na cmentarzu
w Przybysławicach przy murze - figura
przechylona, napis niedługo będzie
nieczytelny.
Bez problemu można go
odnaleźć, więc
jeśli ktoś ma
swoich bliskich
na tym cmentarzu, będę bardzo
wdzięczny za zostawienie choćby skromnego
znicza na grobie Jana Religi i
krótką modlitwę
w jego intencji.

Nie zapominajmy o tym, że groby dobrodziejów, dziedziców, pisarzy, żołnierzy, partyzantów to nie tylko
Aleja Zasłużonych na Powązkach, ale
i skromne groby na wielu polskich
cmentarzach i w lasach. Oddajmy
cześć ich pamięci, wspominając w te
szczególnie listopadowe dni.

2 listopada to dzień będący doskonałą okazja do modlitwy za zmarłych.
Właśnie im szczególnie pomocna może
być nasza modlitwa i obecność. To też
okazja do tego, by okazać wdzięczność
tym ludziom za to, że ich poznaliśmy,
zetknęliśmy się z nimi, że na pewnym
etapie naszego życia Pan Bóg postawił
tych ludzi na naszej drodze. Ludzie żyją
tak długo, jak żyje pamięć o nich. Przenieśmy się, choćby tylko w myślach, w
miejsca, gdzie historie zaklęte są w kamiennych płytach na cmentarzach. W
nasz życiowy obowiązek wpisane jest,
aby tę pamięć pielęgnować, a odnowa pomników i grobów jest jednym ze
sposobów.

Na zdjęciach wyżej widzimy grobowiec Świeżyńskich - wymaga odnowienia płyt i ogrodzenia, a także figurę wykonaną z blachy z krzyżem, którą niszczy rdza. Przy silniejszym wietrze może
się ona przewrócić. W Ożarowie mamy
cmentarz żydowski, który został uporządkowany, z nowym ogrodzeniem i
macewami, które są w dobrym stanie,
nieliczne przewrócone, rozbite. Teren
kirkutu jest obecnie mocno zarośnięty,
co utrudnia dostęp do nagrobków - kto
ma to wyciąć?
zdjęcia wykonał i opisał J. Lipka
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Helena Cieszkowska z domu Markiewicz

Moje przeżycia z okresu okupacji
niemieckiej w latach 1941-1945

(CZ. II)

Prócz prześladowań niemieckich
bardzo dręczące były prześladowania
przez wspomniane współwięźniarki.
Opowiadały też między sobą, jak to
kiedyś na wolności kradły na odpustach, jarmarkach, w sklepach, w domach. Przechwalały się, jak to sprytnie
robiły, jakie życie seksualne prowadziły, jakich miały kochanków itp. Uszy
puchły od przymusowego słuchania
tego. Kradły nam wszystko, co się dało,
oczywiście z żywności, bo ubranie każda z nas mogła mieć tylko jedno na
sobie. Pewnego razu podała mi mamusia przez obsługę więzienną masło
(ok. 0,5 kg). Zdążyłam tylko odebrać
je z rąk strażnika i położyłam obok
siebie na podłodze, bo nie było gdzie
położyć, i w tym momencie zginęło.
Gdy upomniałam je, żeby mi oddały,
to mnie jeszcze wyszydziły. Następnego dnia, gdy przyszła oddziałowa do
celi na poranny apel, poskarżyłam się
do niej z prośbą o przeniesienie mnie
do innej celi. Okazała się tak wyrozumiała, że natychmiast zabrała mnie
z sobą do innej celi. Może dlatego
tak szybko to zrobiła, aby nie narazić
mnie na ich zemstę, gdyż po jej wyjściu
mogłyby mnie pobić. Przeniosła mnie
do celi więźniarek politycznych, gdzie
wrzeszcie odetchnęłam.W celi tej nikt
się z nikim nie kłócił, na ścianach były
półki, gdzie można było kłaść swoje
przysyłane przez rodziny produkty żywnościowe. Tam również można było się
swobodnie modlić, indywidualnie lub
zbiorowo.
Wieczór wigilijny urządziłyśmy
wspólnie, składając co kto miał odpowiedniego na ten wieczór. Znalazły się i
opłatki, którymi podzieliłyśmy się, składając sobie życzenia wśród łez. Życząc
sobie szybkiego powrotu do domów,
sercem i myślą byłyśmy z naszymi najbliższymi pozostałymi w domach. Potem modliłyśmy się wspólnie, śpiewałyśmy kolędy, dodając sobie wzajemnie
otuchy, że może dobry Bóg pozwoli
nam wrócić do swoich. W ten sposób
przeżyłyśmy pierwsze święta Bożego
Narodzenia w więzieniu.
Minęła zima, a na wiosnę w pierwszy dzień po świętach wielkanocnych
większość z nas wywieziono do obozu

koncentracyjnego. W roku 1942, po
trzyipółmiesięcznym pobycie w więzieniu w Sandomierzu, wywieziono nas
do koncentracyjnego obozu w Ravensbrück w Niemczech.
Dotychczas było nam bardzo źle,
ale tam rozpoczęła się prawdziwa gehenna. Śmierć siedziała nam wciąż na
karku. W pierwszym dniu po świętach
wielkanocnych przyszli gestapowcy do
cel i powybierali ludzi do transportu.
Między innymi przyszli też do mojej
celi, wywołując mnie wraz z innymi.
Na długotrwałą podróż nie pozwolono nam nic z sobą zabrać z żywności
otrzymanej od rodziców na święta. Nie
dano nam nawet kawałeczka chleba więziennego. Byłyśmy wobec tego
pewne, że zabierają nas na śmierć. W
języku więziennym nazywano to “rozbiciem”. Wezwano mnie do kancelarii
więziennej, gdzie siedzieli oprawcy, i
po wyczytaniu mojego nazwiska oddali
mi pierścionek zabrany do depozytu.
Zawieziono nas najpierw do aresztu
w Opatowie, gdzie tylko przenocowałyśmy. Rano zabrali jeszcze kilka kobiet z
opatowskiego aresztu i zawieźli nas do
Kielc do więzienia. Następnego dnia
dołączono nas do licznego transportu, prawdopodobnie 300-osobowego.
Pognali nas do pociągu towarowego,
traktowano nas jak zwierzęta przeznaczone na rzeź. Wagon, w którym ja się
znalazłam wraz z siostrą, był po wapnie i cegle, bez okien, były wprawdzie
maleńkie okienka, ale bardzo wysoko
i zabite deskami. Ścisk był okropny,
nie było miejsca, siedziałyśmy prawie
jedna na drugiej, omal się nie podusiłyśmy. Wieźli nas przez Częstochowę.
Świat ogladałyśmy maleńkimi szparkami między deskami drzwi. Widziałam
Jasną Górę taką szparką i inne więźniarki też widziały. Powstał wówczas
jeden jęk i płacz: “Matko Najświętsza,
wróć nas do domów!”. I wysłuchała
Mateńka Najświętsza naszych błagań,
bo część z nas wróciła. Niektóre niestety nie wróciły, widocznie taka była wola
Boża.
Spałyśmy skulone jedna przy drugiej. Nie dano nam w dalszym ciągu
nic do jedzenia ani nawet kropli wody.
Przy drzwiach wejściowych, mocno za-

ryglowanych, siedzieli esesmani uzbrojeni i bacznie nas obserwowali. Oni
obżerali się smakołykami, mieli też co
pić, a my, nędzne łachmany ludzkie, nic
nie miałyśmy. Nie pamiętam, jak długo nas wieźli, nie śpieszyli się zbytnio,
chcąc nas jak najbardziej udręczyć,
zmaltretować. Nie wiedziałyśmy też,
dokąd nas wiozą. Krążyły tylko różne
domysły, że może do gazu albo na inny
rodzaj śmierci. Inne towarzyszki niedoli pocieszały nas znów, że jedziemy na
pewno do obozu internowanych. Różne wersje wśród nas krążyły. Głód i
pragnienie dawały nam się dotkliwie
we znaki. Przy tym fetor był nieznośny,
bo w takich warunkach potrzeby fizjologiczne załatwiano wprost pod siebie.
Wagony były szczelnie zaplombowane.
Nie było mowy o tym, aby kogo wypuszczono choć na chwilę.lub przynajmniej otworzyć choć trochę drzwi w
celu przewietrzenia. Czasem tylko na
jakichś stacjach zaglądali żandarmi i
zaraz szybko zatrzaskiwali drzwi,,nie
mogąc pewnie znieść przykrego fetoru.
Wśród takich warunków dowieziono nas do obozu koncentracyjnego KL
Ravensbrück 10 kwietnia 1942 roku.
Gdy tylko pociąg zatrzymał się, wypędzono nas z wagonów i popędzono do
obozu wśród przekleństw, bicia, kopania. Aufzejerki (aufzejerka – to słowo
powstało po spolszczeniu niemieckiego
Aufseherin, oznaczającego nadzorczynię), które otoczyły pociąg, wyglądały jak złowieszcze kruki, w czarnych,
długich pelerynach, wysokich męskich
butach, spod peleryn wyglądały mundury i każda z nich miała zawieszony
na pasie pistolet, na głowach furażerki wojskowe, w rękach pejcze do bicia
i wiele z nich miało też ogromne psy
wilczury. Wśród dzikich szczekań psów,
wrzasków i przekleństw ustawiły nas
piątkami. Dokładnie długi czas liczyły i
znów popędzono nas w kierunku bramy obozowej, nad którą wisiał ogromny napis ,,Konzentrationslager Ravensbrück”.
Straszliwe wrażenie wywarł na nas
ten obóz. Gdy zatrzaśnięto drzwi wagonów, wpędzano nas przez bramę na
teren obozu. Wydawało się nam,.że już
nigdy nie ujrzymy świata, że przyjdzie
tu na pewno skonać w mękach. Zresztą po tych udrękach było nam to już
zupełnie obojętne. Pragnęłyśmy tylko
jednego, aby pojednać się z Bogiem
w sercu tylko, bo był to obóz żeński,
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kapłanów nie było przez całe 4 lata
pobytu tam, w dwóch obozach nie ujrzałyśmy ani jednego kapłana. Wobec
czego o spowiedzi i komunii świętej nie
było co marzyć. Robiłyśmy sobie same
w ukryciu różańce z chleba, którego
była znikoma ilość, i medaliki. Przygotowywałyśmy się same na śmierć,
wzbudzając żal za grzechy. Bałyśmy się
tylko, aby nas nie torturowano przed
zgonem. Modliłyśmy się w sercach o
jakiś ratunek. Niejedna z nas później
straciła nieraz bardzo jeszcze młode
życie.
Żydówki po jakimś czasie, po
wielkich udrękach, wywieziono w nieznane. Na pewno na śmierć do komór gazowych lub na rozstrzał. Myśmy cierpiały straszliwie, ale Żydówki nieporównanie bardziej, w zimie
przecież prawie to jeszcze było, a one
musiały chodzić bez pończoch, nieraz
zupełnie boso. Niemcy nie wykończyli
ich od razu, przeżyły w obozie jeszcze
jedną zimę, torturowane, maltretowane, głodzone, ubrane bardzo lek-

ko, jak to już nadmieniłam poprzednio, bez pończoch albo w byle jakich.
Na wiosnę ciała ich pokryły się wrzodami z przeziębienia. To były wprost
słaniające się na obolałych nogach
gnijące trupy. Nie mogłyśmy znosić
tego widoku, płakałyśmy nad nimi,
a nie mogłyśmy im pomóc, bo same
też niewiele więcej posiadałyśmy.
Poza tym za wszelką pomoc groziła
śmierć. Terror był straszliwy, pilnowano nas na każdym kroku, obserwując
każdy ruch. W początkach pobytu w
obozie terror był nie do wytrzymania.
Chyba sam szatan przez złych ludzi
nas dręczył. Wiele zginęlo wtedy Polek I kobiet innych narodowości z głodu, zimna i wykonywanych wyroków
śmierci, najczęściej przez rozstrzelanie. Te nieszczęsne Żydówki pewnego
dnia wywieziono. Na pewno, jak to
już wspomniałam, na śmierć. Pisząc
to wszystko, chwilami nie mogę tego
robić, bo serce mi ściska na wspomnienie tych koszmarnych lat.
Wracam teraz jeszcze do przyjęcia
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nas przez władze obozowe. Po wpędzeniu nas na plac lagrowy liczono
nas i liczono bez końca, a myśmy
słaniały się na nogach ze zmęczenia,
głodu i pragnienia. Stałyśmy tak kilka
godzin, podczas których zauważyłam
kobiety niosące, jakby na noszach
zdawało się z dala, ciężkie kamienie.
Dźwigały też to, widać było, z wielkim trudem. Potem dowiedziałam się,
że to nie były kamienie, tylko ciężkie, nie wiadomo z czego pieczone,
chleby na kolację dla całego obozu.
Każda z nas otrzymała po kilkudniowym głodzie w podróży kromkę, taką
trochę grubszą. Tak było w początkach, później w miarę przybywania nowych transportów więźniarek
porcje te zmniejszano do minimum,
później otrzymywałyśmy jedną cienką
porcyjkę na cały dzień pracy ponad
siły człowieka. Ale o tych sprawach
napiszę jeszcze dalej, bardziej szczegółowo, jak nas żywiono głodowymi
porcjami innych posiłków.
Cdn.

Życiorys z rysą w tle

Henryka Rumińska kilka lat temu przekroczyła dziewięćdziesiątkę. Zachowała stosunkowo dobrą kondycję, chociaż w życiu przeżyła niejedną bolesna sytuację. Obecnie
mieszka w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu i jest zadowolona z opieki tej placówki. Po śmierci męża przez pewien czas mieszkała sama w Sobótce i sobie jakoś radziła, ale w końcu przyszedł czas, że musiała mieć stałą opiekę. Po stracie córki została
sama. Wybrała więc pobyt w DPS. Ma tu stałą opiekę socjalno-bytową. Czasami tylko
tęskni za rodzinną Sobótką, ale los wybrał taki scenariusz, więc musi się zgodzić z jego
wyborem.
Henryka Rumińska urodziła się 8
sierpnia 1928 roku w Sobótce. Dzieciństwo jej przypadło na lata wojny
i okupacji. Choć minęło od tamtych
czasów ponad 80 lat, to dla starszej
kobiety straszliwe obrazy pojawiają
się we wspomnieniach. Kiedy Henryka ukończyła 7 lat, rozpoczęła szkolną
edukację w miejscowej szkole. Wybuch II wojny światowej kojarzy jej się
z sierpniem 1939, kiedy to jej ojciec
zaczął kopać dla rodziny schron. Był
to właściwie ziemny kanał, którego linia miała kształt wijącej się wstęgi. Na
wierzchu schron miał osłonę ułożoną
z belek słomy i ziemi. Gdy zaczęły się
naloty bombowe, w schronie zamieszkało ponad 40 osób. Kilka sąsiednich
rodzin zostało zmuszonych do schronienia się w przydomowym okopie. Ludzie mogli w nim tylko stać, tak mało
było miejsca. Spali również na stojąco
– opierając głowy na rękach wspartych

na ziemnej ścianie wykopu. W górze
nad ich głowami szalała wojna. Raz po
raz wystrzeliwały pociski artyleryjskie.
Często atakowały samoloty bombardujące wieś. Na szczęście nikt nie zginął. Bomby wybuchały wokół, ale nie
trafiały w cywilów z Sobótki. Wreszcie
działania frontowe ustały i teren zajęły wojska niemieckie. Rozpoczęła się
kilkuletnia okupacja, a życie się unormowało. Mieszkańcy wsi, tak jak przed
wojną, zajęli się rolnictwem. Niemcy
chcieli uzyskać jak najwięcej żywności, więc praca chłopów była dla nich
ważna. Panował w Sobótce względny
spokój. Niestety, najgorsze przyszło w
II połowie 1944 roku, kiedy do wsi zbliżyły się wojska sowieckie. Atakowały od
strony wschodu, czyli od Sandomierza.
Przez kilka tygodni na wsi toczyły się
ciężkie boje. Rodzina Henryki Rumińskiej została wysiedlona do Ożarowa.
Zamieszkali w jednej izbie na ulicy Ko-

lejowej, niedaleko młyna. Tam w trudnych warunkach wegetowali do wiosny
1945 roku, kiedy to Niemcy opuścili
teren Ożarowszczyzny. Najpierw do
wsi wrócił ojciec rodziny i tam, w zapuszczonym gospodarstwie, dostosował do potrzeb mieszkalnych jedną
izbę w domu. Dopiero po kilku latach
wznowiony został dom z prawdziwego
zdarzenia. Helena Rumińska została w
rodzinnym domu. Kiedy dorosła, założyła swoją rodzinę i nadal mieszkała w
Sobótce.
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W jednym z grudniowych numerów „Tygodnika Nadwiślańskiego”
przeczytałem artykuł Piotra Welanyka „Wojenny pan”. Traktował on o
dziedzicu pobliskich Bidzin, Stefanie Bidzińskim, wojewodzie sandomierskim i strażniku wielkim koronnym - barwnej postaci szlacheckiej
Rzeczpospolitej. Jego historia zwróciła moją uwagę, a hasłem, które
zaprowadziło mnie na Podlasie, stały się słowa: Tatarzy, czambuły, ordy.

POTOMKOWIE
ZŁOTEJ ORDY

Meczet w Bohonikach
Cofnąłem się w głąb historii, pamięć
przeniosła mnie do 1240 roku, w którym
to Tatarzy pod dowództwem Bajdaka całkowicie zniszczyli Zawichost. Przypomniał
mi się Sandomierz i ogromne płótna
sandomierskiej katedry. Z rąk dzikich najeźdźców ginęli mieszkańcy wsi, miast, zakonnice i zakonnicy. Część ludności brana
była w jasyr. Tak było przez kolejne wieki,
a także w 1500 i w 1502 roku, kiedy Tatarzy znów przyszli na nasze ziemie. Takie
„wycieczki” musiały skutkować również
domieszką obcej krwi wśród ludności zdobywanych ziem.
Szufladka pamięci otworzyła się, gdy
pomyślałem o osadnictwie tatarskim na
ziemiach litewskich. Działo się to za księcia Witolda. Tatarzy byli najemnym wojskiem, będącym w dyspozycji księcia. Rok
1410 i bitwa pod Grunwaldem udowodniły ich bohaterstwo i oddanie w wojnie z
Zakonem Krzyżackim. Uczestniczyli również w wojnach prowadzonych przez Stefana Batorego. Służba wojskowa była dla
nich zawodem. Rzeczpospolita potrzebowała dobrych żołnierzy, takimi byli właśnie
Tatarzy. Jednak w latach 70. XVII wieku
wydarzyło się coś, co historia nazwała
buntem Lipków. Wiek XVII to okres bardzo
LASOCIN
niespokojny dla Rzeczpospolitej
Obojga

Narodów. W królewskim skarbcu zabrakło pieniędzy na żołd dla najemnych, więc
ci w czasie wojny polsko - tureckiej przeszli na stronę sułtana. Rokujący z nimi Jan
III Sobieski dotrzymał obietnic i zamiast
żołdu przyznał Tatarom ziemie będące
częścią królewskich dóbr. Żołnierze otrzymali tytuły szlacheckie i przywileje, między
innymi zezwolono im żenić się z miejscowymi kobietami. W ten sposób Samuel
Murza Krzeczowski i podlegli mu żołnierze
otrzymali: Kruszyniany, Górki, Łużan, Białogorce, Nietupę i Bohoniki, miejscowości w pobliżu Sokółki na Podlasiu (powiat
Krynki).
Tatarzy zaproszeni na nasze ziemie
przywieźli ze sobą przede wszystkim swoją
religię, a co się z tym wiąże święta, zwyczaje, kuchnię i codzienne zajęcia. Osiedli na Sokólszczyźnie Tatarzy polscy, Lipkowie, w prostej linii są więc potomkami
założonej przez Batu-chana Złotej Ordy,
dawnego państwa mongolskiego. Wspomnieć trzeba, że Batu-chan to potomek
sławnego Czyngis-chana, który sprawnie
władał terenami od Morza Kaspijskiego
do Morza Czarnego.
Tatarzy zamieszkiwali ziemie wokół
ważnych miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, po jego zachodniej stronie. Po

1918 roku, kiedy to Polska odzyskała niepodległość, lud ten stał się mieszkańcami
naszych Wschodnich Kresów. Po II wojnie
światowej, kiedy tereny te zostały po „drugiej stronie granicy”, wraz z tak zafundowaną nam decyzją, „po naszej stronie”
zostało wielu Polaków, w tym również ci o
tatarskich korzeniach. Część z nich decyzją władz naczelnych ZSRR została przesiedlona na nasze Ziemie Odzyskane i z
dnia na dzień pojawili się polscy Tatarzy
w Gorzowie Wielkopolskim czy Szczecinie. Tylko w okolicach Sokółki, na Białostocczyźnie, gdzie zamieszkiwali od czasu
nadania im ziem przez Jana III Sobieskiego, Tatarzy pozostali, wraz ze swoją wiara
i zwyczajami. A teren Kruszynian i Bohonik
stał się najważniejszym dla tej społeczności miejscem wyznaniowym. W granicach
Polski znalazły się tylko dwa meczety
(miejsca modlitwy i kultu) oraz dwa czynne mizary (miejsca wiecznego spoczynku
dla członków wspólnoty tatarskiej). Ważnym wtrąceniem niech będzie fakt, że w
październiku 2012 roku oba meczety oraz
sąsiadujące z nimi mizary uznane zostały
decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej za Pomniki Historii. Celem takiego posunięcia
najwyższych władz Polski była: „…chęć
zachowania unikatowych wartości historycznych, materialnych i niematerialnych,
przykładów drewnianego budownictwa
muzułmańskiego, łączącego tradycję islamu z lokalną tradycją budownictwa sakralnego, które wraz z mizarami stanowią
dziedzictwo polskich muzułmanów, a dowodząc bogactwa kulturowego i tolerancji
religijnej na terenie dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, integralnie przynależnej do historii i kultury Polski”. Dodać należy, że oba obiekty w 2012 roku
znalazły się na liście 55 najcenniejszych
zabytków w Polsce uznanych za Pomniki
Historii.
Spróbujmy teraz dokonać krótkiej
charakterystyki mieszkańców mniejszości
tatarskiej. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że po wojnie z 6 tysięcy Tatarów
zamieszkujących dawne tereny Rzeczpospolitej do Polski przesiedliło się mniej niż
2 tysiące. Już I wojna światowa spowodowała zdziesiątkowanie tej ludności, a wiele
osad utraciło swój tatarski charakter. Dodać należy również, że po II wojnie światowej zarówno sytuacja polityczna, jak i
pewne oznaki nietolerancji, nie sprzyjały
do „bycia Tatarem”. Bo Tatar to muzułmanin, wyznawca islamu, modlący się do
Allacha. Muzułmanin modlitwę wykonuje
pięciokrotnie w ciągu dnia. W miesiącu
ramadan od świtu do zachodu słońca powstrzymuje się od jedzenia i picia. Przekazuje 2,5% swoich rocznych oszczędności
na rzecz ubogich i potrzebujących. Stara
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Meczet w Kruszynianach
się przynajmniej raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mekki. W islamie zakazana jest lichwa,
gry hazardowe, spożywanie alkoholu, wieprzowiny, używanie narkotyków oraz innych
używek. Muzułmanie obchodzą: Ramadan
Bajram - święto zakończenia postu oraz Kurban Bajram - święto ofiarowania, Muzułmański Nowy Rok, święto Urodzin Proroka.
Niewątpliwą cechą Tatara jest waleczność,
odwaga i poświęcenie dla sprawy. Grunwald,
obrona przed Krzyżakami, Turkami (nie licząc
epizodu związanego z buntem Lipków), bohaterska walka utworzonego w 1812 roku
szwadronu Tatarów litewskich, dowodzonego
przez kapitana Ułana, formującego również
w 1831 roku oddział Tatarów litewskich. Dało
to przyczynek do nazwy ułan, tak bardzo kojarzonej z Polską i niepodległością; ułan po
tatarsku oznacza młodzieńca, ale nazywano
tak również książęta z krwi chanów - wyższą
szlachtę ordyńską, mającą posiadłości ziemskie i prawo wyboru chanów; „…od tego to
wyrazu powstała nazwa konnicy ułanów i
nazwiska kilku rodzin tatarskich w Polsce” pisał w „Encyklopedii staropolskiej” Zygmunt
Gloger (1900-1903). Tatarzy polscy nie byli
obojętni na próbę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Brali udział w powstaniach i
ruchach wyzwoleńczych (np. Romuald Smolski - uczestnik powstania styczniowego czy
Konstanty Bajraczewski - żołnierz Józefa Piłsudskiego, uczestnik II wojny światowej, który
umarł na uchodźstwie w Turcji w 1950 roku,
a grób jego odnajdziemy na kruszyńskim
mizarze). Powstały w 1936 roku Szwadron

Tatarski - w ramach 13. Pułku Ułanów Wileńskich - bohatersko walczył w kampanii wrześniowej. Nie możemy również zapomnieć o
tych, którzy walczyli o Polskę piórem. Dodając
wspomnieniem wielkiej historii Rzeczpospolitej otuchy czytelnikom - Henryk Sienkiewicz,
w którego żyłach płynęła tatarska krew, lub
na polu sztuki rozsławiając naszą ojczyznę Magdalena Abakanowicz.
Wspomnijmy w kilku słowach o meczetach, czyli domach modlitw. Ten w Kruszynianach nie jest pierwszym po osiedleniu się
tu Tatarów. O tym pierwszym nie zachowały
się żadne źródła. Istniejący powstał prawdopodobnie po 1768 roku. W pierwotnym
stanie przetrwał on do II wojny światowej.
Niemcy urządzili w nim szpital polowy i wtedy
rozproszeniu uległo wyposażenie meczetu.
Najprawdopodobniej budowniczymi tego
obiektu byli nieznani z nazwiska rzemieślnicy
stawiający cerkiew w Kruszynianach. Sama
budowla jest połączeniem architektury meczetów muzułmańskich z architekturą kościołów i cerkwi prawosławnych. Pierwszy meczet
w Bohonikach wybudowano na przełomie
XVII i XVIII wieku, ale obecny obiekt pochodzi z XIX wieku. Tu również w czasie II wojny
Niemcy wykorzystali go na szpital polowy.
W obu meczetach znajdują się dwie części jedna przeznaczona dla mężczyzn, a druga
dla kobiet. Prowadzi do nich wspólny przedsionek. W sali głównej (męskiej) najważniejszym elementem jest minbar (podwyższenie
ze skromnym baldachimem zwieńczonym
półksiężycem), z którego imam głosi kaza-
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nie. Również w sali męskiej znajduje się
mihrab - wnęka usytuowana w kierunku
Mekki. W meczecie na próżno szukać
obrazów z wizerunkiem Boga lub człowieka. Zabrania tego religia. Znajdują się
tu ozdobne, malowane bądź haftowane,
muhiry będące wersetami Koranu. Na
podłodze obu miejsc modlitwy leżą dywany. Kiedyś oryginalne perskie, dziś zastąpione zostały tymi dostępnymi na rynku.
Poprzez szacunek dla miejsca, wchodząc
do meczetu, obuwie zostawiamy w przedsionku. Oba obiekty udostępnione są turystom, ale zwiedzając, musimy pamiętać
o tym, że są to cały czas czynne miejsca
modlitwy. Meczet w Kruszynianach otoczony jest malowniczym murem ułożonym
z polnych kamieni. Obiekty zwiedzać możemy dopiero po uprzednim uzgodnieniu,
dzwoniąc pod podany na tablicach numer
telefonu i kupując bilety, z których dochód
przeznaczony jest na utrzymanie gminy
wyznaniowej. O tatarskiej społeczności w
Kruszynianach opowie nam sympatyczny
Dżemil Gembicki, młody Tatar, prywatnie
miłośnik motorów i rajdów motorowych.
W Bohonikach ciekawą opowieść o tatarskiej społeczności, zwyczajach i obrzędach
długo może snuć właścicielka gospodarstwa agroturystycznego znajdującego się
w sąsiedztwie domu modlitwy, Eugenia
Radkiewicz.
Obok obu meczetów znajdują się
czynne mizary, czyli tatarskie cmentarze.
Ten w Kruszynianach, położony na niewielkim wzniesieniu, podobnie jak meczet ogrodzony jest murem z polnego
kamienia. Najstarsze nagrobki to proste
kamienne ciosy lub dwa kamienie polne,
z kamienną obwódką wypełnioną ziemią. Większość z nich jest anonimowa,
gdyż sprawiedliwy czas zrównał wszystkich zmarłych. Najstarszy z nagrobków, z
którego odczytać można datę, pochodzi z

1699 roku. W Bohonikach udało mi się na
jednym z nagrobków odczytać rok 1762.
Współczesne są bardzo podobne do tych,
które widzimy na naszych cmentarzach.
Różnią się jedynie tym, że widnieje na nich
część inskrypcji (myślę, że są to wersety z
Koranu) po arabsku. Spotykamy na nich
symbol półksiężyca z gwiazdą. Część nagrobków napisy posiada jednak nie na
płycie od strony grobowej, lecz z tyłu. Na
mogiłach nie pali się świec i nie stawia się
kwiatów. Jednak gdy ktoś zapali znicz, nikt
nie robi z tego faktu problemu.
Aby dopełnić informacji i dokładnie
scharakteryzować Tatarów polskich, koniecznie musimy wybrać się do nieodległej
Sokółki, gdzie w muzeum regionalnym zobaczyć możemy stałą wystawę tej etnicznej
mniejszości, która często oddawała życie
za Rzeczpospolitą. W muzeum poznamy
rekonstrukcje strojów tatarskich, szerzej
dowiemy się o tym, czym jest Koran, kitara, czym są chamiały, ramotki, muhiry.
Tu również dowiemy się, jak wyglądał ślub
u Tatarów polskich, chrzest oraz pogrzeb.
Wracając z Sokółki do Kruszynian,
zastanówmy się nad wielokulturowością
tego zakątka Polski, gdzie w jednej wsi
znajdował się kościół katolicki, cerkiew
prawosławna i synagoga. Gdzie ludzie
byli sobie nawzajem potrzebni, uczynni, a sąsiadów, wyznawców innej religii,
szanowali, uznając ich wiarę. Żartobliwie
mówiąc: „Nam jest biednie, ale dobrze.
My mamy dużo świąt. Bo jeśli mój sąsiad
świętuje, to ja muszę się godnie zachować”. To słowa, które usłyszałem od jednej ze starszych mieszkanek Kruszynian.
Uczmy się takiej tolerancji.
To tam, na rozstajach dróg, stoją po
dwa krzyże - nasz, katolicki, i ten ze skośną belką - prawosławny. To tam ludzie z
szacunkiem podchodzą do domniemanego miejsca pochówku Samuela Murzy

Krzeczowskiego - tajemniczego kurhanu,
jak również do zagadkowego cmentarza
na skraju wsi, gdzie - jak niektórzy twierdzą - jest pierwszy mizar, inni, że to cmentarz katolicki lub morowy. Jeszcze inni
opowiadają, że to „smętorz napoleoński”.
Są i tacy, którzy mówią, że w tym miejscu spotkały się jadące naprzeciw siebie
dwa wesela. Honor nie pozwolił jednym
i drugim ustąpić z drogi, bo mogłoby to
oznaczać nieszczęśliwe życie. Polała się
więc krew. Obojętnie jak było, jest to miejsce zadbane i szanowane, o czym może
świadczyć zapalona w drewnianej latarni
świeczka.
Kończąc podróż, polecam wstąpić do
Tatarskiej Jurty - restauracji Dżanety i Mirosława Bogdanowiczów. Może uda Wam
się porozmawiać z właścicielką, prawdziwą ambasadorką kultury tatarskiej.
Nie tak dawno pożar strawił doszczętnie
tę prawdziwą tatarską jurtę, jednak Bogdanowiczowie, którzy w pożodze stracili
wszystko, dzięki pomocy mieszkańców,
przyjaciół, a często obcych ludzi, poczuli,
że są nadal potrzebni. Już niedługo przeniosą się do nowo wybudowanej siedziby, z pomieszczeń gminy muzułmańskiej,
która użyczyła im miejsca po nieszczęściu.
A tatarska kuchnia? To coś wspaniałego.
Przecież ten wędrowny, koczowniczy lud
zapożyczał, wykorzystując w swojej diecie
wszystko z różnych napotkanych kultur.
Będąc w Kruszynianach, przekonajcie się,
czym jest tradycja w kuchni i popróbujcie
pierekaczewnika, kołdunów tatarskich,
bielusza, czeburku, kasłamy, jagnięciny,
hawla, azu, manty na ostro lub słodko i
wielu innych potraw. Smacznego. A po
posiłku lub w drodze do domu pomyślcie
o wielokulturowości Polski i tolerancji wobec innych.
Marian Sus
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