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Lasocin

Mieszkańcy Lasocina przed swoją świątynią

Niech Zmartwychwstanie
Pańskie, które niesie
odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich
spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu
trudności i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość
Burmistrz Ożarowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marcin Majcher

Halina Dragan

Jubileusz pisma „Ożarów”
Mija 20 lat od uruchomienia Samorządowego Pisma Społeczno - Kulturalnego
„Ożarów”. Burmistrz Marcin Majcher docenia jego znaczenie dla mieszkańców i deklaruje dalej je utrzymywać.
- Uruchomiliśmy czasopismo, by odnotowywać wydarzenia, zdarzenia z naszej
gminy i poddawać je publicznej ocenie – mówi burmistrz Marcin Majcher. - Najpierw
zamieszczaliśmy informacje w miesięcznikach, w których opisywaliśmy miejscowości, historie mieszkańców. Później - po wyczerpaniu tych tematów - zaczęliśmy w cyklu
kwartalnym publikować artykuły związane nie tylko z gminą Ożarów, ale także z interesującymi wydarzeniami historycznymi, kulturalnymi. Pisaliśmy o ciekawych osobach,
rodzinach, zawodach, zainteresowaniach w powiązaniu z naszą gminą. Chcieliśmy je
przybliżać naszym mieszkańcom, by korzystali z informacji, ze źródeł z pierwszej ręki.
Ponadto w czasopiśmie prezentowaliśmy najważniejsze wydarzenia z dziejów cementowni, odnotowywaliśmy rocznice, opisywaliśmy uroczystości, informowaliśmy o termomodernizacji naszych obiektów, o sukcesach i osiągnięciach naszych pracowników, zakładów,
instytucji. Publikowaliśmy artykuły, na przykład o Dniach Ożarowa, Święcie Kwitnącej Wiśni,
świętach niepodległościowych, uroczystościach kościelnych, strażackich.
Nie skupiamy się na promocji samorządu. Nasza praca i działalność jest drugo-lub
nawet trzeciorzędnym punktem odniesień do tematów poruszanych w czasopiśmie. Nie
eksponujemy zanadto osób związanych z samorządem. Nie ma takiego samochwalstwa
w naszym wykonaniu.
W dalszym ciągu uważamy, że pismo dobrze promuje naszą gminę i chcemy je nadal
utrzymać.
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okolica Lasocina - woźnica NN, siedzi Henryka Ptak
z Córką Małgorzatą,r. 1965, fot. H. Ptak

Lasocińskie pola, rok 1957,
fot. Henryk Ptak

Panorama Lasocina z okolicy Łysej Góry
R.1957, fot. Henryk Ptak

Helena Ptak idzie po wodę,
Lasocin, 1957, fot. H. Ptak

Odpis dowodu osobistego
Stanisława Tużnika, brata Heleny Ptak

Budynek pełen tajemnic

Małgorzata Ptak jest właścicielką budynku o ciekawej historii. Dom
został zbudowany w 1886 rokuprzez Józefa Tużnika na miejscu budynku,
który był drewniany i spłonął w 1895. Budowano go sposobem kombinowanym, to znaczy głównie z kamienia. Jedna ściana jest częściowo wydłubana z pogorzeliska i okopcona. Do budowy wykorzystano stare belki.
Przed wojną mieściła się w nim ochronka, oprócz tego mieszkały dwie rodziny, właściciela i jego krewnych. W czasie wojny siedzieli w nim Niemcy.
Na strychu znajdowało się miejsce przeznaczone na pokój, w którym miał
zamieszkać brat Heleny Ptak. Ale nauczyciel został wywieziony do obozu
w Auschwitz, gdzie go zamordowano. Drewno, które tworzyło ściany tego
pokoju, Niemcy zabrali do umocnienia transzei w lesie.
Po wojnie, po stronie północnej, zamieszkał lekarz i za nic w świecie nie chciał się wyprowadzić. Nastąpiło to dopiero około 1948. -Potem
została tutaj babcia, Helena Ptak z Tużników, dziadek Stanisław Tużnik,
Maria Teresa Ptak, która wyszła za mąż, gdy miałam 9 lat, w 1973 roku,
za Mariana Bieńkę, który od lat 50. był gajowym w Lasocinie – opowiada
rodzinną historię Małgorzata Ptak. -Postać niezwykle barwna. Opowiadał
i mnie, i synowi różne historie, które tutaj się działy. Pokazywał w lesie okopy. Zmarł w 2011, a wcześniej przekazał mi rodzinny budynek. Jestem
mu niezwykle wdzięczna za to, że nie przeprowadził żadnego remontu,
modernizacji ani większych porządków.
Ten stary budynek zachował się w stanie bardzo dobrym. Pani Małgorzata wymieniła tylko dach. W środku wszystkie podziały pomieszczeń są
takie, jakie były w XIX wieku. Zachowały się piece, meble, narzędzie, które do dzisiaj są przydatne, potężne piwnice z bardzo grubymi ścianami.
Zresztą piwnica miała kiedyś inne wejście z sieni. Jednak kiedy w czasie
wojny spadł tam wuj pani Małgorzaty, Adam, zamurowano to przejście.
Powodem były bardzo strome schody. Wejście wykonano od strony podwórka, by było bezpiecznie.
Po śmierci ciotki gajowy mieszkał samotnie w domu. -Od 2009 roku
jestem właścicielką budynku – opowiada pani Małgorzata. -Przyjechałam
tutaj, osiedliłam się, chociaż mieszkałam w Gdańsku i tam się urodziłam.
Miałam tam swoje życie, wszystko zostawiłam i zjawiłam się w Lasocinie.
I ojciec, i ja byliśmy bardzo przyzwyczajeni, przywiązani do tego miejsca.
Tutaj, na tym podwórku, stawiałam pierwsze kroki wokół wiadra z wodą,
kiedy miałam roczek. I tutaj się przyjeżdżało co roku.
Dach jest już nowy, ganek wykonany na wzór dawnego, wstawione
okna na strychu, ponieważ otwory były zabite deskami od czasów wojny. Wymieniona jest część tynków, podłogi, połowa instalacji elektrycznej,
zawalony piec został odbudowany. Do wszystkich pomieszczeń pani Małgorzata wstawiła meble. Wykorzystane zostały wszystkie te, które stały tu
od bardzo dawna. -I część moich z miasta, część z domu mojej mamy z
okresu międzywojennego – dodaje.			
A.N.
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Seniorzy na balu
- Bal organizowany jest pod patronatem burmistrza Marcina Majchera. Bal jest integracją różnych środowisk senioralnych. Jesteśmy tu jako przedstawiciele Domu i Klubu Senior Plus samorządowego, są z nami seniorzy Klubu Senior
Plus powiatowego, są seniorzy z klubów przy szkołach w Lasocinie i Pisarach. Jest nas tutaj 100 osób.
Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem, potem seniorzy bawili się w rytmach znanej piosenka „Jarzębina czerwona”, później wielu popularnych przebojów, standardów.

W przerwach były niespodzianki, konkursy dla seniorów,
by urozmaicić czas wspólnej zabawy. –Sam taniec jest taką
terapią, są to zajęcia ruchowe, odstresowujące, czyli łączą
przyjemne z pożytecznym. Są z nami przedstawiciele niedawno założonego Stowarzyszenia - Ożarowskiej Akademii
Seniora. Prezes Danuta Mroczek nie mogła dzisiaj przybyć,
jest w jej zastępstwie członek Zarządu, Lucjanna Szczęsna.
Swoją obecnością zaszczycili nas dyrektorzy szkół, którzy
w różnoraki sposób współpracują z naszym klubem na co
dzień.
Kierownik OPS Małgorzata Dębniak: -Zespół Memfis
grał. Jak przystało na balu, zaprosimy wszystkich państwa
na środek do poloneza.
Burmistrz Marcin Majcher powitał wszystkich bardzo serdecznie. -Nie krępujmy się, wyjdźmy na środek, wyobraźmy
sobie, kiedy byliśmy nastoletnimi młodzieńcami i młodymi
dziewczętami. Zatańczymy poloneza w parach. Wspólnie
będziemy się bawić do białego rana.
Zdjęcie z Balu Seniora:
Anna Trela – reprezentuje grupę seniorów z Klubu Senior
Plus, która mieści się przy ulicy Kościuszki w Ożarowie. -Zawsze się chcemy bawić, spontanicznie wyszła inicjatywa od
nas, od pracowników.
Lucjanna Szczęsna, członek Zarządu Stowarzyszenia
Ożarowska Akademia Seniora: -Członków stowarzyszenia
mamy około 50, dzisiaj bawi się nas około 30.
Barbara Fałek: -Dojeżdżam do Ożarowa z Tarłowa, cztery dziewczyny od nas dojeżdżają, dzięki takiej możliwości.
Od czterech lat współpracujemy z seniorami z Ożarowa.
Zygmunt Podgórski przybył na bal z Szymanówki. -Pamiętam do dzisiaj pierwsze bale, wszystko mocno przeżywałem.
Jeszcze byłem wtedy za młody, ale tańczyłem wśród dorosłych. Znalazłem się w otoczeniu rodzinnym. Pamiętam, jak z
pierwszą dziewczyną oficjalnie bawiłem się na zabawie. Nie
ma starszej ode mnie osoby na sali, mam 84 lata. -Świetnie

pan tańczył, energia, zdrowie dopisują. -Taniec mnie trzyma,
ja tu jestem stałym bywalcem spotkań senioralnych, w każdą
sobotę tutaj się bawię. Kondycję mam świetną, bo cały czas
jestem w ruchu. Dużo spaceruję, mam w domu przyrządy
gimnastyczne. Sposób odżywiania, sposób myślenia, ciągle
szukam przygód.
A.N.

8 marca dzień radosny,
dużo kwiatów, dużo wiosny
- Święto Kobiet w Jakubowicach
W sobotę 2 marca w strażnicy OSP w Jakubowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet - „Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt”. Organizatorem uroczystości
była radna we współpracy z Radą Sołecką i Filią biblioteczną. Wśród zaproszonych gości byli włodarze naszej gminy,
przedstawiciele świata kultury, mieszkanki Jakubowic, Janowic i Grochocic. Program artystyczny zapoczątkował występ
wokalny dziewcząt z zespołu muzycznego CREATIVES z ZS
im. M. Skłodowskiej - Curie, następnie zatańczyła grupa
artystyczna Dawida Dzikowskiego, zaśpiewały oraz złożyły
wierszowane życzenia dzieci z Jakubowic. Do serdecznych
życzeń przyłączyli się także burmistrz, sołtys i radni oraz wręczyli wszystkim paniom słodkie upominki. Wszyscy goście
zaproszeni zostali na wyśmienity poczęstunek i do wspólnej
zabawy.

Rozwijamy talenty dzieci
i młodzieży
Rada Miejska podjęła uchwałę o powstaniu nowej samorządowej jednostki organizacyjnej, która będzie nosić nazwę
Świetlica Środowiskowa. Stało się to możliwe dzięki środkom, które Urząd Marszałkowski przyznał gminie.
Ożarów otrzymał 4,129 mln zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny gminy wynosi 350 tys. zł.
- Powstanie u nas pięć świetlic środowiskowych w miejscowościach: Ożarów, Pisary, Lasocin, Janowice, Wyszmontów – wylicza Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher. - Objętych
w nich zostanie 450 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 225 w wieku od 7 do 16 lat z rodzin ubogich
materialnie oraz zaniedbywanych wychowawczo.
Będą ogłoszone konkursy na kierownika świetlicy i na
wychowawców w poszczególnych placówkach. Zostaną zatrudnione po trzy osoby na pół etatu w każdej świetlicy. Do
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tego odbędą się konkursy na prowadzenie zajęć. Organem
kontrolnym funkcjonowania nowej jednostki samorządowej
ma być Urząd Marszałkowski.
Świetlice będą funkcjonować od maja 2019 do kwietnia 2022 roku na zasadach jednostek podległych pomocy
społecznej. Specjalnie zatrudnieni wychowawcy spróbują
przygotowywać dzieci i młodzież do samodzielnego życia, a
także kształtować wśród nich postawy społeczne.
Dzieci będą miały zapewnioną pomoc, między innymi w
nauce i uzupełnieniu zaległości edukacyjnych. Zorganizowane zostaną dla nich zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne,
informatyczne, muzyczne, wokalne, językowe. Ponadto dzieci otrzymają wsparcie specjalistyczne psychologa i logopedy,
podobnie ich rodzice. –Chcemy, by mogły porozumiewać się
w języku obcym – podkreśla burmistrz Marcin Majcher. –By
miały kompetencje informatyczne i cyfrowe oraz osiągnęły
świadomość i ekspresję kulturalną.
Analiza sytuacji społecznej w gminie Ożarów pokazuje,
że istnieje duża populacja osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym. Jednocześnie brakuje instytucji i
miejsc ich wsparcia, poza szkołami i Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej. To jest bariera dla dzieci i ich rodzin w
pokonywaniu trudności i rozwiązywaniu problemów. Obecnie ważne jest, by udzielić tym osobom wsparcia.
(n)

Sukces strażników
miejskich z Ożarowa
Straż Miejska z Ożarowa zdobyła I miejsce w akcji „Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki” w 2018 roku. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w siedzibie Fundacji Misiek Zdzisiek – Błękitny Promyk Nadziei w Jędrzejowie.
-Wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu, serdecznie dziękujemy – mówi komendant Straży Miejskiej w
Ożarowie, Henryk Wzorek. -Mimo dość dużej konkurencji,
zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim.
Fundacja pomaga dzieciom chorym, niepełnosprawnym
oraz osobom cierpiącym, skrzywdzonym przez los, którzy ze
względów zdrowotnych, jak i społecznych nie są w stanie
normalnie funkcjonować w życiu codziennym. Zbierajmy nakrętki. To nic nie kosztuje, a daje tak wiele satysfakcji.
Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” podsumowała swoją akcję. Zebrano 25 ton plastikowych nakrętek w 2018 roku. Najlepsi zostali uhonorowani pucharami
i dyplomami. -Cieszymy się, że dzieci i młodzież tak chętnie biorą
udział w akcji. Serdecznie
dziękujemy
wszystkim, którzy są
zaangażowane przez
cały rok. Ten dzień to
ich święto – informuje
Malwina Sobczyk, dyrektor Biura Fundacji.
Podczas uroczystości, która odbyła się
w siedzibie Fundacji
Miśka Zdziśka, przybyli goście dowiedzieli

się, na czym polega codzienna działalność charytatywna,
co się dzieje z zebranymi nakrętkami oraz z jakich produktów można je zbierać. Zebrane nakrętki pozwalają uzyskać
środki na dalszą działalność i niesienie pomocy osobom
niepełnosprawnym, potrzebującym. Placówek oświatowych
i instytucji z każdym rokiem przybywa. Zbieranie nakrętek
uczy systematyczności, rzetelności oraz kształtuje pozytywne
postawy proekologiczne.
W ubiegłym roku najwięcej nakrętek, po 2500 kg, uzbierały: Szkoła Podstawowa nr 34 imienia Adama Mickiewicza
w Kielcach oraz Straż Miejska w Ożarowie. Drugie miejsce
zajął Urząd Gminy w Bielinach (1300 kg), trzecie - Szkoła
Podstawowa z Pierzchnicy ( 1200 kg).
(n)

Kolejne podsumowanie,
kolejny sukces

27 marca w siedzibie Fundacji Misiek Zdzisiek – Błękitny
Promyk Nadziei odbyło się spotkanie podsumowujące akcję
zebranych plastikowych nakrętek za rok 2018.
Fundacja zebrała w sumie dwadzieścia pięć ton nakrętek.
Mimo dość dużej konkurencji, Straż Miejska w Ożarowie zajęła I miejsce w skali województwa świętokrzyskiego. Wszystkim,
którzy się przyczynili do tego sukcesu, serdecznie dziękujemy.
Fundacja działa z myślą o niesieniu pomocy dzieciom
chorym, niepełnosprawnym oraz osobom cierpiącym, skrzywdzonym przez los, którzy ze względów zdrowotnych, jak i
społecznych nie są w stanie normalnie funkcjonować w życiu
codziennym.
Zbierajmy nakrętki. To nic nie kosztuje, a daje tak wiele
satysfakcji.

O lokalnej komunikacji

Podczas spotkania prezes Przedsiębiorstwa PKS SA w
Ostrowcu Świętokrzyskim, Stanisław Wodyński, przybliżył nowy
program lokalnej komunikacji. Apelował, by uczestniczyć w
nim. Powstają projekty nowych linii. Będą dopłaty do jednego
kilometra z budżetu państwa, w tym roku przewidziane jest 800
mln zł.
Sekretarz Gminy Tomasz Sobieraj z dużym krytycyzmem
podszedł do nowego programu, w którym wiele szczegółów
powinno być jeszcze uzgodnionych. -Nie mamy wszystkich informacji, za krótkie były konsultacje – powiedział. -Wiele organizacji samorządowych nie przedstawiło swoich opinii. Preferowana jest zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Projekt nie jest dla
wszystkich gmin, bo nie wystarczy środków. Zamożniejsze sobie
poradzą, ale tu chodzi o uboższe. System powinien zapewniać
wszystkim równy start.
Zgromadzenie prowadziła wójt Sadowia Marzena Urban Żelazowska.
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Dwadzieścia lat
za nami

Wspomnienia redaktora prowadzącego Józefa Myjaka spisane przez Andrzeja Nowaka

Nowe wyzwania
W kwietniu 2019 roku Samorządowe Pismo Społeczno-Kulturalne „Ożarów” obchodzi jubileusz 20-lecia. Pismo mocno zaznaczyło się w świadomości czytelników i ma swoje miejsce
na tle czasopiśmiennictwa w naszym
regionie i kraju. Zdecydowanie wyróżnia się pośród redagowanych wydawnictw. Stali czytelnicy czekają na każdy
kolejny numer i jeśli tylko wychodzi z
opóźnieniem, pytają zniecierpliwieni,
kiedy się ukaże.

Pismo typowo regionalne
Twórcą kwartalnika, jego pomysłodawcą, redaktorem naczelnym jest
od początku Józef Myjak. -Ożarów
zapragnął mieć swoje własne pismo
– opowiada. -Z inicjatywy między innymi dyrektora MGOK Mariana Susa,
ówczesnego pracownika Urzędu Miejskiego Marcina Kwiecińskiego, którzy
wiedzieli, że podobne pisma wydawane są w innych gminach, zaprosili
mnie na spotkanie. Po długiej dyskusji
padła deklaracja, że będziemy wydawać swoje pismo. Ustaliliśmy, że
będzie to miesięcznik, którego bazą,
miejscem wydawania stanie się Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury. Ustaliliśmy skład redakcji, wszystkie sprawy
administracyjno - organizacyjne.
Józefowi Myjakowi zaproponowano, by został redaktorem prowadzącym. I tak się zaczęło. Miał już
doświadczenie. Chciał, by pismo było
typowo regionalne, by stworzyć taki
samorządowy miesięcznik kulturalny.
Podczas spotkania ustalono, że do
współpracy zaproszeni zostaną wszyscy, którzy chwytają za pióro i piszą,
między innymi Marcin Kwieciński,
Marian Sus, Wiesław Chmielewski. To
były nazwiska, które zaczęły się pojawiać jako dziennikarze, redaktorzy.
Po około pięćdziesięciu numerach
nie było już możliwości, by utrzymać
dotychczasową częstotliwość wydawania pisma, bo to się wiązało z kosztami, stałym, systematycznym przygotowywaniem materiałów, aktywną, typowo redakcyjną, dziennikarską pracą.
Przekształcono pismo w kwartalnik.

Teksty
o kolejnych sołectwach
Stałe cykle zawsze były ozdobą
pisma, wyróżniały się pośród innych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
między innymi teksty o kolejnych sołectwach, których jest w gminie 34.
–Tak, to była mrówcza robota – pamięta Józef Myjak. -W każdym numerze pojawiała się krótka monografia
dziennikarska miejscowości. Wtedy
penetrowaliśmy kolejne woski, przeprowadzaliśmy wywiady z ludźmi,
zbieraliśmy materiał historyczny. I tak
z każdym numerem tworzyły się teksty, które miały trwały oddźwięk wśród
mieszkańców. Zaczęli oni dopisywać
kolejne historie o swoich miejscowościach, współpracować, nadsyłać dodatkowe, ważne informacje, zdjęcia,
dokumenty. Ludzie przedstawiali swoje wersje wydarzeń. Każdy chciał być
współautorem niektórych publikacji,
między innymi współpracowała wtedy
z nami Zofia Kołodziejska, pan Kamieński z Janopola.

Publikacje książkowe
Innym cyklem było kamieniarstwo i
jego tradycje na terenie gminy, warsztaty kamieniarskie, pomniki z piaskowca. To potem złożyło się na różne
publikacje książkowe, albumowe, co
jest dużym wyróżnikiem pisma.
Materiały ukazujące się na jego
łamach stanowiły następnie podstawę do wydawania ciekawych opracowań. –Po paru latach okazało się, że
tego materiału było na tyle dużo, że
wydałem między innymi monografię
krajoznawczą gminy Ożarów i kilka
albumów tematycznie związanych z
tradycją gminy Ożarów, cykl o Ożarowszczyźnie, o samorządzie Ożarowa, Cementowni Ożarów, nagrobkach, krzyżach przydrożnych – wylicza
Józef Myjak.
Publikowane w piśmie materiały
historyka Marka Lisa stały się później
podstawą do wydania kilku książek.
Autor jest stałym twórcą tekstów o
historii lokalnej, zwłaszcza z okresu
I wojny światowej. Wiele publikacji

książkowych ma swój rodowód, pierwodruk w kwartalniku, między innymi
wspomnienia mieszkańców, ich dzienniki, notatki. Mocną stroną „Ożarowa” była też biografistyka zarówno
żyjących, jak i zmarłych mieszkańców
Ożarowszczyzny. To były wspaniałe
publikacje, ludzie na nie czekali, bo
ukazywały się w odcinkach. -Chcieliśmy, by „Ożarów” był żywym pismem,
inspirującym do działań kulturowych
własnych, grupowych, zbiorowych –
podkreśla Józef Myjak. -Takich parę
projektów udało nam się zrealizować.

Bogactwo w gatunkach
Na łamach pisma uprawiano różne gatunki dziennikarskie. Obok informacji, relacji, wspomnień, opracowań
historycznych mocną stroną był reportaż. –Przy opisywaniu współczesnych
sytuacji reportaż najlepiej się sprawdzał – wyjaśnia Józef Myjak. -To był
żywy tekst, dynamicznie redagowany,
z licznymi wypowiedziami mieszkańców, opisami sytuacji.
Cenne, wartościowe były krótkie formy dziennikarskie, felietony,
scenki, obrazki, przytaczane dialogi
z cyklu „Pisane piórem”, które Józef
Myjak podpisywał pseudonimem Józosław. Krótkie, jednak bardzo dosadne, świetnie opisujące daną sytuację.
Zwracały uwagę, był na nie odzew,
polemiki, ludzie sprzeczali się w ocenach niedawnej przeszłości. -Taka jest
uroda felietonu, że musi wzbudzać reakcję czytelnika – skromnie komentuje
Józef Myjak.

Z zespołem dziennikarzy
Józef Myjak stale zapraszał mieszkańców do współpracy, nauczycieli,
młodych adeptów pióra. Jego ambicją był tworzenie wokół siebie zespołu
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dziennikarzy, wychowywanie młodych.
–Nauczyciele byli i nadal są aktywną
grupą, która często stara się pisać o
sprawach oświaty – podkreśla. -Materiałów szkolnych w kolejnych numerach, zwłaszcza ostatnich, jest dość
dużo.
Duża wartością były relacje z licznych podróży po całym regionie,
miejsc, do których Józef Myjak był zapraszany z Marianem Susem. Część
czytelników chciała materiałów spoza
gminy i dlatego stworzono cykl „W pogoni za tradycją”. Chętnie sięgano do
tekstów o tradycyjnej kulturze ludowej.
Redaktorzy byli wszędzie tam, gdzie

prezentowali się ludzie z Ożarowa,
zespół czy grupa. Starali się to zawsze
odnotować albo opisać.
W piśmie została odbita bardzo
mocno osobowość Józefa Myjaka
jako dziennikarza. Oddał pismu całe
swoje dotychczasowe doświadczenie
pracownika Domu Kultury, dziennikarza wielu pism, gazetek, rzecznika
prasowego Wojewody Tarnobrzeskiego Pawła Stawowego, redaktora wielu pism: Samborca, Obrazowa, Iwanisk, Powiatu Opatowskiego, Lipnika.
Wciągnął się, zaangażował w to, co
robił. To było mu bliskie osobiście.

Dokąd zmierzamy?
W jakim kierunku pismo powinno
pójść? –Powinno być przede wszystkim
lokalne, skupiać się na problemach, którymi żyją mieszkańcy Ożarowszczyzny,
na tym, co dotyczy konkretnych ludzi –
podkreśla Józef Myjak. -To jest najważniejsze zadanie tego rodzaju pism. A
życie rodzi co miesiąc nowe problemy,
nowe kwestie. To trzeba opisać, przeanalizować, Taki kierunek powinien
zachować „Ożarów”. Poza tym należy
odnotowywać to, co się dzieje, drukować
informacje z bieżących wydarzeń. Tak jak
robi to każda gazeta czy czasopismo.
A. Nowak

Pod koniec ostatniej dekady XX wieku w Ożarowie dało się obserwować aktywność
społeczną w różnych obszarach życia. Między innymi gospodarczego, kulturalnego i
społecznego. Działo się to pod wpływem przemian ustrojowych w kraju. Stąd też zrodził się pomysł powstania pisma lokalnego, które dokumentowałoby życie mieszkańców miasta i gminy Ożarów.

Dwadzieścia lat

z samorządowym pismem
regionalnym „Ożarów”

Spiska Bela 2004

W grudniu 1998 roku z inicjatywy
kilku osób, między innymi dyrektora
MGOK w Ożarowie Mariana Susa,
Wiesława Chmielewskiego, Janusza
Czuby oraz piszącego te słowa, zorganizowano spotkanie w szerszym
gronie z udziałem sandomierskiego
regionalisty, redaktora i wydawcy
Józefa Myjaka. Urząd miasta reprezentowała sekretarz Jadwiga Banach.
W dyskusji przedstawiono różne kon-
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cepcje dotyczące powołania i kształtu
przyszłego pisma. Były różniące się
głosy i kontrowersyjne propozycje
oraz wypowiedzi. Ostatecznie postawiono na doświadczenie dziennikarskie oraz dorobek reporterski i wydawniczy w regionie Józefa Myjaka,
powierzając wyżej wymienionemu
prowadzenie pisma jako redaktorowi
naczelnemu. Propozycja została przyjęta.

Józef Myjak zaproponował formułę
pisma redagowanego jako miesięcznik samorządowy społeczno-kulturalny
z tytułem „Ożarów”. Redakcja pisma
mieściła się w wydzielonych pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Ożarowie. Ustalono warunki
organizacji pisma, skład redakcyjny i
wydawcę. Redaktor naczelny zarejestrował pismo w rejestrze ogólnopolskim, któremu nadano numer ISSN
1507-7438. Pierwszy numer „Ożarowa” ukazał się w kwietniu 1999 roku.
Józef Myjak nadał miesięcznikowi
pewien swoisty profil uwzględniający
historię miejscowości gminy Ożarów,
przekazy zebrane od starszych mieszkańców, opisy miejsc i ludzi związanych z historią miasta i gminy. Profil
uwzględniał reportaż, informację, krótkie formy wypowiedzi, wywiady, drobne opowiadania. Publikowane teksty w
kolejnych numerach stały się źródłem
wiedzy o mieście i gminie. Do kręgu
piszących dołączały z czasem różne
osoby mające swe koneksje rodzinne z
Ożarowem. Stąd też pojawiły się ciekawe i ważne wspomnienia. Do redakcji
trafiło wiele fotografii współczesnych i
archiwalnych pochodzących z kręgów
rodzinnych, towarzyskich, instytucji i organizacji. Pismo miało i ma nadal swój
udział w promocji miasta.
Wspominam swoją obecność w
powstaniu i redagowaniu miesięcznika „Ożarów”. Pierwszy egzemplarz
tzw. „szczotki” pisma „Ożarów” mam
zachowany w swoim archiwum. Wspominam między innymi to, ponieważ
zamieściłem w nim fragmenty przywileju lokacji miasta Ożarowa nadane
dla założyciela Józefa Ożarowskiego
przez króla Polski Zygmunta Augusta.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne STYCZEŃ - MARZEC 2019

7 str.

JUBILEUSZE • ŚWIĘTA • UROCZYSTOŚCI

Korzystałem z artykułu profesora Feliksa Kiryka zamieszczonego w tomie
III „Pamiętnika Sandomierskiego”. Ze
wspomnianym fragmentem koresponduje weduta ożarowska, czyli kompozycja panoramiczna uwzględniająca
zabudowę miasta. Weduta została wykonana przez wybitnego artystę sandomierskiego Andrzeja Karwata.
W kolejnych edycjach „Ożarowa”
zamieszczałem między innymi teksty
napisane z okazji nawiązania kontaktów i wymiany samorządowej, kulturalnej, sportowej miast partnerskich.
Były to artykuły o organizowanych historycznych sesjach miast partnerskich
Ożarowa, Krościenka nad Dunajcem i
Spiskiej Białej na Słowacji pod nazwą
„Wspólne korzenie Słowian”, a także
teksty okolicznościowe w związku z obchodami 420., 430. i 440. rocznicy lokacji miasta. Bardzo ważne dla miasta
Ożarowa było powstanie monografii
miasta i gminy oraz insygniów miejskich, czyli sztandaru, pieczęci, flagi.
O tych ważnych wydarzeniach można
przeczytać na łamach „Ożarowa”.
Obok artykułów związanych z historią miasta redagowałem zebrane
materiały z zakresu problematyki społecznej, kulturalnej, obyczajowej dotyczącej życia mieszkańców związanego z tradycją i historią z dawnych lat.
Wymienię kilka tytułów: „Smak kiełbas
i kaszanek” o tradycjach masarskich
Ożarowa, „Krótka historia szklanego
ekranu” o początkach telewizji w Ożarowie, „Kartki z przeszłości poczty ożarowskiej”, „Wigilie ożarowskie”, „Ożarowskie zabawy karnawałowe”, „Szkic
do działalności kulturalnej Ożarowa i
gminy 1950-1993”, „Nosiciele wody”.
Powyższe teksty ukazywały się w kolejnych latach.
Jedną z form literackich czasopisma jest cykliczny „Ożarowski Słownik
Biograficzny”. Dotyczy on zmarłych
(Pro memoria) zapisanych w naszej
pamięci, których znaczenie i zasługi
dla życia miasta i jego historii miały
niebagatelny wpływ.
W ramach słownika biograficznego udało mi się zamieścić wspomnienia lub biogramy m.in.: śp. doktora
i społecznika Leona Mazurkiewicza,
działacza społecznego i żołnierza AK
Stanisława Tużnika, Leokadii Wardowej - pierwszego handlowca i kolatorki
kościoła ożarowskiego, działacza „Solidarności Wiejskiej” i straży pożarnych
Henryka Chrapczyńskiego, najstar-

Bieszczady 1999

szego taksówkarza Ożarowa Józefa
Cieszkowskiego „Kubusia”, doktora
Mieczysława Jopka, żołnierza września
i kierownika szkoły ożarowskiej Mariana Plaskury.
Wśród zmarłych wspominam
na łamach pisma kapłanów. Zasłużonego dla Polski ks. prof. Józefa Tischnera, wielkiego humanistę, filozofa,
kapelana „Solidarności”. Wybitnego
intelektualistę księdza arcybiskupa
Józefa Życińskiego, księdza biskupa
Mariana Zimałka, a także związanych
z Ożarowem duchownych: ks. prałata
Józefa Tomaszewskiego, ks. dra Albina
Dudka, ks. proboszcza Romana Kacperskiego, któremu dzięki przyjaciołom
odnowiliśmy pomnik na cmentarzu
ożarowskim, ks. Antoniego Skwarę i
wielu innych.

W historii dwudziestolecia czasopisma, obecnie kwartalnika „Ożarów”,
niewątpliwie największy dorobek pozostawił Józef Myjak. Przez lata doświadczyliśmy wspólnie w gronie redakcyjnym wzajemnych, przyjacielskich relacji,
wymiany myśli i uwag w redagowaniu
„Ożarowa”. Redaktor naczelny dla wielu
piszących stał się przewodnikiem, autorytetem i mentorem. Potrzeba nam dzisiaj optymizmu i nadziei na dalsze lata
współpracy. Jednocześnie pozwolę sobie
zwrócić się do wszystkich środowisk miasta i gminy o popularyzację kwartalnika
„Ożarów” w zakresie kolportażu i czytelnictwa. Przecież w nim jest historia, która
staje się bogactwem dla współcześnie
żyjących i przyszłych pokoleń. O tym nie
wolno nam zapomnieć.

Sanok 1999
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Cement ekologiczny,

biznes przyjazny środowisku
rozmowa z prezesem Spółki Cement Ożarów SA Januszem Miłuchem
- Panie Prezesie, jakie jest
największe wyzwanie dla firmy,
którą zaczął Pan kierować od początku stycznia? Jakie jest Pana
najpoważniejsze zadanie?
- Na początku chcę powitać
wszystkich mieszkańców i za pośrednictwem Państwa czasopisma wyrazić swoje zadowolenie, że będę mógł
teraz w Państwa środowisku przebywać i pracować. To dla mnie wielki
zaszczyt.
Cementownia Ożarów, jak pewnie wie większość mieszkańców, jest
jednym z najnowocześniejszych zakładów w Polsce, w którym przez wiele lat właściciel inwestował w unowocześnianie technologii. Zamierzamy
kontynuować procesy inwestycyjne.
Po pierwsze, będziemy cały czas poprawiać wpływ naszego zakładu na
środowisko i jednocześnie optymalizować koszty wytwarzania naszych
produktów.
W obecnym czasie skupiamy się
głównie na tym, aby produkować
nasz cement jak najbardziej ekologicznie. Mam tutaj na myśli emisję
dwutlenku węgla. Stąd też od dwóch
lat mamy szeroko zakrojony program wdrażania na rynek nowych
gatunków cementów, tak zwanych
cementów z dodatkami, żużel wielkopiecowy oraz popioły lotne po to,
by zużywać jak najmniej klinkieru
do produkcji jednej tony cementu,
co za tym idzie – wyemitujemy mniej
dwutlenku węgla. To jest główny element, nad którym cała nasza firma
będzie pracować w najbliższych latach. Staramy się także podążać za
wymaganiami klientów. Mam tu na
myśli trend do digitalizacji procesów
sprzedażowych. W tym też kierunku
będziemy szli.
Parę lat temu w cementowni został wprowadzony nowatorski program do obsługi zamówień klientów. Praktycznie żaden pracownik
cementowni nie bierze udziału w
zamówieniu, bo wszystko dzieje się
on-line. Kierowca, ładując cement,
robi wszystko sam na specjalnym

terminalu i wyjeżdżając, dostaje z
drukarki wydruk tego, co załadował,
potwierdzający załadunek określonego gatunku cementu. I w tym kierunku będziemy szli, bo widzimy, że
tutaj jest duża przyszłość i nasi klienci z innych branż sygnalizują, że to
im bardzo ułatwia pracę. To jest drugi element. I trzeci element – to jest
rozwój kadr i przygotowywanie młodego pokolenia do przejęcia sterów
po kolegach, którzy w najbliższym
czasie będą odchodzić na zasłużone
emerytury. W tym temacie chcemy
mocno współpracować z gminą, ze
szkołami i z lokalnym środowiskiem,
by zachęcać młodych ludzi do tego,
by zostawali w naszym środowisku i
w efekcie, żeby podejmowali pracę
w naszym zakładzie.
- Jakie są perspektywy rozwoju firmy, biorąc pod uwagę rynek,
zapotrzebowanie na wasze produkty w regionie, kraju, Europie,
świecie?
- Generalnie w tym momencie jesteśmy w takiej dobrej chwili, bo od
kilku lat wzrasta rynek budowlany.
Konsumpcja cementu w ubiegłym
roku wynosiła 18,5- 18,7 mln ton,
w tym roku znowu może nastąpić
wzrost o około 2-3 proc. Myślę, że
rok 2019 będzie bardzo dobry, rok
2020 też nie powinien być najgorszy. Widzimy na horyzoncie, że od

Janusz Miłuch urodził się w 1969
roku, mieszka w Białych Błotach koło
Bydgoszczy. Ma żonę, dwoje dzieci:
córka studiuje w Gdańsku, syn kończy ósmą klasę. Janusz Miłuch ukończył w Bydgoszczy Akademię Techniczną na Wydziale Technologii, po
studiach przez trzy lata pracował w
zakładach Zachem, potem przeszedł
do przemysłu cementowego, z którym związany jest od 20 lat. Pracował
w cementowni koło Inowrocławia,
Cementowni Kujawy. 4 lata przebywał za granicą, był prezesem spółek
cementowych w Słowenii i Czechach.
Od ponad 2,5 roku jest związany z
irlandzką Grupą CRH, która jest właścicielem cementowni w Ożarowie.
Poprzednio pracował w spółce produkującej wapno w Kielcach. Drugi
zakład wapienniczy CRH ma zlokalizowany na Kujawach. Od stycznia
Janusz Miłuch przejął pałeczkę od
prezesa Andrzeja Ptaka i pracuje w
Ożarowie.
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2021 roku raczej nie dojdzie do
gwałtownego spowolnienia, ale do
stabilizacji. Podsumowując, obecna
wielkość rynku jest satysfakcjonująca
ze względu na to, że jak przeliczymy
to na konsumpcję na głowę statystycznego mieszkańca, wypada ponad 500 kg, co jest powyżej średniej
europejskiej.
Obecnie te wszystkie duże inwestycje strukturalne z Polski zachodniej i centralnej są przesunięte na
tereny Polski wschodniej. Mam tu
na myśli budowę drogi Via Baltica
czy też wielu obwodnic wokół miast,
dróg szybkiego ruchu. W tym także
upatrujemy dobry moment dla naszej cementowni ze względu na położenie.
- Biznes przyjazny środowisku.
Przyjazny jako ekologiczny, ale
też jako mecenas wielu działań
środowiskowych, lokalnych, projektów, pomysłów, które można
realizować w tym rejonie. Ten cel
zawsze stawiała sobie cementownia. Jak to hasło należy rozumieć
obecnie i w najbliższych latach?
Jak zakład zamierza współpracować z miejscowym środowiskiem,
instytucjami kultury? Jak Pan Prezes widzi tę misję cementowni?
- Generalnie jesteśmy dużym zakładem, który na pewno współpracuje z lokalnymi społecznościami.
Mamy bardzo dobre relacje zarówno
z gminą Ożarów, jak i z ościennymi
gminami. Będziemy kontynuować tę
współpracę, która przez lata została wypracowana przez prezesa Andrzeja Ptaka, mojego poprzednika.
Wyrażam i wyraziłem chęć do współpracy w realizacji wszystkich inicjatyw, które są pożyteczne i które pozytywnie wpływają na nasze lokalne
środowisko. To, co robiliśmy do tej
pory, będziemy kontynuować.
- Największe, najpiękniejsze
imprezy związane są z Dniami
Ożarowa, plenerami malarzy,
rzeźbiarzy, fotografików, inicjatywy związane z upamiętnianiem
miejsc niepodległościowych, patriotycznych.
- Takie inicjatywy, jeszcze raz powtarzam, będziemy wspierać. Zachęcam wszystkich do współpracy,
jesteśmy na nią otwarci.
(n)

Na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ożarowie odbyło
się Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Uczestniczyli
w nim wójtowie i burmistrzowie oraz przewodniczący gmin, które należą do organizacji.

Kontrowersyjne
stawki za śmieci

Rosną opłaty marszałkowskie
-Spotkaliśmy się po to, by podjąć
kilka uchwał, zatwierdzić sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności – mówi
gospodarz spotkania, burmistrz Marcin
Majcher. -Dyskutowaliśmy też o cenach i
opłatach za składowanie śmieci, o ich odbiorze przez Janczyce. Temat jest bardzo
trudny, bo wzrastają opłaty marszałkowskie za korzystanie ze środowiska. Zachodzi konieczność podniesienia stawki opłat
za śmieci komunalne. Musimy przedyskutować, czy to należy scedować na gminę.
W przyszłości jednak musimy obciążać
mieszkańców podwyższoną opłatą.
Burmistrz Marcin Majcher wyjaśnia, że
gmina należy do związku, bo przeciętnie
zbiera ponad 235 kg śmieci od jednego
mieszkańca. Trzeba je odstawić, przetworzyć. To są koszty, które gmina ponosi za
transport, natomiast Janczyce odpowiadają za segregację i ich przetworzenie.
Zagospodarowanie takiej masy śmieci
zawsze było wielkim problemem, jeśli
chodzi o ich wykorzystanie i sprzedaż jako
materiały palne.
-Ważne jest, by były odpowiednie
punkty segregacji materiałów – podkreśla
burmistrz Marcin Majcher. - Nasz punkt
spełnia istotną rolę, bo mieszkaniec dostarcza tu śmieci, które można czasowo
magazynować i później przewieźć do
dalszego przetworzenia czy też kompostowania.

Niezbędne kroki zaradcze
Leszek Wołowiec, prezes Zarządu
Międzygminnego Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w Janczycach,
który podlega pod Ekologiczny Związek
Gmin Dorzecza Koprzywianki, poinformował o fatalnych wynikach finansowych
spółki. Po ubiegłym roku strata wyniosła
700 tys. zł, teraz z każdym miesiącem

przybywa po 100 tys. zł.
Wójt Łoniowa Szymon Kołacz nie
ukrywał, że rok poprzedni był wyborczy,
nie mogły wejść duże stawki za śmieci,
dlatego zgromadzenie ponosi straty. Apelował, by podjąć kroki zaradcze, starać
się o dofinansowanie, by nieczystości nie
znalazły się w rowach, lasach. Apelował,
by nie doprowadzić do upadku spółki po
25 latach działalności. Podjęcie niezbędnych działań postulował wójt Lipnika Andrzej Grządziel
Obecny podczas zgromadzenia poseł
na Sejm RP Kazimierz Kotowski przypomniał, jak wójt Baćkowic Marian Partyka
musiał pokonywać wiele trudności z lokalizacją zakładu. - W gminie, powiecie,
regionie powinny obowiązywać zasady,
które nie podlegają kampanii wyborczej
– nie ukrywał poseł. -Wierzę, że spółka
będzie utrzymana. Rozmowy z radnymi,
sołtysami przyniosą optymistyczny rezultat.

Segregacja od 20 lat
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego, spółki ze 100-proc. kapitałem Urzędu Gminy, Jarosław Pastuszka,
zapoznał gości z pracą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
który został otwarty w grudniu ubiegłego
roku. Obiekt przyjmuje tworzywa sztuczne, szkło, makulaturę. Posiada pomieszczenia magazynowe na elektroodpady
czy urządzenia wielkogabarytowe, które
mogą przywozić tu mieszkańcy. W gminie
Ożarów śmieci są segregowane od 20
lat, szczególnie w środowiskach wiejskich.
W mieście są zamontowane kosze ziemne, ale dyscyplina coraz bardziej zaczyna
się psuć, zwłaszcza w budynkach o wielu lokalach, które należą do spółdzielni
mieszkaniowych.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne STYCZEŃ - MARZEC 2019

(n)

BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE
W ubiegłym roku na terenie Ożarowa doszło do 4 zdarzeń drogowych, na terenie
gminy – do 8. Rannych zostało 11 osób. Z aspirantem Pawłem Gałęzą z Komisariatu Policji w Ożarowie pokazujemy miejsca niebezpieczne w mieście.

Niebezpieczne
miejsca

Motorowerzysta pod toyotą
Jesteśmy przy skrzyżowaniu ulic Jana
Pawła II i Leona Mazurkiewicza. Aspirant
Paweł Gałęza przypomina okoliczności
zdarzenia, do którego w tym miejscu
doszło w końcu czerwca ubiegłego roku
w godzinach przedpołudniowych.
-Motorowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa, gdy wyjeżdżał z drogi podporządkowanej, z ulicy Leona Mazurkiewicza na ulicę Jana Pawła II – opowiada
aspirant. -Wjechał wprost pod prawidłowo nadjeżdżający pojazd toyota
avensis jadący od ronda w Ożarowie
w kierunku Warszawy. Obrażeń doznali
kierujący i pasażerka motoroweru.
Mężczyzna kierujący motorowerem miał około 70 lat. Warunki na
drodze i widoczność były dobre. Motorowerzysta z pewnością zagapił się. Doszło do uszkodzenia zderzaka, przedniej części pojazdu, ale auto nadawało
się do dalszej jazdy.

szych skutków zdarzenia.
W obydwu przypadkach sprawcy zdarzeń stanęli przed sądem i zostali
ukarani. Mandaty karne
nakłada się w zdarzeniach
drogowych, w których nie
ma osób poszkodowanych,
a są tylko straty materialne.
Obydwa skrzyżowania
są bardzo dobrze oznakowane. Może to pośpiech
był przyczyną wypadków,
nieostrożność, zła ocena
odległości, prędkość przemieszczającego się pojazdów, ułańska fantazja.
Niestety, nie udało się, doszło do wypadków. Kierujący pojazdami w obydwu przypadkach byli trzeźwi. Pojazdy
uczestniczące w wypadkach były technicznie sprawne.

Apel aspiranta
-Wprawdzie w ubiegłym roku nie
doszło do śmiertelnego wypadku na
terenie gminy, jak przed rokiem, ale
jednak było dość wiele zdarzeń – mówi
Paweł Gałęza. -Występuję z apelem do
ludzi o wzmożoną uwagę i ostrożność.
Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na
drodze. Przepisy ruchu drogowego są
po to, abyśmy byli bezpieczni. Bardzo
często nie podróżujemy sami, przewozimy pasażerów, swoje rodziny, dzieci.
Z dróg publicznych korzystają inni użyt-
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kownicy ruchu, którzy jadą z zamiarem
bezpiecznego dotarcia do określonego
miejsca, celu, przewożą swoich najbliższych.
Bardzo często spotykamy się na
drogach z różnymi zdarzeniami, wypadkami. Najczęstszą ich przyczyną jest
nadmierna prędkość, wyprzedzanie w
miejscach niedozwolonych, niestosowanie się do znaków drogowych. Bywa, że
osoby poruszające się po drogach są w
stanie nietrzeźwości, przed czym szczególnie przestrzegam.
Dla bezpieczeństwa ruchu powinny
być zgłaszane policji wszelkie nieprawidłowości, gdy kierowca jedzie nieostrożnie, z prędkością znacznie przewyższającą dopuszczalną na danym terenie,
nie panuje nad pojazdem, co może
oznaczać, że jest osobą nietrzeźwą,
pod wpływem środków odurzających,
psychotropowych. Jeśli mamy kamerę,
videorejestrator, to dla własnego bezpieczeństwa można takie zdarzenie nagrać. Telefon alarmowy 112 jest czynny
24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
Zapewniamy anonimowość, każde zdarzenie analizujemy i na pewno nie pozostawiamy bez rozpatrzenia.
Bezpieczeństwo jest ważne, bo w
bardzo szybkim tempie przybywa pojazdów na drogach. Mamy coraz lepsze
samochody, lepsze odcinki dróg. Prędkość może być zgubna i prowadzić do
zdarzenia drogowego.
Pocieszające jest to, że nie wzrasta w
ostatnich latach liczba wypadków, jest
mniej ofiar śmiertelnych. Wpływa na to
szeroko prowadzona akcja prewencyjna w mediach, spotkania policjantów w
szkołach, grupach senioralnych. Kierujący i piesi są uświadamiani o rodzajach
zagrożeń, o ich zapobieganiu, zachowywaniu się w danej sytuacji.
(n)

Pośpiech, nieostrożność
Kolejne niebezpieczne miejsce w
Ożarowie, zbieg ulic Czachowskiego i
Mazurkiewicza. To tutaj w końcu sierpnia ubiegłego roku kierowca volkswagena passata nie ustąpił pierwszeństwa,
gdy włączał się do ruchu w ulicę Mazurkiewicza, i uderzył w kierującego skuterem. Osoba ta była hospitalizowana,
na szczęście wyszła ze szpitala bez więk-

6 marca br. odbyła się sesja Rady Miejskiej poświęcona bezpieczeństwu w gminie Ożarów
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Zorganizował w Ożarowie technikum

rozmowa z mieszkańcem Ożarowa, 76-letnim Jerzym Starzomskim

- Jak to się
stało, że zajął się
Pan oświatą?
- Przyszedłem z
ostrowieckiej huty
w 1974 roku do
cementowni, gdy
tylko powstawała.
Żona już miała zatrudnienie w Ożarowie od 1967 i chciała, byśmy pracowali w jednej miejscowości. Dyrektor naczelny Cementowni
Ożarów Antoni Zydek namówił mnie,
bym zajął się organizacją technikum.
Trudno było, bo w budynku po szkole
podstawowej nie zostały nawet meble,
ale za to mieliśmy bogatego sponsora,
cementownię. Dyrektor Zydek dał zielone światło, szkoła miała się stać wizytówką zakładu. Mając jego słowa w pamięci, tak wszystko przygotowałem, że
ruszyła pierwsza klasa technikum.
- Jak długo trwały przygotowania do powstania technikum? Ilu
było początkowo uczniów?
- Przygotowania trwały od marca
do września 1987 roku. Początkowo
działaliśmy w ramach Zespołu Szkół
Zawodowych. Zaczęło naukę ponad
40 uczniów. Wtedy też powstał internat,
w którym znalazło się 86 miejsc. Przez
cztery lata technikum podlegało pod
cementownię, która płaciła za wszystkie
zakupy sprzętu. Posiadaliśmy jedną z
najlepszych pracowni, którą wyposażała nam Politechnika Częstochowska.
Wszystko dlatego, że nie brakowało
nam pieniędzy.
- Rozumiem, że był Pan pierwszym dyrektorem technikum?

- Wicedyrektorem do spraw technicznych, dyrektorem była Izabela
Wilczyńska. Pracowałem w szkole 15
lat, 4 lata na stanowisku wicedyrektora. Gdy szkoła przeszła pod kuratorium, zrzekłem się funkcji i zostałem
nauczycielem przedmiotów technicznych, technologii, rysunku, gospodarki, bhp. Pracowałem w szkole do
2003 i odszedłem na emeryturę.
- Czy nadal interesuje Pana to,
co dzieje się w placówce?
- Zmiany w szkole są pozytywne.
Rozwija się, dużo więcej jest przedmiotów. Dobre jest wyposażenie. Niedawno odwiedziłem warsztaty, kiedyś
o takich tylko marzyłem. Nie narzekaliśmy na brak pieniędzy, ale nie posiadaliśmy takich maszyn. Z biegiem
czasu rozwija się technika, urządzenia. z którymi młodzież może się zapoznawać.
- Jaka była największa liczba
uczniów?
- Liczba uczniów wzrastała, powstała druga klasa, dwie klasy technikum. Doszło do tego, że za mojej
kadencji było 800 uczniów w zawodówce i technikum.
- A jak liczne było grono nauczycielskie, z którym przyszło
Panu pracować?
- Początkowo uczyło kilkunastu
nauczycieli, później po przyjęciu kolejnych roczników – kilkudziesięciu.
W zawodówce ruszyły dwie klasy o
kierunku ślusarz spawacz i dwie klasy elektromechanik. Cztery klasy zawodówki, czyli ponad 100 uczniów.

Na gospodarstwie od dziecka

rozmowa z mieszkańcem miejscowości Prusy, 62-letnim Krzysztofem Stawiarskim
- W czym
specjalizuje się
Pana gospodarstwo?
- Prowadziłem
gospodarstwo rolne o powierzchni
20 hektarów, specjalizowałem się
w hodowli krów mlecznych. Od półtora
roku jestem emerytem. Gospodarstwo

przekazałem córce Annie.
- Czy dużo mleka dostarczał Pan
do mleczarni?
- W najlepszym okresie miałem 10
krów dojnych. Otrzymywałem 6-7 tys.
litrów mleka od jednej krowy rocznie.
Miałem dojarkę, schładzalnik, odrębne
pomieszczenie na schładzanie. Wiele
czynności musiałem wykonywać ręcznie.

Dochodziły dwie klasy technikum, internat. Brakowało miejsc dla uczniów,
którzy chcieli się u nas uczyć.
- Jak wyglądała sytuacja szkoły
po przejęciu jej przez Kuratorium
Oświaty w Tarnobrzegu?
- Od razu doszło do upadku. Brakowało na wszystko pieniędzy.
- Jak szkoła skorzystała z okresu sięgania po środki unijne?
- O ile mi wiadomo, na tym właśnie szkoła bazuje. Dużo pieniędzy
przybywa na różne projekty.
- Jak Pan ocenia przyszłość placówki?
- Pamiętam, że gdy moje dzieci
szły do szkoły, zaczynało pracę 7 lub
8 klas pierwszych. A teraz ledwie na
dwie klasy dzieci jest. Wiem o tym dobrze, bo córka Dorota Rafałkowska
uczy w klasach I-III w „Szylce”.
- A jak potoczyły się losy syna?
- Syn Roman pojechał do Wrocławia, ukończył dwa kierunki: najpierw
zarządzanie i marketing, potem prawo. Przeniósł się do wojska i jest w
stopniu podpułkownika.
- Co najbardziej ceni pan w życiu?
- Najważniejsza jest praca. Gdy
tylko są siły, powinno się pracować,
bo każda praca uszlachetnia człowieka. Chodziłem do technikum w Pionkach, gdzie mieliśmy przedwojennego
profesora z Radomia. On mówił: „Nie
wiem, na jakich stanowiskach będziecie, ale zawsze pamiętajcie, że każdy
pracownik jest człowiekiem i trzeba go
szanować”. I tak też uważam.
(n)
Do kwestii szkoły powrócimy w następnym numerze pisma.

- To, jak mówią rolnicy, trudna, ciężka praca, czasami na granicy opłacalności.
- Oddawaliśmy litr mleka nawet
za 60 groszy. Obecnie, jak podają
w telewizji, najmniejsza stawka w
Świętokrzyskiem wynosi 1,30 zł. Teraz opłacalność jest dużo lepsza. Był
okres, gdy oddawaliśmy mleko za
bezcen. Więcej woda kosztowała.
- Czy obecnie córka też zajmuje się hodowlą krów?
- Nie mamy już krów, zajmujemy
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się tylko uprawą roślin: rzepaku, buraków cukrowych, pszenicy.

- Na razie córka jest jeszcze niezamężna, ja jej pomagam.

- Co zdecydowało, że postanowił Pan prowadzić gospodarstwo?
- Przejąłem od rodziców gospodarstwo o powierzchni 6 hektarów.
Potem z żoną powiększyliśmy je,
dokupowaliśmy grunty. Od dziecka
pracowałem w gospodarstwie. Mam
wykształcenie zawodowe rolnicze.
Jestem rodowitym mieszkańcem
Prus, podobnie moja żona.

- Czym Pan zajmował się w
wolnym czasie? Jakie pasje Pan
realizował?
- Od czterdziestu lat jestem strażakiem ochotnikiem, przez osiemnaście
byłem prezesem jednostki OSP w Prusach. Otrzymaliśmy wtedy sztandar,
samochód, odnowiliśmy budynek. Do
tej pory pracuję w straży, ale z upływem lat zrzekłem się funkcji prezesa.

- Jak Pan ocenia polskie rolnictwo z perspektywy dotychczasowych swoich doświadczeń?
- Niektórym się poprawiło, niektórzy musieli zrezygnować z pracy
na roli. Różnie to bywało z dopłatami
z programów unijnych. Kto miał pieniądze, zaryzykował – jest mu lepiej,
gospodarstwo ma zmechanizowane,
jest mu lżej. A kto nie inwestował, to
musiał zrezygnować z prowadzenia
gospodarstwa albo słabo przędzie.
- Jak córka radzi sobie z prowadzeniem gospodarstwa?

- Piękna pasja. Jak wasza miejscowość zmieniała się w ostatnich
latach? Jakie pierwsze obrazy Pan
zapamiętał jako dziecko, a jak teraz wygląda miejscowość?
- Budynki mieliśmy drewniane,
kryte strzechą. Szybko się zmieniają Prusy, jednak dużo ludzi ubywa.
Zmniejszyła się liczba gospodarstw
takich naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Wieś nie za prężnie się rozwija. Teraz Prusy liczą około 200 osób.
- Jakie wartości ceni Pan najbardziej? Co dla Pana jest ważne
w życiu?

Wtorek
to dla mnie jak niedziela

rozmowa z Anna Trelą z Grupy Artystycznej „Spinka”

-Tytuł Waszej ostatniej wystawy
„Panienka z okienka” był dość pomysłowy, inspirujący.
-W tym roku naszą wystawę tworzyły okna, do których wykonaliśmy przepiękne firanki w kolorach od błękitu
do granatu, wpadające prawie w czerwień. My jesteśmy takimi panienkami
z okienka.
- Skąd wzięła się Pani pasja do
sztuki?
– Lubię tworzyć coś nowego, dużo
czasu spędzam z szydełkiem. To mnie
najbardziej interesuje. To jest mój świat.
-Spotykamy się co roku w okresie walentynek. Wystawy nawiązują do kobiet, miłości, czułości, opiekuńczości, ciepła.
-W tych pracach oddajemy właśnie
te cechy. Nie zaprzestaniemy tego robić, swoje pasje będziemy kontynuować.

-Jesteście Panie tak mocno
związane ze sobą, że powstała nazwa „Spinka”.
-Kontaktujemy się ze sobą, dzwonimy do siebie. Lubimy ze sobą przebywać. Taka spinka. I to jest trafna nazwa.
Grupa ma czternaście lat, ja w niej
działam od pięciu. Najstarsze osoby w

- Stawiam na uczciwość. Z żoną
pracowaliśmy ciężko, dorobiliśmy się
tego, co mamy. Nie za dużo, ale dla
nas wystarczająco. Mamy budynki,
dokupiliśmy ziemię. Ile mogliśmy,
pomogliśmy córkom.
- A druga córka?
- Mieszka w tej samej wiosce, jest
wicedyrektorem Liceum Ekonomicznego w Sandomierzu. Katarzyna Stawiarska - Bęczkowska. Córka Anna
ukończyła biologię. Żona jest technikiem ekonomistą.
- Rozmawiamy w pierwszych
tygodniach 2019 roku. Jak Pan
widzi przyszłość naszego kraju,
Europy, świata? Czego Pan się
obawia? Jakie są problemy, które
mogą nam zburzyć dotychczasową sytuację?
- Oby tylko w pokoju żyć! Żeby
nie było żadnego zamieszania, zawirowania. Coraz bardziej na świecie
dochodzi do niepokojów, robią się
zadry między sąsiadami, państwami.
Tego się najbardziej obawiam.
rozmawiał A. Nowak

grupie to Henia Goraj, Zosia Sobotka, a
pozostałe to wszystkie rówieśniczki.
- Łączy Was sztuka. Co w tej sztuce znajdujecie?
–Daje nam sens życia, jest możliwością spełniania się, relaksu, wypoczynku. To dla nas wszystko, co najważniejsze.
- Jest Pani emerytowaną pielęgniarką. Gdzie Pani pracowała?
-Pracowałam najpierw na psychiatrii
w Morawicy, potem w Lipsku, w końcu
w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie. Wtedy też robiłam różne cudeńka.
Gdy przeszłam na emeryturę, jeszcze
bardziej poświęciłam się szydełkowaniu.
- Jak do Pani pasji odnoszą się
najbliżsi?
-Mąż już nie żyje. Dzieci każą mi
chodzić na spotkania. Dopingują mnie,
mobilizują. Mówią, że jeśli mnie coś interesuje, powinnam to robić. Nie może
być tak, że w któryś wtorek nie pójdę na
zajęcia. Dla mnie wtorek jest jak niedziela dla innych, którzy muszą iść do
kościoła. Ja we wtorek idę na Spinkę.
To jest święta rzecz.
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W sobotni dzień 23 lutego, w Galerii„Pod Czerwonym Dachem” Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury im. A. Patkowskiego w Ożarowie, odbył się wernisaż wystawy „Dominika Anna Jakubowska. Wodne impresje”. Otwarcie ekspozycji połączone było z urodzinami autorki prac.
Ekonomista, społecznik, uprawia fotografię artystyczną i plastykę. Pasjonuje
się głownie fotografią krajobrazu, imUroczystość rozpoczął dyrektor presjami zawartymi w plastyce wody
Marian Sus. Powitał zgromadzonych oraz pięknem koni. Jest członkiem Fogości, przedstawiając artystkę, która toklubu „Galeria” MCK Ostrowiec Św.
przybyła z rodziną i przyjaciółmi. List od lutego 2011. Brała udział w wystagratulacyjny dla autorki od Prezydenta wach zbiorowych: wystawy doroczne
Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława 2012-2018, Otworkowy Ostrowiec
Górczyńskiego przywiózł i uroczyście oraz Panorama Miasta Ostrowca Święodczytał przedstawiciel Urzędu Miasta. tokrzyskiego. Autorka trzech indywiPubliczność oprowadzono po wysta- dualnych wystaw - dwóch w „Galerii
wie i poszczególnych pracach. Imprezę Niewinności” w Ostrowcu Św. (2014 i
emitowała Telewizja Kablowa Ożarów, 2015) oraz w „Galerii między półkami”
do której wypowiadała się o swej twór- w Lipsku (2015). Uczestniczka plenerów
czości artystka i o swych wrażeniach z artystycznych w Ożarowie (2015-2018),
wystawy Barbara Białońska z Nowego Trzuskawicy (2018).
Targu.
Dominika Jakubowska jest osobą
Na wernisaż przybyli m.in.: artyści wrażliwą na piękno i ekspresję. Patrzy
fotograficy członkowie Fotoklubu „Ga- na świat nie tylko oczami artysty foleria” Miejskiego Centrum Kultury w tografa, lecz także malarza. Na ożaOstrowcu Św. - Ewa Gawlik, Magda- rowskiej prezentacji pokazała swą falena Wolff, Stanisław Dunin - Borkow- scynacje plastyką wody. Ta fascynacja
ski, Andrzej Kosikowski; plastycy: Maria wyrażana jest poprzez impresje, a więc
Bobrowska z Tarnobrzega, Jolanta Dą- wrażenia zmiany i przemijania. W swym
browska - Iskra z Tarnobrzega, Andrzej tekście jako wstępie do katalogu pisze:
Białecki z Lipska, kierownik Biblioteki „Wszystko, co nas bowiem otacza, znajPedagogicznej w Lipsku Zbigniew Try- duje się w nieustannym ruchu, dając
siński z żoną, red. Andrzej Nowak - Ar- niewyczerpane źródło inspiracji i temaczewski, prezes Ożarowskiego Stowa- tów do przetwarzania na fotografię. Inrzyszenia Kulturalnego „Forum” Marcin dywidualizm kadru jest esencją fotograKwieciński, działacz pedagogiczny z fii, przedstawienie swojego osobistego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. spojrzenia na tę dziedzinę”.
E. Szylki w Ożarowie Bożena MałecZdjęcia zostały wykonane w okolika, red. czasopisma „Ożarów” Janusz cach Annopola i na Pojezierzu BałtycCzuba, Piotr Buchalski z Ożarowa. Pod- kim. Na czterech zdjęciach z rozległą
czas trwania uroczystości udostępniono przestrzenią i dalekim widnokręgiem
katalog wystawy zaprojektowany przez woda ma inną powierzchnię, koloryt i
Eleonorę Diener - Czubę. Opracowanie światło. Ruch tworzą kierunki linii oraz
i druk MN Studio Staszów, wydany przez płynące na niebie obłoki. Interesujące
MGOK Ożarów.
są fotografie w ciepłej, brązowej i szlaDominika Jakubowska urodziła się chetnej tonacji, przedstawiające orgaw 1977 roku w Opatowie, a od 1999 niczne formy z ornamentalną, niby biżumieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim. teria, fakturą, otoczone na piasku plaży

Uroki wody

Na początku nowego 2019 roku, w sobotni dzień 19 stycznia, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury im. Aleksandra
Patkowskiego w Ożarowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Albina Róg.
Pejzaże w liściach zapisane”.
Wernisaż uroczyście otworzył dyrektor Marian Sus. Powitał zgromadzonych gości i zaprezentował autorkę
wystawionych prac, która przybyła z
mężem, córką i jej koleżanką. O swej
twórczości mówiła Albina Róg, wspomi-

pianą z przypływu wody. Faktura piany,
ornament przedmiotów i ich połyskliwa
złocistość, połączone z ruchem, tworzą
ciekawą harmonię. Najwięcej wyrazu
posiada przedstawienie złamanych pni
drzew wystających z wody. Kontrast faktur i ich niepokój, zderzone ze spokojem
wody, jasnego, ciepłego kolorytu z zimną wodą, wywołuje zjawisko uderzające
w oczy. Bardzo żywe są przedstawienia
wartko płynącej wody z piękną strukturą
i światłem. Inny nastrój zawierają ciemnoniebieskie kompozycje ze smugami
jasnych przebłysków przypominających
fantastyczne, bajkowe wizje. Świat wody
i niby zachmurzonego nieba, wraz z
ruchem form, budują niezwykle żywą
scenerię zmieniającą kierunek ruchu w
nocnej przestrzeni.
Prace Dominiki Jakubowskiej jako
fotografie wyświetlone zostały nie na
papierze, lecz wydrukowane na płótnie
napiętym na krośnie jak w obrazach
olejnych. To powiększa ekspresje ich
przedmiotowości jako konkret. Realizacje pozostają urokliwe i ciekawe, niełatwe w odbiorze, gdyż artystka nie stara
się przypochlebiać widzowi, lecz przekonać go do swej wizji. Między innymi
dlatego są pociągające.
Tomasz Staszewski

Marzenie i nostalgia
nając, że także pisze wiersze. W trakcie
wernisażu twórczyni recytowała je. Dyrektor Marian Sus podziękował autorce, a następnie zabrał głos Burmistrz
Ożarowa Marcin Majcher, wyrażając
się ciepło o eksponowanych pracach.
Wkrótce oprowadzono publiczność po
wystawie.
Na wernisaż przybyli m.in.: Andrzej

Szymański - emerytowany dyrektor
d/s marketingu Cementowni Ożarów, emerytowany prezes Cementowni
Ożarów Marek Soboń z żoną Urszulą,
red. Andrzej Nowak - Arczewski, nauczyciel i red. czasopisma „Ożarów”
Janusz Czuba, prezes „Iskry” Ewa Gumuła, nauczyciel i działacz kultury z
ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie
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KULTURALNIE
Bożena Małecka, plastycy - Eleonora i
Stanisław Skalscy, członkowie „Spinki”,
Barbara Białońska z Nowego Targu,
pracownicy MGOK i mieszkańcy miasta.
Na wernisażu udostępniono katalog wystawy, wyjątkowo ładnie zaprojektowany przez Eleonorę Diener
– Czubę, z opracowaniem i drukiem
MN Studio Staszów. Treść wiersza na
okładce katalogu zaprasza widza do
wejścia w głąb rzeczywistości obrazów i
duszy plastyczki.
Eksponowane prace, które autorka nazwała florografią, komponowane są z suszonych roślin: liści
drzew, krzewów, kwiatów łąkowych i
leśnych, ich płatków, łodyg oraz traw.
To wszystko nie jest przyklejone do
podłoża, a jedynie przyciśnięte szybą
obrazu. Realizacje są urokliwe. Zawierają elementy pojedynczych roślin
i ich bukiety, lecz najwięcej jest pejzaży. W nich pojedyncze liście często
zastępują całe drzewa różnej wielkości, a rośliny, np. falującą wodę, na
której płynie łódka z grupą ludzi, jak
to widać na jednym z wizerunków. Te-

matyka obejmuje budynki, kapliczki,
różne pory roku, motywy religijne i
baśniowe, zwierzęta.
Artystka nie kończyła żadnej plastycznej szkoły, lecz posiada dużą potrzebę piękna i pasję tworzenia takich
kompozycji. Mają one charakter sztuki
ludowej ze względu na szczerość prze-

W niedzielę 17 lutego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury im. A. Patkowskiego
w Ożarowie odbył się IV Wieczór Walentynkowy 2019. Rozpoczął się w sali kameralnej
koncertem w wykonaniu młodziutkiej piosenkarki z Linowa, Katarzyny Góras, obdarzonej pięknym głosem, znanej z występów w telewizji. Wokalistce towarzyszył Rafał
Czarnacki, grając na pianinie elektrycznym. Piosenkarka jest muzyczną wychowanicą
instruktora ożarowskiego ośrodka kultury, Sławomira Lutyńskiego.

Marzenie i nostalgia
Koncert rozpoczął i prowadził dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
im. A. Patkowskiego w Ożarowie Marian
Sus. Katarzyna Góras otrzymała gratulacje od Burmistrza Ożarów Marcina Majchera. Wokalistka podziękowała ożarowskiemu Domowi Kultury oraz obecnemu
na sali Sławomirowi Lutyńskiemu. Na
uroczystość przybyli m.in.: zastępca burmistrza Paweł Rędziak, sekretarz Urzędu
Miejskiego w Ożarowie Tomasz Sobieraj,
prezes Ożarowskiego Stowarzyszenia
Kulturalnego „Forum” Marcin Kwieciński,
red. Andrzej Nowak - Arczewski, prezes
grupy „Iskra” Ewa Gumuła, red. Janusz
Czuba, pedagog i działacz ZSO im. E.
Szylki w Ożarowie Bożena Małecka,
twórcy skupieni w „Spince”, nauczyciele,
pracownicy MGOK w Ożarowie.
Po koncercie wszyscy przeszli do sąsiedniej sali na otwarcie wystawy „Panienka z okienka. Rękodzieło Grupy
Artystycznej Spinka”. O wystawie mówi-

ła jej autorka, Patrycja Sus - Lutyńska.
Ekspozycja ładna i pomysłowa, z udziałem prostych środków. Zbudowana została w witrynie wystawowej z jasnych
ram okiennych o różnych kształtach, w
których zaprezentowano przypominające firanki wyroby szydełkowe członków
„Spinki”: Haliny Baranowskiej, Sabiny
Bidzińskiej, Teresy Cocek, Henryki Goraj, Jadwigi Kumek, Tadeusza Kusia,
Mirosławy Legawiec, Zdzisławy Siejki,
Urszuli Soboń, Zofii Sobótki, Barbary
Sus, Anny Treli, Doroty Wąsik, Jadwigi
Wrony, Marii Zając. Podziękowała im
obecnym na wernisażu instruktor d/s
plastyki Patrycja Sus - Lutyńska. Stojącą
„Panienkę w okienku” – lalkę - wykonała art. plastyk Barbara Sus, a ramy
okienne zbudował instruktor MGOK
Grzegorz Dulny.
Scenografia ekspozycji jest pełna
wdzięku. Do wrażenia lekkości przyczynia się przestrzenność ram i ażurowość

kazu, wzruszeń oraz inspiracji nastrojem
rodzinnych stron wiejskich i przyrody,
którą autorka mocno przeżywa. Również wpływ mają wspomnienia z wyjazdów i wycieczek. Obrazy ujmują widza
marzycielskim klimatem nostalgii, liryki,
zatapiają ciszą i skłonnością do zamyślenia. Jednocześnie nie brak w nich
wyrażania ruchu poprzez układy kierunków i zestawienia form. Mało tego,
nawarstwienie liści przypomina technikę
kolażu, a ich realna materialność i forma, zderzona z przedstawieniem wizji,
ujawniają poetykę surrealizmu.
Albina Róg urodziła się w 1955
roku w Suchorzowie, a obecnie
mieszka w Baranowie Sandomierskim. Brała udział w wielu wystawach,
m.in. w Baranowie Sandomierskim,
Wojewódzkim Domu Kultury w Tarnobrzegu i Staszowskim Domu Kultury. Jest zapraszana do szkół, przedszkoli i domów opieki, uczestniczy w
aukcjach charytatywnych. Prowadzi
warsztaty układania florografów w
placówkach kultury. Jej dorobek to
ok. 500 prac.
Tomasz Staszewski

robót szydełkowych oraz ich ustawienie
robiące wrażenie unoszenia się tych
okien w powietrzu. Patrycja Sus - Lutyńska tak pisze w swym dobrym tekście
do katalogu wystawy:
Nieprzypadkowo kilka miesięcy
temu podjęliśmy decyzję, by motywem
przewodnim wystawy stało się okno.
Prezentowane w rożnorakich wzorach,
występuje przede wszystkim w roli
„manekina” służącego eksponowaniu
pomysłowych i niepowtarzalnych prac
rękodzielniczych o przemyślanym i gustownym wzornictwie. Warto jednak
podkreślić również symboliczne znaczenie wybranej do prezentacji formy. Otóż
większość z Państwa pamięta zapewne
adaptację filmową XIX-wiecznej powieści „Deotymy” Jadwigi Łuszczewskiej,
zatytułowaną „Panienka z okienka”.
Pierwszoplanową rolę we wspomnianym romansie zagrała młodziutka Pola
Raksa, która wcieliła się w postać Hedwigi. Każdy […] przywoła w pamięci
sztandarową scenę z oknem […]. To
przez nie wyglądała piękna Hedwiga,
gdy dostrzegł ją w momencie, trafiony
strzałą Amora, porucznik marynarki Kazimierz Korycki […]. Jak się więc okazuje - jedno spojrzenie przez okno zmienić
może nasze całe życie...
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Reporter z nagrodą
Aleksandra Patkowskiego
Andrzej Nowak - Arczewski, znany reporter i dziennikarz, autor głośnych książek reporterskich, otrzymał niedawno w Sandomierzu ogólnopolską nagrodę Bonum Publicum, której patronuje twórca polskiego regionalizmu, Aleksander Patkowski.
Nagrodę w kategorii publikacji dotyczących lokalnych środowisk Andrzejowi Nowakowi - Arczewskiemu przyznano za książkę „Zmiłuj się nad nami”, opowieść o mieszkańcach Klimontowa polskiego i żydowskiego pochodzenia na tle olbrzymiej imprezy
plenerowej w tym regionie, Jarmarku św. Jacka.
Józef Myjak rozmawia z Andrzejem Nowakiem - Arczewskim
J.M. Co Cię skłoniło do podjęcia
tematu Klimontowa w działalności
reporterskiej?
A.N. Wiele razy przyjeżdżałem do
Klimontowa i pisałem o Brunonie Jasieńskim, gdy przestawał być patronem
miejscowego liceum. Rozmawiałem z
mieszkańcami o tym wybitnym pisarzu,
twórcy polskiego futuryzmu, który ostatnie lata swego życia spędził w Związku
Sowieckim, zbliżył się za bardzo do polityki, która go ostatecznie zniszczyła.
Niewątpliwie jest postacią złożoną w
swej biografii, ma jednak stałe miejsce
w naszej literaturze. Miejscowy regionalista Mirosław Szeląg przekonywał
mnie, że mógłby być lokomotywą promocyjną Klimontowa. To tutaj odbywały się Brunonalia, przyjeżdżali artyści
z całego kraju, odbywały się imprezy
plenerowe i każdego roku przez wiele
lat Klimontów na początku lipca stawał się letnią stolicą polskiej kultury.
Podczas rozmów z mieszkańcami zauważyłem, że ukrywają oni tajemnice z
okresu wojny, boją się obcych, którzy tu
przyjeżdżają. Zastanawiało mnie, skąd
to się bierze i postanowiłem napisać o
tym książkę.
J.M. Łączą Cię związki rodzinne
z ziemią sandomierską, Sandomierzem? Mógłbyś je przybliżyć?
A.N. Przyznaję się do tych związków, często je podkreślam w rozmowach z różnymi osobami. Dlatego też
przyznanie Nagrody imienia Aleksandra Patkowskiego było dla mnie bardzo ważne, prestiżowe dla mnie i mojej
rodziny. Urodziłem się w Sandomierzu
17 stycznia 1955 roku. Przyszedłem
na świat w Szpitalu św. Ducha, potem
rodzice przeprowadzili się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Z Sandomierzem
jednak łączą mnie szczególnie bliskie
więzi. Już od dzieciństwa, młodości
każdy wolny czas tu spędzałem. Przy-

Zdjęcia Marek Banaczek
(Zamek Sandomierz)

jeżdżałem do swego dziadziusia Szymona Lipca, ojca mojej mamy, który
mieszkał w pobliskich Chwałkach
i pracował w mleczarni nad Wisłą.
Spacerowałem po uliczkach spokojnego wówczas miasteczka, trochę wtedy
peryferyjnego, leżącego na uboczu.
Później podczas studiów w Warszawie,
pracy w miesięczniku literackim „Nowy
Wyraz” często tu przyjeżdżałem z kolegami na rozstrzygnięcie Nagrody
Literackiej imienia Stanisława Piętaka.
O moich związkach z Sandomierzem
powiedziałem na Zamku Królewskim
podczas wręczania mi Nagrody Patkowskiego.
J.M. W pracy pisarskiej masz
specyficzną metodę badawczą.
Chcesz pokazać prawdę o ludziach, zdarzeniach, zjawiskach w
formie dokumentu zbeletryzowanego, prawda?
A.N. To ważne spostrzeżenie, bo
nie piszę prac typowo historycznych,
naukowych. Nie obciążam ich apa-

ratem bibliograficznym, przypisami.
Chcę dotrzeć do czytelnika poprzez
reportaż. Prace naukowe mają dużą
wartość, ale z trudem można je wydać i jeśli już, to w niewielkim nakładzie. Staram się pisać opowiadania o
ludziach, o ich losach w formie opowiadań, które mają odzwierciedlenie
w faktach, dokumentach, materiałach
źródłowych, przeprowadzanych przez
mnie rozmowach.
J.M. Jedną z ostatnich Twoich
książek jest biografia o „Tarzanie”,
dość znanej postaci, kontrowersyjnej w Ożarowie. Czy mógłbyś powiedzieć kilka zdań o tej książce?
A.N. Ta książka nie jest łatwa w
lekturze ze względu na postać żołnierza NSZ i AK, Tomasza Wójcika „Tarzana”. Na pewno z jednej strony jest
to wybitny, wyróżniający się dowódca
oddziału partyzanckiego w czasie okupacji, przedwojenny podoficer wojska
polskiego, ułan, objeżdżacz polskiej
kadry na zawodach hippicznych za
granicą. W czasie wojny jego oddział
doprowadził do likwidacji w Smugach
pod Ożarowem najwyższego rangą oficera niemieckiego na ziemiach
polskich, generała Kurta Rennera.
Z drugiej strony skazą na tej postaci
jest to, że nie wykonał rozkazu swojego dowódcy Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta” i cały jego oddział 7 lipca 1944 roku uległ zagładzie w Woli
Grójeckiej. Poza tym jego podwładni
dopuszczali się różnych niegodnych
czynów na mieszkańcach Zawichostu
pochodzenia żydowskiego, o czym
mówią zeznania ocalałych dwóch
Żydówek, dokumenty ze spraw sądowych po wojnie, relacje mieszkańców.
Ścigany przez gestapo, NKWD, UB,
wywiady żydowskie zginął w niewyjaśnionych okolicznościach niemal
w rocznicę zagłady swego oddziału, 8 lipca 1951 roku w Detroit. Jest
wiele kontrowersyjnych momentów
w biografii „Tarzana”, ale to właśnie
dlatego postanowiłem o nim napisać
książkę. Gdyby od początku do końca
był postacią kryształową, to nie byłby dla mnie temat. To jest także mój
głos w toczącej się obecnie dyskusji
nad reinterpretacja naszej historii. Nie
spieszmy się z wystawianiem pomników niektórym osobom, nie wynośmy
ich na sztandary, spróbujmy poznać
ich biografię, zastanówmy się nad ich
tragizmem.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne STYCZEŃ - MARZEC 2019

W HOŁDZIE NASZEMU PATRONOWI

ROZMOWY

J.M. O czym zamierzasz pisać w
najbliższym czasie?
A.N. Nie spieszę się z pisaniem,
nie jest to moje źródło utrzymania, niczego nie robię na siłę. Pisanie książki
to dla mnie święto, przeżywanie, głębokie wczuwanie się w temat, poza
obowiązkami dziennikarskimi. Chcę
pisać o człowieku, wybitnym żołnierzu
Polski Podziemnej, który w nowych warunkach, po 1945 roku, poświęcił całe
życie, by inwigilować swoich kolegów,
pisać na nich doniesienia. To człowiek
także wywodzący z ziemi sandomierskiej, opatowskiej. Akcja książki też
tu się rozgrywa. Interesuje mnie, jak
człowiek wybitny, zaufany pułkownika
Antoniego Żółkiewskiego „Lina”, stacza się w dół, współpracuje z generałami Świerczewskim, Zarakowskim w
likwidacji i usuwaniu z życia publicznego polskich patriotów. To także będzie książka o nas, o naszych czasach,
moje przemyślenia, wypowiedzi i doświadczenia ludzi nam współczesnych.

Złożenie wiązanki na symbolicznym
grobie Aleksandra Patkowskiego przez
dyrektora Domu Kultury M. Susa oraz
prezesa Ożarowskiego Stowarzyszenia
Kulturalnego Forum M. Kwiecińskiego
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Z piłką nożną przez życie
- rozmowa z byłym trenerem, 70-letnim Stanisławem Łabęckim
- Jaki moment w Pana
życiu był przełomowy, szczególny?
- Przyjechałem
do Ożarowa w
1977 r. z Rudnika, gdzie grałem
w piłkę nożną. Tutaj trafiłem za pracą
i mieszkaniem. Po dwóch latach utworzyłem Klub Budowlani Ożarów razem z
Bogdanem Markwartem, nieżyjącym już
moim kolegą. Prowadziłem klub przez
8 lat.
- Ile osób należało wtedy do klubu?
- Miałem mnóstwo chłopaków, którzy chcieli grać. Przewinęło się ich przez
klub około 100. Zmieniali się, pochodzili nie tylko z Ożarowa, także z pobliskich miejscowości, w promieniu do
20 kilometrów. Później dyrektor Kaczor
pomógł nam, zostaliśmy oddelegowani do pracy tylko w sporcie. W 1982 r.
zrobiłem „okręgówkę”, jeździliśmy na
zgrupowania. To jest historia Ożarowa.
- Jakie największe sukcesy miała
„okręgówka”?
- W pierwszym roku znajdowaliśmy
się na około szóstej pozycji. W 1986 r.
zrezygnowałem z pracy, bo zaczęło się
dziać niedobrze. Były różne podchody,
wszędzie chodziło tylko o pieniądze.
Im więcej ludzi było do rządzenia, tym
więcej bałaganu. Już miałem dość,
to było ponad moje siły. Miałem inne
obowiązki, rodzinę. To była bardzo
ciężka praca. Sport to jest przyjemna
rzecz, ale z daleka. Tak naprawdę jest
brutalny, od kuchni nie wygląda pięknie. Są ludzie, którzy mierzą wysoko.
Ja taki nie byłem i przegrałem, chociaż nie na tyle, by nie rozpocząć od
nowa.
- Jak potoczyły się dalsze Pańskie losy?
- Gdy przebywałem we Włoszech w
1992 r. w Ostii koło Rzymu, pracowałem jako mechanik samochodowy w
firmie człowieka, który był sędzią wyścigów kolarskich. Dużo mi pomógł.
Nauczyłem się włoskiego i załatwił
mi pracę z 12-, 13-letnią młodzieżą.
Znowu robiłem to, co lubiłem. Właściciel mnie lubił, miałem doświadczenie, pracowałem tam 7 lat, do 1999 r.

- Czym zajmował się Pan po
przyjeździe do Ożarowa?
- Ponownie zacząłem pracować w
Alicie. Inżynier Jerzy Walaszek z Sandomierza zmienił nazwę klubu. Był kierownikiem mojej drużyny. Jeździł ze mną
na obozy. Między innymi do Ulanowa,
Rudnika, gdzie grałem w piłkę, Sokołowa.
- Jakie odniósł Pan wówczas
sukcesy po powtórnym przybyciu do
klubu?
- Trenowałem wtedy chłopaków, którzy znaleźli się w juniorach starszych.
Na koniec wziąłem jeszcze młodszych
juniorów do MKS, do MK-i, to jest liga
międzywojewódzka. Trenowałem w Annopolu, Wojciechowicach. Pracowałem
ze trzy lata. Musiałem zrezygnować ze
wszystkiego z powodu problemów rodzinnych.
- Czym Pan później zajmował
się?
- Miałem swoją firmę od 2000 r. i
prowadziłem ją 13 lat. Sprzedawałem
okna, drzwi, zajmowałem się docieplaniem. Ale i z tego musiałem zrezygnować, bo dopadł mnie zawał. Zdrowie
nie pozwalało. Jestem rocznik 1949,
siedemdziesiątka na karku.
- Dużo Pan przeszedł w życiu.
- Przeżyłem różne sytuacje, miałem
ciekawe życie.
- Kto z ciekawych ludzi znalazł
się na Pana drodze?
- Paweł Strąk wyszedł spod mojej
ręki, grał potem w Wiśle Kraków. Bardzo chwalę dyrektora Kaczora, który
chciał stworzyć klub. Potem klub działał
i rozwijał się, była III liga. Jacka Zielińskiego bardzo dobrze wspominam jako
kolegę, przyjaciela, trenera, który trenował Polonię Warszawa, Lecha Poznań,
Cracowię Kraków. Bardzo porządny
człowiek. W Ożarowie bardzo cenię
burmistrza Marcina Majchera, który rozumie sport i nim się zajmuje. Trzyma
nad nim pieczę.
- Dużo Pan przeszedł, dużo widział. Co powiedziałby Pan młodemu chłopakowi, który zaczyna karierę, Co jest najważniejsze w życiu?
- Najbardziej liczy się szacunek wobec drugiego człowieka. Gdy go zabraknie, załamują się wartości. Szanujmy się nawzajem.
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Historie rodzinne
w starej fotografii
Stanisława Pucuła, z domu Habrowicz, rocznik 1942, opowiada o zdjęciach ze swego rodzinnego albumu. Jesteśmy w
jej mieszkaniu przy ulicy Bławatnej w Ożarowie. Wcześniej pani
Stanisława mieszkała przy ulicy Kościelnej 4. Jej rodzice: mama
Zofia z domu Malicka (1905 – 1984), tata Jan (1906 – 1980).

Komunia męża pani Stanisławy, Mariana Pucuły, 1944 r. Na zdjęciu są
między innymi jego koledzy: Stefan Trela, Stefan Godlewski, Stanisław
Wrzesień, Witek Kroczek, Maciek Pruś, Wasilewski, Włodek Mistrzyk,
Blinowski, Lutek Małkowski, Stasiek Kowalski, brat pani Stanisławy Aleksander Habrowicz, Ryszard Adamski.

Na jednym z najstarszych zdjęć po lewej stronie znajduje się mama
pani Stanisławy, po prawej – koleżanka mamy, Francuzka. -Mama
przebywała we Francji, tam wykonała to zdjęcie. Miała wtedy 20 lat.
Za granicę wyjechała jako 14-latka, wyszła za mąż w 1930 r. i w tym
samym roku urodziła się najstarsza moja siostra.

Siostry mojej mamy, od lewej strony
najmłodsza siostra mojej mamy,
Marianna Rogozińska, najstarsza
Helena Kowalska, mama Zofia Habrowicz, Józefa Śliwa.

Moja komunia w 1951 r.,
ksiądz proboszcz Jan Zych,
bardzo dobry proboszcz, jest
jego wizerunek w kościele, odszedł od nas w 1958 r., zmarł
w 1959 r.

Zdjęcie z sierpnia 1942 r. przedstawia tatę mamy, Antoniego (po prawej stronie), obok jego brat Piotr, z tyłu stoi syn Antoniego.

Praca na polu 1942 r. – Tu jest mój tata Jan, mój brat Aleksander, rocznik 1933 (po lewej stronie) i Adam, rocznik 1936. Było nas dziewięcioro
rodzeństwa, pięcioro zmarło, pozostało czworo, w tym siostra Marianna.

Komunia z proboszczem Janem Zychem. Pani Stanisława trzecia od
prawej w dolnym rzędzie, koleżanki od lewej strony w dolnym rzędzie:
Śliwa, Barbara Lipiec, Barbara Kargulewicz, Halina Malicka, koleżanka
z wioski, Teresa Broś, koleżanka dochodząca, następna też dochodząca,
Halina Ziółkowska, Natalia Tobulska, Danusia Tomaszewska. -W drugim
rzędzie: pierwsza osoba nie wiem, kto to jest, następnie Kasza z wioski,
Krystyna Sperczak, Barbara Wojda, Wanda Cieszkowska, Danusia Kwiecińska, Teresa Kocjan, dalej nieznana mi osoba, Józefa Kocjan, Barbara
Osmęda, Barbara Pękalska, kolejna nie wiem kto to jest, Barbara Czarkowska, Barbara Kidoń. Bardzo zdolna była Stanisława Juszczyk. Wiele
dziewcząt już nie żyje.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne STYCZEŃ - MARZEC 2019

OŻAROWSKIE SAGI

W alejce na plebanii po Bożym Ciele około 1954 r. Pierwsza od lewej Stanisława Habrowicz, jest też Halina Ziółkowska, Barbara Lipiec, Helena Adamska, Helena Pruś, Jasia Adamska, Henryka Kołtunowicz, Hania Szlezyngier.

Dzień Dziecka w szkole, też około 1954 r. Napis: „Pokój to szczęście dziecka”, portrety Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza na ścianie. Szkoła
znajdowała się przy ulicy Lubelskiej, obecnie Leona Mazurkiewicza. -Jestem
pośrodku, ta mała dziewczynka obok wysokiego Mietka Stawiarza w białej
koszuli. Śpiewaliśmy „Ukochany kraj, umiłowany kraj”, on wiersz recytował.
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Zdjęcie z 1959 r. -Jesteśmy w oknie wikarówki, ja z koleżanką Marysią Musiał. Chodziłam do przedszkola do tego budynku, ksiądz Stanisław Szczerek rozebrał go.

Zdjęcie z 1958 r. Chór kościelny, organista Adam Socha. -Od lewej
strony Helena Adamska, Danusia Kwiecińska, Krysia Klimkiewicz,
Marysia Żywot, Zybcia Larkowska, Urszula Nalewajek, ja jestem,
Sławcia Dziadura, Basia Adamska, w drugim rzędzie Leokadia Topolska, Marysia Leśniak, kolejny rząd: Anna Targowska, Anna Adamska;
panowie w górnym rzędzie: Kazimierz Topolski, Tadeusz Pękalski, Wasilewski, Lucjan Adamski.

Zdjęcie z 1959 r. -Miałam 17 lat, niesiemy obraz po wyjściu z kościoła,
jestem z tyłu w białej bluzce, na przedzie siostra mojego męża Urszula,
starsi panowie – Tomaszewski, Musiał.

Mój ojciec Jan Habrowicz. Był furmanem,
jeździł nawet do Lublina, Zamościa. Przez trzy
tygodnie go nie bywało.
Woził wapno, mąkę, z
Ostrowca - węgiel, zboże do PZGS.

Procesja Bożego Ciała 1959 r.

Pani Stanisława ma czterech synów: Piotr, rocznik 1962,
mieszka w Ożarowie, pracuje w cementowni; Roman, rocznik 1964, mieszka w Sandomierzu, pracuje w transporcie;
Waldemar Marek, rocznik 1966, mieszka w Wielkiej Brytanii, pracuje jako transportowiec; Ireneusz, rocznik 1972,
mieszka w Ożarowie, pracuje w cementowni.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne STYCZEŃ - MARZEC 2019

19 str.

SPORY • KONTROWERSJE • DYSKUSJE WOKÓŁ HISTORII

Chcąc odpowiedzieć wyczerpująco na pytanie, dlaczego„żołnierze wyklęci” dla jednych są bohaterami, a dla innych mordercami, trzeba wejść głęboko w psychikę człowieka – żołnierza.

„Wyklęci”
- bohaterowie czy mordercy
Eksperci wojskowi, którzy zajmują się psychiką wojskową, twierdzą,
że tylko niewielka część żołnierzy jest
psychicznie odporna na czynniki zewnętrzne związane ze śmiercią. Tylko
niewielka grupa (niewiele ponad 2%)
nie ma problemów z koniecznością
zadawania śmierci wrogowi i nie ma
też trudności w rozpoznaniu, kto jest
właściwym wrogiem. U pozostałych
osób (żołnierzy) takie czynniki, jak ciągły stres spowodowany obawą o utratę
własnego życia, spotęgowany ciągłymi
długoterminowymi niedogodnościami
życia (brak snu, niedożywienie, fizyczne zmęczenie) jest najważniejszą przyczyną (problemem) w rozpoznawaniu
prawdziwego wroga. Ta przeważająca
grupa żołnierzy widzi w każdym napotkanym człowieku wroga. Zacierają
się - tym młodym zazwyczaj ludziom moralne granice pomiędzy dobrem a
złem.
To problem występujący w czasie
każdej wojny, w każdej armii i który nie
ominął także żołnierzy II wojny światowej. Dotyka każdego oddziału partyzanckiego i to różnych formacji: AK,
AL, GL, BCh i każdego innego. To zagadnienie dobrze jest opisane w książce Wojciecha Lady pt. „Bandyci z Armii
Krajowej” – wydawnictwo Znak Horyzont - Kraków 2018. Wszystkie oddziałały składały się zazwyczaj z młodych
ludzi, często nawet nastolatków, słabo
wykształconych, bez doświadczenia
wojskowego, którzy nie mieli pojęcia o
dyscyplinie wojskowej. Te małe grupy
partyzanckie pozbawione były nadzoru wyższych oficerów – przewodników
moralnych. W terenie, podczas akcji
takie małe oddziały ze względu na braki kadrowe dowodzone były również
przez młodych ludzi, którzy nie mieli
pojęcia, jak wygląda wojenna rzeczywistość na prowincji.
Aby przeżyć w lesie, takie grupy potrzebowały zaopatrzenia: broni, wyżywienia, odzieży, pieniędzy i innych dóbr
materialnych. Wszystkie te rzeczy załatwiano drogą rekwizycji. Zabierano
potrzebne rzeczy miejscowej ludności,
bardzo często w sposób bezwzględny

i brutalny. Z punktu widzenia ludności cywilnej takie metody poszczególnych oddziałów partyzanckich, mające
charakter oficjalnych „rekwizycji”, nie
różniły się od zwykłych bandyckich napadów. Coraz częściej dochodziło do
napadów na ludność cywilną przez
wyspecjalizowane grupy bandyckie,
zawodowych morderców, którzy podszywali się pod legalne oddziały partyzanckie. Ludność cywilna w pewnym
okresie działalności wojennej nie była
zdolna rozpoznać zwyczajnych bandytów od oddziałów partyzanckich. Ich
sposób działania i skutki takich napadów były takie same.
Sytuacja po zakończeniu II wojny
światowej, zamiast się poprawić, jeszcze bardziej się pogorszyła. Właściwie
dla większości Polaków wojna z chwilą wypędzenia niemieckiego okupanta nie zakończyła się. Okupanta niemieckiego zastąpił okupant sowiecki.
Nastąpiły okropne czasy dla żołnierzy
AK. Większość z nich nie złożyła broni,
mimo rozkazu wydanego 19 stycznia
1945 roku przez gen. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”, w którym
oficjalnie rozwiązał Armię Krajową.
Już na samym początku, po wkroczeniu w 1944 roku Armii Czerwonej
na teren Polski, rozpoczęły się aresztowania, deportacje, terror, mordowanie ludności wiejskiej, która udzielała
pomocy żołnierzom Armii Krajowej.
Napadano ma dwory, kościoły, likwidowano inteligencję polską, a z całą
bezwzględnością ścigano żołnierzy AK.
Do tego celu posłużono się oddziałami
NKWD i miejscową policją, a w późniejszym czasie wykorzystywano UB,
MO i inne formacje podległe władzy
ludowej.
To, że żołnierze AK dla jednych byli
narodowymi bohaterami, a dla innych
bandytami czy mordercami, jest mocno skomplikowane. Nie można zaprzeczyć udokumentowanym faktom, że z
ich rąk ginęli niewinni ludzie: Ukraińcy,
Żydzi, Białorusini, a także Polacy. Tym
faktom nie można zaprzeczać i nie
wolno ich wymazywać z kart naszej
historii. Nie można w imię patriotycz-

nej legendy uznawać wszystkich tych
żołnierzy za bohaterów. To, że niektórzy „żołnierze wyklęci” dopuszczali się
okrutnych zbrodni, wcale nie umniejsza tego, że walczyli z wielką odwagą
o słuszną sprawę – o wolną Polskę, i
że w tej walce ponosili najwyższą cenę
- tracili życie.
Człowiek, który żyje w ciągłym stresie, pod wpływem jakiegoś błahego
impulsu zewnętrznego staje się nieobliczalny w działaniu w stosunku do
drugiego człowieka. Frustracje powodują, że tłumiona do tej pory złość w
pewnym momencie wybucha - emocje
górują nad rozumem. To zjawisko dotyczące zachowań jednego człowieka
potęguje się w znacznym stopniu przy
wspólnym przebywaniu w większej grupie ludzi, która podlega takim samym
czynnikom zewnętrznym. Przywódca
grupy nie jest w stanie powstrzymać
chęci zrealizowania zemsty.
Takich przykładów, które dotyczą
grupy partyzantów AK, można podawać wiele. Oto jeden z nich z czasów
wojny. W miejscowości Dubinki (i w
kilku innych okolicznych miejscowościach) 23 czerwca 1944 roku kilku
żołnierzy AK z Wileńskiej Brygady, dowodzonej przez legendarnego majora
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”,
dokonało pacyfikacji miejscowej ludności cywilnej. W miejscowości tej doszło do makabrycznego wydarzenia.
Wyprowadzono przed dom matkę z
dzieckiem na ręku, którą rozstrzelano.
Później strzelano do innych, głównie
kobiet i dzieci. Łącznie zginęło w ten
sposób około 70 osób. Były to osoby
bezbronne, które stanowiły łatwy cel.
Czytając relacje z tych wydarzeń, trudno zrozumieć i wytłumaczyć takie czyny,
tym bardziej że dokonane zostały przez
ludzi w polskich mundurach, w rogatywkach z polskim orzełkiem, przez ludzi z AK uważanych do tej pory za bohaterów narodowych. Był to odwet za
mord dokonany kilka dni wcześniej (20
czerwca 1944) przez litewską policję.
W miejscowości Glinciszki rozstrzelali
40 osób, a wśród nich kobiety i dzieci.
Wszystkich zakopano w jednym wspólnym dole. Czyn polskich partyzantów
nie usprawiedliwia działania na zasadzie „oko za oko, ząb za ząb” – nawet
wtedy, gdy w Glinciszkach zginęły bliskie partyzantom osoby.
Historycy piszący o przeszłości muszą przedstawiać tylko prawdę, nawet
tę, która jest niewygodna i niepopular-
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na dla jednej czy drugiej grupy. Nie
można ulegać polityce i politykom.
Nie wolno idealizować postępowania żołnierzy, tworzyć z nich na siłę
bohaterów, ale nie można też robić
z nich bandytów. Śledząc dzisiejsze
media, uzyskujemy informacje, w
których jedni twierdzą, że „żołnierze
wyklęci” byli nieskazitelnymi bohaterami i żaden z nich nigdy nie zhańbił
się niegodnym czynem - same anioł-

ki, natomiast inni będą twierdzić, że
to była banda zabójców i łupieżców.
Wszyscy, jak jeden mąż, byli wcielonymi diabłami. Trzeba wiedzieć, że
podczas wojny każda armia, grupa zbrojna, w tym również AK, ma
czarne karty w swojej historii. Oceny
nie należy dokonywać z dzisiejszego
punktu widzenia. Na problem trzeba patrzeć, uwzględniając realia tej
rzeczywistości, w której przyszło im

żyć, egzystować i w tych realiach podejmować decyzje, wydawać rozkazy
swoim podwładnym. Oceną powinni
zająć się pracownicy IPN, którzy mają
w swoich zasobach znaczną ilość dokumentów. W tej ocenie nie powinni
ulegać zapotrzebowaniom polityków.
Najgorsza prawda jest skuteczniejsza
od najlepszego kłamstwa.

Chciałbym ustosunkować się do książki „Stań do apelu. Pseudonim Tarzan” Andrzeja Nowaka - Arczewskiego, która wzbudziła olbrzymie kontrowersje i dyskusje
jeszcze przed jej ukazaniem się. Autor chciał czytelnikowi pokazać, jak obecnie, po
kilkudziesięciu latach, postrzegana jest postać „Tarzana” przez ludzi ze środowiska, w
którym wyrastał i działał w okresie wojennym.

„Tarzana” spotkał taki sam los, jak wiele
innych materiałów. Zniknęły na zawsze
z archiwum ówczesnego UB. Informacje w nich zawarte mogły potwierdzać
bohaterską postawę Tomasza Wójcika,
jego zasługi w zwalczaniu wroga. Demaskowały podszywanie się pod jego
sukcesy przez inne organizacje sprzyjające nowej władzy.
Zawsze znajdą się pseudohistorycy,
którzy za obiecane zaszczyty zgodzą
się naginać rzeczywistość i potwierdzać
prawdę głoszoną i uznawaną przez
rządzącą władzę. Ludzie, którzy nie
mają możliwości dotarcia do prawdy,
prawdziwych dokumentów,
prawdziwej wiedzy, są
skazani na przyjmowanie tego, co podawane
jest przez tych, którzy
rządzą. W dzisiejszych
czasach (rok 2019), w
czasach
demokracji,
mechanizm działania
nie uległ zmianie. Znanych jest wielu historyków, którzy faktycznie
posiadają
ogromną
wiedzę z okresu II wojny
i walk partyzanckich, jak
również na temat czasów współczesnych. Mają
dostęp do prawdziwych dokumentów,
ale publikują tylko to, co jest zgodne
z wyznawaną ideologią. Na głoszenie
tzw. „prawdy” mają wpływ m.in. osobiste uprzedzenia do osób, które głoszą
inne poglądy polityczne lub religijne.
Jest wielu współczesnych historyków, którzy swoje publikacje tworzą pod
wpływem fascynacji albo wrogości do
przeszłych lub teraźniejszych ugrupowań partyjnych. Prawdziwy historyk to
człowiek, który opisuje wydarzenia w
taki sposób, jak przebiegają, bez żadnych osobistych uprzedzeń.

Kilka uwag o książce

„Stań do apelu. Pseudonim Tarzan”
Muszę
obiektywnie powiedzieć,
co zresztą autor
wyraźnie zaznacza,
że zawarte treści w
tej książce to wynik
przeprowadzonych
wywiadów z wieloma różnymi rozmówcami. Wspomnienia te, spisane od
zwolenników i przeciwników „Tarzana”,
zostały wiernie przelane na karty książki.
Po przeczytaniu książki można wyraźnie odczuć, że autor mocno sympatyzuje z postacią „Tarzana”. Książka
z całą pewnością popularyzuje postać
Tomasza Wójcika i zmusza do szerokiej
dyskusji na temat jego partyzanckich
dokonań, bohaterskich czynów. Paradoksalnie, nawet wypowiedzi przeciwników „Tarzana” sprawiają, że zwiększa się liczba osób, które pozytywnie
oceniają jego partyzancką działalność.
Właściwe intencje autora można wyczuć
i zrozumieć po dokładnym przeczytaniu,
jeżeli nie całej książki, to przynajmniej
kilku słów zawartych na jej końcu w rozdziale „Od autora”.
Jest oczywiste i zrozumiałe, że rodzina Tomasza Wójcika, wspierana przez
znanych i popularnych historyków, oraz
zwolennicy „Tarzana” oczekują publikowania takich informacji (tekstów) w
wydawanych książkach, które gloryfikują jego bohaterstwo, jego postać i
jego poczynania. Jednak bohaterowie
czasów wojennych nigdy nie będą krystalicznie czyści. Prawda o ludziach,
bohaterach czy bandytach, nie będzie

ani biała, ani czarna, tylko zabarwiona
szarością o różnych odcieniach.
Przez publikację książki, która opisuje kontrowersyjne, pełne tajemnic życie
wachmistrza Tomasza Wójcika ps. „Tarzan”, autor chciał także zainteresować
jego postacią i zmusić historyków do
podjęcia rzetelnych badań
i oceny jego życia.
Redaktor Andrzej Nowak – Arczewski przez
opublikowanie omawianej książki z jednej strony
wzbudził zainteresowanie
postacią „Tarzana”, ale z
drugiej - wywołał dyskusję
pomiędzy jego zwolennikami a przeciwnikami.
Historyk, opisując dane
wydarzenie z przeszłości,
musi opierać się na materiałach i dokumentach.
Tuż po wojnie władza ludowa wielokrotnie fałszowała źródła, które miały udokumentować
i uwiarygodnić osiągnięcia wojenne
grupy partyzanckiej AL kosztem innych
grup. Tworzono wiele nowych dokumentów, spisywano protokoły z relacji
rzekomo naocznych świadków, wiele
prawdziwych dokumentów niszczono
tylko dlatego, by przypisać sukcesy walk
z okupantem partyzantom z AL. Nie były
to pojedyncze przypadki. Fałszerstwa
dokonywano na wielką skalę, dlatego
tak wiele osób, które były faktycznie
prawdziwymi uczestnikami lub świadkami tych wydarzeń, było więzionych,
torturowanych. Dokumenty dotyczące
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Nasze sołectwa
po dwudziestu latach

Zdybskiego, Antoniego Safiańskiego, Tadeusza Safiańskiego, Antoniego Tuderka, Zdzisława Piotrowskiego, pana
Snopka, który prowadził budowę remizy.

Przed dwudziestu laty, w pierwszych numerach Samorządowego Pisma Społeczno-Kulturalnego Ożarów”, zaczęliśmy
przedstawiać nasze sołectwa. Dzisiaj wracamy do tej inicjatywy. Pokazujemy, co się zmieniło w ciągu tego czasu w naszych
miejscowościach, jakie wyzwania stoją przed nimi, jacy ludzie
są liderami. Będziemy wdzięczni za wszelkie propozycje, uwagi,
uzupełnienia naszych Szanownych Czytelników.

Zapraszamy do Lasocina
Tu ciągle widoczna jest wspaniała historia miejscowości.
Z zachowanych dokumentów wynika, że w 1547 roku król
Zygmunt August, na prośbę Andrzeja Lasoty i jego żony,
zgodził się na założenie nowego miasta prywatnego. Miejscowość utraciła prawa miejskie w 1870 roku.
Obecnie Lasocin liczy około 100 numerów, ma 300
mieszkańców. W ostatnich latach bardzo się zmienił na
korzyść. Doprowadzono kanalizację, odnowiono budynki,
szkołę, remizę, Dom Ludowy. -Boisko trochę dofinansowaliśmy z Funduszu Sołeckiego, plac zabaw – wyjaśnia sołtys
Danuta Bień. – Chcemy jeszcze wykonać drogę z Lasocina
do Tużnikowa przez las, niecałe 3 km. Planujemy doprowadzić gaz do miejscowości, bo występuje duże zanieczyszczenie powietrza.
Poprzedni sołtys, Gustaw Bzorek, zakończył swoje urzędowanie w 2002 roku. – W czasie mojej kadencji budowano
przede wszystkim drogi, Kleparz, Zapiecek, ulice, chodniki,
drogi lokalne, dojazdy do pól. Wprawdzie nie tak dużo jak
ostatnio, ale wtedy nie było środków unijnych.
Przedsiębiorca Henryk Drabik założył tu piekarnię i ożywił
miejscowość. Dlaczego w Lasocinie? Stąd pochodzi. Trochę
jeździł po świecie za chlebem, a teraz chleb przywiózł do
Lasocina. Taka sytuacja powstała na rynku. Zajmował się
różną działalnością, aż podjął decyzję, by zainwestować w
piekarnię. Pieczywo zawsze będzie miało popyt. Do Lasocina
przyjechał 20 lat temu. Początkowo myślał, żeby rozkręcić
działalność tam, gdzie znajduje się była mleczarnia. Ostatecznie, po rozmowie z panem Watrasem i jego żoną, wybrał
lokal w Rynku. -I tak w 1998 roku zaczęliśmy pracę - opowiada. -Specjalizujemy się w podstawowych 15 produktach,
nie w wykwintnych. Sprzedajemy pieczywo mieszkańcom wsi.
Pani Barbara Stefańska przybyła do Lasocina przed 10
laty z Bidzin. Rodzice kupili tutaj budynek po Zdzisławie Piotrowskim, kasjerze w GS i społeczniku. Wcześniej mieszkała
w blokach w Ożarowie. - Nie zamieniłabym wsi na miasto
– zapewnia. - Tu dobra jest atmosfera, klimat, serdeczni ludzie, i młodsi, i starsi. Bez trudu się zaaklimatyzowałam.

Przed remizą OSP
- Obchodziliśmy niedawno 95-lecie jednostki – opowiada komendant OSP Andrzej Jędrzejewski. - Odbył się przemarsz pocztów sztandarowych do kościoła na mszę świętą,
potem defilada na Rynku, wszystko według ceremoniału
strażackiego. Na festynie występowały dzieci z Lasocina, odbył się koncert zespołu „Lasocianie”, zabawa taneczna.
W ostatnim czasie odszedł na wieczną wartę 87-letni
Marian Batóg, dzięki któremu jednostka dostała samochód.
Wśród druhów nie ma już Juliana Podgórskiego, Ludwika

Komendant z tablicą OSP Lasocin z około 1930 r. Prezesem OSP był
wtedy Stanisław Ptak, naczelnikiem Henryk Prokop. Są na niej nazwiska 20 druhów.

Na budowę remizy składali się mieszkańcy. Dzięki temu
powstała szybko, jak na owe czasy, w ciągu czterech lat.
Obecnie jednostka liczy 33 osoby, w tym 3 kobiety, do najmłodszych druhów należą: Paweł Safiański, Michał Bzorek,
Krzysztof Snopek. Jednostka posiada wóz bojowy średni,
wiekowy już samochód, bo 40-letni, ale doposażony w miarę dobrze. – To dzięki temu, że jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - wyjaśnia komendant. -Gmina
dokłada nam część pieniędzy, część otrzymujemy z ministerstwa, z KRSG.

Spacerkiem po ulicy
Sołtys Danuta Bień pokazuje budynek dawnej remizy i
Dom Ludowy z 1926 roku w Rynku. W ostatnich latach został
odnowiony. Obecnie na górze mieści się tu biblioteka, na
dole pomieszczenia socjalne. Naprzeciw szkoły widać stary budynek. Dawni właściciele chcą go sprzedać, wyjechali
stąd do Irlandii i dom pustoszeje w samym centrum Rynku.
Za to budynek szkoły został ładnie odnowiony z pieniędzy
unijnych, z Funduszu Szwajcarskiego. - Wykorzystujemy, co
się da, by jak najwięcej odnowić – mówi sołtys. – Chcemy też
odremontować kapliczkę, gdy tylko znajdziemy środki unijne. Na obiekty sakralne nie możemy skorzystać z Funduszu
Sołeckiego.
Za szkołą znajduje się chyba najmniejszy budynek, jednoizbowy. Mieszka w nim jeszcze Maria Słapek, ma już około 90 lat. Obecnie jest u córki w Skarżysku - Kamiennej.
Po prawej stronie, poniżej kościoła, był dawniej Dom Nauczyciela. Mieszkał w nim strażak Marian Batóg, który zmarł
w ubiegłym roku. Teraz pomieszczenia wynajmują cztery rodziny.
Dalej widać kościół. Proboszczem od 2001 roku jest
ksiądz Mirosław Frączek, bardzo aktywny, dużo zrobił w kościele. Położył nowy dach, wymalował w środku, odnowił kaplicę. Problem stanowi jeszcze podłoga, ale na to potrzebne
są spore środki.
Jesteśmy przy ulicy Kleparz, na wprost widać dawną organistówkę. Na razie to pustostan, budynek kupiła wdowa
po organiście, która mieszka w domu poniżej. Dalej stoi
budynek, który wynajmuje rodzina Chałupczaków. Kolejny
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dom to też pustostan, ma wielu współwłaścicieli. Rodzina
Skrzyńskich, która mieszka obok, chciałaby go kupić, ale nie
może się porozumieć z właścicielami.
Dalej budynek Domu Ludowego od tyłu, od strony ulicy
Kleparz. Obok, po lewej stronie, ładny budynek Adama Walerowicza. Jego córka Monika śpiewa w berlińskiej operze.
Gdy przyjeżdża do rodziców, zawsze uświetnia swoim śpiewem sumę lub inną uroczystość.
W kolejnym drewnianym budynku mieszkała dawniej
rodzina Grzesiaków i Szymańskich. Dom został sprzedany
właścicielowi sklepu „Groszek”.
– Bardzo się zmienił Lasocin w ostatnich latach – mówi
Gustaw Bzorek, sołtys w latach 1998 - 2002, który mieszka
przy ulicy Kleparz. – I to na korzyść pod każdym względem.
Gdyby wstali z grobów dawni mieszkańcy, nie poznaliby Lasocina. Cały Rynek jest pięknie odnowiony, położono asfalt
na pobliskich uliczkach.
Budynek z wysoką podmurówką przy ulicy Ożarowskiej
ma kilku spadkobierców. Był w nim dawniej sklep spożywczy,
później mleczarnia wynajęła pomieszczenia na magazyn
paszowy. Obecnie budynek stwarza niebezpieczeństwo, bo
może się zawalić. W głębi jest ciekawy, urokliwy dom z kamienia na lato pana Ścibury. Na stałe nikt w nim nie mieszka. Po drugiej stronie też ładny budyneczek Danuty Pater z
Kielc.
Na Ożarowskiej znajduje się bardzo ładny budynek dawnej zlewni mleka. Był wybudowany po wojnie, społecznie.
Znajdowały się w nim mieszkania, biura. Około 1980 roku
wybuchł pożar. Zginęła zostawiona w środku dziewczynka.
Miejscowy murarz, Józef Bera, położył dach, ale nie ma już
tam mieszkań. Budynek należy teraz do Urzędu Gminy, bo
wspólnota się go zrzekła. - Chcemy go sprzedać, ale nie ma
kupca – mówi sołtys. - Może ktoś będzie chciał go nabyć na
zakład produkcyjny, skup owoców.
Przy ulicy Ożarowskiej znajduje się cmentarz, są mogiły z
1801 roku, najstarsze pochodzą z końca XVIII wieku. Są zaniedbane, bo rodziny wymarły. Dawne groby świadczą o bogatej
historii Lasocina. Jest sporo miejsca na kolejne pochówki.
Po drugiej stronie znajdował się Ośrodek Zdrowia, kiedyś mieścił się tam posterunek milicji. Budynek przeszedł
pod Urząd Gminy. Teraz mieszkają tu rodziny w lokalach
socjalnych. Dalej stoi budynek, w którym znajdowała się
„agronomówka”, gdy w Lasocinie funkcjonowała Gminna
Rada Narodowa. Agronomem był Henryk Górczyński. Teraz
mieszka tu jego córka. Wykupiła z innymi budynek i dba o
to, by ładnie wyglądał.
Na dole są błonia, gdzie od 15 lat odbywają się dożynki. Piękny teren, wszystkim się podoba. Zaciszna kotlinka u
podnóża skał.
Obok znajduje się oczyszczalnia ścieków, bo w Lasocinie
jest wykonana kanalizacja.

str. 22
W drugim kole działała Monika Otyńska, pomagała jej
Anna Duda, która układała wiersze, piosenki, przyśpiewki, a
także Maria Pałka współpracująca ze Spółdzielnią Ogrodniczą w Opatowie. Panie jeździły na dożynki do Wyszmontowa.
Janina Czajka prowadziła także grupę Praktyczna Pani,
czyli kursy szycia, gotowania, wyszywania, pieczenia. Ta inicjatywa podlegała pod GS, były organizowane kursy, działała
wypożyczalnia naczyń. Najpierw siedziba grupy znajdowała
się przy ulicy Biedrzychowskiej, w prywatnym domu, później
w Domu Ludowym.
-A teraz mamy zespół „Lasocianie” – podaje Jadwiga Drabik. -Postanowiłam go założyć, bo mieliśmy piękne tradycje i
chciałam je podtrzymać. Swoją działalność rozpoczęliśmy 8
marca 2015 roku w Dzień Kobiet. Zasponsorowałam stroje
i zadebiutowaliśmy podczas Święta Wiśni w Nowem. Później
braliśmy udział w dożynkach, w Dniach Ożarowa.
W tej chwili zespół jeszcze działa, ale już nie tak prężnie.
Niektóre członkinie nie mogą brać w nim udziału, bo nie pozwala na to praca, inne mają żałobę. Założycielka wierzy jednak, że zespół jeszcze odżyje i wróci do dawnej aktywności. Liczy 8 osób. Są to: Danuta Bień, Dorota Watras, Basia Safiańska, Jadwiga Drabik, Lucyna Jędrzejewska, Anna Safiańska,
Barbara Pałka, Maria Pietras. W repertuarze zespół ma skoczne kawałki, wolne, w tempie walca, między innymi popularną
piosenkę „Lasockie chłopoki”. Brał udział w konkursie kolęd
i pastorałek w Opatowie, gdzie otrzymał wyróżnienie. Zespołem kieruje Teresa Opałka z Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury w Ożarowie.
W Lasocinie działa również Klub Seniora, którego członkowie spotykają się w każdą środę w szkole. -Ostatnio wykonywaliśmy serduszka walentynkowe – mówi Teodozja Krawczyk.

Od lewej w pierwszym rzędzie: sołtys Danuta Bień, były sołtys Gustaw
Bzorek, Janusz Bera, Irena Safiańska, Jadwiga Kasza, Barbara Stefańska, Teodozja Krawczyk; drugi rząd od lewej – Henryk Drabik, Małgorzata Ptak, Andrzej Jędrzejewski, Dorota Watras.

Aktywność w cenie
W latach 60., jak w mało której miejscowości, działały w
Lasocinie dwa Koła Gospodyń Wiejskich. Pierwsze tworzyły: założycielka Janina Czajka, Irena Safiańska, Bogumiła
Safiańska, Regina Nowacka, Halina Domaradzka, Urszula
Embinger, Henryka Jędrzejewska. Kobiet działało dużo, powstały więc dwa koła. -Śpiewałyśmy piosenki na każdą okazją – wspomina pani Henryka.

Od lewej strony: Henryk Celiński, Barbara Safiańska, Józef Bera, Jadwiga Drabik, Henryka Jędrzejewska.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne STYCZEŃ - MARZEC 2019

23 str.

LASOCIN
Miejsca, których już nie ma

– Nie ma już wiatraka, który najpierw znajdował się na
ulicy Biedrzychowskiej u Zygmunta Podgórskiego - wspomina Barbara Safiańska. -To był wiatrak, którego ruchome
śmigła zawsze ustawiano do wiatru. Robiliśmy ospę, kaszę.
Stąd nazwa „kaszarze”. Piekliśmy chleb z własnej mąki.
W prywatnym domu znajdowało się przedszkole. Była
też poczta, która najpierw mieściła się w domu Mieczysława
Safiańskiego, naprzeciwko sklepu, a później została przeniesiona do budynku OSP.
- Za mojego dzieciństwa, 50 lat temu, w Lasocinie znajdowała się Gromadzka Rada Narodowa, Ośrodek Zdrowia,
w którym pracował lekarz, pielęgniarka, stomatolog, Posterunek Milicji, mleczarnia – wylicza Dorota Watras. – Była też
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska zajmująca się
sprzedażą węgla, środków ochrony roślin, skupem zwierząt.
Był jeszcze sklep obuwniczy, spożywczy, gospodarczy, tekstylny, Klub Rolnika, który powstał na gruncie Praktycznej Pani.
Mieliśmy tam pierwszy w tych latach telewizor. To, czego potrzebowaliśmy, znajdowało się na miejscu. W latach 70., gdy
tylko zabrali nam GRN, wszystko zaczęło się sypać.
Barbara Safiańska pracowała na poczcie, ludzie tu przyjeżdżali z okolic. Do 1986 roku działała Spółdzielnia Inwalidów, w której szyto rękawice. Dyrekcja znajdowała się w
Opatowie, na miejscu pracą kierowała brygadzistka Czesława Szymańska. Roboty było na dwie zmiany. Po Spółdzielni
Inwalidów dopiero powstała piekarnia.
-Mieliśmy u nas kilka sklepów – wspomina sołtys Danuta Bień. -Halina Rolecka pracowała w sklepie tekstylnym,
odzieżowym, Kazimiera Majewska w obuwniczym, później
w spożywczym, moja mama Halina Banczarowska też pracowała w spożywczym, i Renia Mendyk, i Halina Religa. Z
kolei Feliks Pęczek i Wacław Drabik sprzedawali w żelaznym.
Wiele osób pracowało w bazie magazynowej w GS.

Odeszli od nas
W ciągu ostatnich 20 lat zmarło już wiele osób: lekarz
Mieczysław Jopek, nauczycielka, kierowniczka szkoły Anna
Duda, Marian Bieńka - gajowy od lat 50. XX do XXI wieku,
sołtysi - Stefan Dziuś, Antoni Safiański, który pełnił tę funkcję
17 lat, społecznicy - Józef Wawrzasek, Jan Pałka.
-Bardzo mnie wspierał w pracy społecznej,
we wszystkich pracach
związanych z porządkami,
organizacją zajęć – mówi
pani sołtys. - Bardzo mi
brakuje męża. Rada Sołecka zobowiązała się, że
będzie mi pomagać. Zgodziłam się po raz kolejny kandydować do Rady
Miasta i na sołtysa. Liczę
na współpracę z mieszPani sołtys z portretem swego męża
Włodzimierza Bienia, który zmarł w kańcami, z Radą Sołecką,
z jednostką OSP. Sporo
2018 roku w wieku 65 lat.
mnie wspiera komendant,
kolega Andrzej Jędrzejewski. To moja prawa ręka.
Włodzimierz Bień, mąż pani sołtys, był fundatorem trzech
feretronów w parafii, chorągwi, które nosi się podczas uro-

czystości kościelnych, głównie Bożego Ciała. Przedstawiały
papieża, Matkę Boską Częstochowską, patrona parafii św.
Michała Archanioła. Znajoma zakonnica z Sandomierza wykonała je na prośbę pana Włodzimierza.
– To był człowiek
wręcz nieoceniony, jeśli chodzi o prace społeczne – wspomina
pana Włodzimierza
komendant Andrzej
Jędrzejewski. - Nie
trzeba go było namawiać do niczego, sam
brał się za robotę.
Gdy na Rynku miała
być uroczystość, nie
patrzył na to, czy jest
Komendant Andrzej Jędrzejewski z portretem Antoniego Tuderka, budowniczego deszcz, chłód. Przyremizy, komendanta OSP. Pan Antoni zmarł chodził i pomagał.
przed trzydziestu laty w wieku 65 lat.
Grabił, dbał o żywopłot, to już zawsze miał na swojej głowie. Gdy organizowano dożynki gminne, Włodek był zawsze pierwszy do pomocy. Nie pytał, czy jest potrzebny, czy nie. Przychodził sam
z własnej inicjatywy. Chociaż przybył z gminy Klimontów,
tutaj się czuł jak mieszkaniec Lasocina. Był człowiekiem,
który pomagał wszystkim, bez wyjątku.
- Tworzyli taką paczkę, Watrasy, Bieniowie, Kołodziejczyki – dodaje Dorota Watras.

Nasi seniorzy
Do osób najstarszych w Lasocinie należą: 94-letni Mieczysław Bieńka, 91-letnia Zdzisława Celińska, Wacława Tuderek, żona Antoniego.
-Rodzice zatrudnili się w szkole podstawowej – opowiada syn pani Zdzisławy, Henryk Celiński. - Mama jako sprzątaczka, tata Józef, który już nie żyje, jako woźny, palacz.
- Od 1968 do 1988 roku mąż pracował jako organista
– mówi żona Tadeusza Krawczyka, Teodozja. - Mieszkaliśmy w organistówce, poniżej kościoła. Najpierw pracował
z księdzem Eugeniuszem Cieślikiem, potem ze Stanisławem
Nyczem, później był proboszcz Krzysztof Maziarz i Mirosław
Frączek. Mój mąż pochodził z Przedborza nad Pilicą. Przyjechał najpierw do Sobótki, skąd ja pochodzę. Tam pracował ksiądz Cieślik i gdy przeszedł do Lasocina, to my za
nim przyjechaliśmy. Mąż grał na starych organach. Teraz
od paru lat są już nowe. Na chórze śpiewała Helena Piotrowska.
– To była moja ciocia, żona brata mojej mamy – dodaje
pani sołtys. – Zastępowała cały chór. Przed Krawczykiem
jako organista pracował Tadeusz Bucior i wtedy działał
chór. Myśmy należały do niego. Ruszałyśmy dużą wajchą,
by grały organy. Potem przyszedł ksiądz prefekt Florian Rafałowski, proboszczem był ksiądz Józef Jędrasik. Rafałowski utworzył chór kościelny, wydrukował nam zeszyty z pieśniami. Był aktywny, pracował z młodzieżą jak nauczyciel.
Marian Religa był też społecznikiem, jego żona pracowała w sklepie, a on jako listonosz. -Bardzo dużo i często
pomagał nam w Radzie Sołeckiej – mówi pani sołtys. -Teraz
jego syn Dariusz jest w Radzie i nas wspiera.
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Murarz domy buduje...
Murarz Józef Bera, który remontował uszkodzenia po pożarze w mleczarni, modernizował i budował cały Lasocin.
-Szkołę parę razy remontowałem, budynek po byłej gminie,
później budynek Spółdzielni Inwalidów, która szyła rękawice,
piekarnię – wylicza. – Wykonywałem usługi w Kółku Rolniczym. Całą ulicę Ożarowską budowałem i remontowałem.
Do Lasocina przyszedłem jesienią 1959 roku z żoną, bo
miała tu dom rodzinny. Budowy rozpocząłem, gdy zdobyłem uprawnienia budowlane w Opatowie. Wszystko robiłem od fundamentów. Nie tylko sam, bo zatrudniałem wiele
osób. To były moje młodzieńcze lata, gdy pracowałem przy
kościele. Pamiętam, jak wszystko tworzył po froncie ksiądz
Józef Jędrasik. Były problemy z blachą, on to załatwiał. Budowę kościoła zaczęto przed wojną, wojna przerwała prace.
Ksiądz Jędrasik był myśliwym jak obecny proboszcz Mirosław Frączek.
W Lasocinie pracowało dwóch szewców: Feliks Rzepka
i Józef Kasza, który zmarł w 1994 roku w wieku 64 lat. -W
domu naprawiał buty, najczęściej zamki, fleczki – opowiada
synowa Józefa Kaszy, pani Jadwiga. -Robił też nowe na miarę, ludzie kupowali. Miał specjalne urządzenia: drewniane
kopyta, prawidła, specjalne młotki, dłuta, nici, dratwy, gwoździki, kleje.
Feliks Rzepka też był dobrym szewcem, słynął na okolicę.
Jego wnuczka, Beata Wiater, jest obecnie zastępcą dyrektora
szpitala w Sandomierzu i ordynatorem laryngologii. Wybudowała tutaj dom. Jego córka, Barbara Bażant, też przyjeżdża i latem, i zimą, żeby odpocząć.
-Moja mama była krawcową, samoukiem – mówi Dorota
Watras. -Pamiętam, jak obszywała trzy czwarte Lasocina i
pobliskie okolice. Najczęściej szyła sukienki, spódniczki, bluzeczki, garsonki i kraciaste podomki. Każdy przychodził ze
swoim materiałem. W domu maszyna stała. Szyła do lat 90.
Krawcową była także Anna Rzeźnicka, z powołania, samouk. Trochę wolniej szyła, ale też kobiety do niej przychodziły. Krawcem męskim był Józef Kwieciński. Szył spodnie,
ubrania, marynarki, garnitury, kożuchy. Pracował do lat 80.
-Mój wujek, Marian Drabik, prezesował mleczarni – o
jej założycielu opowiada Barbara Safiańska. -Pracowali tam:
Michał Bzorek, ojciec Gustawa, Tadeusz Karwata, mój tata
Tadeusz Safiański, Leonard Jędrzejewski, Mikołajek z Nowego, Czesław Chałupczak, Antoni Safiański, Marian Tomalski.
Mieczysław Banczarowski. Pamiętam, jak byłam dzieckiem,
to chodziłam do mleczarni. Była tam taka duża zlewnia.
Wspomina, że w mleczarni uczyła się liczyć na liczydłach.
Podliczano na nich wykazy, wypłaty. Jako dziecko przesiedziała przy tych analizach. Zaczynając pracę w latach 90.,
każdy dziwił się, że jeszcze ktoś potrafił liczyć na liczydłach.
Pamięta deputaty mleczne, duże konwie mleka, paszę wydawaną dla zwierząt.
Do czasu pożaru mleczarni, na górze znajdowała się
część biurowa, mieszkalna, na dole – produkcyjna. Potem
czynna tu była jedynie zlewnia, która istniała do lat 90.
Mąż pani Doroty, Henryk Watras, połowę Lasocina znał
jak własną kieszeń pod względem hydrauliki. Nadal prowadzi podobne usługi. Można zadzwonić w nocy o północy.
Gdy woda cieknie, on przychodzi i naprawia.
-Rysiek Kołodziejczyk zajmował się murarką – podaje
Dorota Watras. – W wielu domach zakładał centralne ogrze-
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wanie, to on zabudowywał łazienki, kładł płytki,
tynkował. Dużo robót
murarskich wykonywał
w Lasocinie. Zmarł przed
dwoma laty w wieku 65
lat.
-Bardzo dobrze będę
go wspominać do końca
życia, bo tak znakomicie
odnowił mi dom i tak dokładnie robił to, o co go
prosiłam, jak żaden inny
fachowiec – wspomina
Ryszarda Kołodziejczyka
Małgorzata Ptak. -Jemu
zawdzięczam to, że
mam bardzo ładną łaSafiańska z panią sołtys z piękzienkę, założony daszek Irena
nymi wyrobami wykonanymi na szydo piwnicy, położone
dełkach.
tynki. Kołodziejczyk to
dokończył po innych „fachowcach”. Gdyby nie on, mój dom
nie wyglądałby tak pięknie w środku. Ta najstarsza chałupa
przy Rynku zawdzięcza mu naprawdę dużo.
-Wszystko wykonałam ręcznie, cudeńka wielkanocne, jajeczka, aniołki, serwetki, koszyczki wielkanocne. Robię ręcznie
i krochmalę, bo trzeba to usztywnić. Zaczęłam je wykonywać,
gdy miałam 16 lat. Najpierw obrabiałam chusteczki do nosa
z płócienka delikatnego. Synowa kiedyś mi pokazywała serwetkę. Powiedziałam jej, że mogę zrobić podobną. Zdziwiła
się bardzo, że mam takie zdolności.

Spacerkiem po ulicy (2)
Rodzina Budziszewskich mieszkała w Rynku pod numerem10. Wszyscy już zmarli, teraz właścicielem budynku jest
Józef Piotrowski. -To mój wujek – mówi pani sołtys. - Obok
postawił się jego syn.
Rynek 8. To zabytkowy budynek, wejście ma z dwóch stron.
Wcześniej mieszkali tu państwo Dąbrowscy, teraz mieszkają
państwo Otrębowie. Następny budynek jest po Roleckich,
mieściła się w nim kasa.
Rynek 12. Mieszka tu Małgorzata Ptak. – Doprowadziłam
wodę, kanalizację, mam małe centralne ogrzewanie - mówi.
Mistrz murarski opowiada, że od 1963 roku budował, remontował wszystkie budynki w Rynku, obok których przechodzimy. Największym wyzwaniem była budowa kościoła. Wiele
osób przy nim pracowało,

Murarz Józef Bera z synem Januszem przed kościołem

Żona organisty Tadeusza Krawczyka, Teodozja przed „organistówką”.
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W Domu Nauczyciela mieszkał wieloletni prezes GS Marian Batóg. –Dom Nauczyciela też budowałem – pokazuje
Józef Bera.
–Tu mieszkałam i wychowałam czworo dzieci: Anię z
1963, Kasię z 1968, starszego syna z 1974, młodszego
Michała z 1983 roku. Ania wyszła za mąż za Mieczysława
Safiańskiego, Kasia mieszka we Wlonicach, nazywa się Rożmiej.

budynki gospodarcze. Pamiętam je, gdy przychodziłam tu
jako dziecko. Dziadek miał dużo owiec. Po drugiej stronie
jest ogród plebański. Zawsze pachniało owocami. Tu mieszkała potem mamy siostra z wujkiem.

Młode pokolenie
-Mam w wózeczku córeczkę Martusię, która dopiero zaczęła trzeci miesiąc i jest najmłodszą mieszkanką Lasocina –
mówi pani Monika. -Będzie promować nasz Lasocin. Babcia
odeszła z synem Radosławem, który ma rok i pięć miesięcy.
Jestem rodowitą mieszkanką Lasocina. Tutaj radzę sobie dobrze. Nie ma jak na wsi. Wszystko na miejscu, przedszkole,
szkoła.
A.Nowak

Przed dawnym rodzinnym
domkiem Henryka Jędrzejewska, ulica Kleparz 4.

Barbara Safiańska przed studnią na
podwórku.

– Jako mała dziewczynka brałam wodę ze studni o głębokości około 30 metrów. Tu mieszkali moi dziadkowie, Helena i Andrzej Chałupczakowie. Moja mama, która tu się
wychowała, w czasie wojny mieszkała w piwnicy. Dom został
zburzony, gdy trwały bombardowania. A tu znajdowały się

Publiczny Zespół Szkoły
i Przedszkola w Lasocinie
Historia szkoły
Rok założenia szkoły: 1837. Założyciele: Jan Wierzbicki - dziedzic Dębna i Lasocina, Józef Kuczkowski - pleban
Lasocina, Marcin Malewski - burmistrz, Grzegorz Kamiński,
Józef Mularski - radcy Lasocina. Szkoła mieściła się w Rynku
obok kościoła, w budynku drewnianym krytym strzechą. W
szkole była jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela.
Do I wojny światowej kierownikami szkoły byli: Niezgodziński,
Wroński i Słoma.
Po I wojnie światowej kierownikiem 5-oddziałowej szkoły
został wielki społecznik Władysław Kusiak. Nauczycielami byli:
Danek i Szymański. Nauka odbywała się nie tylko w szkole,
ale również w wynajętych budynkach przy ulicach Biedrzychowskiej i Dolnej. Z inicjatywy kierownika Kusiaka oraz dzięki pomocy miejscowej ludności zbudowano Dom Ludowy, do
którego w 1926 roku została przeniesiona szkoła. Na górze
znajdowały się trzy sale lekcyjne, kancelaria i biblioteka. Od
1924 roku do wybuchu II wojny światowej kierownikiem szkoły był Henryk Prokop. W okresie II wojny światowej szkoła była
nieczynna. Nauka odbywała się konspiracyjnie w prywatnych
mieszkaniach. Tajne nauczanie prowadziły Anna Siejka i Eugenia Fornalska.
W pierwszych dniach wyzwolenia, w maju 1945, szkoła
wznowiła działalność. Do wakacji kierownikiem był Nodzyński, nauczycielkami: Anna Siejka, Anna Skowierzak i Irena
Jędrasik. W okresie wakacji Nodzyński wyjechał na ziemie
zachodnie, funkcję kierownika objął Józef Duda, a nauczycielkami były: Anna Siejka i Lucyna Kauliska. Warunki pracy
były ciężkie. Do szkoły uczęszczało 250 uczniów z Biedrzycho-

Dzieci na ulicy Kleparz. 10-letnia Lenka Szymańska i jej
9-letni brat Kuba. Występują
w zespole szkolnym. Bardzo
uzdolnione.

Monika Jarosz i jej siostrzenica,
Ewelina Pacuła, rodowite mieszkanki Lasocina.

wa, Dębna, Tadeuszowa, Janowa, Szymanówki i Lasocina. Za
kierownictwa Józefa Dudy w latach 1949-1955 wybudowano
obecny budynek szkoły. Znajdowało się w nim 6 sal lekcyjnych, kancelaria, biblioteka, sala do zajęć praktycznych, sala
gimnastyczna i kuchnia. Wielki wkład w szerzenie oświaty
wniosła nieżyjąca już nauczycielka Anna Duda, która prowadziła zespół teatralny, a także pisała różne inscenizacje i teksty
piosenek.
Od 1971 roku na skutek likwidacji szkoły w Nowem zaczęto dowozić dzieci do szkoły w Lasocinie. Po likwidacji szkoły
w Dębnie w 1976 roku podobny los spotkał dzieci z Maruszowa, Dębna, Biedrzychowa. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli:
Antoni Dąbrowski i Danuta Mroczek.

Historia przedszkola
Rok założenia: 1 września 1946. Pierwszą wychowawczynią była Stanisława Ceglarska, a po niej Helena Markiewicz.
Początkowo przedszkole mieściło się w lokalu, który był własnością kościelną - dziś jest częściowo rozebrany.
W latach 1956-1986 wychowawczynią, a jednocześnie
kierownikiem przedszkola, była Janina Podgórska. W listopadzie 1965 roku przedszkole zostało przeniesione do domu
pana Frączka na ulicę Tarłowską, a w 1975 do Domu Ludowego.
Po przejściu pani Podgórskiej na emeryturę dyrektorką
przedszkola w latach 1986-1999 była Bożena Łątka. Kolejnymi dyrektorami były panie: Jolanta Gołąb i Maria Kobrzycka - Beczek. Od 1 września 2003 roku przedszkole zostało
przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej. Uchwałą Rady
Miejskiej z 2003 roku został utworzony Publiczny Zespół Szkoły
i Przedszkola w Lasocinie, którego dyrektorem została Helena
Kara, pełniła tę funkcję do końca sierpnia 2018. Następnie
funkcję tę powierzono Teresie Stec. Początkowo w skład zespo-
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łu wchodziła 6-klasowa szkoła podstawowa i dwa oddziały
przedszkolne. Obecnie w placówce pracuje 20 nauczycieli.
Większość z nich posiada kwalifikacje do nauczania i prowadzenia, oprócz zajęć przedmiotowych, zajęć specjalistycznych.
Placówka dysponuje własną kuchnią, w której przygotowywane są świeże posiłki dla wychowanków. O czystość i estetykę dba personel obsługi. Przedszkole zachowało dwa oddziały, natomiast szkoła jest ośmioklasowa. Warunki w placówce
są bardzo dobre. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Województwa Świętokrzyskiego wykonano plac zabaw, ogrodzenie i chodniki, a generalny remont szkoły ze środków gminy i Funduszu Norweskiego.
Sale zajęć wyposażone są w nowoczesny sprzęt, zestawy
multimedialne. Działają pracownie: przyrodnicza, matematyczna, komputerowa.

Szkoła i przedszkole w latach w latach
2014-2019. Baza lokalowa
Każda sala jest wyposażona w pomoce multimedialne,
projektor, laptop, tablicę interaktywną. Uczniowie i przedszkolaki poza salami lekcyjnymi mają do dyspozycji salę
gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę, pracownię komputerową
i „magiczny dywan”, stołówkę szkolną z zapleczem kuchennym, boisko szkolne przystosowane do gry w piłkę nożną i
siatkówkę, plac zabaw z urządzeniami do fitnessu oraz salę
do zajęć rewalidacyjnych.
W sierpniu 2017 roku placówka została doposażona w
pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, chemicznej,
geograficznej oraz pracowni komputerowej i oświetlenie ledowe.
W szkole poza tradycyjnymi lekcjami odbywają się cykle
zajęć o różnorodnej tematyce, które w ciekawy sposób uatrakcyjniają naukę i pomagają przyswoić wiedzę.
Przedszkolaki w czasie pobytu w placówce uczestniczą w
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zajęciach dydaktyczno-wychowawczych i zajęciach języka angielskiego, a zerówka również w zajęciach religii. W grupie
starszej wprowadzono innowacyjne zajęcia - naukę gry w szachy.
Organizowane są tematyczne dni: Drzewa, Kredki, Czekolady, Wody, Zabawek, Uśmiechu, Lekarza itp.
W tradycję PZSiP w Lasocinie wpisały się już coroczne pikniki, które cieszą się dużym zainteresowaniem środowiska.
Organizowane są przy współpracy dyrekcji, Rady Rodziców,
sponsorów, przyjaciół szkoły, nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, uczniów i przedszkolaków oraz
społeczności lokalnej. Celem imprezy jest zintegrowanie rodziców, dzieci i nauczycieli, włączenie rodziców do aktywnego
uczestnictwa w spotkaniu i zabawach oraz upowszechnianie
sportowego, zdrowego stylu życia.
Uczniowie, przedszkolaki i nauczyciele chętnie promują
placówkę i biorą udział w różnych imprezach: Marszu Szlakiem Legionów Polskich, Biegu Niepodległości, Europejskim
Tygodniu Sportu, Święcie Kwitnącej Wiśni w Nowem, Dniach
Ożarowa, 95-leciu powstania OSP w Lasocinie, Dożynkach
Gminnych w Lasocinie, Pikniku Integracyjno – Sportowym w
Ożarowie.

Zajęcia aktywizujące „60 plus”
Nasza placówka idzie z duchem czasu. Jest uznawana za
centrum kulturalne środowiska wiejskiego. Dyrektor i pracownicy postanowili poszerzyć dotychczasową ofertę i jeszcze bardziej otworzyć podwoje szkoły dla mieszkańców środowiska
lokalnego poprzez organizację popołudniowych zajęć aktywizujących. Celem ich jest integracja mieszkańców.
W ofercie zajęć znajdują się: fitness, spotkania z dietetykiem, rehabilitacja, rękodzieło, papieroplastyka, nauka obsługi komputera i podstaw języka angielskiego, spotkania andrzejkowe, kulinaria, wycieczki rowerowe i wyjazdy do teatru.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Edwarda Szylki
Dyplom stypendystki
Prezesa Rady Ministrów dla Malwiny
Malwina Kowalska, uczennica
klasy III LO, znalazła się w gronie
130 najlepszych uczniów z województwa świętokrzyskiego wyróżnionych stypendium Prezesa Rady
Ministrów za wybitne osiągnięcia
edukacyjne. Uroczystość wręczenia
dyplomów odbyła się 6 lutego w
siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Akty przyznania
stypendiów w imieniu Prezesa Rady
Ministrów wręczyli świętokrzyski
wicekurator oświaty Katarzyna
Nowacka i pełnomocnik wojewody świętokrzyskiego Wiktor Michał
Kowalski. Gratulujemy Malwinie.
Trzymamy kciuki za 100 % na maturze i życzymy dalszych
sukcesów edukacyjnych.

mie udział w etapie ogólnopolskim. Drugie miejsce zajęły
prace Wiktorii Jagodzińskiej (7 a SP) oraz Kornelii Kowalskiej
(III gimnazjum). Trzecie miejsce zajęła praca Kornelii Tużnik,
a wyróżnienie otrzymała Kamila Kwiecień (obie z klasy 7 a
SP). Laureaci odbierali nagrody w obecności rodziców oraz
opiekuna – Anny Wilczak.

Znawcy Ewangelii św. Jana

Świetlica szkolna
w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym
Świetlica szkolna wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Mistrz recyklingu Maks porządkuje odpady”. Ma on na celu kształtowanie prawidłowych postaw
proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów. Zgłoszeni do niego zostali chętni uczniowie kl. V c, uczęszczający na zajęcia świetlicowe.
Zmagania rozpoczęły się od przeprowadzenia lekcji według
scenariusza „Ochrona zasobów naturalnych, gospodarka
obiegu zamkniętego i recykling”. Kolejnym etapem konkursu było rozwiązywanie gier edukacyjnych w aplikacji Flash
oraz udzielenie odpowiedzi na formularzu zgłoszeniowym
na 10 pytań zamkniętych. Wybrany ekozespół odpowiedział
również na pytania otwarte w wybranych przez siebie formach, np. pracy plastycznej, pliku wideo, plakatu lub ekologicznej księgi. Opiekunowie wraz z uczestnikami opracowali
scenariusze. Na odbywających się cyklicznie spotkaniach
uczniowie tworzyli prezentacje, wykonywali prace plastyczne, skonstruowali robota z zebranych przez siebie surowców
wtórnych i ćwiczyli scenki do wideo plików. Wykonane prace
zostały przesłane na adres organizatora – Fundacji „Chlorofil”.
Opiekunowie konkursu: R. Kowalska, Z. Dudek,
J. Piotrowska, K. Wójcik

„Poznajemy Ojcowiznę”
14 marca w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK
im. S. Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się
uroczystość ogłoszenia wyników etapu wojewódzkiego
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Wśród laureatów z naszej szkoły
znaleźli się: Jan Czuba i Jakub Jopek (obaj z klasy 6 b SP),
których praca zdobyła I miejsce w etapie wojewódzkim i weź-

Diecezjalne Konkursy Wiedzy Biblijnej są tradycyjnie niezwykle popularne wśród uczniów naszej szkoły. Tegoroczna
XXI edycja Konkursu „Z Biblią w Trzecie Tysiąclecie” poświęcona jest Ewangelii według św. Jana. 20 marca w Gimnazjum
w Ćmielowie odbył się etap dekanalny rywalizacji. Naszą
szkołę reprezentowali: w kategorii klas IV – VI Małgorzata
Łapińska z klasy IV c, która zajęła III miejsce (opiekun Grażyna Granat) oraz Dominika Knapik z klasy V d (opiekun Justyna Jurys), która zajęła I miejsce w dekanacie ożarowskim
i weźmie udział w finale diecezjalnym. W kategorii uczniów
starszych nasi reprezentanci to Bartłomiej Skoczylas z klasy III
B gimnazjum, który zajął IV miejsce, i Nicolas Ziarko z klasy
VIII b - III miejsce (opiekun Grażyna Granat).

I miejsce dla zuchów z Szylki w Powiatowym
Festiwalu Piosenki Harcerskiej
23 marca zuchy należące do Słonecznej Gromady zaprezentowały się na harcerskim spotkaniu artystycznym organizowanym przez Komendę Hufca ZHP Opatów. W przemiłej
atmosferze w powiatowym przeglądzie zespołów wokalno instrumentalnych, zespołów wokalnych oraz solistów zuchy
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grywkach na podium stanęły następujące zespoły: w grupie
starszej I m. klasa II LO, II m. klasa III A, III m. klasa III B; w
grupie młodszej I m. klasa VI c, II m. klasa VI b, III m. klasa
VI c.
Wyniki Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Patrona Szkoły: w
młodszej grupie zwyciężyła kl. VII b, w starszej grupie zwyciężyła kl. III B.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
obejrzały łącznie 33 występy. Po blisko pięciogodzinnych
prezentacjach jury udało się na naradę. Nasi uczniowie z
klas I-III w kategorii zespół wokalny „wyśpiewali” miejsce I.
Naszej sobotniej imprezie towarzyszyły okrzyki radości, łzy
wzruszenia, a przede wszystkim dobra zabawa.
Druhny: M. Wnuk, T. Nogaj, K. Wójcik

Warsztaty stomatologiczne
25 marca uczniowie
klas edukacji wczesnoszkolnej
uczestniczyli
w
warsztatach
stomatologicznych. Zajęcia składały
się z części teoretycznej i
praktycznej. Na wstępie
grupa uczniów z klasy II
a przedstawiła scenkę pt.
„Baba Jaga u dentysty”, potem dzieci zastanawiały się, co
jeść, żeby ich zęby były zdrowe i piękne. Uczniowie z poszczególnych klas obejrzeli bajkę lub film instruktażowy dotyczący higieny jamy ustnej - a także wysłuchali rad, jak
zadbać o piękny uśmiech. W części praktycznej wskazówek
udzielały lekarz stomatolog Renata Drzazga i Leokadia
Idziak. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób posługiwać się
nicią dentystyczną, szczoteczką do języka oraz jak prawidłowo myć zęby. W ćwiczeniach praktycznych, pod fachowym
okiem stomatologa, chętnie uczestniczyli wszyscy biorący
udział w warsztatach. Wyrabianie nawyków prozdrowotnych
wpisuje się w szereg działań promujących zdrowy styl życia,
które realizują nauczyciele i uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej.
Jadwiga Lis

Konkurs piosenki angielskiej „English Song”
Wśród uczniów klas II i III odbył się konkurs piosenki angielskiej. I miejsce zajęła Zuzanna Gorazda, II miejsce Kaja
Zając, a III Zuzanna Podolecka.

Dobry start naszych uczniów na etapie gminnym 42. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. W grupie młodszej II miejsce zajął
Bartłomiej Liwiński, uczeń klasy III A gimnazjum, natomiast
w grupie uczniów szkół średnich I miejsce zajął Piotr Pietras,
II miejsce Malwina Kowalska, III miejsce Natalia Kowalska
- uczniowie naszego liceum. Wyżej wymieniona czwórka będzie reprezentowała nas na etapie powiatowym. Na zakończenie turnieju nagrody i drobne upominki wręczał Burmistrz
Ożarowa Marcin Majcher.

III miejsce w Wojewódzkim Półfinale
Dziecięcej Piłki Ręcznej
„Horyzonty aktywności fizycznej – dziecięca piłka ręczna”
to akcja realizująca Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej, który skierowany jest do uczniów
klas I-III szkoły podstawowej. Jego główny cel to wspieranie
świętokrzyskich szkół w zakresie podnoszenia jakości zajęć
wychowania fizycznego.
27 marca uczniowie klasy III a wykazali się świetną
sprawnością fizyczną podczas Turnieju Półfinałowego Dziecięcej Piłki Ręcznej, który rozegrał się w Kunowie. Głównymi
koordynatorami naszej drużyny byli nauczyciele: Kinga Wójcik i Artur Kaczor. Po ciężkim dniu zmagań nasi sportowcy
świętowali sukces, zajadając przepyszną pizzę.

Turnieje o Puchar Patrona Szkoły
Rekordowa liczba
zespołów, bo aż 17,
uczestniczyła w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Patrona Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie. Zmagania odbywały się
w czterech grupach.
Po bardzo zaciętych i
emocjonujących rozSamorządowe pismo społeczno-kulturalne STYCZEŃ - MARZEC 2019
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zapalenie wątroby typu B jest najpowszechniej występującą
na świecie chorobą zakaźną, a najlepszym zabezpieczeniem
jest szczepienie. Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C jest
chorobą rozwijającą się podstępnie, niedającą charakterystycznych objawów przez wiele lat, dlatego bardzo ważna
jest profilaktyka.
Uczniowie mieli również możliwość wysłuchania wykładu
na temat nowotworu skóry, jakim jest czerniak, w ramach
realizacji programu „Znamię! Znam je”. Kluczowym działaniem profilaktycznym jest ochrona przed promieniowaniem
ultrafioletowym, obserwacja zmian skórnych oraz badania
prowadzone przez lekarza dermatologa. Zebrani poznali
ABCDE czerniaka, czyli cechy charakterystyczne, które pomagają w ich rozpoznaniu. W ciągu ostatnich dwudziestu lat
zapadalność na czerniaka zwiększyła się w Polsce aż o ok.
300 %. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wciąż niska świadomość społeczna w zakresie profilaktyki czynników ryzyka.

Zespół Szkół
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Spotkania z dzielnicowym

Cyklicznie w „Skłodowskiej” organizowane są spotkania
z dzielnicowym z Komisariatu Policji w Ożarowie. W tym roku
szkolnym warsztaty odbyły się w lutym w klasach pierwszych
i trzecich LO, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. W klasach pierwszych uczniowie mieli możliwość zapoznania się
z tematem odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny
zabronione, natomiast uczniowie klas starszych przybliżyli
sobie tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzielnicowy Piotr Sałata chętnie odpowiadał zainteresowanym na
pytania dotyczące bezpieczeństwa i zachowania się w miejscach publicznych. Uczniowie pełnoletni, którzy uczęszczają
na kursy prawa jazdy, najczęściej pytali o przepisy prawa
dotyczące kierowania pojazdem.
Na spotkaniu nie zostały pominięte też tematy dotyczące
narkotyków i dopalaczy. Dzielnicowy przestrzegał młodzież
przed lekkomyślnym wyborem, na który decydują się młodzi
ludzie pod wpływem impulsu, emocji, często wskutek namowy innych ludzi. Nie zastanawiają się wtedy nad konsekwencjami swojego postępowania. Niestety, niektórych decyzji nie
da się cofnąć. Piotr Sałata opowiedział młodzieży o nieodwracalności pewnych czynów młodego człowieka, który z
ciekawości sięgnął po raz pierwszy po narkotyk. Podkreślił,
że dobry wybór może uczynić życie ciekawszym, bardziej
wartościowym, a zły… przekreśla szansę człowieka na lepszą przyszłość.
B.G.

Edukacja zdrowotna
12 marca odbyły się
dla uczniów spotkania
edukacyjne z Sylwią Kot z
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w
Opatowie - Wydział Promocji Zdrowia. Uczniowie uzyskali informacje
na temat zagrożenia
zakażeniem wirusowym
- zapaleniem wątroby
typu B i C - w ramach
corocznej realizacji w szkole programu „Podstępne WZW”.
Dowiedzieli się o tym, w jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do zakażenia wirusem oraz o konieczności badań
profilaktycznych. Sylwia Kot zwróciła uwagę, że wirusowe

W. Pastuszka

NASI STYPENDYŚCI
6 lutego Patrycja Pustuła z klasy III LO i Kamil Rzepka z
klasy IV Technikum Informatycznego odebrali dyplomy stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w
Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Nasi laureaci znaleźli się
w gronie 131 stypendystów z województwa świętokrzyskiego. Dyplomy wręczyła wicekurator Katarzyna Nowacka, która pogratulowała nagrodzonym uczniom wysokich wyników
w nauce i wyraziła uznanie dla wytężonej pracy uczniów i ich
nauczycieli.

NA BALU STUDNIÓWKOWYM
5 stycznia, by tradycji stało się zadość, maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego i
Mechatronicznego wytwornym polonezem rozpoczęli swoją
studniówkę. W pierwszej parze w LO szedł dyrektor szkoły
Marcin Stańczyk, potem zastąpił go wychowawca klasy Kamil Krzeszowski.
Po oficjalnym otwarciu poloneza resztę oryginalnego
układu zaprezentowali maturzyści i ich osoby towarzyszące. Zupełnie inną wersję tego staropolskiego tańca pokazali
maturzyści z T I/M, którzy para za parą, hucznie i wesoło, zajęli parkiet sali balowej. Wykonanie obu układów poloneza
zwieńczyły gromkie brawa, po których młodzież dziękowała
za trud wychowania i kształcenia dyrekcji szkoły: Marcinowi Stańczykowi, Anecie Gołyskiej; wychowawcom: Kamilowi
Krzeszowskiemu, Markowi Pękalskiemu, Tadeuszowi Życińskiemu, nauczycielom i oczywiście swoim rodzicom. Słowa
podziękowania płynęły też ze strony rodziców. Dyrektor szkoły Marcin Stańczyk podziękował młodzieży i ich rodzicom
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za ciepłe słowa o pracy jego i nauczycieli, życzył uczniom
udanej zabawy, a po 100 dniach dobrze zdanej matury.
Podobne życzenia zgromadzeni w sali balowej usłyszeli od
burmistrza Marcina Majchera. Zaznaczył on, że nie wątpi
w ich sukces na maturze, bo od wielu lat cieszą go wyniki
uczniów tej szkoły.
Trzeba przyznać, że główni bohaterowie wieczoru prezentowali się wyjątkowo elegancko. Królowały długie wieczorowe kreacje w kolorze bordo, granatu, zieleni i oczywiście
czerni. Panowie w garniturach z muszkami nie przypominali
niepokornych czasami uczniów. Młodzieży w tej wyjątkowej
chwili towarzyszyli nauczyciele, którzy - ku zaskoczeniu maturzystów - dotrzymywali im kroku na parkiecie, nawet w
rytm muzyki klubowej.

UCZNIOWIE NA UNIWERSYTECIE
MEDYCZNYM W LUBLINIE
30 stycznia nauczyciel biologii Aneta Gołyska zabrała
swoich uczniów z klasy I i II Liceum Ogólnokształcącego o
profilu ratownictwa medycznego na zajęcia w Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie. Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie od trzech lat jest szkołą partnerską
Uniwersytetu Medycznego, jedyną w województwie świętokrzyskim. Młodzież „Skłodowskiej” bardzo ceni sobie tego
typu spotkania. Kadra uniwersytecka, studenci, laboratoria
medyczne wprowadzają uczniów w tajniki medycznych nauk
w sposób atrakcyjny i kompetentny, a przede wszystkim odmienny od zajęć lekcyjnych. Na pewno po tego typu ćwiczeniach łatwiej będzie młodzieży świadomie dokonywać
wyboru dalszej drogi kształcenia.

I tym razem uczniowie uczestniczyli w interesujących modułach kształcenia. W Zakładzie Podstaw Położnictwa rozmawiali o „współżyciu w życiu”. Po tych zajęciach: układ
rozrodczy, ciąża i rozwój osobniczy nie mają już żadnych tajemnic dla licealistów. Kolejny moduł kształcenia omawiany
był w Zakładzie Fizjologii Człowieka. Warsztaty pt. ,,Ludzkie
ciało w kilogramach, litrach, procentach” bardzo zaciekawił
uczniów. Tu młodzież przypomniała sobie prawidłowy skład
organizmu oraz odstępstwa od normy. Badała też zawartość
tkanki tłuszczowej oraz wody w organizmie, a także wyliczała
BMI. Ostatnim punktem wizyty była Pracownia Kosmetologii
i Medycyny Estetycznej, gdzie zaznajomiono się z opowieścią
o kroście oraz z ,,czterema kołami pielęgnacji skóry”. Bardzo potrzebne i cenne informacje o tym, jak dbać o ciało,
zostały zapisane i na pewno będą sprawdzone przez uczennice. Nie zapomniano też wspomnieć uczestnikom spotkania, że ciało jest przede wszystkim miejscem dla rozumu,
mądrości i duszy.
Kontakty z kadrą naukową uniwersytetu, ze studentami,
poznanie laboratoriów medycznych i specyfiki pracy w nich
jest doświadczeniem bardzo ważnym dla uczniów ze „Skło-
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dowskiej”. Organizatorka wyjazdu, Aneta Gołyska, poprzez
współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie rozwija
pasje i zainteresowania swoich uczniów i cieszy się z ich zaangażowania i aktywności podczas uczelnianych zajęć.

XV edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy
o Krajach Niemieckojęzycznych
u „Skłodowskiej” w Ożarowie
W zjednoczonej Europie językiem niemieckim posługuje
się bardzo duża grupa ludzi. Dla nas najistotniejszą informacją jest fakt, że to język narodowy naszego zachodniego
sąsiada. Jolanta Kopacz od wielu lat popularyzuje ten język
wśród młodzieży oraz wiedzę na temat życia społeczno politycznego, geografii, historii, kultury oraz turystyki krajów
posługujących się tym właśnie językiem.
Dobra znajomość języka niemieckiego pozwoliła zeszłorocznemu absolwentowi Technikum Informatycznego z ZS
w Ożarowie, Szymonowi Kaczmarskiemu, podjąć studia w
Niemczech. Wielu młodych ludzi wyjeżdża też do pracy w
tym kraju i umiejętność komunikowania się w tym języku jest
bardzo cenna.
4 kwietnia w Zespole Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej – Curie odbyła się XV edycja Powiatowego Konkursu
Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Honorowy patronat
nad tym współzawodnictwem objął Starosta Opatowski Tomasz Staniek.
Celem konkursu, oprócz wyżej wspomnianych informacji, są: integracja z krajami Unii Europejskiej, aktywizacja
uczniów do samodzielnego studiowania oraz poszerzania
swojej wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, poszerzanie
znajomości języka niemieckiego.
W konkursie wzięło udział 10 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu opatowskiego. Do konkursu przystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie, uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie. Do
konkursu uczniów przygotowywały nauczycielki języka niemieckiego: Jolanta Kopacz, Marlena Serwicka, Anna Religa
i Marta Firmanty. Panie oceniały też uczniowskie prace.
Wyniki konkursu: I miejsce Anna Ścibisz (ZS Nr 1 w Opatowie), II miejsce Anna Witkowska (ZS Nr 1 w Opatowie), III
miejsce Klaudia Rzepka (ZS w Ożarowie) i Beata Zybała (ZS
Nr 2 w Opatowie). Wyróżnienie otrzymała też Agnieszka
Krakowiak (ZS Nr 2 w Opatowie).
Nagrody w postaci albumów, ufundowane przez Starostę
Opatowskiego Tomasza Stańka, wręczyli zwycięzcom członek Zarządu Powiatu Opatowskiego Andrzej Gajek i dyrektor szkoły Marcin Stańczyk. Okolicznościowe dyplomy oraz
pamiątkowe kubki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.
Gratulujemy zwycięzcom i już zapraszamy na kolejną
edycję konkursu do ZS w Ożarowie im. M. Skłodowskiej Curie.
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie
Ferie zimowe z Biblioteką w Ożarowie
Ferie zimowe już za
nami. Jak co roku, nasza
placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć
dla dzieci i młodzieży. W
przeciągu dwóch tygodni wraz z naszymi podopiecznymi spędzaliśmy
czas aktywnie, w miłej i
koleżeńskiej atmosferze.
Program ferii był różnorodny. Nie zabrakło zajęć w
związanych z tematyką książki. Wspólnie z dziećmi wybraliśmy się na biegun południowy, aby towarzyszyć ekspedycji Amundsena w zdobyciu bieguna. Poznając opowiadanie
Rafała Witka „Wyprawa na biegun”, sami stworzyliśmy grę
planszową w oparciu o tekst opowiadania. Kolejna książka
Rafała Witka, „Walizka pana Hanumana”, zainspirowała
dzieci do stworzenia własnego filmu animowanego metodą
animacji poklatkowej. Podzieleni na dwie grupy reżyserzy,
stworzyli filmy pt. „Historia o pogodzie” oraz „Zimowy bałwanek”. Na podstawie opowiadania Nathalie Dargent pt.
„Mój przyjaciel Kemushi” dzieci wykonały piękne motyle,
które odzwierciedlają głównego bohatera. Opowiadanie o
motylku Kemushim zostało przedstawione dzieciom za pomocą metody kamishibai, czyli teatrzyku obrazkowego
Podczas zajęć mieliśmy również przyjemność zaprezentować dzieciom roboty Photon. Wspólnie uczyliśmy się kodowania, zaczynając na macie edukacyjnej, a kończąc na
prostych zadaniach, które programowaliśmy dla robotów.
Zabawa była przednia. Dwa tygodnie minęły bardzo szybko. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci miło spędziły czas w
bibliotece podczas zajęć.

mownicy ŚDS za każdym razem udowadniali nam, że ich
kreatywność jest nieograniczona.

Warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci,
czyli jak zrobić własny film animowany
Zajęcia z animacji poklatkowej
zafascynowały dzieci z klasy I B z
ZSO im. E. Szylki w Ożarowie. 13 i
14 lutego w ożarowskiej bibliotece
uczniowie zapoznali się z procesem produkcji filmu animowanego
od pomysłu, poprzez scenariusz i
storyboard, aż do samej animacji.
Działając w dwóch grupach, przygotowali filmy według własnego
pomysłu, wykorzystując tradycyjne
techniki znane z klasycznych animacji: wycinankę i animację
plastelinową.
Zajęcia z wykorzystaniem animacji są wyjątkowe. Pozwalają rozwijać wyobraźnię, pobudzają kreatywność, odkrywają nowe możliwości twórcze. To doskonała zabawa, która
uczy cierpliwości i pracy w grupie. Warsztaty zrealizowano w
ramach współpracy z ZSO im. E. Szylki w Ożarowie, która
bierze udział w programie – Konkurs naukowy dla klas I-III
„Być jak Ignacy”.

Biblioteka dla seniora
Już od października 2018 roku co dwa tygodnie spotykamy się z Seniorami w Dziennym Domu Seniora w Ożarowie. Wykorzystując możliwość wspólnego spędzania czasu,
rozmawiamy o książkach, filmach, nowościach wydawniczych, a także wymieniamy się interesującymi spostrzeżeniami, swoimi pasjami, wrażeniami i doświadczeniami. Poza
dyskusjami, starając się umilić czas seniorom, prowadzimy
ćwiczenia językowe i literackie, które pozytywnie wpływają
na pamięć i koncentrację.

Nowy rok, nowe wyzwania
Nasza biblioteka stale rozwija swoją działalność upowszechnieniową, wprowadza nowe formy pracy z czytelnikiem i książką. Od 1 lutego nawiązaliśmy stałą współpracę
ze Środowiskowym Domem Samopomocy w zakresie biblioterapii. Celem tych działań jest aktywizacja i rozwój domowników w oparciu o tekst literacki.

Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę i mamy
nadzieję, że nasze kolejne spotkania będą równie udane,
jak te dotychczas.

Kodowanie w bibliotece
Spotkanie organizacyjne, oparte na „drzewku wspomnień”, pozwoliło poznać uczestników oraz ich potrzeby.
Podczas kolejnego wspólnie z domownikami „bawiliśmy się”
językiem polskim. Na warsztatach
1 marca wykonywaliśmy zadania oparte na cyfrach i liczbach, zaś 22 marca zarówno uczestnicy, jak i prowadzący
zmierzyli się z państwami europejskimi i ich stolicami. Do-

Warsztaty z kodowania zdecydowanie zaciekawiły uczniów
klasy I B z ZSO im. E. Szylki w Ożarowie. 12 i 13 marca w naszej bibliotece dzieci zapoznały się z podstawami kodowania i
programowania robota Photon.
Pierwszego dnia, wykonując ćwiczenia z bloku „Kodowanie na dywanie”, uczniowie poznali zasady, które obowiązują
przy programowaniu. Nauczyli posługiwać się prostym szyfrem, zaś pracując na macie, z użyciem kolorowych kubeczków, poznawali tajniki kodowania. Dzięki tym ćwiczeniom
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uczniowie rozwijali kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczyli samodzielność, poszerzali wyobraźnię i przygotowywali się do nauki programowania robota Photon.
Dzień drugi warsztatów oparliśmy na pracy z robotami i
tabletami. Uczniowie, podzieleni na trzy grupy, programowali
Photony za pomocą specjalnego programu zainstalowanego
na tablecie. Ich zadaniem było wyznaczenie trasy robota od
pola START do METY i zbieranie po drodze myszek z wydaniem
dźwięku kota. Nie obyło się bez pomyłek, ale mimo wszystko
uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. Odrobinę więcej
emocji przyniosła gra w Bingo z pomocą Photona. Dzięki zabawom z robotem dzieci ćwiczyły orientację przestrzenną, doskonaliły myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz integrowały się
w swoich zespołach. Ponadto ćwiczenia z programowania już w
tym wieku rozbudzają zainteresowania programistyczne.
Warsztaty zrealizowano w ramach współpracy z ZSO im. E.
Szylki w Ożarowie, która bierze udział w programie – Konkurs
naukowy dla klas I –III „Być jak Ignacy”. Dziękujemy zarówno
Pani Ewie za wspaniałą współpracę, jak również uczniom I B za
wspólnie spędzony czas i świetną zabawę.

Spotkanie z Jakubem Skworzem
We wtorek 26 marca odbyły się dwa spotkania autorskie z
Jakubem Skworzem, pisarzem książek dla dzieci i młodzieży.
Pierwsze z nich poświęcone było przyjaźni. Uczestnicy spotkania wysłuchali najpierw treści opowiadania „Księżniczka Adela szuka przyjaciela”. Następnie musieli wykonać trzy zadania,
aby móc zostać przyjaciółmi księżniczki. Pierwszym zadaniem
było pogłaskanie gumowego węża. To wyzwanie okazało się
bułką z masłem. Następnie ochotnicy podchodzili do magicznego worka, by bez patrzenia rozpoznać przedmioty, które się
w nim kryją. W ostatnim zadaniu dzieci musiały udowodnić, że
potrafią ze sobą współpracować. Podzielone na grupy, układały
puzzle z obrazkami z książek o księżniczce Adeli.
Tematem drugiego spotkania była historia Marii Skłodowskiej – Curie. Tytułowa Mania była niezwykle mądrą, lecz także
upartą dziewczynką, która bardzo chciała spełnić swoje marzenia. Towarzyszyliśmy jej od dzieciństwa, poprzez naukę, aż po
zdobycie Nagrody Nobla. Dzieci miały możliwość zobaczyć, w
jaki sposób działa elektrometr, a także przeprowadzić doświadczenie fizyczne z jego udziałem. Wybrani przez autora słuchacze
mogli także wziąć udział w eksperymentach chemicznych, które
wykonywała uczona. Na zakończenie spotkania każdy otrzymał
zakładkę z autografem, jak również mógł kupić książki.
Paulina Gierczak

Z życia Filii bibliotecznej w Lasocinie
Filia biblioteczna w Lasocinie współpracuje z Publicznym
Zespołem Szkoły i Przedszkola w Lasocinie. W ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom” w naszej placówce odbywają się
cykliczne spotkania z dziećmi z klasy „0”.
Obcowanie z książką to skuteczny sposób wychowania
człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego,
który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu. Mądre
książki przynoszą wzorce właściwych zachowań. Dzięki czytaniu i rozmowie o problemach, które porusza książka, dzieci
uczą się odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość
moralna. Potrafią wówczas zastanowić się nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Zatem czytanie lektury to znakomity sposób uczenia dzieci wartości, które pomogą im budować
dobre relacje z ludźmi.

W styczniu w naszej bibliotece
miała miejsce lekcja biblioteczna
dla klas I-III „Szkoła dawniej, dziś
i jutro”, połączona z prezentacją
multimedialną. Podczas projekcji uczniowie dowiedzieli się, jak
wyglądała szkoła w czasach ich
dziadków, poznali m.in. wystrój
klas, przybory szkolne z dawnych
czasów, stroje szkolne, przedmioty
i dawną skalę ocen. Najwięcej emocji wśród uczniów wzbudziły
informacje na temat dyscypliny. Dzieci dowiedziały się o tym,
za co najczęściej uczniowie byli karani i jakie kary stosowano.
Zapoznali się z pojęciami: ośla ławka, koza, łapy. Podsumowaniem lekcji bibliotecznej było wykonanie prac plastycznych
przedstawiających szkołę w przyszłości.
Przy naszej placówce prężnie działa Dyskusyjny Klub Książki. Tworzą go czytelnicy w różnym wieku, których łączy pasja
czytania i poznawania nowych książek. Spotykamy się w bibliotece raz w miesiącu, aby w miłej atmosferze, porozmawiać
o lekturze, wymienić się spostrzeżeniami, podzielić refleksjami,
podyskutować o literaturze, pisarzach, poetach, nowościach
wydawniczych oraz gatunkach literackich. Spotkania te są również okazją do nawiązywania kontaktów i nowych znajomości.
Warto podkreślić, że do Klubu można dołączyć w każdej chwili.
Serdecznie zapraszamy.
E.G., J.B.

Ferie zimowe w Filii Jakubowice
W tym roku w naszej placówce bibliotecznej ferie zimowe
trwały okrągły miesiąc. Bowiem kiedy zakończyły się w województwie świętokrzyskim, rozpoczęły się w sąsiednich, np.
lubelskim. I w dalszym ciągu prowadziliśmy zajęcia dla dzieci,
gdyż bardzo chętnie brały w nich udział dzieciaki, które przyjechały spędzać ferie u rodziny. Wspólnie przeczytaliśmy wiele
ciekawych książek, organizowaliśmy warsztaty plastyczne, podróżnicze i teatralne na podstawie książki M. Strzałkowskiej
„Teatrzyki z morałami”, świętowaliśmy walentynki, przygotowywaliśmy słodkie co nieco, korzystając ze śnieżnej aury. Były
to wspaniałe chwile relaksu i wypoczynku dla dzieci. Graliśmy
w gry planszowe i bawiliśmy się na świeżym powietrzu.

Chrząszcz brzmi w trzcinie

„Chrząszcz brzmi w trzcinie
W Szczebrzeszynie…
Strząsa skrzydła z dżdżu,
A trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie,
Straszny wszczyna szum”.

Takie i inne łamańce językowe oraz wierszyki na gibkie języki czytaliśmy na spotkaniu w Filii bibliotecznej w Glinianach
z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który
obchodziliśmy 21 lutego.
W ramach obchodów uczniowie Szkoły Podstawowej w
Glinianach przybyli do biblioteki, aby wspólnie porozmawiać
o słownictwie. Wysłuchaliśmy ciekawostek z historii języka
polskiego, a także czytaliśmy wierszyki, łamijęzyki, zaczerpnięte z literatury znajdującej się w naszej bibliotece. Oprócz
uzyskanych wiadomości była to świetna zabawa połączona
z ćwiczeniami logopedycznymi. Na koniec krótkie dyktando
uwieńczyło nasze spotkanie.
Zajęcia w bibliotece były okazją do zwrócenia uwagi na
piękno ojczystej mowy i konieczność dbania o poprawność
języka polskiego.
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Stanisław Barański

- Ojciec Modrzewia Świętokrzyskiego (3)
W pierwszą rocznicę odejścia śp. S. Barańskiego Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony
Przyrody w Kielcach wydał w 2006 roku XXIX tom poświęcony pamięci swego Kolegi –
Współpracownika – Przyjaciela. Wzruszający tomik pamięci leśników Kielecczyzny – ich
przyjaźni i oddania. Tomik, który zmusza do refleksji, bo ile znamy innych grup zawodowych, które w ten sposób czczą pamięć swego Kolegi – Nestora?
Na terenie gminy Bliżyn znajduje się
„Świnia Góra”, która od 1938 roku jest
rezerwatem przyrody. Wcześniej wydobywano tam rudę żelaza, ale ze względu na bogactwo roślin i drzew wstrzymano jej wydobycie. Źródła historyczne podają, że rosły na tym terenie takie
olbrzymie okazy dębów, które trudno
było przecierać maszynami w tartakach. Do dzisiaj można spotkać na tym
terenie pojedyncze okazy modrzewia i
jodeł, które liczą ponad 200 lat. I cisy,
które liczą ponad 100 lat. Rezerwat ten
jest bardzo ciekawy i oryginalny, bo
rośnie tutaj przede wszystkim jodła, a
także buk, jawor i dąb bezszypułkowy.
W gęstym runie leśnym kwitną konwalie, lilie złotogłowe, rosną widłaki,
bluszcze i rzadkie okazy czosnku niedźwiedziego. Flora rezerwatu liczy 345
gatunków roślin naczyniowych, z czego
20 gatunków to rośliny chronione, a
22 gatunki to rośliny górskie. Stanisław
Barański, znawca i miłośnik przyrody,
zrósł się z tym rezerwatem pracą zawodową, bo od roku 1955 pracował
w lasach bliżyńskich jako nadleśniczy.
Prof. dr hab. Jerzy Ćmak w 2006
roku tak mówił o pracy leśnika – humanisty:
„Leśnik, o wyjątkowym wyczuciu przyrodniczym, wprowadzał nowe kierunki w
patrzeniu na strukturę i funkcję lasu”.
W 2008 odbył się Zjazd Polskiego
Towarzystwa Leśnego, zorganizowany
przez Świętokrzyski Oddział Towarzystwa Naukowego, podczas którego
rezerwat w lasach bliżyńskich dostał
patrona. Od 7 września 2008 r. rezerwat przyrody „Świnia Góra” nosi imię
Stanisława Barańskiego. Odsłonięcia
pomnika dokonał Wicestarosta Skarżyska - Kamiennej Leszek Lepiarz oraz
wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia.
W uroczystości oprócz leśników udział
wzięli przedstawiciele samorządów
i córki śp. Stanisława Barańskiego z
rodzinami. Piękny rezerwat przyrody
ma godnego patrona, który wiedzą,
erudycją i kulturą osobistą cieszył się
olbrzymią popularnością wśród miesz-

rosnącego świerka. Znaleziony przez
S. Barańskiego okaz świerku rósł nad
brzegiem niewielkiego strumyka i miał
stały dostęp do światła. W latach 80. XX
wieku szalejąca na tym terenie wichura
odłamała wierzchołek wysokiej brzozy,
który - spadając - złamał w połowie mateczny okaz. Po latach udało się pozyskać zrazy z tego oryginalnego świerku i

Odsłonięcie pomnika „Świnia Góra” im. Stanisława Barańskiego z udziałem jego córek

rozmnożyć. A teraz piękne okazy świerkańców Kielecczyzny.
Pamięć o wybitnym regionaliście, ków utrwalają pamięć o swym odkrywleśniku Stanisławie Barańskim, trwa cy, śp. Stanisławie Barańskim.
nadal. W 2012 roku po raz pierwszy
Jadwiga Adamczak
szkółka drzew i krzewów
ozdobnych „Bór” z pozyskanych zrazów i dzięki ich
rozmnożeniu, wyhodowała
świerk pospolity „Dr Barański”. Leśnikowi z Nadleśnictwa Jędrzejów udało się
pozyskać zrazy i rozmnożyć
piękny okaz świerka, który ze względu na niezwykle
malowniczy pokrój drzewa,
odporność na niską temperaturę, nadaje się do nasadzeń satelitarnych i szerokich
szpalerów.
Odmiana „Picea abies
Virgata” została znaleziona
przez S. Barańskiego w roku
1975 u podnóża Świnia
Góra na terenie obecnego
nadleśnictwa Starachowice,
gdzie typowym siedliskiem
lasu było około 80% olchy
czarnej, a w 20% brzozy
brodawkowej i pojedynczo
Świerk pospolity „Dr Barański” (Picea abies Virgata)
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,,Patrz w gwiazdy, a nie pod nogi. Bądź ciekawski. I jakkolwiek trudne wydaje się
życie, zawsze jest coś, w czym możesz osiągnąć sukces. Wystarczy tylko, że się nie poddasz" - Stephen Hawking.

TAK TO PAMIĘTAM
Szkoła
Coraz bardziej zbliżał się uroczysty
dzień (i rok szkolny 1954/55) pójścia
do szkoły. Ustrojony w marynarskie
ubranie, wyruszyłem prowadzony przez
mamę do szkoły. Urzekł mnie wówczas
ten budynek swoim ogromem, tajemniczością wnętrz i dachem krytym dachówką z balkonem. Wydawało mi się,
że tak wielkich domów jest mało. Przed
szkołą widać figurę z Chrystusem Frasobliwym. Stała nas spora gromadka
kandydatów do pierwszej klasy. Po paru
minutach kierownik Publicznej Szkoły
Powszechnej Plaskura podszedł do nas z
papierem w dłoniach i powiedział: -Słuchajcie. Ci, których wyczytam, przejdą
na prawą stronę.
Stałem w bezruchu, a po chwili wyczytane nazwisko, które mi było obce,
a wyczytany szedł na prawą stronę. Po
chwili kierownik tamtą grupę nazwał
klasą ,,B”, a pozostałych klasą ,,A”.
Następnie zbliżyła się do nas pani Zofia
Arendt, która miała nas uczyć. Podeszła
do nas, paru pogłaskała po głowie,
uśmiechnęła się – ale dzwonek przerwał
wzajemne poznawanie się i był to znak,
że mamy udać się do kościoła.
Na tym skończył się pełen wrażeń
dzień pobytu w szkole, w której spędziłem prawie osiem lat swojego życia. Nie
mogłem się doczekać dnia następnego,
który miał być ważniejszy niż poprzedni,
gdyż udawaliśmy się już za to z tornistrami, zeszytami w dużą linię i kratkę.
Reszta wyposażenia to ołówek, obsad-

ka, stalówka. Siedziałem w dwuosobowej ławie z drewna, na środku kałamarz, a pod blatem miejsce na tornister.
Uczęszczaliśmy też od czasu do czasu do kina w sali szkolnej, siadając w
ławkach, na podłodze, tuż pod ekranem. Długo oczekiwaliśmy na kino,
zasłonięto okna, a salę oświetliła przyciemniona lampka. Początkowo widziałem tylko kreski, luźne osoby i wreszcie
wprost na nas jadący parowóz. Zamarłem ze strachu, a dalej w ławce zaczął
ktoś wrzeszczeć i schował się pod ławkę.

Do szkoły chodziłem chętnie, ale
powrót z niej był opóźniany przy sadzawce, gdyż czekały na mnie krowy,
a pasanie wymagało o wiele więcej wysiłku niż nauka w szkole. Pasanie krów
było ogromnym wysiłkiem, bo musiałem pilnie obserwować, by krowy nie
wlazły sąsiadowi na pole i nie zrobiły
dużej szkody. Nie chodziło tu o świadomość szacunku dla cudzej własności,
ale strach przed natychmiastową karą
w postaci trzepania skóry. Jedną pociechą w tej harówce była możliwość rozpalenia ogniska. Wtedy jeden pilnował
krów, inni zbierali chrust, ziemniaczane
badyle. Ułożono ziemniaki i lekko posypano ziemią i popiołem. Po pewnym
czasie dochodziły do stanu spożycia ze
szczyptą soli. I tak prawie codziennie na
zmianę z braćmi - rano do szkoły, a po
południu z książką za krowami.
Od czasu do czasu wyjeżdżaliśmy
ze szkoły na wycieczki do Krakowa i na
Św. Krzyż. Raz w
roku przypadał w
parafii odpust na
św. Stanisława, a
na całym placu
przykościelnym,
częściowo także
na ulicach, mieścili swoje kramy
straganiarze. Nas,
dzieci,
urzekały
te stragany, na
których było dużo
rozmaitych i kolorowych piłeczek,
Od prawej: Zawadzki, A. Kowalski, B. Kargulewicz, - wychowawczyni fujarek, gwizdków
p. Trzaska, SP Ożarów
glinianych i drew-
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nianych kogucików. Można było kupić
ulubione przez chłopców kapiszonówki
i kapiszony, korki wraz z korkowcem,
organki – na których starsi chłopcy
wygrywali popularne melodie. Długo
myślałem o tym, co kupić za grosze od
mamy – podobało mi się wszystko.

W lesie
Już jako siedmiolatek z rodzicami, a
potem dorosły z braćmi, chodziłem do
lasu na jagody, grzyby. Było tu naokoło
Stróży dużo lasów w stronę Glinian, lasy
chłopskie powstałe w wyniku parcelacji majątków. Chętnie zbierano czarne
jagody i spożywano je z mlekiem, robiono nadzienie do pierogów i naleśników. Często w niedzielę wyruszały całe
rodziny z dzbankami, kankami i małymi garnuszkami, do których zbierano
jagody. Gdy były pełne, wsypywano do
kanki, a gdy ta się wypełniła, zakrywano
ją paprocią, wiązano trawą i wracano
do domu.
Jako zapalony grzybiarz całe godziny mogłem spędzać w lesie – znane były
tzw. miejsca grzybowe. Nawet gdy już
mieszkałem na Śląsku, to przyjeżdżałem

na urlop i szedłem w swoje ,,grzybowiska” - i jeszcze coś się znalazło. Często
chodziło się też na grzyby z koleżankami i kolegami z wioski, z Aliną, Elżbietą, Tadeuszem, Zbyszkiem, Danutą,
Hanką, Waldkiem i z innymi. W lasach
gliniańskich, na górkach, szczególnie
cenione były gąski zielonki, o ile gąski
siwe, bardziej smaczne były w marynacie. Każdy szanujący się grzybiarz liczył
prawdziwki. I ten uchodził za grzybiarza,
który uzbierał ich dużo. Starsze borowiki nakładano na gałązki tarniny i wsa-
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dzano do pieca chlebowego zaraz po
wyjęciu bochenków z pieca. Natomiast
młodsze marynowano w zalewie octowej i powstawała zakąska do kielicha.
Narodzony w latach chłopięcych pociąg do zbierania grzybów nie dotknął
tylko mnie, lecz całą rodzinę i wujków z
Ostrowca. Grzyby były tym czynnikiem,
który powodował, że najczęściej jesienią przyjeżdżaliśmy z rodziną do siostry
Czesławy na Stróżę i wyruszaliśmy z jej
dziećmi na grzybowe łowy: koźlaków,
kań, gołąbków, borowików. Radości z
osiągniętego sukcesu w grzybobraniu
towarzyszył niepokój o reakcję żony.
Przecież trzeba było to wszystko oczyścić, przygotować słoiki, weki i zamarynować, bo suszyć to tylko w piekarniku,
ale małe ilości. Żona, jak przewidziałem, miała dzielić ze mną radość, ale
zareagowała z przekąsem, gdyż prace
trwały do późnych godzin nocnych. Z
kań na drugi dzień żona zrobiła wspaniałe kotlety a’la schabowe.

Wspomnienia wojenne
Wybuch II wojny światowej. W pierwszych dniach wojny 7 września 1939
roku niemieckie samoloty zbombardowały na stacji kolejowej w Drygulcu polski pociąg wojskowy. Ludność Ożarowa
udzieliła rannym pomocy, zaś 22 poległych żołnierzy pochowano na cmentarzu w Ożarowie. Budynek szkoły stał
się we wrześniu szpitalem dla polskich
żołnierzy. Później szkoła została zajęta
przez Niemców i założono tam salę do
przesłuchań więźniów.
Wracam zatem do pierwszych lat
okupacji, które były wspominane przez
moich rodziców. Nastały ciężkie czasy.
Do wielu domów zajrzał głód. Najbardziej zaznali go ludzie biedni, a ci na
Stróży przeważnie. Niektóre niezbędne
do życia artykuły były nieosiągalne, jak
zapałki, nafta i sól. W czasie okupacji
na Stróży na miejsce niedostępnej kawy
zaczęto używać kawy zbożowej „Turek”
– rozpowszechnionej po wojnie. Na domiar złego okupant wprowadził kontyngent, a owo przekleństwo towarzyszyło
wsi przez długie lata po wojnie jako
obowiązkowa dostawa. Rolnicy pod rygorem ciężkich kar dostarczali - w zależności od ilości ziemi - zboże, mięso
i mleko. Cenione były także makuchy,
pozostałość po wyciśniętym oleju, a tak
wyprodukowany olej sprzedawano w
czasie świąt zimowych. Powszechnym
sposobem na przygotowanie paszy dla

bydła były wyjazdy rodziców na jesienne
wykopki buraczane. Po wojnie tę roślinę
zaczęto uprawiać na lżejszych glebach.
Właściciele majątków ziemskich w
Jasicach, Bidzinach, Wyszmontowie za
pracę przy wykopkach, odpowiednią jej
ilość wyznaczoną przez polowego, płacili liśćmi buraczanymi, tak cenną paszą
dla bydła. W czasie ładowania liści i przy
odjeździe wóz był kontrolowany, czy nie
ukryto buraków pod liśćmi. Pamiętam,
jak rodzice takim załadowanym wozem
liśćmi wjeżdżali na podwórko, a stąd do
sadu. Rodzice w grubych kożuchach,
chuście i czapie, siedzieli na liściach, a
chusta przy twarzy była biała od mrozu.
Końskie nozdrza też były białe od mrozu. W sadzie liście rzucane z wozu zaraz były układane w małe kopki. Ojciec
robił również z liści dla bydła kiszonkę
w silosie – wykonanym własnym sposobem. I była to pasza dla bydła na zimę.
W obszernym artykule autorstwa
Teresy Łęckiej, zamieszczonym w noworocznym numerze, z 1964 roku, ,,Słowa
Ludu”, pokazana jest sylwetka starszego
asystenta poczty w Ożarowie – Andrzeja
Walasa ze Stróży - i jego roli w ruchu
oporu jako członka BCh. Walas w porozumieniu z innymi pracownikami poczty
kontrolował przychodzącą pocztę, przechwytywał listy adresowane do gestapo.
Wykryto nadawcę anonimów, a był nim
sprzedawczyk z Karsów. Sąd podziemny
skazał go za to na śmierć. Walas, o którym ze czcią wypowiadali się ci, których
był wybawcą, jest wspaniałym przykładem tych Polaków, którzy stali na straży
narodowego honoru.
Do Stróży wkroczyło wojsko niemieckie, zajmując po kolei zagrody aż
do 1945 roku. Odbywały się łapanki,
a schwytanych mężczyzn wywożono
do Ostrowca i Wólki Chrapanowskiej
do obozu pracy, gdzie znalazł się mój
dziadek Kacper Kolasa. Wyjątkowo dobrze się złożyło, że u moich dziadków
kwaterowali ci, a nie inni Niemcy. Był tu
oficer niemiecki, który ostrzegał dziadków przed łapankami, a mój najstarszy
brat Jerzyk, mając trzy latka, biegał po
wsi i wołał: – Dziś będzie łapanka. Oficerowie pozdrawiali moich dziadków,
tolerowali ich, a córki ich nie wzięli na
roboty, bo była ,,kulawa” na nogę.
Jakkolwiek moja wioska rodzinna
była oddalona o ponad 12 km i nie dosięgały jej kule armatnie wystrzeliwane
zza Wisły, to też nie ustrzegła się nalotów samolotów radzieckich. Polowaniem na Niemców zajmowały się kuku-

ruźniki lecące nisko i dlatego były trudne
do zestrzelenia. Pod wieczór niepokój
ogarnął Niemców w Stróży, szykowali
się do wymarszu. Sąsiedzi mówili, że
front ruszył, że wojsko radzieckie przekroczyło Wisłę w dniu 17 stycznia – ranek był pogodny, prawie bezmroźny, a
śniegu też było niewiele. Radość z odzyskanej wolności po pięciu latach niewoli
została nie tylko przekreślona, ale ludzie
natychmiast zabrali się do rozbiórki licznych hangarów, bunkrów i ziemianek
– celem odzyskania materiału budowlanego. Jak rodzice wspominali, mimo
rozlicznych kłopotów, ogołocone stodoły, przetrzebione obory, puste chlewy
to efekt okupacji niemieckiej, a jednak
zdecydowali się na to, by mnie posłać
do Szkoły Publicznej w Ożarowie.

Jeszcze słowo o szkole
Po ukończeniu szkoły podstawowej wysłany zostałem przez rodziców
na egzaminy do szkoły metalowej w
Ostrowcu. Zdawałem sobie sprawę z
tego, jakie pójście do szkoły zawodowej pociągnie za sobą wydatki: stancję i
związane z nią opłaty, czesne, podręczniki, zeszyty i mundurek. Do Ostrowca
udałem się z mamą, a zatrzymaliśmy się
u stryjka Andrzeja. Jeszcze tego samego
dnia poszedłem do gmachu mojej szkoły mieszczącej się przy tej samej ulicy.
Był to bardzo duży i obszerny budynek,
zbudowany przy hucie im. Nowotki. W
środku była lista z nazwiskami, którzy
zostali przyjęci po zdaniu egzaminu –
znalazłem tam moje nazwisko z datą
urodzenia.
Zamieszkałem na stancji u stryjka,
od której do szkoły miałem bardzo blisko. Razem ze mną na stancji przebywał
T. Osojca z Ożarowa, a potem byłem w
internacie. Zbliżał się koniec roku szkolnego, więc pojechałem do domu, jak w
poprzednim roku, z zamiarem pomocy
w zbliżających się pracach polowych.
Próbowałem wraz z awansem do trzeciej klasy połączyć awans w pracach polowych, czyli przejście z klasy oracza do
klasy kosiarza. Ojciec przygotował dla
mnie nieco krótszą kosę i ruszyliśmy z
mamą i rodzeństwem w pole. Skoszone pokosy za ojcem odbierała mama,
a za mną brat młodszy. Nad dojrzałymi
łanami zbóż widać było drgające fale
rozgrzanego powietrza. Zdjąłem bluzę i stanąłem przed łanem żyta, które
było o głowę wyższe ode mnie. Kosy
ostrzyć jeszcze nie potrafiłem, więc ro-
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bił to ojciec. Miałem zatem trochę doświadczenia i, uderzając kosą w ścianę
żyta, szedłem do przodu. Do moich uszu
dotarły słowa wypowiedziane przez ludzi,
będące czymś w rodzaju uznania: „Patrz,
chłopak Czesława siecze jak stary. Jest w
szkołach, a nie wstydzi się”. Nigdy pracy
na roli się nie wstydziłem, nawet wywózki gnoju na pole. Lubiłem kosić, nigdy
odbierać. Jak ojciec, pozostawiałem po
sobie rżysko niskie i równe, a skoszone
zboże kładłem prosto na ścianę. W ten
sposób pomagałem rodzicom i niejako
spłacałem przynajmniej symbolicznie
dług za wkładane przez nich krocie na
moje i braci kształcenie.
Będąc w wojsku, rozmawiałem kiedyś
z majorem politycznym, przez którego
zostałem zagadnięty o moją przynależność partyjną, choć w czasie odbywania
służby wojskowej należałem do organizacji wojskowej KMW. Po odbyciu służby
wojskowej wróciłem do pracy do tej samej huty, gdzie pracowałem poprzednio,
i tam zostałem zaproszony do pracy w organizacji młodzieżowej ZMS na wydziale
walcowni na szczeblu zakładowym. Przed
wojskiem, jak i po, pracowałem w hucie

na stanowisku ślusarza. Zajmowałem się
utrzymaniem
ruchu
urządzeń
walcowni. Kończyłem w tym
czasie Technikum Mechaniczne (pracując w
hucie) i wiele szkoleń
organizowanych przez
Ministerstwo Hutnictwa
w Chorzowie. Nie wychodziłem prawie nigdzie. Każda niedziela
czy święta były dla
mnie jedynymi dniami,
kiedy mogłem nadrobić zaległości.
Jerzy Lipka pierwszy w dolnym rzędzie - JW Bemowo Piskie.
Tak więc czułem się
wciąż niewyspany, ale poczucie samo- skach: w dozorze w dziale produkcji wydzielności i mój wrodzony entuzjazm do robów walcowanych i technicznym.
pracy dodawał mi siły. I chociaż bywały
Po przepracowaniu 37 lat pracy w
chwile słabości – chwile, kiedy zazdrości- jednym zakładzie przeszedłem na emełem kolegom ze szkoły, tym, którzy ucząc ryturę. Życie to najpiękniejszy dar natury,
się, nie pracowali i na wszystko mieli wię- nawet wówczas, gdy jest ciężkie, trzeba
cej czasu – to jednak nigdy nie narzeka- je tylko umieć ocenić, mądrze wykorzyłem na swój los. Byłem dumny, że sam, stywać i umieć się cieszyć z pokonywania
o własnych silach toruję sobie drogę w trudu.
życiu. Pracowałem na różnych stanowiwspomnienia spisał J. Lipka

KWIECIŃSKI
„Konie towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat. To piękne, wrażliwe, inteligentne
zwierzęta. Dorastałem przy koniach. U nas na Olczy (dzielnica Zakopanego), gdzie
mieszkam, w sąsiedztwie było wiele gazdówek. Mogłem jeździć na koniach, powozić.
Zawsze interesowałem się zawodami konnymi i książkami o koniach. Od dziecka nosiłem w sercu fascynację, wręcz miłość do koni i muzyki” - wyznał w rozmowie Szymon
Bafia, autor książki „Konie na skalnym Podhalu”. Szymon jest też autorem wystawy
fotograficznej o koniach. Nasza rozmowa miała miejsce 16 sierpnia 2018 roku po konferencji prasowej inaugurującej ubiegłoroczny 50. Międzynarodowy Festiwal Folkloru
Ziem Górskich w Zakopanem.

Z sercem
do świata koni
Praca ukazała się jako jedna z wyjątkowych publikacji książkowych i albumowych wpisujących się w tradycję
i historię Złotego Jubileuszu Festiwalowego. Autor książki korzystał z szerokiej kwerendy, dzięki czemu wprowadził czytelnika w fascynujący świat koni
na Podhalu. Jego książkę uatrakcyjniają własne fotografie, ilustracje i ryciny
artysty malarza, fotografika Walerego
Eliasza Radzikowskiego oraz innych
autorów.

Jan Karpiel – Bułecka, nauczyciel
i mentor Szymona Bafii, zaznaczył w
recenzji: „Dostają Państwo do rąk ciekawe i pionierskie opracowania historii
chowu i użytkowania koni na Podtatrzu.
Od zarania dziejów naszego regionu
koń był nieodłącznym towarzyszem życia codziennego górali podhalańskich.
Stał się oznaką góralskiego prestiżu”.
Od autora we wstępie książki dowiadujemy się, że od konia, jego kondycji i zdrowia często zależało prze-

Alojzy Migiel fiakier z Olczy.
Fot. Szymon Bafia

trwanie górali. Konie były wykorzystywane nie tylko w gospodarstwie i przy
pracach leśnych, ale też dawały możliwość dodatkowego zarobku. Zanim
bowiem powstała kolej łącząca Kraków
z Zakopanem, cały transport towarów,
a później i przewóz turystów, odbywał
się właśnie dzięki koniom.
Pierwsze konie służące góralom na
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Szymon Bafia – urodził się w rodzinie o tradycjach góralskich. Jest dziennikarzem PAP, lutnikiem, animatorem kultury. Ukończył renomowaną szkołę
plastyczną im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Jest absolwentem wydziału
lutnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu. Odbył praktykę zawodową w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Posiada pracownię lutniczą, tworzy też dudy
podhalańskie. Uczy młodzież gry na tym unikatowym instrumencie.

Kumoterki. Fot. Szymon Bafia

Podhalu to koniki karpackie - huculskie. Znajdujemy je na fotografiach i
rycinach Tatr, których autorem był malarz, fotografik Walery Eliasz Radzikowski (1851- 1905) oraz na rysunkach
Stanisława Witkiewicza (1851-1915),
twórcy stylu zakopiańskiego.
Wspomniane koniki wykorzystywano przy budowie kolejki linowej na Kasprowy Wierch w 1935 roku. Wciągały
one budulec z Hali Gąsienicowej na
szczyt.
Na Podhalu znane były w XIX wieku także konie szlachetne, m.in. znajdowały się w stajniach u właścicieli
Dóbr Zakopiańskich. W Dobrach Szaflarskich posiadano w stajniach konie
półkrwi oraz konie lipicańskie. Rodzina
Zamojskich również była posiadaczami koni szlachetnych, zaprzęganych do
powozów.
Zdaniem Jana Karpiela - Bułecki uszlachetnianie koni na Podhalu to
spora zasługa władz austro - węgierskich, które dbały o czystość ras i prowadziły skrupulatne księgi stadne w
swoich hodowlach.
Po II wojnie światowej na Podhalu
zmieniło się pogłowie koni. Pojawiły się
rasy mieszane. W ramach pomocy z
UNRRA były to konie z krajów zachodnich i USA. Hodowanie i utrzymanie
konia po wojnie było bardzo drogie.
Wspomina o tym fiakier Stanisław
Stopka - Kolesar.
Koni w Tatrach używano także przy
pracach górniczych w XIX wieku przy
wydobywaniu rudy żelaza. Woziły one
rudę do huty w Kuźnicach (dzielnica
Zakopanego), gdzie powstawał goto-

wy produkt, m.in. blachy,
gwoździe, kraty, narzędzia.
Zatrudnieni górale następnie transportowali wyroby
wozami do Krakowa, skąd
trafiały dalej do miast w
Galicji.
Droga powrotna z Krakowa do Zakopanego była
okazją do dobrego zarobku. Otóż góralscy fiakrzy
z Rynku Kleparskiego w
Krakowie zabierali, jak to
się wtedy mówiło, letników
pragnących wypocząć w Tatrach wśród
natury i tatrzańskiej przyrody w Zakopanem. Taka uciążliwa podróż trwała
dwa dni z noclegiem.
Tatry oferowały wiele atrakcji. Wśród
nich wycieczki do Morskiego Oka. Jak
podaje Szymon Bafia: „Każdego roku
to piękne miejsce odwiedza ponad milion turystów. Nawet trudno sobie wyobrazić, że w XIX stuleciu to urokliwe
miejsce było bardzo trudno dostępne,
a odwiedzała je arystokracja, europejscy możnowładcy i koronowane głowy.
Podróż góralską furką lub na końskim
grzbiecie była wówczas niezastąpiona”. Autor w poszczególnych rozdziałach książki w sposób interesujący zapoznaje czytelnika z tym, czym była i
jest banderia konna. Poświęca jeden z
rozdziałów uprzęży końskiej.
Kolejne rozdziały „Koni na skalnym
Podhalu” otwierają przed nami niezastąpioną pracę koni przy zrębie, zrywce
i zwózce drewna z leśnych tatrzańskich
stoków. Miało to szczególnie ważne
znaczenie, gdyż zwierzęta - w odróżnieniu od maszyn - nie dewastowały
środowiska naturalnego.
Atrakcją dla turystów odwiedzających Zakopane stały się wycieczki w
formie przejażdżek. Po doprowadzeniu
kolei żelaznej do Zakopanego goście
korzystać zaczęli z przeróżnych pojazdów. Jak powiadają znawcy, przypuszczalnie na początku XX wieku zaczęły
pojawiać się w transporcie pierwsze
powozy – dorożki, takie jak dziś. Powóz
obecnie używany pod Tatrami, uważany za typowo góralski, to znany w Europie od XIX w. pojazd typu milord lub

z francuska wolant.
Obok tych pojazdów na Podhalu
jeździć zaczęły landa. Są to znane od
XVIII wieku eleganckie konne powozy
czteromiejscowe, mające w miarę potrzeby rozkładany dach oraz oszklone
boczne drzwiczki. Takie historyczne lando z 1905 roku znajduje się u Edwarda
Staszela w Dzianiszu. Podobno jeździł
nim sam cesarz Franciszek Józef. Tym
samym landem, gdy odwiedzał Podhale, wożony był kardynał Karol Wojtyła.
Historyczne lando, którym jeździła aktorka Helena Modrzejewska, posiada
Ryszard Nędza - Kubiniec z Zakopanego. Woził nim również m.in. kardynałów: Karola Wojtyłę, Józefa Glempa, Franciszka Macharskiego, a także
prezydenta Lecha Wałęsę, prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, skoczka narciarskiego Wojciecha Fortunę (złotego
medalistę olimpijskiego z Sapporo w
1972 roku).
Góralskie pojazdy i konie występowały na planach produkcji filmowych.
Wystarczy wspomnieć „Potop”, „Janosika”, „Karierę Nikodema Dyzmy”,
„Ród Gąsieniców”.
Konie na Podhalu używane są
również w zaprzęgu do pojazdów zimowych sań oraz tzw. kumoterek. Są
to sanki dwuosobowe, o prostej konstrukcji, często misternie i kunsztownie
zdobione wycięciami i rzeźbami. Nazwa „kumoterki” pochodzi od rodziców chrzestnych (kumotrów) wiozących
dziecko do chrztu. Od lat dwudziestych
ubiegłego wieku pielęgnowana jest
tradycja zawodów w wyścigu kumoterek. II wojna światowa przerwała tę
widowiskową imprezę.
W 1962 roku powróciła idea cyklicznych wyścigów kumoterek w Zakopanem oraz Bukowinie Tatrzańskiej,
Kościelisku, Poroninie, Białym Dunajcu,
Szaflarach i Ludźmierzu.
Natomiast konie i powozy w całej
krasie i kunszcie powożących fiakrów
mieszkańcy i tłumy turystów mogą podziwiać co roku w Mistrzostwach Podhala w powożeniu. Zawody towarzyszą
od 1985 roku Międzynarodowemu
Festiwalowi Folkloru Ziem Górskich w
Zakopanem. Pomysłodawcą zawodów
jest hodowca koni i fiakier Stanisław
Lassak z Zakopanego. Pomysł zyskał
orędownika w osobie ówczesnego prezesa Zakopiańskiego Związku Podhalan, Franciszka Bachledy – Księdzulorza, oraz redaktora PAP i „Dziennika
Polskiego”, Wojciecha Jarzębowskiego.
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był prowadzony do nowej
stajni pieszo. W późniejszych latach przewożono
konie ciągnikiem na przyczepce. W gminie Ożarów jest kilku hodowców
koni rasy zimnokrwistej.
Między innymi Wiesław
Sochacki, Krzysztof Kita,
Andrzej Kaczmarski. Konie
tej rasy są masywne, duże,
Banderia, zdjęcie arch. Muzeum Tatrzańskiego.
osiągające wagę do 1000
Fot. Szymon Bafia
kg. Są wolniejsze, mają
Podczas ubiegłorocznego Festiwa- spokojne usposobienie i chętnie współlu Ziem Górskich w programie jubile- pracują z człowiekiem. Największą rauszowym - jak co roku - znalazły się Mi- dością dla mnie jest widok małego źrestrzostwa Podhala w Powożeniu, Fiakier baczka po urodzeniu. Patrzę wtedy na
Roku 2018. Rozgrywano je na Górnej niego z dużym wzruszeniem i radością.
Równi Krupowej w Zakopanem. Zawo- Źrebaki jednoroczne, dwuletnie predy poprzedziła parada dorożek ulica- zentuje się na czempionatach – mówi
mi Zakopanego od Wielkiej Krokwi do Marek Zdonek.
Na temat pasji hodowlanej rozmamiejsca zawodów. Organizator parady,
Andrzej Skupień, prezes Zakopiańskie- wiam z innymi hodowcami z gminy.
go Związku Podhalan, umożliwił mnie i Krzysztof Kita z Glinian mówi: „W namojej żonie zajęcie miejsca w dorożce szej rodzinie jest kultywowana tradycja
w zaprzęgu z gniadym koniem, którą hodowli koni. Mój dziadek zajmował
powoził fiakier Alojzy Migiel z Zakopa- się hodowlą. Ojciec pracował jako pinego Olczy. Był 17 sierpnia, pogodne- larz w okolicznych lasach, ale również
znajdował czas na hodowlę koni. Ja
go słonecznego dnia.
Przed nami i za nami jechały do- po nich odziedziczyłem pasję. Nabyrożki. Uczestniczyło ich w paradzie łem wcześniej pięć klaczy typ sztumski.
blisko pięćdziesiąt. W trakcie jazdy Obecnie dochowałem się kilkunastu
prowadziliśmy rozmowę. Mówi Alojzy koni. Na czempionatach prezentuję je
Migiel: „Miłość do koni zaszczepił we ze zmiennym szczęściem. Największe
mnie stryj Tomasz Migiel. Stryj miał ko- sukcesy z naszego terenu odnosi kolenie pod siodło. Tak mnie ciągnęło do ga Wiesław Sochacki”.
Wspominany hodowca Wiesław Sotych koni, że zdarzało się, zamiast iść
do szkoły, uciekać do koni stryja. Koń- chacki pochodzi również z Glinian. Ciemi interesują się moje wnuki. Zwłasz- pło wyraża się o koniach. -Mam serce
cza sprzyja temu czas wakacji. U nas i dużą pasję do hodowli. Pomimo prana Olczy jest najwięcej pasjonatów cy zawodowej w Cementowni Ożarów
koni”. Fiakier Alojzy snuje opowieść o znajduję czas na prowadzenie hodowli.
swojej pasji, szacunku i przywiązania W latach 2007-2008 nabyłem sześciodo konia, współtowarzysza na dobre i miesięczne źrebaki z Pomorza. Kolebką
złe. Na zakończenie robię pamiątkową tych koni są okolice Kwidzyna, Malborfotkę mojemu rozmówcy, dziękując za ka. Obecnie stado liczy 17 koni. Prezentowałem moje konie na wystawach i
rozmowę i udział w paradzie dorożek.
W Polsce zrzeszonych jest kilkana- czempionatach, m.in. na Wystawie Zwieście tysięcy hodowców koni wszystkich rząt Hodowlanych w Modliszewicach w
ras, dla których prowadzone są księ- czerwcu 2008 roku. Mogę się pochwalić
gi stadne. W naszej gminie Ożarów pucharem za prezentację mojej trzylethodowlą koni zajmuje się kilka osób. niej karej klaczy o imieniu Furażerka.
Ostatnim z rozmówców jest XaweNależą one do Okręgowego Związku
Hodowców Koni w Kielcach. Jednym z ry Dąbrowski z Pracowni Artystycznej
hodowców jest Marek Zdonek z Sobót- Bracia Dąbrowscy w Janikowie. -Od
ki. Pytam w rozmowie o jego zaintere- dziecka marzyłem o posiadaniu kosowania. -Od najmłodszych lat byłem nia. Niestety, musiałem podjąć naukę
pasjonatem koni. Jeździłem z kolegami i pracę pod okiem ojca w pracowni
na targi końskie do Opatowa, Zwole- kamieniarskiej. Nie było czasu na renia, Sienna, Annopola. Zakupiony koń alizację marzeń. Dopiero w 2004 roku,
będąc u jednego z klientów, zwróciłem
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uwagę na jego konie chodzące po podwórzu. Zwłaszcza uwagę moją przykuł półroczny ciekawski źrebak, który
zaczął za mną chodzić, jakby chciał się
zaprzyjaźnić. Bardzo mnie to ujęło za
serce. Kupiłem źrebaka, później dokupiłem dwie klacze rasy małopolskiej.
Następnie w wyniku wymiany stałem
się właścicielem koni rasy hanowerskiej, holsztyńskiej oraz oldenburskiej.
Cieszę nimi oko. Jest to obecnie kilka
pięknych koni używanych do sportu,
a zwłaszcza rekreacji. Do przejażdżek
na łonie przyrody. Czerpię z tego dużą
przyjemność i relaks. W czasie wolnym
zajmuję się rzeźbą końskich statuetek.
Dziękuję moim rozmówcom za interesującą rozmowę na temat świata koni.
Od trzech lat Czempionat Koni Ras
Zimnokrwistych odbywa się w Ożarowie. Ostatni IX miał miejsce w 2018.
W podsumowaniu prezes Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach Robert Jedliczka wyraził uznanie
dla organizatorów i hodowców, mówiąc: „Jest to największy w 2018 roku
czempionat wojewódzki. Stawka koni
była wyrównana. W prezentacji wzięło
udział 60 koni. Według mnie wszystkie
konie zasługują na nagrodę”.
Obecny na imprezie Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher jako gospodarz
powiedział: „Ponad miesiąc trwały przygotowania do czempionatu. Było to
duże wyzwanie logistyczne. Myślę, że
podołaliśmy. Prezentacja koni stanowi
dużą atrakcję dla dzieci i mieszkańców
gminy, których bardzo wielu przybyło na
nasze zaproszenie”. Burmistrz zaprasza
gości, mieszkańców i hodowców na
kolejny X czempionat, również organizowany przez gminę Ożarów. Będzie to
niedzielny dzień 2 czerwca 2019.
Dzięki niestrudzonym hodowcom
koni możemy cieszyć oczy widokiem
tych wyjątkowych, pięknych zwierząt,
które zasłużyły na przyjaźń człowieka.
Niestety, koni jest coraz mniej. Wyparła
je cywilizacja z naszego otoczenia i życia. Rola konia uległa znaczącej zmianie. Obecnie w pewnym zakresie konie
raz zimnokrwistych wykorzystywane
są w rolnictwie ekologicznym, pracach leśnych oraz do pracy w małych
gospodarstwach drobnotowarowych.
Najczęściej hodowane są na potrzeby
rekreacji, agroturystyki i sportu. Szanujmy i wspierajmy hodowców koni za to,
że pielęgnują tradycję w zachowaniu
jednego z bogactw dziedzictwa narodowego, jakim są konie w Polsce.
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Nim w naszych górach Karpatach zaczęto wypasać owce, próbowano karczować je
i dostosowywać dla potrzeb osiadłego rolnictwa. Wycinano więc drzewa w wyższych
partiach gór i po wypaleniu resztek gałęzi, wykopaniu pni i orce próbowano tę niepokorną ziemię obsiać. Ostre wiatry, niska temperatura, brak lub nadmiar wody nie przynosiły zadowalających plonów. Osadnicy z nadzieją na lepsze życie wybierali nowe miejsca,
a dawne pola uprawne zarastały trawą i różnymi ziołami, stając się smakowitymi pastwiskami. I wtedy pojawił się wędrowny lud pierwotnych pasterzy Karpat Byli to Wołosi. Lud, który miał pomysł na przygotowane wcześniejszym osadnictwem tereny. Tym
pomysłem był wypas owiec. To kultura wołoska połączyła kulturę górali słowackich,
czeskich, rumuńskich i polskich. W tej tradycji jest wiele wspólnego. Wystarczy spojrzeć
na strój, posłuchać języka, którym posługują się mieszkańcy tych regionów, zasłuchać
się w muzyce ludzi gór, a przede wszystkim zobaczyć ich zwyczaje i obrzędy sięgające
swymi korzeniami do XIII w. - czasu, kiedy Wołosi rozpoczęli penetrację Karpat.

Bacowskie święto i
bacowska robota...,

czyli od Świętego Wojciecha
do Świętego Michała na górskich halach
Od wieków bacowie (nazwa wywodzi się od węgierskiego słowa „bacs”
i odwołuje się do słowa pasterz) zawierali ustną umowę z gazdami, czyli
gospodarzami. Działo się to w marcu
lub w kwietniu, ale zawsze przed Świętym Wojciechem i prawie zawsze „po
kościele”. Umowa, choć ustna, zawierała wiele szczegółów związanych z
zapłatą za robotę przy powierzonych
owcach oraz z wysokością odszkodowania za sztuki padłe, zaginione lub
zagryzione przez wilki. Umowa obejmowała też ilość sera, jaka należała
się gaździe od bacy. Słowo ważniejsze było od pieniędzy. To, co ustalono
wiosną po kościele, obowiązywało do
późnej jesieni. Przed Świętym Wojciechem trzeba było się bacy rozejrzeć za
pomocnikami, czyli juhasami. To słowo
również pochodzi z języka węgierskiego „juhasz” (owczarz). Baca w ramach
umowy z juhasem zapewniał takiemu
pracownikowi kierpce, tytoń oraz jeden
oscypek za dzień pracy, a także jeden
lub dwa dni urlopu w sierpniu na czas
sianokosów. Zwykle na jednego juhasa
przypadało do pilnowania i obrządku
sto owiec.
Po zawarciu umów przystępowano do organizacji redyku, czyli
uroczystego wyjścia pasterzy z powierzonymi stadami na wypas na górskie
hale. Gazdowie, oddając swoje stada
pod opiekę juhasom, wprowadzali je
do ogrodzenia zwanego koszor, gdzie
odbywa się czytanie, czyli liczenie (po
10 sztuk) owiec. Ilość liczący zaznacza-

ją nacięciami na lasce. Teraz następuje
mieszanie owiec. Jest to zwyczaj trzykrotnego przegonienia stada, czyli kierdla wokół mojki (jodłowej gałęzi) i żelaznego kołka mającego symbolizować
zdrowie i siłę. Nim jednak to nastąpiło,
baca posypywał stado solą. Wszystkie
te magiczne zabiegi powodowały wymieszanie stad i zapobiegały oddalaniu się pojedynczych owiec od grupy.
Następnie baca i juhasi wchodzili do
środka stada i następowała modlitwa,
do której wzywali również przybyłych
gości, a obecnie także turystów. Klękali
przy tym na oba kolana. Po dotarciu na
hale w pasterskiej bacówce następuje
uroczyste zapalenie świętego ognia,
czyli watry. Na czas wypasu stada baca
i juhasi mieszkają w bacówce, która
jest nie tylko schronieniem, ale również
miejscem wyrobu produktów z pozyskanego owczego mleka, czyli serków
zwanych oscypkami,
bundzu i żentycy. W
góry bacowie udają się po inauguracji
pasterskiego sezonu,
który odbywa się w
okolicach Świętego
Wojciecha w Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Podhala w
Ludźmierzu. Wracają
z Ludźmierza wyposażeni w sajty, czyli
szczapy z wielkanocnego ogniska, które
służą do rozpalania

Jarosław Buczek, baca z Ochotnicy Górnej

watry, i wodę święconą służącą do poświęcenia stada. Obficie, bo w kierdlu
nie może być owcy, na którą nie spadnie choć kropla święconej wody. Owcę
też należy okadzić dymem ze świętych
ziół, co ma chronić zwierzęta przed
złem. Redyk to wielkie święto wsi i jej
mieszkańców, dlatego nie może obyć
się bez góralskiej muzyki idącej na jego
czele.
W dzisiejszych czasach, gdy owce
wyprowadzane są na hale, jak i dzień
powrotu w doliny, redyk urasta do rangi
dużego folklorystycznego i turystycznego wydarzenia. Jest cudownym kontaktem z naturą, kulturą i tradycją sięgającą setek lat. Jeszcze dziś kobiety oblewają pasterzy wyruszających w góry
obfitą ilością wody, aby ci byli czujni i
nie zasypiali przy wypasie owiec. A później przychodzi jesień. Owce wracają z
hal. Redyk jesienny gwarowo nazywany jest osod. Bacowie robili wszystko,
aby w doliny powrócić „do Michała”,
czyli do 29 września. Bo jak mówi stare
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góralskie przysłowie: „kto pasie po Michole, nie wróci na hole”.
O ciężkiej pracy bacy i juhasów
związanej z przeróbką owczego mleka
możemy dowiedzieć się z artykułu Janusza Królikowskiego, zamieszczonego
w „Wierchach” z 1924 roku, pt. „Oscypek”.
Skoro zginą na wirkak ostatnie kapliny, przestaną dąć dujawice i wiatry
od Orawy i pokryją się trawy, polany i
hale – budzi się życie w halach. Żeną juhasy do podoju kierdel owiec, idą jarki
i byrki, pistrule i murgasiste, przemknie
się czasem liskarka lub kurnasista, rzadziej czółka. Wypędzone w koszar legają, oczekując podoju. Juhasi wraz
z bacą, zmówiwszy modlitwę na pomyślność podoju, siadają okrakiem na
siedakach koło okien i stawiają przed
sobą gieletę; honielnik pędzi oblakiem
tłoczące się owce ku strądze i zaczyna
się podój (…). Dojący obejmuje strzyki i
parokrotnie śćwirka dójki, aby przemyć
mlekiem zatkane kanały, poczem burzy
w skurłat pięściami wyciskając z cystern
mlecznych zawarte w nich mleko, resztki pozostałe śćwirka i podój skończony.
Dojenie na duch przebiega szybko.
Z gielet wlewa się mleko do puciery
przykrytej satą obciągniętą obrączką,
przytrzymaną klinikiem. Na sacie leży
choina lub bazicka zatrzymująca zanieczyszczenia mogące łątwo przylgnąć
do płótna. Gałęzie te zastępują kołpak
na sitach mleczarskich. Cedzenie mleka jest rzeczą wielce pożądaną, gdyż
do naczynia dostaje się brud z wymion,
których góral oczywista nigdy nie myje,
ani też nie obciera. Gielety popłukuje
się wodą letnią, a zapłuczki wlewa do
puciery. Ciepłota mleka, otrzymanego
zaraz po wydojeniu, waha się od 27
– 29 0C (…). Do stwierdzania ciepłoty

wody i mleka baca używa za ciepłomierz ręki i przyznać należy, że różnice w poszczególnych wypadkach są
bardzo nieznaczne. Po przecedzeniu
i podgrzaniu następuje najważniejsza
czynność – zaklaganie. Klag wlewa się
na oko, cedząc przez sito dla oddzielenia od pozostałych części żołądka cielęcego. Zaklagane mleko pokrywa się
satą i zostawia w spoczynku; krzepnie
ono mniej więcej w 30 – 35 minut; przetrzymanie pięciu lub więcej minut >>to
nic nie skodzi<< – na czas krzepnięcia nie zwracają najmniejszej uwagi.
Baca rozpoznaje dobroć i tęgość krzepu dłonią; skoro >>ręki się chyta<<,
przystępuje do właściwej obróbki ferulą.
(…). Mieszadłem tem roztrzepuje skrzep
na drobny pył; wlewa około dwóch
czerpaków gorącej wody, mieszając
w dalszym ciągu. Podparłszy pucierę
pieskiem, przesuwa ją do ławy i rozpoczyna tzw. pucenie sera. Po dokładnem
roztrzepaniu i zamieszaniu skrzepu, następuje pucenie lub jak mówi serkarz
>>zbija się lub zgniata na spodek puciery i zbiera ręcami syrzeń<< w jedną
bryłę, wygniatając żentycę (…). Zebraw-
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szy skrzep tryngaci się syrzeń do czerpaka, aby >>ręcami wymiąć żentycę i
by nic się nie ostało<<. Tak rozdrabniając i przecierając palcami ser, baca
wyciska serwatkę i jednocześnie odmierza ilość sera, poczem wyrzuca go na
dłoń, ugniata w kule, aby dostał skórkę
i kule upraża w gorącej wodzie, >>aby
je przepażyć<< i aby ser się stempił;
wyjmuje go i pogniata, kładąc z powrotem do gorącej wody, ugniata w walce i
nabija do form. (…).
Właściwy oszczypek ma pośrodku
kształt walcowaty, a końce przedstawiają się jako wydłużone ścięte stożki.
Tylko walcowaty środek jest wygniatany
formą. Sterczące z formy końce walca
naciąga baca delikatnie ręką, uważając
na cyfry i przez obracanie w dłoniach
nadaje im kształt stożkowaty i gładką
lśniąca powierzchnię. Na stożkowate końce nakłada wreszcie zatyczki w
gwiazdkę rzeźbione, zwane końcówkami, stępiając w ten sposób stożki i
wyciskając w stępieniach cyfrę (…) Odciśnięty i wygładzony oszczypek wkłada
do zimnej wody >>aż stęgni<<(…)
Wymoczony, przebija się drutem parokrotnie >>na druk<<, ponownie zanurza w roztworze, aby sól wnikła do
środka i ustawia na podysar; tam ocieka i wędzi się dymem z watry >>aby
cuć go było halami<<.”
A wydawało się takie proste! Życzymy smacznego.
Opracowanie i fotografie: Marcin Jagła (zachowana oryginalna pisownia)

A ja zachęcam do obejrzenia tego
ciekawego zwyczaju, który oglądałem
w Zawoi, Szczawnicy - Jaworkach, Krościenku i Ochotnicy Górnej.
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Jesienny redyk w Ochtnicy Górnej, Szczawnicy
i Korścienku 2018 (Fot. Marian Sus)
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To już kolejny bal charytatywny zorganizowany przez Małgorzatę Olaś i Piotra Gieracha na rzecz Artystycznej Grupy
„Iskra”, która w tym roku obchodzi dziesięciolecie swojej działalności. Wspaniała
inicjatywa, zapoczątkowana osiem lat
temu przez panią Małgosię, przetrwała
do chwili obecnej dzięki przychylności
społeczeństwa Ożarowa i zaprzyjaźnionych osób.

„Iskra” dziękuje
Bal, zorganizowany pod patronatem Burmistrza Ożarowa Marcina
Majchera i Samorządowego Pisma
Społeczno – Kulturalnego „Ożarów”,
cieszy się dużym powodzeniem wśród
mieszkańców gminy i powiatu. Jak
zwykle nowy program „Iskry” i sprzedaż
róż przez dzieciaki, z których dochód
przeznaczony jest na cele statutowe
związane z działalnością grupy, otwiera

zabawę taneczną. W tym roku oprócz
pieniędzy młodzież otrzymała wspaniały
prezent od byłego Starosty Opatowskiego Bogusława Włodarczyka, którym jest
7-dniowy pobyt w Brennej.

Dziękujemy bardzo za tak hojny gest
skierowany w stronę grupy w 10. roku
aktywnej pracy wszystkich jej uczestników.
Składamy również ogromne podziękowania wszystkim tym, którzy wsparli
naszą działalność, zarówno uczestnikom balu, jak również tym, którzy w nim
nie uczestniczyli, a przekazali na nasze
potrzeby środki finansowe. Jesteśmy
wdzięczni, że pamiętacie o nas, wspieracie, a przede wszystkim oglądacie nasze
programy. Mamy nadzieję, że za Waszą
pomoc będziemy mogli odwdzięczyć się
solidną pracą, a jej efektem staną się
kolejne programy artystyczne, poprzez
które zaprezentujemy coraz doskonalsze
umiejętności. Bardzo, bardzo dziękujemy
Wszystkim za pomoc i akceptację.
Szczególne podziękowania kierujemy
w stronę organizatorów balu - Małgorzaty Olaś i Piotra Gieracha - za bezinteresowną pomoc.
opiekunowie i członkowie grupy „Iskra”
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POLAK - WĘGIER DWA BRATANKI.
LENGYEL - MAGYAR KÉT BORÁT.

Sztuka współczesna Miszkolca
W ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko - Węgierskiej
w Kielcach w marcu można było obejrzeć wiele wystaw, koncertów, pokazów, występów. Jako przedstawiciele naszego
pisma wraz z dyrektorem MGOK Marianem Susem zostaliśmy zaproszeni przez dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
w Kielcach, Stanisławę Zacharko, na wernisaż wystawy pt.
„Sztuka współczesna Miszkolca”.
Miszkolc - niewielkie miasto - określany jest stolicą grafiki warsztatowej na Węgrzech. Ważną postacią powojennej
sztuki tego miejsca był Miklós Mazsaroff - malarz pochodzenia bułgarskiego. Od jego śmierci w 1997 roku fundowana jest przez wdowę po nim, dr Mariję Nikolaevą, nagroda
przyznawana jednemu z artystów związanemu z miastem.
Wystawa w BWA pokazała prace kilku artystów, którzy
odebrali na przestrzeni lat tę prestiżową nagrodę. Byli to: Róbert Batykó, Ákos Bánki, Róbert Sütõ, Renátó Csabai, Rudolf
Szilágyi, Borbála Szanyi, Kinga Horváth, Péter Lenkey Tóth,
Róbert Lukács, Gábor Miklós, Sabina Góré. Bardzo ciekawe
ekspozycje - laureatów nagrody „Srebrny czworokąt” - Tibora Urbána i Sabiny Góre można było obejrzeć w innych
pomieszczeniach kieleckiego BWA. Kuratorem wystaw był
Andreas Kakóczki, który wypowiedział na wernisażu ważne
przesłanie: - Piękna misja dla artysty - stworzyć wewnętrzne
duchowe bogactwo, ujrzeć i uchwycić piękno, dobro, prawdę. I to wszystko pokazać innym. Wystawa laureatów Nagrody Mazsaroffa prezentuje powyższe wartości za pomocą
dzieł sztuki. Polecam serdecznie.
Eleonóra Diener - Czuba

WYDARZYŁO SIĘ

Spotkania z podróżnikami

W Ożarowskim Domu Seniora - z Robertem Gondkiem
- Ekwador i Galapagos”

W Ożarowskim Domu Kultury - z Jolantą Suszko
i Maciejem Adamczewskim - „Maroko - śladami Berberów”

PISMO SPO£ECZNO-KULTURALNE SAMORZ¥DU GMINY O¯ARÓW
Wydawca: PHU SZOSTAKDRUK. Adres redakcji: Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury im. Aleksandra Patkowskiegow O¿arowie, ul. Stodolna 3. e-mail:mgokozarow@op.pl,
www.mgokozarow.info
Redaktor naczelny: Józef Myjak Myjakpress. Redakcja: Andrzej Nowak, instruktorzy MGOK, Marcin Kwieciñski, Marian Sus, Janusz Czuba; stale współpracują: Wiesław
Chmielewski, Marek Lis, Tomasz Staszewski. W sprawie prenumeraty oraz zakupu archiwalnych egzemplarzy pisma prosimy o kontakt. Tel. redakcji: 861 10 85. Adiustacja i
korekta: Janusz Czuba. Foto: M. Sus, J. Myjak, autorzy wkładki: J. Myjak i M. Sus DTP i druk: SZOSTAKDRUK. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykê poszczególnych wypowiedzi.

Z „Panienką z okienka” w Domu Kultury

fot. M. Sus

Grupa Artystyczna „Spinka” prezentowała swoje prace podczas wystawy
„Panienka z okienka” w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury. Z koncertem
„Walentynkowo” wystąpiła Katarzyna Góras.
– Tak wiele pięknych wzruszeń wywołuje wieczór walentynkowy – powiedział podczas spotkania burmistrz Marcin Majcher. - Podziwiam panie za
codzienną pracę twórczą. To nie są tylko spotkania towarzyskie, ale także
wspólne dzielenie się zdolnościami, talentami, które czerpie każda od swojej koleżanki, przyjaciółki, znajomej. Jestem pełen podziwu, gratuluję paniom
obecności, aktywnej pracy na rzecz naszego ośrodka kultury. To, co wykonujecie, jest prezentowane. Z całego serca dziękuję i życzę, aby wasze działania
były zawsze cenione i uznawane.
Burmistrz Marcin Majcher podziękował Katarzynie Góras za wspaniały
koncert. W spotkaniu uczestniczył też zastępca burmistrza Paweł Rędziak.
Katarzyna Góras, wychowanka Sławomira Lutyńskiego, finalistka VII edycji
konkursu „Voice of Poland”, absolwentka Collegium Gostomianum w Sandomierzu, obecnie studentki elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zaprezentowała wiązankę znanych standardów zagranicznych i polskich
o miłości. Akompaniował jej na pianinie Rafał Czarnacki.
W drugiej części wieczoru odbył się wernisaż wystawy „Panienka z okienka”. - Praca nad wystawą trwała cały rok, chcemy pokazać, że to święto można odbierać niekoniecznie komercyjnie – mówiła opiekunka „Spinki”, Patrycja
Sus - Lutyńska. - Zniknął kolor czerwony, różowy, tym razem jest niebieski,
błękitny, kolor nieskończoności, tęsknoty. Tytuł naszej wystawy kojarzy się trochę z dawnym filmem, w którym grała Pola Raksa. Okienko z panienką jest
dziś romantycznym symbolem Gdańska. W pięknej Hedwidze zakochuje się
porucznik marynarki Kazimierz Korycki. Jedno spojrzenie przez okno może
zmienić całe nasze życie.
Burmistrz Marcin Majcher z dyrektorem MGOK Marianem Susem wręczył
wszystkim paniom kwiaty. Wystawa „Spinki” odbyła się już po raz czwarty. Najpierw grupa przedstawiała „Serduszka”, „Mamonki”, „Ażurowy świat kobiety”,
teraz – „Panienkę z okienka”. - Otarliśmy się o wszystkie atrybuty pełne kobiecości – komentował dyrektor Marian Sus. - Wszystko to w atmosferze miłości, walentynek. To święto nie jest amerykańskie, to Amerykanie zapożyczyli je od nas.
„Spinka” ma już 14 lat, od 5 działa w niej Anna Trela. – Moja pasja do
sztuki wzięła się stąd, że lubię tworzyć coś nowego, dużo czasu spędzam z
szydełkiem – opowiadała. -To jest mój świat.
Krytyk sztuki Tomasz Staszewski podkreślał, że tytuł ostatniej wystawy jest
bardzo pomysłowy. - To jest świat prawie surrealistyczny, tworzony przez ramy
okienne, jednocześnie dający możliwość pokazania rękodzieła, ale w sposób
trochę baśniowy – powiedział. - Firanki ozdabiają okna, są tak umieszczone
jak bielizna kobieca susząca się na sznurku.A. Nowak
Autorzy prac prezentowanych podczas wystawy: Halina Baranowska, Sabina Bidzińska, Teresa Cocek, Henryka Goraj, Jadwiga Kumek, Tadeusz Kuś,
Zdzisława Siejka, Urszula Soboń, Zofia Sobotka, Krystyna Stępniewska, Barbara Sus, Anna Trela, Dorota Wąsik, Jadwiga Wrona, Maria Zając. Kilkanaście ram okiennych na potrzeby ekspozycji wykonał Grzegorz Dulny.

