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Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników kolejny numer naszego pisma „Ożarów”. Był przygotowywany w okresie szczególnym, zaostrzonych ograniczeń, by powstrzymać rozprzestrzenianie
się koronawirusa Covid-19.
Nie wiemy, ile jeszcze czeka nas wyzwań, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w czasie trwania
zarazy i gdy już ona minie. Trudno powiedzieć, kiedy wrócimy do normalnej pracy i zwykłych ludzkich kontaktów, których nam szczególnie brakuje. Nic nas bowiem tak nie wzmacnia, jak wspólne
spotkania i rozmowy.

Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, ale jakże będą inne od tych,
do których każdy z nas przywykł już od dzieciństwa.
W imieniu samorządu Gminy Ożarów i Redakcji Pisma
przyjmijcie Państwo życzenia zdrowia, które mają w obecnym
czasie szczególną wymowę.
Niech nadchodzące święta będą pełne nadziei na jak najszybszy
powrót do naszego codziennego, bezpiecznego, normalnego życia.
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Pałacyk w Pisarach
Dwór w Pisarach powstał w latach osiemdziesiątych XIX wieku na skraju stromej skarpy. Obecnie znajduje się w nim szkoła.
Dwór postawił ówczesny właściciel majątku Pisary, Mieczysław Łabęcki. Niebawem sprzedał go Leonowi Baczyńskiemu.
DZIEDZICA WSZYSCY LUBILI
- To jest szkoła z duszą, ma swój charakter – podkreśla
dyrektor Marzena Okręt. - W tej historii jest dużo nowoczesności.
Bronisława Cichocka, rocznik 1933, przez wiele lat pracowała w szkole po wojnie. Była woźną, paliła w piecach. Siedemnaście pokoi miała do sprzątania. Pomagały jej dzieci.
Wcześniej po wsi chodziła, pracowała u ludzi. Zatrudniała się
do plewienia, chociaż lewą rękę miała niesprawną po udarze,
którego dostała w wieku 14 lat. To był cud, że z tego wyszła.
Miała szczęście, pomógł jej pobyt w szpitalu w Krakowie.
- Dziedzic Baczyński, to był człowiek drobniutki, dobry dla
ludzi – opowiada Bronisława Cichocka. - Zachorował i umarł.
Gdy chowaliśmy go w Przybysławicach, piechotą szliśmy na
cmentarz. Kwiaty nieśliśmy, bo wszyscy go tu lubili.
DOBRY GOSPODARZ
Do Baczyńskiego należały pobliskie wsie, Prusy i Józefków.
Był dobrym gospodarzem, wszystko trzymał w ryzach, nie szastał bogactwem na lewo i prawo. Najwięcej z pobliskich ziemian dał na powstanie szkoły rzemieślniczej w Zawichoście.
Przed wybuchem II wojny światowej, gdy zbierano pieniądze
na wojsko polskie, wszystkie swoje oszczędności przekazał na
Fundusz Obrony Narodowej. Po zajęciu ziem polskich przez
Niemców we dworze Baczyńskiego mieszkali Niemcy. Przez
cały okres okupacji znajdował się tu posterunek żandarmerii. Gdy zbliżała ofensywa, urządzono tu szpital polowy. W
pobliskim parku zostali pochowani polegli żołnierze, których
szczątki zostały ekshumowane wiele lat po wojnie.
GENERALNY REMONT
Po parcelacji majątku przez nową władze ludową we
dworze zamieszkali chłopi, którzy stracili swoje mieszkania w
czworakach. Najpierw majątek został rozparcelowany, ludzie
otrzymali po kilka hektarów, a reszta to był PGR. I w tym budynku mieszkali ci, którzy przyjeżdżali tu na roboty. Nie dbali
o pomieszczenia. Parkiety, które kiedyś lśniły, zostały zniszczone. Potem w budynku została umieszczona szkoła. To nie był
budynek przystosowany do nauki, sale dość duże i zniszczone.
W połowie lat pięćdziesiątych jako nauczycielka zaczęła
pracować w Pisarach Anna Czajkowska.
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– Szkoła nie zajmowała całego budynku – pamięta. - Jeszcze jedna
rodzina mieszkała w pałacu. Budynek należał do Funduszu Ziemi, a
szkoła go tylko dzierżawiła, chociaż za to nie płaciła. Dopiero w 1966
roku budynek przeszedł na własność oświaty i wtedy rozpoczęto go remontować. To był czas najwyższy, bo ubikacje znajdowały się na zewnątrz, jeszcze nie doprowadzono wody do środka, okna były stare,
należało je wymienić.
W 1966 roku szkołą kierował mąż Anny Czajkowskiej. Wtedy woda
została doprowadzona do budynku, zmieniono jego ogrzewanie.
Wcześniej były tu piece węglowe. W latach 1968-70 budynek przeszedł generalny remont, został przystosowany do potrzeb oświatowych.
Zmieniła się też wtedy jego bryła.
POD OPIEKĄ KONSERWATORA
Dworek w Pisarach powstał w stylu włoskim. Miejscowi nazywali
go pałacem, bo zdecydowanie wyróżniał się zabudową w tym rejonie. To był parterowy budynek z poddaszem i dwoma przybudówkami. Od frontu znajdował się ganek, gdzie
mieściło się główne wejście. Oryginalne
kręte drewniane schody zachowały się
wewnątrz budynku.
U podnóża skarpy, na której stoi
dwór, był staw. Poddany on został rekultywacji. Już za szkolnym ogrodzeniem
znajdują się pozostałości zaniedbanego
parku. Obok widać popadający w ruinę
podworski budynek gospodarczy. Wszystko znajduje się pod opieką konserwatora
zabytków. Bez jego zgody nic tu nie można zrobić. Szkoda jednak, że nie daje pieniędzy na niezbędne inwestycje.
A. Nowak
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Niepokoje
samorządowców
Obradował Konwent Prezydentów Miast, Burmistrzów
i Wójtów Regionu Świętokrzyskiego, który podsumował
ubiegłoroczne inicjatywy samorządowców.
Uczestnicy spotkania dyskutowali między innymi o
oświacie i ogromnych środkach, które poszczególne
gminy muszą dokładać do jej funkcjonowania. Niepokój
wzbudzają także budowy dróg ze względu na konieczność powstawania kanałów teletechnicznych.
- Zaprosiliśmy posłów na spotkanie, ale żaden nie
przyszedł – mówi burmistrz Marcin Majcher, który uczestniczył w spotkaniu. - Nie chcą się wikłać w te sprawy
przed wyborami na Prezydenta RP. Będziemy ponawiać
zaproszenia. Kolejny raz chcemy zwrócić się do parlamentarzystów, by przedyskutować sytuację oświaty na terenie województwa świętokrzyskiego. Jeśli nie uzyskamy
wyczerpującej odpowiedzi, będziemy musieli zająć odpowiednie stanowisko.
Samorządowcy poruszyli także temat budowy i modernizacji dróg gminnych, gdzie w nowej ustawie jest
zalecenie, że obok dróg muszą być wykonane kanały
teletechniczne. Gwałtownie wzrasta przez to koszt modernizacji i przebudowy drogi. Kanał teletechniczny nie
może być w pasie drogowym, może natomiast - w drodze twardej. Gmina Ożarów buduje w większość drogi o szerokości 5-6 metrów i nie ma przy nich żadnego
pasa drogowego. Stwarza to więc problemy ze zlokalizowaniem kanałów teletechnicznych. Można byłoby je
umieścić na działkach właścicieli prywatnych, ale wtedy
wymagana jest zgoda mieszkańców lub niezbędny wykup odpowiednich działek. To może przedłużać proces
inwestycyjny i doprowadzać do nieporozumień między
gminą i mieszkańcami.
(an)

Czas ferii

W okresie ferii na terenie gminy w środowiskach wiejskich i w Ożarowie funkcjonowały świetlice. Nie było
żadnej przerwy w pracy dla dzieci.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM
Zgodnie z decyzją Burmistrza Ożarowa od poniedziałku 16.03.2020 r. do odwołania Urząd Miejski
w Ożarowie zostaje zamknięty dla bezpośredniego
kontaktu z interesantami. Wszystkie sprawy załatwiane będą telefonicznie lub elektronicznie za pomocą e-mail lub elektronicznej skrzynki podawczej
epuap. Pilne sprawy obywatelskie po uprzednim
kontakcie telefonicznym, bądź e-mailowym, załatwiane będą na miejscu w Urzędzie przy zachowaniu wytycznych sanitarnych.

– Dajemy dzieciom pełną ofertę imprez, mogą korzystać z różnych zajęć – mówi burmistrz Marcin Majcher.
- W godzinach popołudniowych, od 15.00 do 18.00,
w pięciu punktach, w Lasocinie, Pisarach, Janowicach,
Wyszmontowie i Ożarowie, dzieci mają możliwość korzystania ze świetlic i uczestniczenia w zajęciach.
Dodatkowo placówki we własnym zakresie organizują programy dla uczniów, których tematyka jest różna,
najczęściej dotycząca turystyki, przyrody. Wszystkie dzieci
mogą bez ograniczeń korzystać z zajęć.
Tradycyjnie bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży przygotował na czas ferii Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Dużym powodzeniem cieszył się pokaz magii i iluzji
w wykonaniu mistrza Łukasza Podymskiego. Dla dzieci
przygotowano między innymi spektakle w wykonaniu
aktorów Teatru Krak-Art, filmy animowane, warsztaty z
rysunku i malarstwa, warsztaty wokalne, gry i zabawy.
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Rok inwestycji
Gmina Ożarów po stronie wydatków planuje w tym
roku 70 mln zł, zakłada przy tym deficyt w wysokości około
8 mln zł. W najbliższych miesiącach jest sporo inwestycji do
wykonania.
- Bardzo ważne jest przede wszystkim dokończenie projektu kompleksowej wymiany oświetlenia tradycyjnego na
ledowe – podkreśla burmistrz Marcin Majcher. - Chcemy
poza tym zmodernizować linię do odwadniania osadu w
oczyszczalni ścieków.
Burmistrz Marcin Majcher przypomina o realizacji projektu świetlic dla dzieci w Janowicach, Pisarach, Lasocinie,
Wyszmontowie i Ożarowie. Gmina prowadzi program
rozwoju kompetencji cyfrowych dla nauczycieli i uczniów.
Uruchomiła także program Senior dla mieszkańców Jakubowic, Pisar, Lasocina i Ożarowa. Chce przygotować pomieszczenia dla osób starszych, by miały niezależne lokale
do korzystania w dowolnych godzinach, w sposób nieograniczony.
Ważną inicjatywą jest realizacja wspólnie z innymi gminami, z Obrazowem i Klimontowem, programu e-Administracja. Samorząd na te zadania podpisał umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.
W tegorocznym budżecie gmina zaplanowała uruchomienie 646 tys. zł na funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego.
Najważniejsze będzie rozpoczęcie budowy świetlicy w Sobowie. Tu przewidziane są środki z funduszu oraz 200 tys.
zł z budżetu gminy.
- Kładziemy wielki nacisk na działania Kół Gospodyń
Wiejskich - mówi burmistrz. - Będziemy wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy zmierzające do prezentacji pań, ich
zdolności kulinarnych, artystycznych, rozwoju działalności
w środowiskach wiejskich i w mieście Ożarowie. Chcemy
także mocno wesprzeć Klub Seniora.
(an)

Nowe wyzwania
przed gospodarką śmieciową

Na terenie Międzygminnego Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w Janczycach odbyło się posiedzenie Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza
Koprzywianki. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Marcin
Majcher.
- Głównym tematem spotkania było funkcjonowanie zakładu, w którym działa 16 gmin – mówi burmistrz
Marcin Majcher. - Nowe przepisy zobowiązują do wykonania instalacji wodociągowej, natryskowej, przeciwpożarowej, instalacji monitoringu, wykreślenia nowej strefy,
wybudowania nowych wiat na surowce, które zostają
przywożone po godzinie 15.00 i nie mogą być składowane w głównej hali z racji bezpieczeństwa pożarowego.
To powoduje wzrost kosztów funkcjonowania zakładu i
stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki finansowej
naszej spółki. Tym bardziej, że opłata marszałkowska
wzrasta w przyszłym roku do 400 zł.
W spotkaniu wziął udział członek Zarządu Województwa Marek Jońca i zapoznał się z potrzebami spółki oraz
z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji, które muszą
być niezwłocznie zrealizowane. Ich koszty wyniosą około
10 mln zł, ale jest szansa, by 6 mln zł otrzymać z rezerwy

Taka refleksja na trudny czas…
Proszę przeczytać choć jeden raz...
Czas były, przeszły... już dokonany!
Został pandemią opanowany.
Czas teraźniejszy to czas bez raju,
Tylko zakazy sens mu nadają.
Teraz cierpliwość odpowiedzialna
Jest konieczna, czynna i aktualna...
Co z czasem przyszłym? Jaki on będzie?
Co zrobić z tym JESZCZE...?
Co nam zostało…
Są perspektywy, czy jest ich mało?
Wiesława Tomczyk

środków z Urzędu Marszałkowskiego. Marek Jońca przejrzał projekt i stwierdził, że to ważny temat. Na pewno
usprawni i poprawi sytuację w zakładzie.
Ciągle jest zagrożenie, że jeśli zabraknie wsparcia,
niezbędne inwestycje muszą być prowadzone za własne
środki. Wtedy mogą być podniesione opłaty za odbiór
śmieci. Obecnie w Ożarowie jedna osoba płaci 12 zł,
ale są gminy, w których opłata jest wyższa, na przykład
w Sandomierzu, Zawichoście.
Podczas spotkania przedstawiciele gmin poruszyli
ważny temat tak zwanej opłaty produktowej od opakowań, które są najczęściej jednorazowe i nie dadzą się
wielokrotnie przetworzyć. - Uważamy, że jeśli ktoś wytwarza tak wadliwy produkt, który nie da się przetworzyć,
tylko trzeba go zneutralizować, to musi ponosić opłatę
produktową – podkreśla burmistrz Marcin Majcher. – To
jest zaśmiecanie rynku produktami, które nie dają się
wykorzystać ani w przemyśle chemicznym, ani innym.
Owszem, można je spalić w wysokiej temperaturze pieca
cementowni, ale działa to negatywnie na urządzenia,
które szybciej się zużywają niż przy paliwie miału węglowego, przy paliwie alternatywnym. Linie technologiczne
ulegają zniszczeniu.
(an)

Piękny gest Aleksandry

Wydawać się może, że utarta opinia o młodzieży
ma formę stałą, że jest tylko gorzej, że preferują świat
wirtualny, a w realu różnie bywa. To generalizowanie
zagadnienia nikomu nie wychodzi na dobre i zaburza
obraz postrzegania młodzieży w przestrzeni społecznej.
Twierdzę, że są to półprawdy i rutynowe uogólnienia.
Dowody? Proszę bardzo.
Upieram się przy tezie, że młodzież jest z reguły
dobra, tylko konteksty różnej natury wywołują różne
przejawy jej zachowania. Pozytywy tkwią w sferze świadomości i dojrzałości społecznej, tudzież emocjonalnej.
Dla młodzieży konieczne są wzory z domu, ze szkoły itp.
Społeczność rówieśnicza też odgrywa swoją rolę i pokazuje różne oblicza. Sztuka zachowania indywidualności
to dla młodzieży sprawdzian dojrzałości i trudna sztuka
wyborów życiowych.
Pisałam w liczbie mnogiej, czas na liczbę pojedynczą.
Piękny gest uczennicy klasy maturalnej Aleksandry
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Kaczmarskiej z LO
w ZS im. M. Skłodowskiej-Curie
w
Ożarowie
wymaga
przybliżenia. Ola tuż
po balu studniówkowym postanowiła
ściąć swoje długie,
piękne, wypielęgnowane i lśniące włosy
po to, aby je przekazać na rzecz Fundacji Rak'n'rol WYGRAJ
ŻYCIE (daj włos) w
Warszawie.
Poszła
panna Oleńka do fryzjerki. Ta zapytała: Nie żal ścinać takich
włosów!? Ola bez komentarza powtórzyła:- Proszę ściąć,
byle równo.
Tak sobie postanowiła, że wyśle ponad 30 cm, czyli
konkretną kitkę włosów dla wyżej wymienionej fundacji.
Podziw, szacunek i uznanie za ten nietuzinkowy gest dla

Aleksandry i jej rodziców, Moniki i Tadeusza Kaczmarskich. To się zadziało tu i teraz. Aleksandra jest skromna.
Na pytanie, czy mogę o tym napisać, odpowiada, że tak,
nie ma problemu. I dodaje, żeby nie było wątpliwości, że
to gest serca. Odruch, że nie zrobiła tego dla fanów ani
dla rozgłosu. Ot, chciała to zrobić i wysłała cenną przesyłkę tam, gdzie bardzo się przyda. I jak tu nie podziwiać?
Dobre słowa i pożyteczne działania są dziś wyjątkowo na czasie. Ola wzorowo wykorzystała swój czas i
możliwości, by darować innym to, co sama posiada, dar
natury, czyli piękny pukiel cennych włosów. Dziękujemy
Oli i jej rodzicom za piękną inicjatywę. Gratulujemy serdecznie i życzymy powodzenia podczas egzaminu dojrzałości. Refleksja aż się prosi. Oby nam się chciało
chcieć, dobre gesty zawsze nieść. Powołując się na myśli
Czesława Miłosza, dodam, iż w każdą porę warto być
marzeń ambasadorem. Aleksandra stanowi znakomity
przykład postawy uczennicy z autoryzowaną postawą.
Oby mnożyły się dobre słowa i gesty, bo przecież młodzi
ludzie to nasza nadzieja.
Wiesława Tomczyk
fot. Aleksandra Kaczmarska

Panu

Pro memoria

Zenon Królikowski
(1929-2020)
Z żalem informujemy, że 2 marca 2020 roku zmarł
Zenon Królikowski. Był członkiem naszej rodziny od
1954 roku, kiedy zawarł związek małżeński z naszą
siostrą Zdzisławą na Jasnej Górze. Od kilkudziesięciu lat mieszkali w Sandomierzu. Szwagier od lat był
znany z dużej aktywności społecznej. Tworzył z siostrą małżeństwo, które sercem oddane było miastu i
środowisku. Zmarły zyskał uznanie, zostając radnym
Rady Miejskiej pierwszej kadencji. Działał w strukturach „Solidarności”. Był współtwórcą Fundacji, która
kultywowała tradycje Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jako działacz katolicki został w latach 90.
członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej. Był współzałożycielem
Liceum Katolickiego w Sandomierzu. Od lat należał
też do Klubu Inteligencji Katolickiej w Sandomierzu,
którego również był współzałożycielem i członkiem
Zarządu przez wiele lat. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi
odznaczeniami państwowymi. Miejscem zamieszkania związany był z Parafią pw. Podwyższenia Krzyża
w Sandomierzu. Dał się poznać jako osoba wspierająca i zaangażowana w życie wspólnoty parafialnej.
W ostatnim czasie choroby doznawał poświęcenia,
miłości i nieustannej opieki ze strony swych córek:
Teresy, Anny, Elżbiety i Doroty z rodzinami. Spoczął
obok Żony Zdzisi na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.
Rodzina Kwiecińskich z Ożarowa

Michałowi Podlodowskiemu
wraz z Rodziną
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

Żony
Marii Podlodowskiej

składają koleżanki i koledzy
z SE i R ZNP

Kol. Wandzie i Janowi

Golonkom
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

Syna Zbigniewa

składają koleżanki i koledzy
z SE i R ZNP
Składamy serdeczne podziękowanie
wszystkim, którzy brali udział
w ostatniej drodze naszego

Syna Zbigniewa

Wanda i Jan Golonkowie
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Przybędzie mieszkań w gminie

Gmina kupiła budynek w Sobowie, biurowiec po
byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym. Budynek o
powierzchni 800 metrów kwadratowych będzie wykorzystany na mieszkania socjalne, zastępcze, chronione dla
szczególnie potrzebujących rodzin.
- Wartość wywoławcza budynku wynosiła 207 tys. zł i za
taką cenę go kupiliśmy – podaje burmistrz Marcin Majcher.
- Nie było innych chętnych. Powstanie tu ponad 20 mieszkań o powierzchni około 40 i 50 metrów kwadratowych.
Zleciliśmy inspektorowi nadzoru wykonanie kalkulacji kosztów przystosowania tego budynku. Gdy powstanie wstępny
projekt, wystąpimy z wnioskiem o środki zewnętrzne z
zakresu realizacji zadań z opieki społecznej.
Po otrzymaniu dokumentacji gmina wystąpi do projektowania, ogłosi przetarg. Firmy narzucają teraz duże tempo
budowy. W ciągu półtora roku mieszkania powinny być
oddane. Będą ładne, o niezłym standardzie, na pewno nie
gorsze niż w blokach mieszkalnych.
Na mieszkania w gminie czeka kilka rodzin, które są w
różnej sytuacji materialnej, życiowej, w stanie konfliktów,
czekają na spokój. Decyzje będą podejmowane zgodnie z
przepisami przyznawania mieszkań socjalnych i mieszkań
chronionych.
Ci, którzy nie potrafią zadbać o powierzone im mienie,
nie otrzymają mieszkań. Gmina będzie proponować im
lokale o niższym standardzie, z których przeniesie solidnych, sprawdzonych lokatorów. Na pewno niektórym
poprawi się status mieszkalny. A osoby, które nie dbają o
mienie, będą musiały zadowolić się niższym standardem.
- Tutaj będziemy chcieli zrealizować to, co wcześniej nie
zawsze nam się udawało – podkreśla burmistrz Marcin Majcher. - Są bowiem takie rodziny, którym opłacamy czynsz w
spółdzielniach mieszkaniowych, bo czasami nie są w stanie
sami go pokryć. Obecnie dwie, trzy rodziny pilnie potrzebują lokalu i postaramy się im pomóc.
(an)

FERIE W PRZEDSZKOLU

Czas ferii zimowych dobiegł końca. Pozostaną wspomnienia i kilka zdjęć. A co nasze przedszkolaki będą
wspominać? Przede wszystkim dobrą zabawę. Na ten czas
zaplanowano i zrealizowano szereg zajęć integracyjnych,
mających na celu zapewnienie kreatywnego i ciekawego
spędzania ferii. Głównym celem tych wszystkich zajęć była
dobra zabawa, dzięki której na twarzach każdego dziecka
widać było uśmiech. Przedszkolaki brały udział w zajęciach,

takich jak: sensoplastyka - zabawy zimowe ze sztucznym
śniegiem, zajęcia kreatywne - paluszkowe zwierzaki, a
także w zabawach muzyczno - ruchowych. Dodatkową
atrakcją było malowanie twarzy. Największą radość sprawiło dzieciom wspólne robienie popcornu oraz degustacja
tego przysmaku. Bawiliśmy się rewelacyjnie.
prowadzące Ewa i Agnieszka

Wzajemna pomoc i współpraca
w jednostkach OSP

Odbywają się zebrania sprawozdawcze w jednostkach
OSP na terenie gminy. Rozmowy dotyczą bezpieczeństwa
i stanu wyposażenia w poszczególnych placówkach.
W wielu jednostkach druhowie są szczególnie
aktywni. – Na przykład OSP w Suchodółce otrzymało
od nas środki jedynie na zakup materiałów, a strażacy
sami przygotowali i dobudowali sobie obiekt, rozbudowali zaplecze socjalne, część kuchenną, szatnie – wylicza
burmistrz Marcin Majcher. - Starają się, by obiekt był jak
najbardziej użyteczny.
Podobnie jest w miejscowości Biedrzychów, gdzie
środki z Funduszu Gminnego zostały przeznaczone na
siedzibę jednostki. Członkowie OSP przemyśleli wszystkie potrzeby i zdecydowali, by ten obiekt stał się funkcjonalny i służył ludziom. Jest bardzo dobrze doposażona
placówka w Jakubowicach z piękną salą, zapleczem
kuchennym. Strażacy otrzymali z gminy używany samochód osobowy, mogą uczestniczyć w akcjach pożarniczych, ratowniczych. Ponadto starają się również
własnym sumptem i własnymi siłami przygotować sale,
prowadzić izbę pamięci.
Niektóre jednostki mają mniej osób, ale również starają się aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. W Szymanówce zaangażowała się bardzo młoda
grupa strażaków. Druhowie otrzymali z gminy jedynie
wsparcie na zakup materiałów. Sami wykonali niezbędne
prace, wyłożyli salę płytkami. Zmodernizowali zaplecze
kuchenne, przygotowali także łazienkę, pomieszczenie
socjalne. Młodzi ludzie uczestniczą w różnego rodzaju
akcjach. Wprawdzie nie mają pojazdu pożarniczego, ale
biorą udział we wszelkich uroczystościach państwowych,
samorządowych, apelach pamięci. Ponadto zabezpieczają imprezy masowe, między innymi wyścig kolarski.
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Jednostka w Lasocinie należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Ma bardzo dobrze prowadzoną
remizę, zaplecze jest bardzo czyste, zadbane. Ostatnio kilku młodych ludzi zapisało się do jednostki, która
należy do dynamicznych. Gmina utrzymuje w jednostce
samochód, gdyż jest tam teren leśny i w razie potrzeby
konieczna jest szybka reakcja strażaków. Podobnie jest
i w Nowem, gdzie widać wielką aktywność zarówno
kobiet, jak i młodych strażaków. W Sobótce zapisało się
do jednostki OSP 13 młodych strażaków, którzy wcześniej utworzyli grupę inicjatywną. Przejęli prace nad
zabezpieczeniem terenu wokół remizy, wykonali zbiornik
retencyjny, ogrodzili go, oświetlili, wykonali podbudowę i
utwardzenie nawierzchni pod przyszłe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej. W działalności kulturalnej
starają się ich wspierać kobiety.
W Wyszmontowie działalność strażaków też wspierają
i uzupełniają kobiety. Panie przeznaczyły środki z Funduszu Sołeckiego na centralne ogrzewanie w placówce.
Do części pomieszczeń gmina wprowadziła grupę świetlicową, by dzieci w godzinach popołudniowych mogły tu
przyjść, uzupełnić lekcje, skorzystać z porad pedagoga,
pomocy nauczyciela. Starsze osoby korzystają z porad
lekarskich, psychologa, prawnika. To miejsce staje się
dostępne dla wszystkich, zarówno strażaków, jak i osób
z całej miejscowości.
- Cieszy nas, że w każdej jednostce jest szczera współpraca między druhami i paniami z KGW, które starają
się ich wspierać w przygotowaniu świąt lub uroczystości
– podkreśla burmistrz Marcin Majcher. - Panowie także
starają się paniom pomóc w przygotowaniu części zaplecza kuchennego, regałów. Jesteśmy wobec nich pełni
podziwu.
(an)

Nadwiślańskie Trampy z Dębna
w 28. Finale WOŚP

12 stycznia VI Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku
„Nadwiślańskie Trampy” po raz kolejny wzięła udział w
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jednym z
priorytetów działalności drużyny harcerskiej z Dębna jest
wspieranie innych, dlatego harcerze z tak widocznym zaangażowaniem realizowali się podczas tej ogólnopolskiej, charytatywnej i imprezy.
VI Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Nadwiślańskie Trampy” swój początek miała w 2009 roku. Harcerze
stanowiący tę drużynę to osoby cechujące się bezinteresowną chęcią niesienia pomocy potrzebującym oraz optymizmem, którym zarażają innych. Harcerze systematycznie
promują Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.
Mieczysława Jopka w Dębnie, prezentując swoje osiągnięcia
wokalne. Biorą udział w imprezach lokalnych, przeglądach
artystycznych, uczestniczą w organizowanych rajdach i zlotach harcerskich.
28. Finał WOŚP stał się kolejną okazją do wyrażenia naturalnej potrzeby pomagania innym. Harcerz Hubert, wspólnie z opiekunem VI Drużyny, jako przedstawiciel drużyny był
wolontariuszem, który w tym roku kwestował na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodatkowo harcerze ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie

zaprezentowali swoje umiejętności na scenie MGOK w Ożarowie. Ich występ, jako jeden z punktów imprezy, wzbudził
wiele pozytywnych emocji wśród publiczności. Był ciekawym
urozmaiceniem i dał szansę zebranym na bliższe poznanie
świata osób z niepełnosprawnością intelektualną. Niewątpliwie był elementem integrującym.
Harcerze VI Drużyny Harcerskiej „Nadwiślańskie Trampy”
z niecierpliwością czekają przyszłego roku i kolejnego, 29.
Finału WOŚP, by po raz kolejny podzielić się z innymi tym, co
mają najcenniejszego: pięknem, dobrem i sercem na dłoni.
Żegnając się symbolicznym SIEMA!, dziękują organizatorom za piękne spotkanie podczas cudownej akcji.
Zofia Kozieł

Dzienny Dom i Klub Senior +

W 2019 roku Gmina Ożarów uzyskała dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 20152020 – moduł II na funkcjonowanie powstałych placówek
- Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+. Z oferty
zaproponowanej przez Dom i Klub korzysta ponad 100
seniorów z terenu gminy Ożarów.
W Dziennym Domu Senior+ wolny czas mieszkańców wypełniany jest poprzez między innymi przygotowywanie posiłków, prowadzenie zajęć zachęcających do
aktywności ruchowej, organizowanie wycieczek, terapii
zajęciowej, zajęć klubowych. Odbywają się spotkania
z lekarzem i pielęgniarką. W ramach działalności kulturalno-oświatowej organizowane są imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. Nawiązana
została współpraca z innymi instytucjami, takimi jak:
szkoły, przedszkole, biblioteka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy.
Klub Senior+ koncentruje się na integracji seniorów,
promocji aktywnego spędzania czasu wolnego, wzbudzaniu zainteresowań, przeciwdziałaniu marginalizacji
społecznej, stymulowaniu do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów. Uczestnicy mogą korzystać z
różnych zajęć, m.in.: manualnych, ruchowych, muzycznych, informatycznych, klubowych, nauki tańca, zajęć
na basenie, spotkań z kosmetyczką, warsztatów pracy
twórczej.
Ponadto dla seniorów organizowane są wycieczki,
wyjazdy do teatru, a także spotkania integracyjne i
imprezy okolicznościowe. Podobnie jak uczestnicy Dziennego Domu Senior+, klubowicze współpracują z innymi
instytucjami, co przyczynia się do zacieśniania dialogu
międzypokoleniowego. W ramach zajęć muzycznych
powstał zespół śpiewaków, który z powodzeniem reprezentuje Klub Senior+ i gminę Ożarów podczas imprez
senioralnych. Od niedawna zawiązał się również zespół
taneczny. Przy klubie działa także sekcja „Magiczne szydełko”, która zajmuje się tworzeniem rękodzieła.
Dzięki wsparciu Gminy Ożarów, seniorzy z terenu
gminy nie czują się osamotnieni oraz wykluczeni ze społeczności. Odkrywają swoje zainteresowania, talenty oraz
pasje, realizują potrzeby rekreacyjne oraz społeczne.
Elżbieta Gronek

Kontakt:
Dzienny Dom Senior+, Klub Senior+ w Ożarowie,
ul. Kościuszki 16, 27-530 Ożarów, tel. 504 013 170
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Ożarów znajduje się w powiecie opatowskim we wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Gmina Ożarów graniczy bezpośrednio z województwem lubelskim, które oddziela rzeka Wisła. Jest drugim pod względem
ludności miastem w powiecie opatowskim, zamieszkanym według danych
z 2018 roku przez 4594 osoby. Ożarów jest więc małym miastem, jednak
posiada prawa miejskie od 1569 roku. Lepsze zrozumienie problemu depopulacji, która dotyka obecnie miasto, wymaga zagłębienia się w jego historię
sięgającą średniowiecza.

Problem depopulacji
- studium przypadku miasta Ożarów

Widok miasta z centralnej części - wykonanie własne

Ożarów uzyskał prawa miejskie na
terenach pobliskiej wsi Wyszmontów
z rąk króla Zygmunta Augusta. Jego
korzystne położenie na skrzyżowaniu
szlaków handlowych spowodowało,
że mógł rozwijać się szybciej niż pobliskie wsie. W wieku XVII i XVIII Ożarów,
dzięki ożywieniu kulturalnemu, stał
się ważnym ośrodkiem protestanckim. W 1860 roku, według ówczesnych danych, miasto liczyło ok. 1700
osób, w tym 67% Żydów. W 1869 roku
miasto straciło prawa miejskie, podobnie jak inne mniejsze ośrodki miejskie.
Po latach w zaborze rosyjskim I wojna
światowa przyniosła ogromne straty,
a cała drewniana zabudowa miasta
została spalona przez wycofujących się
Rosjan. Po odbudowie osada liczyła aż
5750 mieszkańców. W latach 30. XX
wieku Ożarów był poważnym ośrodkiem handlu i drobnego rzemiosła,
niestety rozwój został zatrzymany wraz
z wybuchem II wojny światowej. Od
1942 roku w Ożarowie istniało getto
dla ludności żydowskiej, które liczyło
4,5 tysiąca mieszkańców. Jesienią
zostali oni wywiezieni do obozu zagłady
w Treblince, miasto straciło blisko 70%
swojej ludności.
W powojennej rzeczywistości miasto
odbudowywało się powoli ze zgliszczy,
gdzie tylko 40% zabudowy zostało
w stanie nienaruszonym. Po anali-

z systemem produkcji według duńskiej licencji FLS. Kolejne lata można
określić jako złote w historii miasta,
czego dowodem było odzyskanie praw
miejskich w 1988 roku, które zbiegło
się w obchodami X-lecia Cementowni
„Ożarów”. W 1991 roku państwowa
Cementownia „Ożarów” została przekształcona w jednoosobową spółkę
akcyjną Skarbu Państwa, a w 1995
roku głównym udziałowcem została
irlandzka spółka kapitałowa - Grupa
CRH. W tamtym okresie liczba osób
zatrudnionych oscylowała w granicy
1000, natomiast od momentu przekształcenia w spółkę rozpoczęła się
komputeryzacja oraz automatyzacja
procesu produkcji, co skutkowało ciągłym ograniczaniem miejsc pracy.
Przechodząc do lat obecnych,
zatrudnionych jest tam ok. 450 osób.
Dla tak niewielkiego miasta spadek
zatrudnienia w jedynym dużym zakładzie pracy okazał się bardzo dużym
problemem.
Najważniejszym, wspominanym już,
czynnikiem wpływającym na obecny
stan był wzrost bezrobocia. Ludzie,
zwłaszcza od wejścia Polski do Unii
Europejskiej, zaczęli masowo wyjeżdżać z Ożarowa, głównie do Wielkiej
Brytanii, Belgii lub Niemiec. Dotyczy
to całych rodzin, jak również jednej
osoby w rodzinie, najczęściej mężczyzny, co powoduje wzrost tzw. „eurosierot”. Dodatkowym czynnikiem był też
ogólny spadek liczby urodzeń notowany w całym kraju od końca lat 90.,
co musiało odbić się na liczbie ludności
miasta. Niski poziom urodzeń, ujemne
saldo migracji oraz wzrost bezrobocia rejestrowanego znacząco odbił się
na mieście niekorzystnym echem oraz
zapoczątkował proces depopulacji.

zach geologicznych odkryto w pobliżu
bardzo duże pokłady skał wapiennym,
w tym margli. Momentem przełomowym dla miasta był początek budowy
Cementowni „Ożarów” znajdującej
się w pobliskiej wsi Karsy oddalonej
o 4 km. Tym samym budowa wywołała konieczność zwiększania zasobów mieszkaniowych dla robotników
i osób związanych z tym przedsięwzięciem, jak również jej przyszłych pracowników. Odpowiedzią była budowa
dużego osiedla „Wzgórze” wraz z
infrastrukturą, przedszkolem, pawilonem handlowym i ośrodkiem kultury
na terenach wcześniej niezagospodarowanych.
Tworząc nową
część miasta z
zabudową bloków
mieszkaniowych,
Ożarów
zmienił
swoje dawne oblicze.
Cementownia ściągnęła do
miasta
nowych
mieszkańców
z
okręgu kilkudziesięciu kilometrów. W
1978 roku ruszyła
produkcja cementu
w najnowocześniejszej i największej w
Cementownia „Ożarów”Polsce cementowni
http://ozarow.com.pl/o-nas/jak-bylo-kiedys/zaklad-ozarow/
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Osoby w wieku produkcyjnym, jak
również studenci, z powodu braku
perspektyw znalezienia zatrudnienia
muszą opuszczać Ożarów i przenosić się do znacznie większych miast w
Polsce, głównie są to Kielce, Lublin,
Kraków lub Warszawa. Większość z
nich po ukończeniu studiów zostaje
tam już na stałe, a rodzinną miejscowość odwiedza okazjonalnie.
Analizując grupę osób w wieku
poprodukcyjnym, można zauważyć
wzrost średniej długości życia oraz
wzrost samej liczby osób. Państwo
potrzebuje osób do opieki nad osobami starszymi, jednocześnie wydając
coraz większe środki na wypłaty świadczeń emerytalnych, a tym samym tworząc błędne koło.
Władze
samorządowe
muszą
wychodzić problemowi depopulacji
naprzeciw, co powoli przeradza się w
działania. Ożarów od innych depopulacyjnych miast odróżnia sam fakt, że
ma on duży zakład przemysłowy. Natomiast problemem jest wspomniana
redukcja etatów . Światełkiem w tunelu
może okazać się stworzenie podstrefy,
która byłaby częścią strefy ekonomicznej w Starachowicach. Nowi inwestorzy
niechętnie zakładają przedsiębiorstwa
w starej infrastrukturze, m.in. w Starachowicach, Skarżysku - Kamiennej
czy Ostrowcu Świętokrzyskim. Wolą
budować na nowych, uzbrojonych
terenach, co ma być atutem Ożarowa,
który stworzył odpowiednie do tego
warunki. W 2016 roku gmina Ożarów
otrzymała jako nieliczna spośród wnioskujących dofinansowanie 2,7 mln zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 na utworzenie
terenów inwestycyjnych. Miasto i gmina
dba również o aktywizację osób starszych w różnego rodzaju warsztatach,
zajęciach. W tym celu oddała do użytku
w 2019 roku Dom Seniora. W ostatnich latach sieć dróg asfaltowych oraz
chodników jest systematycznie rozbudowywana wraz z wymianą oświetlenia
ulicznego na ledowe. Realizowana jest
termomodernizacja bloków mieszkalnych, jak również budynków użyteczności społecznej.
Działania lokalnych władz mają na
celu zwiększenie komfortu i standardu
życia, aby miasto było uważane za
bardziej atrakcyjne w oczach mieszkańców. Również stworzenie strefy
inwestycyjnej jest wyraźnym krokiem

w kierunku ograniczenia wyludniania. Jest to jedyna
szansa, która może
okazać się kluczowa dla przyszłości tego małego
miasta. Z powodu
niskiej liczby ludności Ożarów ma
mniejszy wachlarz
możliwości
niż
większe w stosunku
do niego miasta,
chociażby pobliski
Tarnobrzeg. Miasto
rozwinęło się i jest
znane w Polsce z
dużego
zakładu,
Widok miasta wraz ze znajdującą się na północy cementownią
natomiast
teraz
musi radzić sobie ze
zmianami depopulacyjnymi, determinowanymi głównie
przez uzależnienie
zatrudnienia
od
cementowni, która
z jednej strony jest
chlubą miasta, a z
drugiej jego piętą
achillesową .
Po d s u m o w u jąc, miasto próbuje radzić sobie
z
wyludnianiem
przez wykorzystywanie możliwości
rozwoju,
jednak
bliska
przyszłość
pokaże, czy uda się je zminimali- Bibliografia:
zować. Od urodzenia mimowolnie http://www.ozarow.pl/strona-194-2_7_mln_
zl_na_tereny_inwestycyjne.html
zwracam uwagę na sytuację demo- http://www.ozarow.pl/strona-84-historia.html
graficzną w moim mieście rodzinnym. https://www.biznes.gov.pl/pl/organy-i-instytuW ostatnich latach można zauważyć cje/szczegoly/2919
nasilanie się odpływu ludności, lecz https://www.portalsamorzadowy.pl/miasto/
ozarow,1183.html
dzięki programom prorodzinnym http://ozarow.com.pl/o-nas/jak-bylo-kiedys/
zwiększa się liczba urodzeń, co daje zaklad-ozarow/
J. Myjak, W krainie białych skał i lessu, 2005.
nadzieję na lepszą przyszłość.
Tomasz Świątek

Od autora:
Pochodzę z Ożarowa, jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego nr
II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Studiuję geografię
na Uniwersytecie Warszawskim. Szeroko rozumiana geografia stanowi źródło
moich zainteresowań od najwcześniejszych lat szkolnych. Bez wątpienia na
wybór kierunku studiów wpłynęła pasja i osobowość mojej wychowawczyni
z ZSO im. E. Szylki w Ożarowie, Pani Anny Wilczak, o której nie sposób nie
wspomnieć. Obecnie na studiach zajmuję się zagadnieniami dotyczącymi
geografii społeczno-ekonomicznej i fizycznej.
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Zauroczenie
- Poznaliśmy się 1 maja 1967 roku
po pochodzie majowym – opowiada
pani Izabela. – Poszłam z kolegą przed
starą bożnicę, gdzie kiedyś było kino, a
teraz jest jednostka OSP. Akurat Henryk
przybył tam ze swoja paczką. I tam
zapoznaliśmy się. Miałam wtedy 19
lat, mąż – 22. Zauroczyliśmy się sobą i
umówiliśmy.
Pan Henryk był kierowcą, jeździł w
ostrowieckim PKS. Miał czerwony motocykl javę. – To mi zaimponowało – przyznaje pani Izabela. - Nie każdego było
stać. Ja byłam taka zza lasu, z Wojciechówki, on już chłopak oblatany, miejski. Znał życie, już po wojsku, tylko do
żeniaczki.
U przyszłej żony panu Henrykowi
spodobał się spokój. - Nie udawała
jakiejś filozofki. Spotykaliśmy się, jeździłem motorem do niej, na zabawy
w Lesie Bidzińskim – opowiada. - I w
końcu się pobraliśmy.
20 kwietnia 1968 roku wzięli ślub
w parafii pani Izabeli, która pochodzi
z Wojciechówki, mąż z Wyszmontowa.
Pamiętają, że było ciepło. Tańczyli na
podwórku na podłodze z desek. W
mieszkaniu ustawiono stoły, krzesła. Na wesele dużo upiekłam – wspomina
pani Izabela. - Umiałam sama dużo
zrobić. Wszystkiego było w miarę. Muzykanci grali, przyjechali z Wyszmontowa.
Świadkami byli: Mieczysław Stępień
(już nie żyje), kolega pana młodego, i
koleżanka pani młodej, kuzynka Zosia
Bidzińska z domu Abramczyk, obecnie
sołtys Śródborza.

Dzieci
Po
ślubie
zamieszkali
w
Wyszmontowie. – Mąż przywiózł mnie
tam furmanką – pamięta pani Izabela.
- Mieszkaliśmy w starej chacie z rodzicami męża.
Rodzicami pana Henryka byli Stanisława i Stanisław. Mama zmarła 20
lat temu, tata 30 lat. Dwóch braci pana
Henryka wyjechało do Wrocławia. Najstarszy jeszcze żyje, młodszy zmarł. – Był
tam tylko pokój i kuchnia i tak mieszkaliśmy - mówi. - Wybudowaliśmy nowy
budynek i teraz nie ma kto w nim mieszkać.
Pierwszy syn, Wiesław, urodził się w
1969 roku, drugi, Stanisław – w 1972,
córka Agnieszka – w 1979. Jeszcze
wtedy mieszkali w starej chacie. - Wiesław mieszka w pobliskich Binkowicach

Pół wieku ze sobą
Izabela i Henryk Połeć z Wyszmontowa obchodzili 50-lecie zawarcia związku
małżeńskiego. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta otrzymali specjalny
medal.

z żoną i trojgiem dzieci – opowiadają
małżonkowie o dzieciach. - Mają tam
krówkę, pracują na gospodarstwie.
Syn ukończył zawodówkę ogrodniczą,
synowa jest po liceum. Radzą sobie.
Stanisław ukończył technikum w
Ożarowie, studiował informatykę na
politechnice w Kielcach, pracuje w
swoim zawodzie w Katowicach, bo tam,
jak mówi, ma chleb. Wybudował piękny
dom na Śląsku, w Wymysłowie. Ma
dwoje dzieci, żonę, magister rachunkowości i bankowości. Miał tam pracować
tylko cztery, pięć lat z górą i wracać tutaj.
Minęło pięć, tak się zakorzenił, że został.
Agnieszka mieszka w Chorzowie, w
bloku, brat ją ściągnął na Śląsk. Tam
łatwiej było o pracę niż tutaj. Od 15
lat mężatka, ukończyła resocjalizację,
pracuje w Domu Dziecka, jeszcze się
kształci. Małżonek prowadzi prywatny
zakład samochodowy. Mają 9-letnią
córkę.

Dom
- Troje dzieci mieliśmy, wychowaliśmy, wybudowaliśmy dom i teraz sami
mieszkamy – przyznają. - Cieszymy się,
że dzieci są na swoim. To nas trzyma
przy siłach, dodaje energii. U schyłku lat
to nam jest potrzebne.
- Dzień i noc się pracowało – dodaje
pan Henryk. - Przyjechałem do domu z
pracy, musiałem zająć się gospodarką,

jechać w pole, orać, kosić. Nie było ciągnika, maszyn, wszystko robiliśmy ręcznie. Wsiadałem na noc w samochód i
jechałem do Elbląga, Gdańska. Pracowałem w PKS, w „towarówce”. I wtedy sił
nie brakowało.
Państwo Połeć mieli 4,5 hektara,
ale nie dało się wyżyć tylko z ziemi. Pan
Henryk musiał iść do pracy. Zaczęli dom
budować. W latach 80. trudno było o
cegłę, pustak, drut, cement. Niczego nie
było w sklepach. Samochód przywiózł
pustaki, nie dojechał do końca, bo była
polna droga, błoto. Zostawił je obok
sklepu przy drodze krajowej. - Koniem
przewieźliśmy oboje 700 pustaków –
wspominają. - Byliśmy młodzi, mieliśmy
zapał i werwę. Chcieliśmy wybudować
dom, bo w starej chałupie było ciasno.

Najpiękniejsze momenty
- Jako matka i żona cieszyłam się z
narodzin dzieci. Pierwszy syn, drugi syn,
trzecia oczekiwana córka – wspomina
pani Izabela. - Tak się cieszyliśmy, że
nam się udało. Gdy rodziła się córka,
straszna była zima, koniec lutego. Baliśmy się, że nie dojedziemy do Ostrowca,
bo samochodu nie było widać, wzdłuż
drogi powstały tunele ze śniegu. Pojechaliśmy dwa dni wcześniej, zatrzymaliśmy się u mojej siostry. I urodziła się
córka, radości było dużo.
Wspominają też moment zapozna-

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne STYCZEŃ - MARZEC 2020

11 str.

ROZMOWY

nia. Był piękny. Od razu poczuli, że są
dla siebie stworzeni. I już nie było mowy,
żeby się rozstali.
- W tej chwili ważne są dla mnie
moje wnuki – nie ukrywa pani Izabela.
– Dostarczają bardzo wzruszających
chwil, nieraz się popłaczę. Dobrze się
uczą, przybiegają, pokazują świadectwa z paskiem. To jest dla mnie zadowolenie. Paulinka, Natalka i Mateusz,
dzieci syna z Binkowic, niedaleko mają
do nas, cztery kilometry. Podtrzymują
mnie na duchu. Tamte troje są daleko,
ale też kochane. Od Stanisława – Michał
i Aleksandra, od Agnieszki – Ewa. To
są ważne momenty, które nas cieszą.
Wnuczek, który ma 25 lat, przychodzi
do mnie, wycałuje. Nie wstydzi się tego.
- Najbardziej jestem zadowolony
z żony, która dba i o mnie, i o dom –
przyznaje pan Henryk. - Dobraliśmy się
jak w korcu maku, jesteśmy ze sobą i to
są najpiękniejsze chwile. Bozia nie zsyła
na nas żadnych nieszczęść. Omijają
nas kłopoty. Rześko idziemy przez życie,
zdrowi.

Pasje
Przed pięciu laty pani Izabela zaczęła
śpiewać w „Ożarowiakach”. Członkinie
zespołu spotykają się raz w tygodniu, we
wtorki. Wyjeżdżają na Dożynki Gminne
w Lasocinie, Święto Kwitnącej Wiśni w
Nowem, na Dni Ożarowa, na wianki.
- Lubię śpiewać piosenkę o Wiśle,
„Nic ni mom, nic ni mom”, „Na moim
ganeczku”, takie skoczne piosenki,
wesołe – przyznaje pani Izabela. Mamy miłą panią instruktor. Chodzimy
z wielką ochotą na próby. Wyglądamy
tego wtorku. Niedziela schodzi, poniedziałek i we wtorek już idziemy na dziewiątą. Tak się uprzyjemnia życie.
Na próby zawozi ja mąż. Dwie
godziny trwają. W domu nie ma żadnego zajęcia. Ziemię przepisali na
dzieci, po półtora hektara, a one ziemię
sprzedały. Tylko Wiesław z Binkowic
zatrzymał grunty, teściowie mu pomagają.
- Wcześniej hodowałem krowy,
odstawiałem mleko po pięćdziesiąt
litrów – mówi pan Henryk. - I to ręcznie musieliśmy wydoić, odwieźć do
zlewni do szosy na wózeczku. Jeszcze
nie odczuwało się zmęczenia. Siła była,
robiło się, człowiek był zadowolony.
Teraz uprawia pomidory, ogórki,
kapustę na niewielkiej działce. Mają
też kurki, żeby były swoje jajka. - Pasjo-

nuję się końmi – wyjawia pan Henryk. Byłem koniarzem. Zawsze miałem dwie
klacze, dwa źrebaki, były młode, sprzedawałem. Jaka radość! Wnuczka przyjeżdżała z Binkowic. – Dziadziu, chodź,
zobaczymy koniki.
Konie zawsze sprawiały mu radość,
dawały satysfakcję. Od dziecka lubił
je i do tej pory tak zostało. Nieraz się
popłakał, gdy zachorowała któraś z
klaczy. Była łąka, siana nigdy nie brakowało. Owies siał. Konie dobrze utrzymane. Było się czym pochwalić. - I tak
to zleciało, nie wiadomo kiedy – zastanawia się. - Jak z bicza strzelił. Nawet
się nie odwróciliśmy i już mamy tyle lat.
Szybko czas idzie do przodu, zwłaszcza
gdy się pracuje, dzień za dniem szybko

mija. Szkoda, że zdrowie też ucieka.

Rady dla młodych
- Trzeba iść na kompromis, nie być
upartym, stawiać na swoim – mówi pani
Izabela o recepcie na zgodne pożycie. Jedno drugiemu musi ustąpić, zrozumieć
drugiego człowieka. Ten wóz wspólne
się ciągnie. Wtedy życie dobrze upływa.
Nie może być tak, by jedno dużo pracowało, a drugie w ogóle. – Trzeba działać
wspólnie, bo inaczej nic z tego nie będzie
– dodaje pan Henryk. - Teraz wszędzie
chodzimy oboje. Wszędzie jesteśmy
razem. Jeśli jedno drugiemu będzie robić
na przekór, to nic z tego nie będzie.
A. Nowak

Zdjęcie całej rodziny wykonane przed dwoma laty z „osiemnastki” wnuczki Natalii. Opowiada pani
Izabela: od lewej strony na górze w koszuli z krótkim rękawem i krótkimi spodniami brat mojej
synowej Marcin Jelonek, szwagier mojej synowej Sławomir Zając, żona Marcina Jelonka, Piotr
Jelonek i jego żona Magda, Bogdan Jelonek, mój syn Wiesław Połeć, obok syn Sławomira Zająca,
moja synowa Edyta Połeć, moja wnuczka Pauliśka Połeć, Kasia Jelonek, mój zięć Mariusz Czubak,
syn pani Kasi, Krawczyk, drugi rząd od lewej – Henryk Połeć, Izabela Połeć, siedzą od lewej strony – 9-letnia Ewa Czubak, dziewczynka Jelonek z córką Piotrka Jelonka, Agatą, dziewczynka NN,
nasza swatowa Basia Jelonek z wnuczkiem Kamilem Jelonkiem, moja wnuczka, 18-letnia Natalia
Połeć, na kolanach siedzi Jelonkówna.
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Święto Kobiet w Jakubowicach
W sobotę 29 lutego w świetlicy
OSP w Jakubowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
zorganizowane przez panią radną we
współpracy z Filią biblioteczną.

Były życzenia składane wszystkim
paniom przez Starostę Opatowskiego,
włodarzy gminy, sołtysa. Wspaniały
występ „Iskierek”, kwiaty, pięknie i
smacznie zastawione stoły. Radosna

W sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie
odbył się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wystąpił zespół
Strauss Ensemble pod kierownictwem
Artura Jaronia.
- Ten dzień jest szczególnym waszym
świętem – zwrócił się burmistrz Marcin
Majcher do obecnych na sali pań. - W
dniu waszego święta życzę wiele radości, szczęścia w ciągu całego roku.
Żebyście były zawsze kochane, zawsze
doceniane, szczęśliwe. Życzę wszystkiego najlepszego i zapraszam na ciekawy program artystyczny.
W uroczystościach uczestniczył Starosta Opatowski Tomasz Staniek i wicestarosta Małgorzata Jalowska. - Dzisiaj
dla pań prezent muzyczny, a to dlatego,
że kobietę można porównać do muzyki
– powiedział starosta Tomasz Staniek,
który z zawodu jest muzykologiem. Czym byłaby przestrzeń ciszy, gdyby
jej nie wypełniła muzyka łagodnym
brzmieniem, lirycznym śpiewem? Tym
samym, czym byłoby życie człowieka,
życie mężczyzny, gdyby nie wypełniało
go ciepło domowego ogniska, które
tworzy kobieta. W tym wyjątkowym
dniu, w imieniu swoim i całego zarządu,
składam wam serdeczne życzenia, abyście zawsze były uwielbiane, doceniane,
abyście zawsze czuły się potrzebne, były
muzą, natchnieniem dla swoich panów.
Wszystkiego dobrego!
Przed występem artystów zaśpiewała dla publiczności rodzima gwiazda,
Inez Czajkowska, którą przygotował do
występu instruktor MGOK, Sławomir
Lutyński.

Z koncertem dla pań
Zespół Strauss Ensemble wystąpił
w składzie: Ludmiła Worobec - Witek skrzypce, Agnieszka Wolska - Ścipniak
- flet, Maciej Jaroń – drugie skrzypce,
Dariusz Kozieł – klarnet, Jacek Hodur
– wiolonczela, Krzysztof Sokołowski – kontrabas, Bogusław Olczyk
– instrumenty perkusyjne. Spotkanie
prowadził Artur Jaroń, który też grał
na pianinie.
W wykonaniu zespołu usłyszeliśmy
kilka instrumentalnych wersji znanych
przebojów muzyki filmowej, rozrywkowej i poważnej. Jako soliści wystąpili:
Anna Lasota – sopran, Jakub Oczkowski – tenor. Publiczność wysłuchała
znane, popularne arie i duety oper
i operetek. Anna Lasota zaśpiewała
między innymi „Pieśń o Wilii” z „Wesołej
wdówki” Franza Lehára, „Kiedy skrzypki
grają” z „Cygańskiej miłości” Franca
Lehára. Wykonała hit „Przetańczyć całą

atmosfera towarzysząca temu sympatycznemu świętu i bardzo dobra organizacja spotkania sprawiły, że wszyscy
zebrani goście bawili się doskonale.

noc”. - Jestem pierwszy raz w Ożarowie, na co dzień śpiewam w Poznaniu –
powiedziała w rozmowie z reporterem.
- Jeżdżę po Polsce, koncertuję, biorę
udział w koncertach muzyki filmowej.
Niedawno wydałam płytę. Lubię łączyć
różne gatunki muzyczne. Wyznaję
zasadę, że trzeba ciągle poszukiwać, by
móc się rozwijać.
Jakub Oczkowski wykonał między
innymi arię „Graj cyganie” z „Hrabiny
Maricy”. Zaśpiewał arię z musicalu
„Człowiek z La Manczy”, dwa rosyjskie
romanse – „Oczy czornyje”, „Diabelski
młyn” oraz piękne duety operetkowe z
Anną Lasotą. - Ogromna radość, szczęście, że mogę występować w Ożarowie
– nie ukrywał. - W ubiegłym roku śpiewałem już dla miejscowej publiczności
w starym zabytkowym kościółku w Glinianach.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne STYCZEŃ - MARZEC 2020

(an)

13 str.

JUBILEUSZE • ŚWIĘTA • UROCZYSTOŚCI

Około 90 osób bawiło się podczas
noworocznego Balu Seniora. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Klubu
Senior Plus przy ulicy Kościuszki działającego przy gminie i Klubu Senior
Plus na osiedlu Wzgórze podlegającego pod powiat.
- Cieszę się, że możemy wspólnie się spotkać, spędzić mile wieczór
– powiedział podczas spotkania burmistrz Marcin Majcher, który zatańczył
poloneza w pięknym stroju szlacheckim, w kontuszu. - Od pewnego czasu
dobry duch panuje wśród seniorów.
Starajmy się integrować, być razem.
To naprawdę buduje, zbliża, a jednocześnie podnosi trochę na duchu.
Uzyskujemy wsparcie naszych sąsiadów, znajomych. To bardzo miłe i
budujące. Życzę, byście świetnie dzisiaj się bawili, a na co dzień czuli się
potrzebni. To dobrze, że ma się kogoś
blisko, kto nas wesprze.
Na balu pojawił się Starosta Opatowski Tomasz Staniek, który pochwalił organizatorów za piękną imprezę,
zwłaszcza w karnawale, gdy wszyscy
się bawią, integrują i świętują ten
czas. - To bardzo przyjemnie patrzeć
na państwa, gdy jesteście zadowoleni,
uśmiechnięci – zwrócił się starosta do
seniorów. - Bardzo dobrze, że są tak
dobre inicjatywy klubów seniora w
Ożarowie podlegających pod gminę i
powiat. To dobra współpraca między
samorządami w dziedzinie polityki
senioralnej. Życzę dobrej zabawy,
dobrego humoru, nastroju.
Do życzeń i gratulacji dołączyła
wicestarosta Małgorzata Jalowska.
Wyraziła zadowolenie, że dwa kluby
mogą się bawić razem. Życzyła szampańskiej zabawy do białego rana.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Małgorzata Dębniak, witając
wszystkich gości w restauracji Promenada, mówiła, że spotkanie jest okazją
do zawarcia nowych znajomości, do
pożegnania starego roku i do nowych
pomysłów w nowym roku, a przede
wszystkim do wspaniałej zabawy do
trzeciej nad ranem. Zapowiadała
wiele niespodzianek przy wspaniałej
muzyce zespołu „Memphis”.
Wodzirejka balu, instruktorka
tańca w Klubie Senior Plus przy ulicy
Kościuszki, Paulina Nowak, z zadowoleniem mówiła o niespodziankach,
o polonezie w strojach szlacheckich,
konkursie na królową i króla balu.
Uczestnicy balu świetnie bawili się,

Noworoczny
Bal Seniora

uczestnicząc w zabawach ludowych,
tak zwanej przepiórce na podstawie
utworu „Mazowsza”. Panie broniły
koleżanki, by przepiór jej nie porwał.
Kolejną atrakcję stanowiły zabawy i
gry walentynkowe.
Bal zorganizowany został z inicjatywy seniorów z Klubu Senior Plus
przy ulicy Kościuszki i Burmistrza
Ożarowa. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ożarowska
Akademia Seniora
Danuta
Mroczek
podkreślała,
że
wszyscy wzajemnie
się szanują i cieszą
z bycia razem. Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
stowarzyszenia, Helena
Adamiec, przypomniała, że seniorzy
bawią się po raz
kolejny. Są w takim
wieku, że chcą się
spotykać.
Kierownik Klubu
Senior Plus osiedle
Wzgórze, Agnieszka
Rolecka-Kwaśniak,
poinformowała, że

z jej środowiska zaproszenie przyjęło
20 seniorów z gminy Ożarów i Tarłów.
- Duchem jesteśmy młodzi, ciało nam
się trochę starzeje, ale duch nigdy –
powtarzała seniorka Barbara Grzyb z
Tarłowa, uzdolniona wszechstronnie,
która śpiewa, tańczy, recytuje, lubi
rękodzieło, kobieta renesansu, wielu
zdolności, wielu talentów.
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CEMENT
W bieżącym numerze Samorządowego Pisma Społeczno-Kulturalnego
„Ożarów” prezentujemy fragmenty wypowiedzi Prezesa Zarządu, Dyrektora
Generalnego Cement Ożarów SA A CRH Company, Janusza Miłucha, oraz
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cement Ożarów SA, Andrzeja Ptaka,
które w całości ukażą się w maju, w specjalnej publikacji na 30-lecie samorządu terytorialnego.

Wspólne inicjatywy
z samorządem
udział w obchodach rocznicy odzyskania niepodległości, gromadząc się
na rynku pod Pomnikiem Niepodległościowym, w części ufundowanym
przez cementownię. Ponadto na uroczystości barbórkowe organizowane
przez cementownię zapraszani są
przedstawiciele władz lokalnych, co
jest doskonałą okazją do zacieśnienia
relacji pomiędzy lokalnymi władzami i
pracownikami spółki (...).

Janusz Miłuch:

Andrzej Ptak:
W styczniu 2019 roku objąłem
funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora
Generalnego spółki Cement Ożarów
SA, zastępując na tym stanowisku
prezesa Andrzeja Ptaka. Przejąłem
stery w nowoczesnym zakładzie, w
którym pracuje zmotywowany zespół
z ogromną wiedzą i doświadczeniem,
co stanowiło, i dalej stanowi, dla mnie
źródło wielu inspiracji.
(...) Jako przedsiębiorstwo mocno
osadzone w społeczności lokalnej
jesteśmy ukierunkowani na pielęgnowanie dobrych relacji, więc jako
zakład będziemy mieć swój udział w
rozwoju regionu poprzez wspieranie
lokalnych inicjatyw oraz aktywną działalność w sferze społeczno-kulturalnej.
Przypomnę, że wraz z gminą
Ożarów jesteśmy współorganizatorami masowej imprezy Dni Ożarowa,
która co roku jest organizowana w
czerwcu i która przyciąga ponad
5.000 uczestników. Ponadto cementownia od ponad 25 lat, wspólnie z
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Ożarowie, organizuje regularnie
plenery artystyczne cieszące się zainteresowaniem malarzy oraz rzeźbiarzy
z wyższych uczelni artystycznych z całej
Polski.
Przedstawiciele Zarządu oraz delegacje pracowników co roku biorą

Czas upływa bardzo szybko. Tak
niedawno, bo w 2015 roku, pod-

sumowaliśmy 25 lat funkcjonowania samorządu ożarowskiego, a
już mamy 30 lat tej wspaniałej idei
samorządów lokalnych. To kolejny
okres rozwoju samorządności w
mieści i gminie, ale również pogłębienie współpracy z dużą firmą, jaką
jest spółka Cement Ożarów SA w
podstawowej jednostce samorządu
terytorialnego.
Z perspektywy upływającego czasu
jest mi bardzo miło, że współpracowałem z samorządem, któremu niezmiennie przewodzi burmistrz Marcin
Majcher. Oceniam, że pomimo zdarzających się rozbieżności we wzajemnych oczekiwaniach, potrafiliśmy
zawsze wypracować rozstrzygnięcia
korzystne dla obu stron. Mówiłem o
tym niejednokrotnie i teraz pragnę
podkreślić, że zbierane doświadczenie pozwalało nam na efektywniejszą
współpracę.
(...) Pragnę podziękować Władzom Miasta i Samorządowi za przychylność i wsparcie cementowni w
rozwoju naszych zasobów surowcowych i wydawaniu koniecznych opinii
i zatwierdzeń do realizacji zadań
inwestycyjnych.
Przyszedł czas na zakończenie
mojej aktywności zawodowej i w 2019
roku przeszedłem na emeryturę.
Dziękuję za długoletnią współpracę.
Szczególnie dziękuję za przyznanie
tytułu Honorowego Obywatela Ożarowa. Jest to dla mnie bardzo duży
honor i wyróżnienie.
Cieszy fakt, że mój następca,
prezes Janusz Miłuch, również efektywnie współpracuje z naszym samorządem dla rozwoju Ożarowa i spółki
Cement Ożarów.
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BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE

Burmistrz Marcin Majcher

o bezpieczeństwie w gminie
Przestrzegamu dziś wszystkich zaleceń rządowych i resortowych, przede
wszystkim zakupiliśmy również środki dezynfekcyjne. Stosujemy bardzo ścisłą
kontrolę, w zasadzie Urząd Miejski jest zamknięty, placówki nasze, które świadczyły usługi rozrywkowe, kulturalne, edukacyjne są nieczynne.
Personel pracuje w ograniczonym czasie.
Stosujemy przede
wszystkim bardzo
ścisłą
kontrolę
sanitarną. Staramy się nie
dopuszczać do
kontaktu z osobami z zewnątrz.
Ośrodek Pomocy Społecznej ma
doskonałe rozeznanie w kwestii osób,
które w ostatnim czasie przyjechały
z Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i
mają zalecenia kwarantanny. Zaleceń
tych pilnuje szczegółowo Policja. Straż
Miejska też wspiera działania Policji.
Jestem pełen podziwu dla mieszkańców, którzy osobiście zgłaszają
fakty przyjazdu sąsiadów, znajomych z
zagranicy, z terenów niebezpiecznych.
Zgłaszają to służbom policyjnym, pracownikom Urzędu Miasta. Idą za tym
postępowania kontrolne, by sprawdzić,
czy to pokrywa się z treścią informacji.
W każdej sytuacji staramy się bezpośrednio interweniować. Są wszczynane postępowania takie, że dane
osoby trafiają na kwarantannę, by
zabezpieczyć sąsiadów, mieszkańców
przed kontaktami z tymi osobami, na
przykład miało to miejsce w sołectwie
Pisary.
Jak nauczyciele radzą sobie z
prowadzeniem zajęć przez Internet?
– Przez Internet i przez inne formy
elektroniczne starają się kontaktować
z uczniami. Wysyłają zadania do rozwiązania na każdą lekcję, program
jest realizowany zgodnie z zaleceniami
edukacyjnymi. I myślę, że nie ma takiej
sytuacji, by dziecko z różnych powodów nie miało komputera. Jeśli są,
to nauczyciele starają się dostarczyć
materiały wprost do danych rodzin.
Seniorzy jako szczególnie zagrożona grupa wiekowa nie uczestniczą w
żadnych zajęciach i spotkaniach. Pod-

legają ścisłej kontroli. Mamy bardzo
dokładny kontakt ze wszystkimi seniorami przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub i Dom Seniora. Gdy któryś z
seniorów ma problemy z pozyskaniem
artykułów spożywczych lub ma problemy zdrowotne, to staramy się przez
OPS go wspierać i dostarczyć to, co jest
mu niezbędne do normalnego funkcjonowania.
Jak mieszkaniec w pilnych sprawach może się skontaktować z
Urzędem Miejskim, Urzędem Stanu
Cywilnego?
– Jeżeli są pilne sprawy, na przykład w USC, to może podejść przed
budynek Urzędu Miejskiego i w określonym miejscu Straż Miejska przyjmuje od niego materiały i przenosi do
poszczególnych referatów. Po pewnym
czasie oddaje się petentowi odpowiedzi, poświadczenia odbioru z zachowaniem środków bezpieczeństwa, by
petent niczego nie wnosił do budynku
Urzędu.
Obecnie jest 50 osób w miejscach
przeznaczonych do kwarantanny, które
mają zalecenia dotyczące zachowanie
bezpieczeństwa. Informację ścisłą o
tych osobach ma Policja, Straż Miejska
i OPS.
Pracownicy OPS pełnią dyżury, kontaktują się z każdym, komu potrzebne
są nowe lekarstwa, realizacja recepty,
zaświadczenie, porada lekarska. Starają się telefonicznie wspierać osoby
starsze, chore, niedołężne, by nie
przyjeżdżały do przychodni, apteki,
sklepu.
Wszystkie imprezy masowe, sportowe, kulturalne zostały odwołane,
zawieszone lub przełożone. MGOK nie
pracuje, zamknięta jest także Biblioteka, zawieszono działalność świetlic
środowiskowych w ramach nowego
program, który jest obecnie realizowany. Tylko elektronicznie wykładowcy
kontaktują się z osobami. Opracowują
niektóre tematy po to, by później móc
je normalnie realizować.

KULTURALNIE
W Muzeum Archeologicznym i
Rezerwacie Krzemionki przedstawiciele instytucji zajmujących się
dziedzictwem, ochroną zabytków i
okolicznych samorządów dyskutowali o konieczności utworzenia parku
kulturowego na terenie trzech gmin:
Bodzechowa, Ćmielowa i Ożarowa. W
spotkaniu uczestniczył Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher

Park kulturowy
w gminie Ożarów
– Chcemy się włączyć w inicjatywę
tworzenia parku kulturowego pod patronatem UNESCO, bo to duża promocja
naszej gminy, ciekawego złoża w Śródborzu – mówi burmistrz Marcin Majcher.
– Niewątpliwie pojawią się też problemy.
Działalność firmy, która chce pozyskiwać
kopaliny w Śródborzu, będzie kolidować
z zasobami surowca, bo tu jest wyznaczona strefa archeologiczna. Podczas
spotkania w Krzemionkach szukaliśmy
wyjścia kompromisowego, by zagospodarować kopaliny i jednocześnie
uczestniczyć w tworzeniu miejsca archeologicznego z ciekawą historią.
Dyrektor Muzeum Historyczno Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Andrzej Przychodni, nie
ukrywał, że podejmuje działania inicjujące, bo samorządy są zobowiązane
tworzyć park kulturowy. To zresztą jest
warunek związany z wpisem na Listę
UNESCO. Muszą być zapewnione
strefy buforowe dla zabytków objętych
wpisem, bo to jest forma ich ochrony.
Katarzyna Piotrowska z Narodowego
Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, która
na bieżąco nadzorowała sporządzanie
wniosku do UNESCO, chwaliła udział
przedstawicieli innych parków kulturowych w spotkaniu i zwracała uwagę na
konieczność utworzenia strefy ochrony
do 2020 roku. To jednocześnie budowa
kręgu współpracy między rożnymi jednostkami.
W województwie świętokrzyskim
tylko Końskie utworzyły takie miejsce,
jednak to Krzemionki są zabytkiem na
skalę światową, na które skierowane są
oczy światowego komitetu UNESCO.
Mówiła o tym konserwator zabytków w
Kielcach, Anna Żak - Stobiecka.
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W sobotni dzień 25 stycznia 2020
roku w murach Galerii „Pod Czerwonym Dachem” Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury im. A. Patkowskiego
w Ożarowie odbył się wernisaż
wystawy pt. „Jolanta Dąbrowska
Iskra. Malarstwo”.
Gdy nadeszła godzina 17.00, ekspozycję uroczyście otworzył i poprowadził spotkanie dyrektor Marian
Sus. Powitał on zgromadzonych gości
oraz przedstawił autorkę prezentowanych prac, która za chwilę opowiedziała o swojej twórczości. Później
oprowadzono publiczność po wystawie, zatrzymując się przy niektórych
pracach i omawiając sztukę Jolanty
Dąbrowskiej – Iskry w ogóle. Podczas
imprezy udostępniono publiczności
urokliwy katalog wystawy z reprodukcjami obrazów wydany przez MGOK,
a zaprojektowany przez Eleonorę
Czubę.
Jolanta Dąbrowska - Iskra pochodzi z Dolnego Śląska. Mieszka w
Tarnobrzegu. Od kilku lat jest na
emeryturze, dzięki niej zyskuje więcej
czasu na twórczość. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w
Sędziszowie Małopolskim. Studiowała
w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Pracowała w Fabryce Firanek w Skopaniu,
projektując artystyczne wzory tkanin.
Uprawia głównie malarstwo olejne i
pastelowe. Swe prace prezentowała
w Tarnobrzegu, na ziemi sandomierskiej, m.in. w Koprzywnicy, jak również na terenie całego kraju. Brała
udział w wielu plenerach malarskich i
ekspozycjach plenerowych.
Na obecnym ożarowskim pokazie
zawieszono płótna olejne zrealizo-

Radosny optymizm barw
wane w ostatnich latach. Ekspozycja
robi wrażenie. Widz zostaje osaczony
niezwykle barwnym, optymistycznym
światem żywych, płomiennych kolorów. Zapraszają go do spaceru ścieżki
w głąb pejzażu w słoneczną i cienistą krainę drzew owocowych, wierzb
i pól nad wodą, wśród maków, łubinów, słoneczników i malw. Krajobrazy
pokazano w ujęciach różnych porach
roku. Z takim samym radosnym optymizmem uśmiechają się bukiety z
wazonów, kwiecistych łąk pełnych
maków, rumianków i jaskrów. Optymizmu przydaje światło oblewające i
wypełniające obrazy. Jest to malarstwo
w dużej mierze impresjonistyczne, interpretujące naturę w sposób wrażeniowy,
przekazujący zjawiskowość w danej
chwili, ulotnie. Zbudowane zostało na
kontrastach temperaturowych – chłód
cienia tworzą barwy zimne, a gorąc
partii oświetlonych, ciepłe. To wszystko
wywołuje migotliwość, wibrację, skojarzone także z drganiem nagrzanego
słońcem powietrza. Rysunek miękki,
budowany plamami, przywodzący na
myśl szkice, wykreśla bryłę i przestrzeń,
omija zbędne szczegóły, zostawiając
miejsce na przekaz własnej rzeczywistości zrodzonej z indywidualnej
interpretacji natury. Dodajmy, rzeczywistości malarskiej i artystycznej. W
płótnie błękit wody kontrastuje z czerwienią drzew jesiennych. W innym
zielono-żółte trawy pod trzema wierzbami równoważy fiolet cieni listowia
rzuconych na drogę. Są też krajobrazy
zimowe. Ładne są żaglówki, których
biel harmonizuje z jasnością wody.

Zwraca uwagę kompozycja sześciu
łódek swym błękitem cieni równoważących żółtą złocistość zachodzącego słońca. Inną tonację walorową
zawiera ciemny zakątek nad zacienioną wodą z wysmakowaną kolorystyką. Warto zatrzymać się na zakątku
w tonacji zielonej z błękitnymi akcentami ścieżki po lewej, odległych gór i
nieba. Sugestywnie działa różowe pole
z żółto-niebieskimi belami słomy, niby
gigantycznymi szpulami nici na równinie kończącej się na dalszych planach wzgórzami. Mistrzowski koloryt
i zwięzła kompozycja malarska przywodzi na myśl dzieła Renoira. Oprócz
bujności form i materii urodę sztuki
tarnobrzeskiej artystki stanowi dekoracyjność (która jest właściwym pojęciem piękna). Jej wpływ wynika z
uprawiania z pasją tkaniny artystycznej i wrażliwości na kolor.
Jolanta Dąbrowska – Iskra jest
człowiekiem skromnym. Jej malarstwo
działa nie tylko wrażliwością estetyczną,
lecz także dobrą malarską jakością.
Tomasz Staszewski

ZAPROSILI NAS

do CK w Ostrowcu Św. na wernisaż wystawy Poza kadrem
- Rafała Stankiewicza - 25.01.2020

do Centrum Kultury w Pińczowie na wernisaż wystawy prac
Dariusza Stelmacha - 01.02.2020
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Pod takim tytułem zaprezentowany został zestaw prac Grupy Artystycznej „Spinka”, przygotowany w
ramach kolejnej, V już edycji wystawy
walentynkowej, zaaranżowanej w
holu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. A. Patkowskiego w Ożarowie.

ŁAPACZE
SNÓW

Otwarciu
tegorocznej
ekspozycji towarzyszył koncert „o Miłości”, przygotowany przez Sławomira
Lutyńskiego. W części muzycznej
wysłuchaliśmy podopiecznych sekcji
wokalnej ożarowskiego Domu Kultury:
Antoniny Listopad, Inez Czajkowskiej,
Zuzanny Pastuszki oraz Oskara Jurysia. Wieczór otworzył dyrektor MGOK
Marian Sus. Życzenia wszystkim zgromadzonym w sali kameralnej złożył
Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher.
Jak ze świętem zakochanych
powiązać amulet rodem z Kolumbowych ziem, który dziś spotkać możemy
już nie tylko na straganach i sklepach
z indiańskimi pamiątkami? Już sama
nazwa precyzyjnie wskazuje na jego
przeznaczenie – talizman ten chronić
ma „obdarowanego” przed nocnymi
koszmarami. Czy jest to zatem dobry
upominek dla kogoś, kogo darzymy
gorącym i prawdziwym uczuciem? Dla
kogoś, komu w ciepłych, zatęsknionych, bywa też czasem, że odległych
myślach, każdego wieczoru życzymy
„dobrej nocy” czy „spokojnego snu”?
Z pewnością tak, jeśli tylko sami
uwierzymy w nieograniczoną moc
magicznej – wplecionej w mniejsze

czy większe kręgi, splątanej z kolorowych nici – sieci, odbijającej się w oku
oglądającego jako wirująca rozeta,
przywodząca na myśl kalejdoskopowe obrazy z dzieciństwa. Według
wierzeń indiańskich, im gęstszy splot,
tym mniejsze ryzyko przenikania przez
niego dręczących, niepokojących
snów, które, krążąc bezskutecznie u
progu domostw, wraz z nadejściem
świtu giną bezpowrotnie w pierwszych
promieniach słońca.
Atmosferę
tajemnicy
podkreśla kolorystyka prezentowanych prac. Tym
razem szeroki wachlarz
barw ciepłych: nasycone
pomarańcze,
różnorakie odcienie różu, soczysta czerwień, dopełniający
zdecydowany vangoghowski żółcień – ciepły fiolet, a
także wyszukany delikatny
i elegancki łosoś. Wszystko
to podane widzom na tle
zimnego i głębokiego granatu buduje obraz roz-

iskrzonego, pełnego fantazji nocnego
nieba, na którym autorki przestrzennie zawiesiły dziesiątki wykonanych za
pomocą szydełka gwiazd o niepowtarzalnym wzornictwie.
I takiego właśnie nieba, doskonałego tła dla najpiękniejszych spokojnych i dobrych snów, życzę wszystkim
zakochanym …
Patrycja Sus -Lutyńska
instruktor Grupy Artystycznej „Spinka”

ZAPROSILI NAS

do Dworu na Wichrowym Wzgórzu na koncert Witek - muzyk ulicy 08.02.2020

do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na promocję książek
„Kraj - obraz niepodległości, życie codzienne u progu wolnej Polski” oraz
„Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” - 28.02.2020
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BIESIADNE GRANIE
Zanieść radość innym. Taki właśnie był nasz cel. Czy nam się to
udało? Wierzę, że ponadstuosobowa publiczność, która - odpowiadając na nasze zaproszenie
- przybyła 23 lutego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im.
Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie, wyszła wzbogacona o coś,
czego niestety już na co dzień nie
ma.
Skorzystali na pewno z tego ci,
którzy przybyli, aby wspólnie wysłuchać koncertu zatytułowanego „Biesiadne granie”. I jak to mówi pani
Wiesia, jedna z występujących, było
to:
„Ucztowanie przez śpiewanie
To wspólne biesiadowanie
Arka między tym, co było,
Co się jeszcze ocaliło.”
Stwierdza dalej, że:
„Warto pamiętać przesłanie,
Co wpisane jest w śpiewanie,
Barwne w pieśniach opowieści
I wzruszenia różnej treści,
I wzdychania, i tęsknoty
I miłości, i zaloty,
No i wspomnień dawnych ślad
To obrazki z dawnych lat”.
Skądinąd zastanawia, ile jest
tang, walców, piosenek i pieśni

wywołujących refleksję, budzących
radość czy wyciskających łzy. Utworów, które, wydawałoby się, że przeszły już do lamusa. A ponieważ, jak
twierdzi pani Wiesia:
„Całe piękno tkwi w różności,
Co na scenie dzisiaj gości”,
nie zabrakło go również podczas
koncertu. A „ciągnąc” dalej słowami
pani Wiesi:
„Szczególne podziękowanie
Za tradycji utrwalanie…”,
należy się „Grupie Śpiewaczej
Ożarów”, w skład której weszły:
Jolanta Adamska, Janina Bańcer,
Wiesława Tomczyk, Jadwiga Drabik,
Karolina Pawłowska, Maryla Pietras,
Katarzyna Pawłowska, Kazimiera
Rzepka, Mirosława Życińska, Zofia
Kasprzyk, Anna Safiańska, Izabela
Połeć, Maria Matyjasek, Helena
Krawczyk, jak również kapelom:
„Ożarowskim Andrusom” w składzie Janusz Błaszczyk, Janusz Sadło,
Marcin Karabin, Aleksander Kostucha oraz „Kapeli Morki” w składzie
Władysław Morka, Wiktor Wójcik,
Kuba Lichota.
Więc na koniec chciałoby się
krzyknąć: „Żyj piosenko, żyj dla
ludzi! Żyj piosenko, żyj przez ludzi”.
Z uśmiechem ode mnie dla Was
T.O.

Po kilku latach
,,próżnowania” albo
milczenia – z różnych
powodów - wracam
na łamy czasopisma
,,Ożarów”, licząc na
przychylność
Szanownych Czytelników... Mijają
lata, zmieniają się czasy i ludzie,
ale człowiek zawsze tkwi w jakimś
środowisku... To naturalna kolej
rzeczy. Raz z wyboru, innym razem
z konieczności. Bez względu na
konteksty, to nie miejsce decyduje o naszym samopoczuciu, ale
LUDZIE właśnie! Ta egzystencja
zobowiązuje, motywuje, jest bodźcem do odnalezienia się w środowisku społecznym albo bycia z boku,
a to niepotrzebna alienacja.

NIC
NA
POTEM...
Od lat obserwuję, jak rozwija
się
działalność
MGOK im. A.
Patkowskiego
w
Ożarowie.
Ile
jest ofert działania,
zaproszeń
na imprezy typu:
koncerty, wystawy,
filmy, wyjazdy do
teatru, jaka różnorodność przedsięwzięć plastycznych! Tylko podziwiać
i podziwiać, i partycypować w tychże
inicjatywach
adresowanych
dla
mieszkańców miasta i gminy.
Oddzielny obszar działania stanowi zespół śpiewaczy i kapela
,,Ożarowskie Andrusy”. Temu zagadnieniu dziś chcę poświęcić szczególną uwagę. Nie bez przyczyny...
Ośmieliłam się dołączyć do grupy
tworzącej zespół śpiewaczy, gdzie
– po pierwsze - zostałam mile i serdecznie przyjęta. Jestem wdzięczna
i dziękuję. Po drugie, udzielił mi się
entuzjazm śpiewających Pań, formy
pracy i zaangażowanie Pani Instruktor Teresy. Wreszcie same teksty
piosenek zmobilizowały do wyartykułowania paru istotnych refleksji
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niezbędnych do tego, żeby zrozumieć misję ocalenia od
niepamięci tego ludowego śpiewania, niby prostego –
jak w sercu granie - a ileż tam emocji, ludzkich historii,
lirycznych zwierzeń i tęsknych zaśpiewów we wspomnieniach, np. o małej chatce i matce.
Raz na ludowo... to cała gama tematów, melodii,
które pamiętają już nieliczne pokolenia. Z szacunkiem
i uznaniem piszę o tych działaniach, które kultywują
dbałość o źródłowe teksty pieśni i muzykę ludową, która
stanowi kanwę folkloru i jest barwną panoramą regionalizmu. Jest prosta zasada: jak nie doświadczysz – nie
zrozumiesz. Warto zatem przyjść, zobaczyć, wsłuchać się
w śpiewane teksty, a wzruszenie gwarantowane. Koncert
23 lutego, zatytułowany „Biesiadne granie”, przybliżył
ideę i wartość nośną pieśni ludowych.
Takie krótkie wprowadzenie zrodziło się z moich
obserwacji, potrzeby zdefiniowania sensu takich prezentacji tudzież uświadomienia potrzeby pielęgnowania
tradycji ludowych stanowiących podwaliny kultury jako
takiej. Żeby się nie wymądrzać, posłużę się rymami częstochowskimi, bo tu nie chodzi o wymyślną poetykę, ale
o prostą i czytelną wypowiedź.
Taki miniwykład albo monolog – jak kto woli - o
randze kultury ludowej w naszej małej ojczyźnie.
OTO MERITUM SPRAWY:
Najtrudniej dać w opowieści słowa trafne, ważkiej treści:
Rozradować, nie zanudzić, ale aprobatę wzbudzić...
Pieśń ludowa, acz pieśń gminna,
też przesłanie mieć powinna,
Trochę wspomnień, wątków parę, jak to w życiu,
wsio z umiarem.
Zaśpiewamy i zagramy, żebyście się zabawili,
Wespół w zespól raźniej bywa i czas milej nam upływa.
Proste słowa, wartkie dźwięki to są cele tej piosenki,
Co pochodzą z gminnych wiosek,
Co nuciły je dziewczyny drące pióra na pierzyny.
Zapraszamy do zabawy, warto nawet ruszyć w tany,
Bo w człowieku taka dusza: jak zagrają, to się rusza...
Posłuchajcie, moi mili, cośmy dla was ,,uwarzyli”,
Taki wgląd w emocji wiele - i na co dzień, i w niedziele...
COOOO? Że rymy częstochowskie?
Acz to piękne, prawe, proste...!!! Tutaj nie poezja rządzi,
Ale w duszy wiejskie granie,
co jest jak pierwsze kochanie.
Już Kochanowski Jan kazał pieśni cenić nam
I wieszcz Adam wierzył szczerze
w pieśni gminnej przymierze.
Dalej Reymont stworzył barwną chłopów epopeję,
Potem ludomania była i w „Weselu” zagościła,
Więc kultura, ta ludowa, to skarbnica narodowa:
Żeby nam się chciało chcieć swojską nutę w sercu nieść,
Nic na potem...teraz trzeba i dla ducha, i dla chleba
Zapamiętać to przesłanie, co wpisane jest w śpiewanie.
I wzdychania, i tęsknoty, i miłości, i zawody, no i wspomnień dawnych ŚladTo obrazki z naszych lat…
Ocalałe z niepamięci... gama wzruszeń... łza się kręci,
Bo emocje to jest sztuka, co w muzyce źródeł szuka.

Ucztowanie przez śpiewanie to wspólne biesiadowanie,
Arka między tym co było, co się jeszcze ocaliło.
Czerpać trzeba zeń garściami i utrwalić nagraniami...
Dziś kapela was przywita! Gra tak, że za serce chwyta.
Do zabawy też zaprasza cała ta ferajna nasza...i już...
Całe piękno tkwi w różności, co na scenie dzisiaj gości.
Dźwiek harmonii trudna sztuka!
Proszę się serdecznie wsłuchać...
Grojta Morki na trzy czwarte! Ręce do klaskania zwarte?
Grojta, grojta po swojemu! My odczujem po naszemu...
Nikt tak dobrze nie rozumie, co się po dolinie snuje,
Morki taką nutę grają, no i temat naświetlają,
Podwiśloki utrwalają to korzenne w sercu granie,
Powtarzalne, jak mijanie...
Raz dokoła! raz dokoła! - harmonista woła
I wirują w uszach dźwięki od skał białych znad Wisełki.
Należy się poważanie za tradycji utrwalanie!
Toczą się, snują różne wspomnienia,
Koniecznie ocalmy je od zapomnienia.
Mijają lata, ludzie odchodzą,
nuty zostają i wciąż zawodzą...
W tej pieśni gminnej, co zawsze zostanie
Jak szczere i piękne serc miłowanie.
Oby nam się chciało chcieć do muzyki mieć tę chęć.
Jakie wnioski? Sami wiecie...
Pieśń jest wieczna na tym świecie,
Te melodie, słowa proste, czasem smutne bądź radosne,
Utrwalają przemijanie, no i w duszy człeka granie,
A w życiu ważne jest trwanie…
Wiesława Tomczyk

Pan Janusz Czuba - jako purysta - będzie miał uwag ze
trzysta. Redaktorze, jam NIE poeta, lecz ludyczny wierszokleta...
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Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Edwarda Szylki
I MY TAM BYLIŚMY…
Jak co roku harcerze i zuchy z drużyny im. „Szarych
Szeregów” działającej w naszej szkole włączyli się w akcję
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie tylko zbieraliśmy pieniądze na ulicach naszego miasta, ale również prezentowaliśmy się na scenie.

Z WIZYTĄ
W GABINECIE WETERYNARYJNYM
Uczniowie klasy I a przystąpili do realizacji II modułu
projektu edukacyjnego „Czytam z klasą” i pracy z lekturą
„Cukierku, Ty łobuzie”. Spotkanie z weterynarzem to jedno
z zadań tego modułu. Serdecznie dziękujemy lekarzom
weterynarii za przeprowadzenie ciekawych zajęć dla dzieci.

eTWINNING „U SZYLKI”
Jesteśmy w europejskim programie eTwinning. Projekt
klasy 3a polegał na zaprezentowaniu swojej miejscowości
w języku angielskim. Mamy partnerów w Hiszpanii, Rumunii, Francji i Wielkiej Brytanii.

GRATULACJE DLA KLAUDII
23 stycznia w Starostwie Powiatowym w Opatowie
odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady
Ministrów. W gronie 8 stypendystów powiatu opatowskiego
znalazła się Klaudia Lipowska, uczennica klasy III LO w
Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w
Ożarowie. Stypendia i gratulacje dla rodziców wręczyli Starosta Opatowski Tomasz Staniek i Wicestarosta Opatowski
Małgorzata Jalowska.

KONCERT NOWOROCZNY „U SZYLKI”
Po raz kolejny spotkali się uczniowie klas I-III Szkoły
Podstawowej i wychowankowie Publicznego Przedszkola
w Ożarowie na koncercie noworocznym i wspólnej zabawie karnawałowej. Dzieci prezentowały swoje umiejętności
wokalno-taneczne podczas koncertu, a następnie uczestniczyły we wspólnej zabawie choinkowej. Rodzice uczniów
zadbali o słodki poczęstunek dla wspaniałych artystów i
gości. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Ożarowa
Marcin Majcher, zastępca Burmistrza Ożarowa Paweł
Rędziak, Sekretarz Gminy Tomasz Sobieraj, przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Dragan, ksiądz proboszcz Jan
Ziętarski, dyrektorzy szkół i instytucji współpracujących ze
szkołą w osobach: Jolanty Gołąb, Ewy Świątek, Marzeny
Okręt, Teresy Stec, Jolanty Banach, Mariana Susa oraz Zbigniewa Mistrzyka. Obecni również byli: przewodnicząca
Rady Rodziców Elżbieta Osial, prezes ZNP Wanda Kołtunowicz oraz licznie zgromadzeni rodzice, bliscy uczniów i
przedszkolaków. Po koncercie padło wiele ciepłych słów pod
adresem małych, wspaniałych artystów. Radosny nastrój i
wesoła zabawa towarzyszyły dzieciom i ich rodzicom oraz
wychowawcom. Za udział w uroczystości serdecznie dziękują: dyrektor Katarzyna Swacha oraz nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.
Edwarda Szylki w Ożarowie.

STUDNIÓWKA 2020
Dokładnie 100 dni przed egzaminem maturalnym, 25
stycznia 2020 roku, w domu weselnym Magnolia w Tarłowie, odbył się Bal Studniówkowy uczniów klasy maturalnej
Liceum Ogólnokształcącego. Część oficjalna rozpoczęła
się o godzinie 18.00 powitaniem wszystkich gości przez
prowadzących uroczystość uczniów liceum.
Oficjalnego otwarcia Balu Studniówkowego dokonała
dyrektor Katarzyna Swacha. W swym wystąpieniu mówiła,
że sukces w dorosłym życiu można osiągnąć tylko własną
pracą, wytrwałością w dążeniu do celu, ale także wiarą w
sens pokonywania trudności oraz w to, że często nawet
najbardziej szalone marzenia mogą się spełnić - wystarczy
tylko tego bardzo chcieć. Życzyła spełnienia tych najskryt-
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szych marzeń, zrealizowania wyznaczonych celów, a dla
tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką wybrać drogę, odnalezienia tej właściwej, takiej, która przyniesie zadowolenie.
Zapewniała, że nauczyciele będą zawsze wspierać i będą
cieszyć się z sukcesów i dokonań swoich uczniów. Podkreślała wyjątkowość balu studniówkowego i zdarzeń, jakich
jest zapowiedzią.
Burmistrz Marcin Majcher przyznał, że co roku z dużą
niecierpliwością czeka na wynik matur i wierzy, że również
obecni maturzyści osiągną wysokie wyniki na egzaminie.
Jako ostatni głos zabrał Robert Kaleta, by w imieniu
wszystkich rodziców podziękować dyrekcji i nauczycielom
za trud nauki i wychowania młodych ludzi. Nie zabrakło
pochwał i wielu pozytywnych refleksji.

Z WIZYTĄ W TEATRZE
12 lutego grupa 48 uczniów klas IV, V i VI SP, pod opieką
pań: Agnieszki Bednaruk, Mileny Budkowskiej i Anny Zgardzińskiej, obejrzała spektakl „Tajemniczy ogród „ w Teatrze
Powszechnym w Radomiu. Wybór sztuki nie był przypadkowy. Scenariusz tego niezwykłego przedstawienia oparty
jest na kanwie jednej z najpiękniejszych opowieści dla
dzieci. Mądre i barwne widowisko muzyczne urzekło wszystkich urodą plastyczną, świetnym aktorstwem i pięknymi
piosenkami. W drodze powrotnej uczniowie dopytywali o
kolejne wyjazdy do teatru organizowane przez Samorząd
Uczniowski. Będziemy je organizowali.

GRATULACJE DLA FILIPA

Wsłuchani w ciepłe i pełne optymizmu słowa maturzyści
wiedzieli, że właśnie stają się głównymi bohaterami balu,
głównymi aktorami - właśnie wkraczającymi na scenę, by
wystąpić przed jakże zacną i wymagającą publicznością.
Chwilę potem słowa Adama Mickiewicza, recytowane przez
jednego z uczniów, oznajmiły wszem i wobec, że „Poloneza czas zacząć”. Ten taniec, wykonywany przez dwunastu uczniów oraz towarzyszące im osoby, to już tradycja w
ożarowskiej szkole. Kilka tygodni nieustannych prób i ćwiczeń pod kierunkiem Renaty Kołtunowicz-Kaczor, by klasa
mogła zaprezentować swój układ poloneza, nie poszło na
marne. Wszyscy byli zachwyceni skomplikowaną choreografią, jaką zaprezentowali uczniowie.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę w gronie
kolegów i koleżanek, z którymi przyjdzie się niestety niedługo rozstać, bo studniówka to bal równie radosny, jak i
sentymentalny - przypomina, że czas nauki w szkole średniej nieuchronnie zbliża się do końca.
W czasie balu odbyło się wiele sesji zdjęciowych, tych
oficjalnych, w gronie klasowym wraz z wychowawcami, jak
i tych prywatnych, które będą pamiątką po znajomościach
zawartych w czasach nauki w liceum. Tej nocy wszyscy
bawili się wspaniale. Starając się zapomnieć, że za 100 dni
czeka ich jeden z najważniejszych egzaminów, że niedługo
ich drogi rozejdą się, już teraz byliśmy jednak pewni, iż czas
spędzony razem z kolegami, koleżankami i profesorami
zapisze się w pamięci jako lata szalonej młodości, zabawy,
przyjaźni, ale także wkraczania w trudne dorosłe życie.
Studniówka pozostanie dla maturzystów wydarzeniem
niezapomnianym, ma wymiar niemal symboliczny. Dobrze
więc, gdy wspomnienia związane z tym balem są jak najbardziej pozytywne, a o to dyrekcja szkoły, wychowawca,
nauczyciele, rodzice oraz sami uczniowie właściwie zadbali.

W czasie obchodów IX Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu w Kielcach uczeń Filip Larkowski otrzymał
wyróżnienie w konkursie „Działajmy razem dla lepszego
Internetu”.

SZKOLENIA DLA UCZNIÓW
17 lutego Agnieszka Marzec, pracownik KRUS, przeprowadziła szkolenia multimedialne dla uczniów klas I-III i IV-V
z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Ponadto zachęcała uczniów do wzięcia
udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

„Z” JAK ZDROWIE
Klasa I a gościła mamę naszego ucznia Dominika,
Katarzynę Zygę, dyplomowaną pielęgniarkę Stacji Dializ w
Ostrowcu Świętokrzyskim. Pani Kasia w bardzo ciekawy i
jasny sposób przybliżyła dzieciom zagadnienia związane ze
zdrowiem. Były swobodne rozmowy, pogadanka, wiersz o
zdrowiu. Dzieci układały zdania z rozsypanek wyrazowych.
Pani Kasia bardzo dokładnie omówiła piramidę żywienia i
jej znaczenie dla zdrowia. Następnie dzieci układały jadłospisy do poszczególnych posiłków. Poruszony został rów-
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nież temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Odbył się turniej wiedzy, rozpoznawanie i nazywanie rzeczy
zgromadzonych w „tajemniczej skrzynce” oraz zabawa w
szpital. Mama Dominika nie zapomniała również o niespodziankach. Każde dziecko otrzymało kolorowankę,
książeczkę, poradnik dla rodziców, zakładkę do książki
oraz kolorowy balonik. Serdecznie dziękujemy Pani Kasi
za poświęcony czas, wielkie zaangażowanie i przekazanie
wiedzy na tak ważny dla każdego temat.

SZLAKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W sobotę 29 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w XXVIII Rajdzie Zimowym „Szlakiem Powstania Stycznio-

wego”. Tym razem 10-kilometrowa trasa prowadziła z
miejscowości Lipie, gdzie znajduje się krzyż powstańczy,
przez rezerwat Rosochacz, do leśniczówki w Lubieni, obok
której zorganizowano kończące wędrówkę rajdowe ognisko (okolice Starachowic).

ZWYCIĘSTWO W TURNIEJU
4 marca uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w
Turnieju Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Opatowa.
Uczestniczyły w nim zespoły ze szkół z Opatowa, Baćkowic,
Sadowia, Jacentowa, Ożarowa. Nasz zespół zajął I miejsce, pokonując wszystkie zespoły i raz remisując. Najlepszym zawodnikiem turnieju została Natalia Soja.

Zespół Szkół
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Zajęcia z programowania C++
Rozpoczęły się zajęcia z programowania C++ w
ramach kursu „Czas na profesjonalistów – podniesienie
jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim”.
Uczniowie klasy III Technikum Informatycznego poznają taj-

niki sieci światłowodowych. W ramach projektu wykonują
spawy łączy światłowodowych, montaż spawów w przełącznicach i badanie wykonanych połączeń reflektometrem.
Ostatnio właśnie przybyła do szkoły dostawa sprzętu do
spawania światłowodów. Pozwoli to dopasować ćwiczenia
w pracowni do wymagań współczesnego rynku pracy, a
jednocześnie uatrakcyjnić zajęcia wykraczając poza program nauczania.
M.T.

Programy inżynierskie w Technikum
Nasi uczniowie Technikum Mechatronicznego i Informatycznego, a wkrótce również Spawalniczego, poznają
tajniki projektowania 2D i 3D z wykorzystaniem programów inżynierskich. Najciekawszym z nich jest Solid Works
umożliwiający projektowanie części maszyn, złożeń oraz
wszelkich brył i konstrukcji spawanych z najróżniejszych
materiałów. Poniżej prosty przykład spawanej konstrukcji,
którą zaprojektować ma technik spawalnictwa.
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zawodowego w kwalifikacji: montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Poza
uczestnictwem w zajęciach i codzienną nauką zwiedzali,
pod opieką Jerzego Nowaka, urokliwe miejsca naszej
dawnej stolicy.
JAC

Kolejna wizyta
w lubelskiej uczelni medycznej
PROGRAMOWANIE ROBOTÓW
PRZEMYSŁOWYCH KAWASAKI –
NASI MECHATRONICY W „ASTORZE”
Mechatronicy z klasy III Technikum odbyli w dniach
10-14 lutego w Krakowie kurs w firmie „Astor”. Rozpo-

Ważny, odkrywczy dzień dla licealistów ze Skłodowskiej
– wizyta na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Collegium
Anatomicum. W marcu uczniowie poznawali na przykładach budowę ludzkich narządów: serca, płuc, mózgu i
narządów jamy brzusznej. Wzięli udział w zajęciach w sali
prosektoryjnej (zajęcia laboratoryjna na zwłokach - to robi
wrażenie!). Następnie wykonywali USG i omawiali uzyskane wyniki.
A.G.

częli od zajęć z programowania sterowników Astraada
One w środowisku Codesys. Później programowali roboty
Kawasaki. Bezpośredni kontakt z robotami i fachowe zajęcia z pewnością na długo zostaną w pamięci uczniów i,
co najważniejsze, ułatwią zdanie czerwcowego egzaminu

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie
Współpraca z seniorami
Nasza Biblioteka stale rozwija swoją działalność upowszechnieniową, wprowadza nowe formy pracy z czytelnikiem i książką oraz poszerza grono odbiorców. Od stycznia
2020 roku prowadzimy cykliczne zajęcia w ŚDS, Domach
Seniora oraz współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej w Sobowie.
Wykorzystując możliwość wspólnego spędzania czasu,
rozmawiamy o książkach, filmach, nowościach wydawniczych, a także dzielimy się swoimi pasjami, wrażeniami
i doświadczeniami. Prowadzimy różne zajęcia, między
innymi językowe i literackie, które pozytywnie wpływają na
pamięć oraz koncentrację. Zapraszamy uczestników na
spotkania z pisarzami, podróżnikami.
Teraz, ze względu na epidemię koronawirusa, musieliśmy zawiesić zajęcia, ale pracujemy nad nowymi ciekawymi ofertami.
J.B.

Randka w ciemno z książką
Z okazji walentynek ożarowska Biblioteka zaprosiła czytelników do udziału w akcji „Randka w ciemno z książką”.
Na miłośników literatury czekały książki, oczywiście o miło-

ści, pięknie zapakowane w szary papier i ozdobione czerwonymi serduszkami. Prawdziwa niewiadoma, co się kryje
w środku. Jaki jest tytuł utworu, temat, autor, rodzaj literacki można było tylko zgadywać. Jedyną wskazówką dla
wypożyczających była wizytówka z cytatem pochodzącym
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z danej książki. Wśród „randkowych” propozycji czytelniczych znalazła się m.in. poezja Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej, romanse, biografie oraz literatura obyczajowa
przedstawiające różne odcienie miłości.
Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem i wzbudziła
wiele pozytywnych emocji oraz uśmiech na twarzy czytelników. W związku z tym zapraszamy w przyszłym roku na
kolejne walentynki z niespodzianką i na randkę w ciemno
z książką.
J.B.

Bieda pcha ludzi do szukania przywództwa,
by zmienić swój los
W ostatni poniedziałek lutego odbyło się kolejne spotkanie miłośników książek z DKK Ożarów. Tematem dyskusji klubowiczów była książka Olgi Tokarczuk, laureatki
Literackiej Nagrody Nobla za 2018 rok, „Księgi Jakubowe
albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy
duże religie, nie licząc tych małych”. Jest to powieść historyczna wydana w 2014 roku, która zdobyła wiele nagród,
m.in. Nagrodę Literacką „Nike” (2015), Międzynarodową Nagrodę Literacką Samorządu Sztokholmu (2017),
Nagrodę Laure-Bataillon dla najlepszej książki przełożonej
na język francuski (2019).
Członkowie ożarowskiego DKK bardzo chcieli zmierzyć
się z twórczością polskiej noblistki. Wybór padł na „Księgi
Jakubowe”. Było to wielkie wyzwanie dla nas ze względu na
objętość książki i jej wielowątkowość. Ale udało się. Przeczytaliśmy z zainteresowaniem i zaciekawieniem. Obudziła
się w nas chęć poznania innych utworów pisarki.
„Księgi Jakubowe” to podróż po XVIII-wiecznej Europie
śladami Jakuba Franka. Powieść, pomimo imponującej
objętości ponad 900 stron - jak zauważyli nasi DKK-owicze
- czyta się lekko, choć trzeba mieć baczenie na mnogość
postaci oraz różnorodność wątków i zdarzeń, jakie zostały
opisane w lekturze. Ponadto książka Olgi Tokarczuk wprowadza nas na drogę swoistego mistycyzmu i filozoficznych
rozważań o sensie istnienia jednostki. Warto zauważyć, że
jest to także opowieść o współistniejących ze sobą na tym
samym gruncie różnych religiach, które w pomieszaniu
ciągle tworzyły naród. Podsumowując spotkanie, nasi DKK-owicze wynotowali kilka wartych do zapamiętania cytatów: „Człowiek, który nie posiada kawałka ziemi, nie jest
właściwie człowiekiem”; „Czymże jest życie, jak nie tańcem
na grobach”; „Kto jest pewien samego siebie, nie ma w

nim miejsca dla Boga”; „Bóg stworzył człowieka z oczami
z przodu, a nie z tyłu głowy, co znaczy, że człowiek ma się
zajmować tym, co będzie, a nie tym, co było”.
W skali od 1do 6 punktów oceniliśmy powieść na 5,5.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania i zmierzenia się z
twórczością Olgi Tokarczuk. Polecamy.
Jolanta Banach

Podróże po Afryce z Michałem Szulimem
W zimowy, lutowy dzień odwiedził Ożarów Michał
Szulim - podróżnik, bloger (miejscezamiejscem), dziennikarz Radia Dla Ciebie, ale przede wszystkim artysta - wokalista w zespole Plateau.

Podczas dwóch spotkań Michał Szulim zabrał uczestników w podróż do różnych krajów Afryki. Na pierwszym –
„ALFABET MADAGASKARU, czyli słońce, łapówki i klątwa
kameleona” - młodzież oraz domownicy ŚDS poznawali
wyspiarskie państwo. Swoją opowieść podróżnik dokumentował wspaniałymi zdjęciami, ciekawymi ujęciami ludzi,
sytuacji, flory i fauny.
Po południu nasz gość zabrał
uczestników do najgorętszego
miejsca na ziemi, czyli Etiopii. To
stamtąd pochodzi kawa oraz Arka
Przymierza. Tam właśnie można
spróbować
sfermentowanego
naleśnika czy też nakarmić hieny.
Oprócz tych interesujących i praktycznych informacji Michał Szulim
przedstawił także dzikie plemiona
tam żyjące: od najbardziej cywilizowanych Dorsi, żyjących z tkactwa, przez plemię Hamerów słynące z charakterystycznych czerwonych fryzur, aż po
celebryckie plemię Mursi.
Były to dwa bardzo różne, ale jakże fascynujące spotkania - podróże po Afryce. Na zakończenie uczestnicy mogli,
jak zawsze, porozmawiać osobiście z gościem, kupić
książkę, otrzymać autograf. Zainteresowanych tematem
zapraszamy do biblioteki celem wypożyczenia książek.
J.B.

Książka, gra, zabawa integruje
– wszystkie lody przełamuje
Filia biblioteczna w Lasocinie nie zapomniała o czytelnikach pozostających w czasie zimowych ferii w miejscu
zamieszkania i zaprosiła dzieci do placówki. Zorganizowała dla nich, tradycyjnie jak co roku, szereg różnorodnych zajęć pod hasłem Książka, gra, zabawa integruje
– wszystkie lody przełamuje, popularyzujących w atrakcyjny
sposób książkę i czytelnictwo, a przede wszystkim ukazujących książnicę jako miejsce dobrej zabawy oraz alternaSamorządowe pismo społeczno-kulturalne STYCZEŃ - MARZEC 2020

Z klasyką przez Polskę-Tomasz Strahl i Agnieszka Przemyk-Bryła. 16.01.2020 Fot. M. Sus
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Bal karnawałowy-ZSO im.E.Szylki w Ożarowie-17.01.2020 Fot. M. Sus

Wernisaż Jolanty Dąbrowskiej-Iskry-25.01.2020 Fot. M. Sus
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Ferie 2020 Fot. Arch. MGOK

Łapacze snu-Wałentynki 2020 - 16.02.2020 Fot. M. Sus
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Biesiadne granie-impreza folklrystyczna - 23.02.2020 Fot. M. Sus

Dzień Kobiet 2020 - Jakubowice Fot. M. Sus

Dzień Kobiet 2020 - Ożarów (remiza OSP) Fot. M. Sus

Dzień Kobiet 2020 - Dom Seniora Fot. M. Sus

Dzień Kobiet 2020 - w Domu Kultury - 07.03.2020 Fot. M. Sus

Dzień Kobiet 2020 - w Domu Kultury - 08.03.2020 Fot. M. Sus
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tywę dla biernego siedzenia przed ekranem telewizora czy
komputera. Spotkania odbywały się w dniach 27 stycznia
- 7 lutego, a wzięły w nich udział dzieci w wieku 3 – 12 lat.
W programie były warsztaty plastyczne i literackie,
podróże po Internecie, gry oraz zabawy. Podczas zajęć
powstało wiele ciekawych i oryginalnych prac, do obejrzenia których zapraszamy do biblioteki. Największym zainteresowaniem cieszyły się, zresztą jak zawsze, warsztaty
kulinarne oraz promujące zdrowy styl życia. Wspólnie też
rozwiązywaliśmy krzyżówki, rebusy, łamigłówki, graliśmy w
gry ćwiczące pamięć i zręczność, m.in. bierki, piłkarzyki,
układaliśmy puzzle. Pamiętając o książkach dla dzieci
i młodzieży, mieliśmy okazję poczytać bajki oraz przeżyć
kilka wspaniałych przygód razem z Tomkiem Wilmowskim,
bohaterem powieści „Tomek na tropach Yeti”, autorstwa
Alfreda Szklarskiego. Dopełnieniem naszych zimowych
spotkań było ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.
W trakcie dwutygodniowego zimowiska każdy z uczestników znalazł z pewnością coś dla siebie. Ferie w bibliotece
były okazją do pożytecznego spędzenia wolnego czasu,
spotkania się ze swoimi rówieśnikami. Mamy nadzieję, że
za rok będzie równie miło i że spotkamy się w jeszcze większym gronie.
Joanna Brzozowska
Ewa Grzesiak

rych zgłębiali wiedzę na temat historii naszego języka oraz
jego roli w kulturze narodu. Było także dyktando sprawdzające znajomość ortografii oraz rebusy, kalambury, rozszyfrowywanie ukrytych słów, łamigłówki, quizy i łamańce
językowe, czyli wierszyki przepełnione trudnymi do wyartykułowania słowami. A wszystko po to, by uwrażliwiać
młode pokolenie na potrzebę dbałości o język rodzimy i
jego stronę estetyczną oraz poprawnościową.
Mamy nadzieję, że uczniowie choć w niewielkim stopniu uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem
oraz symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego
dbać. Pamiętajmy, aby propagować piękną i poprawną
polszczyznę oraz troszczyć się o język, który jest naszym
wspólnym dobrem.
Joanna Brzozowska
Ewa Grzesiak

Noworoczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki w Lasocinie
21 stycznia miało miejsce noworoczne spotkanie w
naszym saloniku literackim. Przy pięknie udekorowanym
stole, bogato zastawionym smakowitymi potrawami, dyskusja toczyła się wokół dwóch książek: „W Japonii, czyli
w domu” Rebeccy Otowy i „Pokojówki miliardera” Marie
Benedict. Było miło, przyjaźnie i serdecznie. Zapraszamy
zainteresowanych do Dyskusyjnego Klubu Książki w Lasocinie.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
w Filii bibliotecznej w Lasocinie
Nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą.
(Franciszek Ksawery Dmochowski)

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego, określany także mianem Międzynarodowego
Dnia Dziedzictwa Językowego Dzień ten ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie
uwagi na języki zagrożone i ginące. To święto ma nam
uświadamiać, że chronimy język ojczysty także po to, aby
nie zatracić tożsamości kulturowej.
Nasza biblioteka włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i zaprosiła z tej okazji do
placówki dzieci z klas IV-V oraz VII z PZSiP w Lasocinie wraz
z ich opiekunami. Młodzi ludzie wzięli udział w zajęciach,
specjalnie przygotowanych na tę okoliczność, podczas któSamorządowe pismo społeczno-kulturalne STYCZEŃ - MARZEC 2020
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Nasze sołectwa

Pisary
20 lat później
Sołtys sołectwa,
Stanisław Adamski:

Pisary liczą 234 osoby, 76 numerów. Stoją tu 64 budynki. Ulice Pisar
to: Orzechówka, Kolejowa, Stara
Wieś.
Przybywa
nowych
mieszkańców z różnych okolic. Przeważnie
są to młodzi ludzie i miejscowość
na tym zyskuje. Kupują tutaj domy
i się osiedlają. Wsi nie grozi więc
wymarcie. Rodzą się kolejne dzieci,
w ubiegłym roku - troje, dwie dziewczynki i chłopiec. Moja córka Olga
urodziła córeczkę Igę. Jestem dumny,
że zostałem dziadkiem.
A co młodzi widzą w Pisarach?
To wioska przyjazna, jest tu piękna
szkoła, którą kieruje z sercem i zaangażowaniem dyrektor Marzena Okręt.
Miejscowość oddalona jest od głównych traktów, ale przeważnie każdy
ma swój samochód.
Najstarsi mieszkańcy, zgodnie z
dokumentami, to: moja mama Bogusława Adamska, (rocznik 1931), Bronisława Cichocka (rocznik 1933),
Zofia Podsiadły (rocznik1934), Jan
Opałka (rocznik 1934), Zygmunt
Borkowski (rocznik 1935). Z dziećmi
mieszkają, nikt nie jest sam, na swój
sposób sobie radzą.

Nasi gospodarze mają po około
10 – 15 ha, w uprawach przeważają
zboża i rzepak. Za mojego dzieciństwa rodzice mieli 5 ha i z tego
można było wyżyć. Wcześniej rolnicy
prowadzili typowe gospodarstwa,
wszystkiego po trochu mieli w polu,
później przyszła moda na warzywa, a
teraz wchodzą do nas sady od strony
Zawichostu, Sandomierza. To są głównie jabłonie i leszczyna. Trzeba jednak
najpierw włożyć dużą sumę, by mieć
dochody. Głównie mieszkańcy innych
miejscowości mają u nas sady, miejscowi – niewiele. Ziemia jest II klasy,
dawniej siano, więc buraki, skład
buraczany był w Jakubowicach. Teraz
ta uprawa jest mało nieopłacalna.
Cena za 1 hektar to około 45 tys. zł.
Liczy się powierzchnia, dojazd do pola
i klasa ziemi.
Do większych inicjatyw zrealizowanych w naszej wsi należy zagospodarowanie terenu po dawnym stawie.
Kiedyś był zarośnięty chwastami,
powycinaliśmy je, odsłoniliśmy teren,
który należy do wspólnoty wiejskiej.
Mamy Fundusz Sołecki i w tym roku
przeznaczyliśmy go na zagospodarowanie okolicy przy stawie. Będziemy
myśleć, co zrobić ze źródełkiem.
Z funduszu powstała altanka, siłownia zewnętrzna, siatka przy boisku
szkolnym, został wykopany i zabezpieczony zbiornik po dawnym stawie,
zasiana trawa, wyrównany plac. Kupiliśmy sprzęt do koszenia trawy, do
Klubu Seniora naczynia stołowe, które
obecnie są zmagazynowane w szkole.
Jeśli powstanie budynek dla seniorów,
to będziemy mogli się tam spotykać.
Drogi są w większości, chociaż duża
część nie ma oświetlenia ulicznego.
Mamy wielką nadzieję, że nareszcie
w tym roku uda się je zamontować
po wymianie trakcji
elektrycznej.
To jest moja
szósta
kadencja
od 1995 roku, z
przerwą w latach
2011-2015.
Nie
narzekam na współpracę z gminą,
burmistrzem. Mam
różne pomysły, które
trzeba przedstawić,
pokazać problemy.
Nie mamy radnego
ze wsi, jesteśmy
połączeni z Sobótką,

która stanowi duże sołectwo, ale
zawsze udaje się coś zrobić. Sporo
prac jest już wykonanych.

Burmistrz Marcin Majcher:
Pisary to miejscowość, która bezpośrednio przylegała do rolniczej
spółdzielni produkcyjnej. Dziś znajduje się tu prywatne przedsiębiorstwo.
Kilku mieszkańców nadal w nim pracuje.
Gleby są żyzne, czarnoziemy, I i II
klasa, wysoka kultura rolna. Wielu
rolników specjalizuje się w uprawach
zbóż, w produkcji rzepaku, niektórzy
zajmują się warzywnictwem.
To ciekawa miejscowość, ma
aktywnego sołtysa, bardzo dobrze
współpracującego ze szkołą. Środowisko jest tu zgodne, seniorzy aktywni, w
tym roku otrzymają nowe pomieszczenie. Będą mogli z niego korzystać o
każdej porze dnia.

Produkcja trzody chlewnej
Piotr Wojciechowski,
dyrektor zakładu trzody
chlewnej w Pisarach:
Jan Gul z Tuszynka Majorackiego
pod Łodzią kupił część gospodarstwa
w Pisarach w 2006 roku od Szymona
Tarkowskiego. Wcześniej była tu spółdzielnia, przed wojną majątek należał do Baczyńskiego. Areał jest na
tym samym poziomie, 138 hektarów.
Budynki zostały odnowione, zmodernizowane, wyposażone w nowoczesne urządzenia, całe gospodarstwo
jest unowocześnione. Są pozakładane wentylacje, paszociągi, systemy
alarmowe, systemy ogrzewania na
porodówkach, podłogi podgrzewane
na odchowalniach, kojce porodowe,
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kojce odchowalni. Całe wyposażenie
chlewni jest nowe.
Wielkość produkcji trzody chlewnej przez 14 lat jest taka sama. Mamy
zezwolenie sektorowe, nie możemy
zwiększać produkcji. Maksymalnie
możemy produkować 750 loch, w
granicach 5-6 tys. sztuk razem z warchlakami i prosiętami. Zajmujemy się
sprzedażą do dalszego tuczu prosiaków, warchlaków na rynek polski,
rolnikom z okolic Puław, Lublina, Warszawy.
Zatrudniamy w fermie 26 osób z
Pisar i okolic. Mamy traktorzystów,
pracowników warsztatu, obsługi,
remontów. Załoga mieszalni pasz
odpowiada za przyjmowanie zboża,
wytwarzanie pasz, rozwożenie do silosów. Są pracownicy odpowiedzialni za
lochy, za pielęgnację małych prosiąt.
Posiadamy dwie fermy, drugą w
Nieznanowicach w powiecie włoszczowskim, gdzie nie ma mieszalni
pasz i dlatego nasz areał wystarcza
tylko na 2-3 miesiące. Zaopatrujemy
się w zboże u miejscowych rolników.
Kupujemy śrutę, dodatki witaminowe.
Cały czas utrzymujemy produkcję
na tym samym poziomie, ale ciągle
inwestujemy w genetykę. Kupujemy
nowe knury z Austrii, Danii, które są
genetycznie modyfikowane. W modyfikacji chodzi o jakość mięsa, przyrosty
itd.
Stare budynki, szkoła i chlewnie, są
pod pieczą konserwatora zabytków.
To zabytki II stopnia. Podobnie park,
który znajduje się za starym budynkiem. Wszystkie drzewa, modrzewie,
są także wpisane do rejestru zabytków.
Konserwator nie przekazuje pieniędzy
na odnowę i wszystko zaczyna ginąć.
Ściany chlewni porozchodziły się,
jedynie utrzymuje się samonośna konstrukcja dachu. Robiona była starym

sposobem, dach stoi na słupach drewnianych i dzięki temu całość jeszcze się
trzyma. Mieliśmy plany budowy dużej
wiaty, gdzie znajdowałyby się wszystkie maszyny rolnicze, traktory, pługi,
siewniki, rozsiewacze.

Anna Czajkowska,
emerytowana nauczycielka
matematyki Szkoły Podstawowej w Pisarach, żona byłego
kierownika szkoły:

Pracę rozpoczęłam 1 września
1955 roku. Nie miałam jeszcze 18
lat. Pochodzę z powiatu opatowskiego
i tu zostałam przydzielona do pracy.
Ukończyłam Liceum Pedagogiczne
w Ostrowcu, klasę specjalistyczną
z harcerstwa. Gdy tutaj przyszłam,
zmieniona została kadra kierownicza,
odeszła pani Jakubczakowa, przyszedł
Stanisław Kawecki. W Pisarach jestem
już 65 lat, mój przyszły mąż pracował
tu już trzy lata wcześniej. Początkowo
mieszkaliśmy w szkole, w małej klitce,
i to musiało nam wystarczyć, inni
nauczyciele w prywatnych domach, u
gospodarzy.
Jak wyglądały wtedy Pisary?
Naprzeciwko szkoły znajdowały się
czworaki, stały wzdłuż ulicy, ludzie
mieli trudne warunki. Dzieci mieliśmy
sporo, 200 chodziło wtedy do szkoły,
bo mieliśmy wyż demograficzny. Teraz

z przedszkolem jest około 80. Klas, od
pierwszej do siódmej, w jednym ciągu
było kilka, bardzo liczne. Obowiązywała rejonizacja, do nas należały:
Wyspa, Józefów i Pisary.
Mój mąż, Bogusław Czajkowski,
od 1966 do 1986 roku był kierownikiem szkoły, odszedł na emeryturę,
uczył plastyki i zajęć technicznych.
W szkole pracował pan Szafrański,
nauczyciel języka polskiego, Józef Stępień, Jadzia Kiec, panie – Krzyszkowska, Stępniewska.
Mieszkaliśmy z mężem w szkole,
mieliśmy po jednym pokoiku, wcześniej mąż mieszkał z panem Szafrańskim, bo brakowało lokali do
wynajęcia. Warunki były trudne,
pracy dużo, niedogrzane pomieszczenia. Wodę musieliśmy przynosić z
zewnątrz.
Dzieci uczyły się z różnych roczników, chętnie chodziły do szkoły.
Rodzice mieli inny stosunek do szkoły,
nie tak roszczeniowy. Gdy coś w szkole
działo się źle, dziecko wiedziało, że
będzie mieć w domu burę. Rodzice
przychodzili, liczyli się z uwagami
nauczycieli.
Pamiętam taką sytuacje. Do szkoły
wezwana została matka jednego z
uczniów, który narozrabiał. Przyszła
elegancka pani, miała już ze sobą
pasek. Biła chłopaka w skórę, ile się
dało. Rodzice chcieli, by ich dziecko
korzystało z nauki.
Mamy wielu znanych absolwentów.
Sabinka Szumerowa była dyrektorem
szkoły w Sandomierzu, ekonomika.
Wielu spośród wychowanków zostało
nauczycielami, mamy inżyniera Antka
Marca, Stacha Marca, nasz absolwent
Marek Łukaszek jest burmistrzem w
Dwikozach, burmistrz Sandomierza
jest synem Antka Marca i Basi, mamy
absolwenta Jerzego Sobczyka, który
został oficerem wojska.
Nasza
absolwentka,
Anna
Dobrzańska po mężu, z domu Młodożeniec, jest zastępcą dyrektora Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
jej mąż był wiceministrem obrony.
Wymienić trzeba siostry Marzec, Jasię
i Basię, z których pierwsza została
lekarzem. Należy stwierdzić, że z tej
szkoły wyszło wielu mądrych ludzi,
którzy zajmowali wysokie stanowiska.
Zawsze bardzo cieszyliśmy się z sukcesów naszych wychowanków.
Szkoła była ostoją, motorem rozwoju środowiska lokalnego. Bez szkoły
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Pierwsza w górnym rzędzie Janina Starzomska, mamy chłopców, Krystyna Starzomska, Dydakówna, 1957

Kierownik Bogusław Czajkowski z uczniami

W centralnym miejscu Czajkowska, Dzidzia Stawiarska Frączkówna,
Starzomska, Dyda, 1957

Mój mąż, obok stoi Piotr Marzec, pan z Romanówki, już nie żyje, początek lat 60.

Tyle dzieci było w szkole, 1964/1965, na boisku, tu było biuro spółdzielni, magazyny, chlewnia za drzewami

Mąż stoi, Wójtowiczówna Marzena, Nogaj Grzesiek, Robert Zybała,
Elka Wójtowiczówna

Klasa sołtysa Stanisława Adamskiego, przyszły sołtys siedzi na dole
pierwszy po prawej stronie, Tadek Zybała, Tadek, Marzena Wójtowicz,
nauczycielki –Zybałowa, Jabłońska, Anna Czajkowska, Bogusław Czajkowski, Ewa Burek, Alka Sałata, Leszek Stawiarski, Tomek Urlych, syn
Anny Czajkowskiej, Arkadiusz, Staś Winiarczyk
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Trudno mi rozpoznać osoby, wchodzą już wnuki, rysy mają podobne,
da się rozpoznać, ale nie zawsze, ja z mężem, syn Arkadiusz, pielęgniarka Zosia, nasza córka, Krysia Szmaglowa z domu Seweryńska,
Zybała Elka, Krzysiek Listopad, Krzysiek Stawiarski

Grono nauczycielskie, kierownik, od prawej żona kierownika, pani
Czerwiec z gazetą, Wacława Jabłońska, Janina Zybała, Ewa Burek

Czerwiec 1990, 8 klasa, wychowawcą byłam ja, dziewczęta ubrane
według ówczesnej mody, pani Ozdoba, uczennice, jak Krysia
Stawiarska, Mirka Krasowska, na dole chłopcy – od prawej strony

Lata 60/61 – mój mąż, Brzezińska, dzieci, uczniowie, Jerzy Tokarski, Frączek

to środowisko by się nie rozwijało. We
wszelkich uroczystościach szkoła brała
czynny udział, przygotowywaliśmy te
uroczystości. Zabawy choinkowe się
odbywały, najpierw dla dzieci, potem
starszych, rodzice chętnie w nich
uczestniczyli.
Początkowo
chodziliśmy
po
domach, sprawdzaliśmy, czy dziecko
ma kącik do nauki albo chociaż
pudełko na książki i zeszyty. Gdyby
zabrakło szkoły w Pisarach, budynek zostałby zniszczony. Cała wioska
korzysta z tego budynku, teraz mamy
w szkole Klub Seniora. Dość aktywnie
działa, byliśmy w teatrze w Lublinie.
Pani dyrektor jest miła, serdeczna,
każdego przywita, z każdym porozmawia. Są pikniki rodzinne na placu

W dolnym rzędzie od lewej strony stoją: Elżbieta Wójtowicz,
Marzena Stankiewicz, Małgorzata Stawiarska, Irena Zawadzka,
Arkadiusz Czajkowski, Alina Sałata, Halina Zawadzka, Anna Zdyb,
Lidia Pietrzykowska; od lewej w górnym rzędzie: Tomasz Ulrych,
Tadeusz Zybała, Ireneusz Rusin, Leszek Stawiarski, Stanisław Adamski,
Zbigniew Brzeziński, Stanisław Winiarczyk, Sławomir Wychowaniak,
Dariusz Wójcik, w środku stoi nauczycielka Teresa Sadłos

szkolnym, kiełbaski pieczemy, oglądamy występy, ludzie się integrują.
Wioska rozwija się dzięki społecznikom, ludziom oddanym. Mamy zucha
sołtysa. To rówieśnik mojego syna,
wychowanek naszej szkoły. Cieszę się,
że daje sobie radę, chce coś zmieniać,
ulepszać.

Bronisława Cichocka,
rocznik 1933:
Mieszkałam w czworakach z siostrą, bratem i rodzicami. Rodzice pracowali we dworze, babcia też. Dzień
i noc tyrała, a w nocy koło nas jeszcze robiła. Wybudowała sobie dom.
Zmarła, gdy miała 76 lat.
Mam czworo dzieci, dwie córki
i dwóch synów: Sławek, Dzidek,

Lucyna i Katarzyna, która mieszka w
Janowicach i jest sołtysem. Pozostałe
dzieci mieszkają w Pisarach.
Teraz mieszkam w dwupokojowym
mieszkaniu, 58 metrów. Mieszkanie jest
przytulne.
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Blok po spółdzielni
Blok powstał w 1984 roku, wtedy
wprowadzili się pierwsi mieszkańcy.
Barbara Rybarczyk: - Przybyłam
tu z Sandomierza w 1984 roku. Mąż
pracował jako magazynier, potem
został kierowcą, w związku z pracą
otrzymał lokal. 18 rodzin tu mieszka,
większość jest od początku, na parterze są trzypokojowe mieszkania,
na piętrach dwupokojowe, dwie
kawalerki. To był budynek należący
do spółdzielni.
Mieliśmy wspólnotę, ale się rozpadła przez 2-3 osoby. Było wspólne
ogrzewanie, teraz każdy ma piec
węglowy i płaci za swoje. Takie
budynki podlegają termomodernizacji, dociepleniu, by koszty były niższe.
Zaczęliśmy się składać na remont.
Sytuacja materialna każdej rodziny
jest inna. Teraz już wszystkich stać,
bo jak się spółdzielnia rozpadła, to
było trudno o środki do utrzymania.
Jolanta Nogaj: - Na naprawę
dachu składaliśmy się, na materiały,
ale każdy prace wykonywał samodzielnie. Mieszkam tu od 1985 roku.
Mąż pracował i dostał mieszkanie.
Brak porozumienia, zgody doprowadził do tego, że nikt nie dba o
wygląd zewnętrzny budynku, o części
wspólne, klatki schodowe, teren
wokół budynku.

Klub Seniora
W budynku Szkoły Podstawowej w
Pisarach działa Klub Seniora, który
zdecydowanie wyróżnia się pośród
innych w gminie. Tu są praktykowane wzorcowe rozwiązania, to
przykład dla innych, pani dyrektor ma wspaniałe pomysły, działa z
pasją.

Dyrektor szkoły
Marzena Okręt:
Mam niesamowite szczęście, że
spotykam na swej drodze ludzi aktywnych, kreatywnych, ludzi wyjątkowych,
którzy przekazują swoim dzieciom
i wnukom pasje, zainteresowania.
Jestem tu już dziewiętnasty rok. Ta
szkoła to moja historia. Mamy 50
uczniów, nie prowadzimy jedynie IV
klasy, mamy też oddział przedszkolny,
19 dzieci podzielone na dwie grupy,
na maluszków i oddział dzieci 6-letnich.
Wyjątkowe dzieci, rodzice, dziadkowie, babcie. To są takie osoby, które
znają naszą historię, mają pasje i
przekazują je swoim dzieciom. Wspólnie dbamy o to, by dzieci mogły się
rozwijać. U nas przewodnią pasją
jest recytacja, teatr, tutaj wszystkie
dzieci bez względu na predyspozycje
są miłośnikami teatru. Dzieci mają
talenty muzyczne, które przeszły na
nie po rodzicach.
To społeczeństwo, które widzi swoje
miejsce, dąży do nowoczesności. Tutaj
w starych murach rozwija się nowoczesność. Cyfryzacja, technika cyfryzacji - w tym dzieci są pionierami,
potrafią obsługiwać drukarkę 3D.
Mamy dwóch laureatów olimpiady na
szczeblu wojewódzkim. Kompetencje
cyfrowe bardzo dobrze są rozwijane.
Uczniowie wyróżniają się w informatyce, jest świetny Internet. Mury tej
szkoły to historia, tradycja, ale jest też
współczesność, w jednym miejscu to
się łączy, jednoczy. Jedno nie przeszkadza drugiemu, na podbudowie
historii wprowadzamy współczesność.
Szanujemy naszych seniorów, pracujemy jako wolontariusze, spotykamy
się w sztafecie pokoleń, planujemy
wycieczki.
Mała
miejscowość,
gdzieś zagubiona
w
województwie
świętokrzyskim,
poznaje najpiękniejsze
miejsca
związane z historią
naszego kraju.
Klub Seniora to
nasza perełka, od
3 lat działa, mamy
15 osób, spotykamy się raz na
dwa tygodnie, czasami częściej, co

drugą środę odbywają się zajęcia, na
różne tematy rozmawiamy. Mieliśmy
nordic walking, spotkania artystyczne,
plastyczne,
Spotykamy się turystycznie z młodzieżą, odbywa się bieg patrolowy,
szybkim marszem pokonujemy trasę,
wykonujemy zadania historyczne, literackie. Przyjeżdża do nas młodzież
z zakładu poprawczego, pięknie się
do nas dostosowała, pomaga nam,
świetnie wpisuje się w nasze propozycje.

Alicja Opala z Prus:
Uczęszczałam do tej szkoły, moje
dzieci, teraz moje wnuki. Zainteresowała mnie kronika, wiele w niej ciekawych zdjęć. Najstarsze zdjęcia z 1953
roku. Jestem na zdjęciu z pierwszej
klasy. Danuta Stąpór była moją pierwszą wychowawczynią, potem Stanisława Jabłońska, Makarewicz, od
czwartej klasy Bogusław Czajkowski,
mąż pani Ani. W czwartej klasie była
dość liczna grupa, 36 osób, w ósmej
18 doszło. Z mojej wioski z Prus chodziło ze mną z jednego rocznika 11
dzieci. Tu się uczyły moje córki, Aneta
i Sylwia, wnuk Mariusz. Zmiana pokoleń na małym skrawku ziemi.

Czesław Jabłoński, rocznik
1947, członek Rady Sołeckiej:
Ojciec i matka tu mieszkali, pracowali, Wacław (1911) i Janina (1919).
Babcie - Aniela i Katarzyna, Stawiarska i Jabłońska, mieszkały w Starej
Wsi. Mojej mamy babcia przybyła tu
z Prus, wyszła za mąż za wdowca.
Ojciec mojego ojca wcześnie zmarł.
W czasie wojny wieś była wysiedlona do Ożarowa. Światło dołączono tutaj w 1954 roku w związku
ze spółdzielnią. Chodziłem do szkoły
do Ostrowca Świętokrzyskiego, żona
Wacława tu przyszła z Sandomierza,
pracowała w szkole, przed pięcioma
laty zmarła.
Nie mieliśmy świetlicy dla mieszkańców. Taki klub mieliśmy w Prusach,
w Łukawie. Dzisiaj czekamy, by rozwinął się u nas Klub Seniora. Wodociąg powstał od strony Zawichostu,
gdy jeszcze naczelnikiem był Tadeusz
Malara. Przewodniczyłem komitetowi
budowy wodociągu. Wyróżniał się u
nas Zygmunt Stawiarski, dobry rolnik,
pomocny, uczynny, zginął tragicznie
przyciśnięty traktorem. Mój ojciec był
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w radzie GS, też byłem w radzie 8 lat
w mleczarni w Bidzinach.
Córka tu została, wyszła za mąż,
ma dwoje dzieci.

autobusem do Dwikóz (Dwikozów –
oficjalna forma–J.C.), potem stamtąd
do Sandomierza, dojazd zajmował
dużo czasu.

Dyrektor: - Ekipa remontowa robi
wszystko, by w połowie maja otworzyć
nowy obiekt obok szkoły. Bardzo się
cieszę, że seniorzy znajdą dla siebie
swoje lokum. Budynek nie był zagospodarowany, wreszcie będzie pełnił
właściwą rolę. Nie zmieni wyglądu
zewnętrznie, tylko w środku. Szkoła
wraz z budynkiem jest wpisana do
rejestru zabytków, w granicach prawa
uzyskaliśmy wszystkie zezwolenia.
Sołtys: - Zmiany własnościowe w
spółdzielni zaszły w 2002 roku, doszło
do prywatyzacji. Obecny właściciel to
dobry człowiek. O co się tylko do niego
zwrócić, to nam pomaga. Wspiera też
parafię i szkołę.
Dyrektor: - Wizerunek tej części
wsi się zmienił. Nastąpiła integracja
środowiska, przedsiębiorca zatrudnił dużo młodych ludzi. Gospodarz
Piotr Wojciechowski, osoba bardzo
otwarta, z wielkim sercem, pomocna
szkole, pomógł nam zrealizować wiele
inwestycji. Wspiera nas w różnych
zakupach, nabyliśmy sprzęt muzyczny,
nagłaśniający, trochę opału na zimę.
Bardzo pozytywnie go postrzegamy.
- Nam nie śmierdzi, jemu jest z
nami dobrze, a nam – z nim.

Małgorzata i Krzysztof
Stawiarscy:

Anna Tomczyk:

Zdjęcie 1 – uczniowie, od lewej
uczniowie klasy VII - Piotr Cieszkowski, Dominik Skoczylas, uczennica
klasy VI Natalia Koniarz, uczeń klasy
VIII Jakub Morgaś

- Jesteśmy mieszkańcami Prus,
obydwoje tu uczęszczaliśmy do szkoły,
lekcje odbywały się w prywatnym
budynku państwa Gajewskich. Ja,
żona, nasze dzieci, wnuczęta poprzez
szkołę jesteśmy związani z Pisarami.
Żona mieszkała na pograniczu Pisar i
Prus. Szkoła to serce tej części gminy,
trudno sobie wyobrazić, by ją zlikwidowano. Jeszcze kilka lat temu była
tendencja do zamykania takich placówek, a przecież szkoła integruje
mieszkańców.
Dyrektor: - Dostajemy z gminy
fundusze, ciągle idziemy do przodu,
jest zrozumienie dla społeczeństwa,
jesteśmy tutaj, spotykamy się. Mamy
szkołę i dlatego też posypaną drogę,
odśnieżoną.
Działalność klubu: dyskusja, opowiadanie żartów, oglądanie filmów,
gimnastyka, zajęcia kulinarne, operetki, wycieczka do Lwowa, Szczawnicy.
Nasze pomysły są coraz bogatsze.

Sukcesy uczniów

- Mieszkam w Sobótce, mój tata,
Władysław Stawiarski, urodził się w
1926 roku, stąd pochodzi. Tu chodziłam do szkoły, podobnie moje
dzieci. Wszędzie na wsi wszystko idzie
do przodu, ładne są drogi, wszędzie
doprowadzone, tylko autobusów brakuje. Kur, koni, krów nie ma. Nie
wszyscy wychodzą z domu, w Sobótce
nikt nie chce się ruszyć, wyjść z domu.
KGW to młode dziewczyny, tam działają. Gdy będzie budynek oddany,
przybędzie seniorów.
Ewa Adamska, mieszkanka Pisar,
żona sołtysa: - Pochodzę z Jakubowic, przyszłam do męża, mieszkam
od 1989 roku. Wtedy każdy gospodarz hodował krowy, świnie, potem
wyzbywali się zwierząt. Więcej było
starszych. Teraz dużo osób utrzymuje
się z pracy poza rolnictwem. Wtedy
Jakubowice były dużym węzłem kolejowym. Z Pisar dojeżdżałam do pracy

Piotr Cieszkowski: - Pasjonuję się
plastyką, brałem udział w konkursach na rysunek przyrody, strażaków. Rysowałem strażaka, który gasi
pożar. W Sandomierzu chcę kontynuować naukę. Jestem zastępcą
przewodniczącego
samorządu
szkolnego, działam w wolontariacie, ostatnio w WOŚP, powyżej 5 tys.
zł uzbierałem z Gromadą Zuchową
Ufoludki.
Dominik Skoczylas: - Interesuję
się informatyką, grami komputerowymi, brałem udział w konkursie
kuratoryjnym z informatyki. Rozwiązywałem zadania praktyczne i
teoretyczne. Informatyka jest moją
przyszłością. Interesuje mnie programowanie, tworzenie gier. Chcę uczyć
się dalej w II LO w Sandomierzu.
Wybieram się na WAT.
Natalia Koniarz: - Moją największą pasją jest taniec, ale interesuje
mnie też śpiew, recytacja, kosmetologia. Moje zainteresowania mogę
realizować w szkole. Biorę udział
w różnych konkursach, występuję
na Dniach Ożarowa. Chciałabym
mieć w przyszłości swój własny
salon kosmetyczny. Pisary to miejscowość, która się rozwija. Jestem
dumna, że nasza szkoła mieści się w
dawnym dworku. Panuje tu domowa
atmosfera. Po południu przychodzą
tu osoby starsze, które działają w
Klubie Aktywnego Seniora. To mała
miejscowość, ale zgrana.
Jakub Morgaś: - Najbardziej
lubię informatykę. Interesuje mnie
grafika w informatyce. Nie jestem
pewny, czy z informatyką zwiążę
swoją przyszłość.
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Dominik i Jakub zakwalifikowali
się do ostatniego, trzeciego etapu
wojewódzkiego.
Będą reprezentować nie tylko naszą szkołę, ale i
gminę, powiat opatowski. Chłopcy
już od najmłodszych lat zdobywali
sukcesy w konkursach informatycznych. Są pasjonatami informatyki.
Wszystkie nowinki wprowadzają w
szkole, również drukarkę 3D. Już
od dwóch lat nie tylko drukują, ale
i projektują. Chłopcy uczestniczyli w
zajęciach „Kompetencje cyfrowe w
gminie Ożarów”. Brali udział w lekcjach między innymi z programowania, tworzenia multimediów.
Przed dwoma laty otrzymaliśmy
nową pracownię komputerową,
mamy nowe komputery, sale wyposażone w tablice multimedialne,
mamy drukarkę 3D. Szkoła jest
dobrze wyposażona w niezbędne
urządzenia. Posiada bardzo szybki
Internet.
Od września ubiegłego roku
działa w szkole świetlica środowiskowa, w jej zajęciach biorą udział
Natalka i Piotrek. Oprócz zajęć
opiekuńczych są zajęcia plastyczne,
muzyczne, wokalne, taneczne, informatyczne, gry na instrumentach,
lekcje z języka angielskiego. Szkoła
od rana do wieczora tętni życiem.
Uczniowie odnoszą sukcesy sportowe, należą do klubu Alit Ożarów.
Ta grupa w tym roku zakwalifikowała się po raz kolejny do finału
wojewódzkiego „Z podwórka na

stadion”. Co roku uczniowie biorą
udział w gminnych zawodach pływackich, zdobywając czołowe miejsca.
Jest osoba wśród nas, która promuje Pisary na cały region, na całą
Polskę, ma wspaniały dar współpracy
z dziećmi, w recytacjach, przedstawieniach teatralnych. To Mariola
Krawczyk.
Jaka jest jej recepta na sukces?
– Systematyczna praca, nie tylko ze
mną, z rodzicami, dziadkami, I to są
te osiągnięcia. Nasze dzieci już od
przedszkola znają mikrofon, potrafią
coś zaśpiewać, zatańczyć, scenografia odgrywa dużą rola. Rzeczywiście
dzieci mają osiągnięcia.
Szkolna drużyna zuchowa też
współpracuje z Klubem Seniora.
Nasi seniorzy chodzą na Marsze
Szlakiem Legionów, biegi patrolowe,
tradycje patriotyczne mamy szeroko
rozwinięte. Zuchy z seniorami wyjeżdżają. Sukcesy biorą się z pasji.
Nauczycielka Mariola Krawczyk
posiada talent, specjalne podejście
do dziecka, by wykształcić sztukę
pięknego słowa. Od lat uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach
recytatorskich, zdobywają czołowe
miejsca nawet w finałach ogólnopolskich.
- Braliśmy udział w kolejnych
edycjach spotkań „Strofy o ojczyźnie”, „Ogólnopolskim Małym Konkursie
Recytatorskim”,
którego
organizatorem jest Starachowickie

Centrum Kultury – informuje pani
Mariola. -Bardzo sobie cenimy ten
konkurs, w którym biorą udział
dzieci z całej Polski. Otrzymujemy
Klucze do tajemnic wszechświata,
złote, srebrne, brązowe. Od lat
uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach recytatorskich, zdobywając
czołowe miejsca nawet w finałach
ogólnopolskich. W tym roku szkolnym zajęli wysokie miejsca w powiatowym
konkursie
recytatorskim
„Zaczaruj Mikołaja”. Realizujemy
program „Odkrywamy tajemnice”,
w szkole prowadzimy trzy pracownie: teatralną, podróży, wiedzy.
Ćwiczymy w nich kompetencje kluczowe, w teatralnej dzieci potrafią
sprzedawać siebie na scenie. Ten
sukces tutaj ma początki, zwycięstwa znikąd się nie biorą. Nie tak
dawno odbył się Gminny Konkurs
Wokalny „Złoty Głos” w trzech kategoriach. W każdej z nich pierwsze
zajęły nasze uczennice: Antosia
Listopad, Oliwia Trznadel, Wiktoria
Stawiarska.
Nauczycielka Mariola Krawczyk
z dziećmi w sali przedszkola. – Jest
około 20 dzieci na zajęciach, dzieci
rześkie, rezolutne, mieszana grupa
wiekowa od 3 do 6 lat. Dzisiaj prowadziłam zajęcia ruchowe.
Joanna Morgaś pracuje w szkole
25 lat, prowadzi edukację wczesnoszkolną, jest wychowawczynią
klasy III, współautorką innowacji.
- Klub Seniora nie działa osobno,
dzieci przychodzą na spotkania,
wspierają seniorów, uczestniczą w
andrzejkach, w choince, młodzież
wyjeżdża, w ubiegłym roku przebywaliśmy w Ustrzykach Dolnych,
dwa lata temu w Zakopanem, teraz
jedziemy do Mikoszewa. 2 czerwca
wyjeżdżamy i wracamy 6, w planie
jest wycieczka do Gdańska, Gdyni,
rejs statkiem dna Westerplatte.
Warsztaty bursztynowe, w planie
piękne plaże, wyjdzie to wszystkim
na zdrowie: i dzieciom, i seniorom.
Obecnie prowadzone są świetlice
w ramach projektu „Szukamy talentów”, zajęcia są z plastyki, wokalne,
gry na instrumencie, oprócz tego do
dyspozycji są psycholog i pedagog,
W zajęciach świetlicy uczestniczy kilkanaścioro dzieci, zapisanych jest
45 dzieci.
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Park dawniej
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Wynikają z opowiadań członków rodziny, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a nie zawsze przenoszone na papier. Uchodzą więc w niepamięć, a szkoda. Do napisania tego tekstu zainspirowała mnie książka pt.
,,Wolność nie powstała znikąd” M. Lisa i J. Myjaka.

CIEKAWE HISTORIE
I ICH LOSY
FRANCISZEK LIPKO - syn Andrzeja i Marianny z domu
Młodożeniec, urodził się 30.09.1889 roku w Wyszmontowie.
Miał brata Jana i dwie siostry, Mariannę i Małgorzatę.
Był w czynnej służbie
rosyjskiej w Petersburgu
jako kawalerzysta przez
siedem lat i brał udział
w wojnie rosyjsko-austriackiej. Dostał się
do niewoli austriackiej,
z której uciekł, wyskakując z kolegami z
wagonu towarowego
do rzeki nocą, gdy
pociąg był na moście.
Po powrocie do domu
rozpoczął pracę w policji polskiej w Waśniowie w 1919 roku. Stąd
przeniesiony został do
policji w Kunowie, gdzie
pracował aż do wyzwoFranciszek Lipko po prawej stronie.
Petersburg 1913
lenia przez wojska
radzieckie w styczniu 1945 roku. Ożenił się z Władysławą
z domu Mazan, która miała ukończone cztery klasy rosyjskie. Zmarła w 1964 roku. Mieli dwóch synów, Ryszarda i
Atanazego, urodzonych w Kunowie, a pracowali w Hucie
,,Nowotki” w Ostrowcu Św. W domu rodzinnym, w którym
mieszkali, były dwie izby i kuchnia.

armii carskiej do
Petersburga. Był
w straży pałacu
carskiego,
w
którym to opiekował się carewiczem Aleksym
(nosił go na
ramionach). Po

Grób Julianny i Wojciecha na cmentarzu
w Przybysławicach

WOJCIECH BIŃCZAK - urodził się w 1866 roku jako
syn Łukasza i Katarzyny z domu Goraj. Mieszkał we wsi
Zawada. Został wcielony na pięć lat do służby wojskowej w

Julianna i Wojciech Bińczak z dziećmi: Michalina, Stefan i Józef -zdjęcie
z 1929

odbyciu służby zamieszkał w Zawadzie, gdzie założył rodzinę
z Julianną Sadaj, z którą miał pięcioro dzieci: Stanisławę,
Zofię, Michalinę, Stefana i Józefa - znanego działacza.
Zmarł 30 stycznia 1933 roku. Jest pochowany na cmentaSamorządowe pismo społeczno-kulturalne STYCZEŃ - MARZEC 2020
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rzu w Przybysławicach.
Córka Wojciecha Bińczaka, Zofia Zubrzycka, opowiedziała o ojcu i jego służbie w armii carskiej swoim wnuczkom, a one przekazały z kolei swoim dzieciom.
FRANCISZEK KOLASA - syn Antoniego i Tekli Kolasy
z d. Dziekońskiej, urodzony w Ożarowie. Miał pięcioro
rodzeństwa: Wiktorię, Kacpra, Stanisława, Różę i Jana.
Ożenił się z Katarzyną Gorazdą, urodzoną w 1893 roku.
Dzieci nie mieli.
Wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej nastąpiła mobilizacja poborowych, rezerwistów z Julianowa,
Stróży, Lasocina, Karsów, Ożarowa, Potoku, Janikowa,
Glinian, Nowego i Jakubowic do uzupełnienia 72. Tulskiego Pułku Piechoty w Dęblinie, do którego trafił Franciszek Kolasa.
Brał udział we wrześniu 1914 roku w ataku wojsk
rosyjskich na Sandomierz, a główne uderzenie przypadło
72. Tulskiemu Pułkowi, którego uderzenie się nie powiodło. W tym ataku dużo było rannych i zabitych - zginął
tu Franciszek. Wdowa po Franciszku, Katarzyna wyszła
ponownie za mąż za Józefa Miśkiewicza. Tę historię po
latach opowiedziała Adela Kowalczyk, córka Józefa i
Katarzyny - mieszkanka Stróży.
STANISŁAW KOLASA - brat Franciszka. Gdy wybuchła I wojna światowa brał udział jako poborowy w
potyczce z Kozakami pod Krakowem. Tak wspomina
o nim mieszkanka Stróży Irena Oleksak: ,,Wyjechał
z kolegą na patrol, a w czasie patrolu natknęli się na
patrol Kozaków. W trakcie wycofywania się z nierównej
bójki koń jego nie przeskoczył rowu z wodą - koń cofnął
się i w tym czasie Kozak go dopadł, przebijając piką, a
następnie posiekali go szablami”.
W 1914 roku ziemie polskie stały się terenem działań wojennych. Królestwo Polskie podzielono na obszar
okupacji austriackiej z siedzibą w Lublinie i obszar okupacji niemieckiej z siedzibą w Warszawie. Lata 19141918 były w dziejach Polski okresem, w którym zrodziła
się myśl o wyzwoleniu narodu spod wiekowej niewoli.
Okres ten to także czas zrywu niepodległościowego,
możność decydowania o własnym losie we własnej
ojczyźnie. Powszechna bieda, często głód, brak pracy i
wielka troska o to, co będzie,
sprawiły, że radość z wolności
mieszała się z niepewnością,
jaka będzie ta nowa Polska.
WACŁAW
STACHURA
- syn Andrzeja i Marianny
Stachury z domu Lipko.
Urodził się w 1917 roku w
Wyszmontowie. Miał trójkę
rodzeństwa: Józefę, Kazimierę i Bonawenturę, który
był
proboszczem
parafii
Mirów. Po ukończeniu szkoły
powszechnej
rozpoczął
naukę w szkole wojskowej w
Nowej Dębie. Jak wybuchła
wojna światowa, został przydzielony z wojskiem jako
oficer na front do Modlina. Jadąc pociągiem z Nowej
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Dęby na front przez stację kolejową w Jasicach, rzucił
rodzicom kartkę z napisem ,,Żegnajcie rodzice, jadę na
front”. Rodzice długo nie mieli wiadomości o synu, rozpaczali, aż tu pewnego dnia przyjechał do nich kolega
Wacka, Sałapa z Przybysławic, i powiedział, że Wacław
zginął w obronie Modlina. -Ja uciekłem i wołałem, żeby
i on ze mną poszedł, to on odpowiedział ,,Co ty mówisz?
Ja oficer, żołnierz polski, mam uciekać z pola walki?”
– więc pozostał i tam zginął. Było to 13.09.1939 roku.
Wacław miał zaledwie 22 lata.
Po trzech miesiącach rodzice postanowili pojechać do
Modlina i poszukać tych mieszkańców, którzy go chowali. Zwrócili się o pomoc do dziedziczki Zofii Załęskiej
z Wyszmontowa w celu przywiezienia ciała syna. Dostali
zaprzęg konny wraz z woźnicą Janem Izydorskim od
dziedziczki i pojechali do Modlina. Ludzie tam mieszkający wskazali im miejsce pochówku ciała Wacka, więc
ciało stamtąd zabrali i pod koniec listopada 1939 roku
przywieźli i pochowali na cmentarzu w Bidzinach w grobowcu rodzinnym - tak opowiedziała Krystyna Bąk.
W obronie Twierdzy Modlin zginęło ok. 1300
żołnierzy, w tym 50 oficerów i podchorążych. Po kapitulacji Niemcy zwolnili szeregowców, a oficerów przewieźli
do obozu jenieckiego w Działdowie.
JÓZEFA KOWALSKA - z domu Oraniec, urodziła
się w Stróży w 1917
roku - córka Jana i
Stanisławy Oraniec.
W czasie wojny
została
zabrana
według listy przez
Niemców do obozu
pracy w Chrapanowie do obierania
ziemniaków,
buraków przez cały
dzień. Lata wojny i
okupacji niemieckiej zniszczyły jej
wszystkie marzenia z lat młodzieńczych.
Była osobą bardzo towarzyską, rozmowną i posiadającą dużą wiedzę o Stróży i jej mieszkańcach. Najbardziej pamiętała wydarzenia związane z okupantem
niemieckim. Choć chciała wyrzucić z pamięci śmierć
swojej siostry Jadwigi. A tak o tym wydarzeniu opowiedziała Józefa:
,,Siostra mieszkała we wsi Borsuki, pow. iłżecki, gdzie
zginęła wraz z całą rodziną (13 osób). Zbrodni dokonali
jeńcy ukraińscy, którymi wysługiwał się okupant niemiecki
do likwidowania rodzin i wsi polskich. Ten los spotkał
siostrę Jadwigę, która mieszkała przy lesie, a w pewnej
odległości była leśniczówka. Dorosłe osoby wyciągnęli
na zewnątrz budynku i rozstrzelali. Do dzieci w wieku od
2 miesięcy do 10 lat, które zostały w budynku, wrzucili
granat i tam się spaliły. To była okropna zbrodnia na
niewinnej rodzinie z wsi Borsuki i tragedia dla całej mojej
rodziny, jak i dla mnie”.
Józefa Kowalska zmarła w 2011 roku i pochowana
została na cmentarzu w Ożarowie.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne STYCZEŃ - MARZEC 2020

wysłuchał i spisał J. Lipka

37 str.

OŻAROWSKIE SAGI

SAGA
CHŁOPSKIEGO
RODU
- cz. 28

Wspomnienia
Władysławy Czerwińskiej
Już drugi tydzień Walentyna nie dawała pieniędzy na
potrzeby domowe. Musiała
je zatrzymać dla siebie, bo
na jej potrzeby nikt jej nie
da. Matka nie miała nic przeciwko temu, rozumiała. A
właściwie chodziło tu tylko o
mięso i papierosy. Ojciec nie
chodził do żadnego zajęcia,
a jak zrobiło sie zimno, długo
leżał w łóżku i dużo palił.
Uważając sie za starego,
miał wymagania. Uważał, że
nie powinno mu nic brakować. Dostawał nerwów. Ale
Walentyna nie była przecież
jedynem dzieckiem. Zajęta
szyciem, nie zauważała, że
w domu coś sie działo. Ktoś
podniecał nerwy ojca.
We czwartek rano, ostatniego
października, jak co dzień Walentyna usiadła przy maszynie, a w
kuchni matka, siedząc na niskim,
małym stołeczku, obierała ziemniaki. W drugim końcu izby przy
oknie leżał jeszcze w łóżku ojciec,
a nad nim unosił sie obłok dymu.
Dźwi z pokoju do kuchni były uchylone. Walentyna słyszała, że o coś
sie sprzeczali, ale nie zastanawiała
sie nad tym. Nie miała czasu.
Wtem usłyszała głos matki: -Oloboga! Zerwała sie i wyskoczyła do
kuchni. -Co sie stało? - zapytała,
widząc matke przechyloną i trzyma-

jącą sie za bok. Obok leżał ojca but
z drewnianą podeszwą. -A walnął
mnie tem buciorem, bo powiedziałam, ze nima gdzie mięsa kupić.
Powiedzioł, ze wszystkich wychowoł, a teroz nimo chto zadbać,
zeby mioł zubelek mięsa (Liczył sie
tylko ojciec. Ojciec wychował, ojciec
teraz powinien mieć to, co zapragnie. Matka sie nie liczyła. Jakby
nie istniała.). -Dokąd to tak będzie?
- pomyślała Walentyna. A patrząc
na ojca, powiedziała: -Już by sie
ojciec wstydził w tym wieku takie
rzeczy wyprawiać. Ojciec spojrzał
na nią, jak błyskawica poderwał
sie, usiadł ze zdumieniem i jakby
mówił: -Ty ośmieliłaś sie mnie to
powiedzić?! A wyciągnąwszy ręke,
krzyknął: -Paszołwont mi z domu!
Wynoś mi sie! Żółtym palcem od
dymu papierosów, pokazując dźwi.
Matka patrzyła z przerażeniem.
Myślała, co teraz będzie. -Narobiło
sie. Pójde - powiedziała Walentyna
spokojnie, ale stanowczo. Odwróciła sie i poszła do roboty. W domu
zaległa cisza, jakby nikogo nie było.
Słychać było z kuchni stuknięcie
wiaderka, garczków, szorowanie po
rusztach kuchennych, kroki matki,
ale słów nie było.
Kończył sie krótki dzień, zaczeło
sie ściemniać. Razem ze zmrokiem
zjawił sie Stefan. Małgorzacie podał
mięso na jutrzejsze święto pierwszy
listopada. Teściowi aż dwie paczki
papierosów i coś tam jeszcze, bo
mu sie zaraz humor poprawił.
Walentyna siedziała sama jeszcze
przy maszynie, bez ruchu, w coraz
bardziej
ciemniejącym
pokoju.

Lampa była jedna, raz udało sie
Walentynie kupić, teraz ich nie było.
Potrzebna była w kuchni. -Czemu
tak sama siedzisz po ciemku? zapytał. -Lubie cisze. Nie wspomniała o zajściu. Nie chciała, aby o
tem wiedział. –No, już jest wszystko
zrobione. Brat mi dał okno i deski
na dźwi. I sam pomógł, bo lepiej sie
na tem zna. Już mamy mieszkanie.
Dzisiaj napaliłem w piecu, kupiłem kłódke i zamknąłem - mówił
z zadowoleniem. -Jeszcze musisz
kupić z pięć kilo wapna i postarać
sie jakieś naczynie do zlasowania
go. -Dobrze. Zaraz jutro to zrobie.
-Jutro jest święto, zrobisz to w
sobote, tylko zaraz rano, bo trzeba
obielić.
Dzień Wszystkich Świętych przebył jak na szpilkach, nie mógł już
wysiedzieć. Już nie nocował. Przed
wieczorem poszedł. Cieszył sie, że
miał już swoje mieszkanie. Poznosił swoje rzeczy od ciotki i od stryja.
Gdy Stefan poszedł, Małgorzata
usiadła przy Walentynie i z niepokojem w głosie zapytała: - Cego
posed, nie nocowoł? -Bo mamy
już swoje mieszkanie - oznajmiła
z radością Walentyna. -Swoje? A
gdzie, u kogo? –Swoje, nie u kogo.
Pożydowskie, zaraz przy rynku. Ale
niech mamusia o tem nie mówi.
Mogłaby mamusia to obielić? -A
wkiedy chces? -Jutro. -Dobrze.
Póde i obile.
W sobote, raniutko, był dzień
zaduszny.
Małgorzata
wstała,
poszła do kumory, przyniosła spory
pęk prośnianki, oskrobała plewy
nożem, zrobiła pędzel, nabiła na
leszczakowy długi kij. Zence nakazała zająć sie kuchnią, zrobiła sobie
na prędce śniadanie, odziała sie
ciepło, pędzel wzieła pod pache i
poszła. Walentyna myślała o matce.
-Jaka wielka różnica jest między
ojcem a matką. Ojciec myśli o
sobie, a matka mogła sobie odjąć
od ust, a dać dziecku. A ojciec
uważa, że matka jest czemś mniejszem od niego. Walentyna kochała
matke, a do ojca czuła niechęć.
Ale przecież ojciec troszczył sie i o
nią, a nieraz czuła, że był dumny z
niej. Ojciec był nerwowy i nieopanowany. Walentyna miała żal do
niego o matke. I myślała: -Dlaczego
rodzice nie potrafią ułożyć życia tak,
żeby zachować swoją godność i nie
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drażnić dzieci. Dlaczego ojciec nie
rozumie, że matka dla dzieci jest
jakby świętością. Że dziecko nie
może znieść krzywdy matki. Rodzice
sie pogodzą, a dziecko pamięta
długo, że ojciec uderzył matke. Że
matka płakała…
Małgorzata wróciła dopiero
na drugi dzień, w niedziele rano.
-No i jak, obielone? - zapytała
Walentyna. -Tak. Obiliłam, podłoge
umyłam, ale nie zdązyłam za dnia.
-A gdzie mamusia nocowała? -A
tam. -Nie było zimno spać? -Nie.
Stefan napolił w piecyku węglem, as
sie cerwony zrobił. Przynis snopka
słomy, prześciradło, takie wielkie
kwadratowe, a grube i śtybne jak
pałatka, zieloną kołdre, bury koc,
cieplutki i miętki jak puch. Ciepło
mi było. -To dobrze - pomyślała
Walentyna - kiedy było ciepło. -A
on czemu nie przyszedł? - spytała
jeszcze. -A nie wiem. Powiedzioł, ze
tam coś ma do załatwienia. I poduske mi doł pod głowe. Powiedzioł,
ze to wszystko jego. Małgorzata też
sie cieszyła tem mieszkaniem i tem,
że Stefan ma tyle dobrych rzeczy.
W
poniedziałek
Walentyna
poszła na wieś poszukać furmana,
żeby ją zawiózł do miasta. Umówiła
gospodarza Bańczyra na wtorek.
Był to dzień jarmaczny. We wtorek
rano Bańczyr zajechał przed dom.
Walenty jak zawsze leżał jeszcze
w łóżku. Gdy Walentyna zaczeła
wynosić swoje rzeczy, zdziwił sie
i zapytał: -Co, widać sie zabirą?
Ochtina! Pomagała jej siostrzenica
Zosia. –Córko, zostaw nom lampe,
bo jak bez ni bedziemy. Ty se tam w
mieście kupis - przypomniała Małgorzata. -Zostawie. Wyniesła zwykłe
łóżko, zwane werkiem, które zrobił
brat Stefana, gdy tam mieszkała
podczas wygnania. Walizke, stół,
maszyne do szycia, jedno krzesełko
i pościel. –Zosiu, idź no do kumory!
Tam są dwa koguty, to ich przynieś.
Zosia poleciała i przyniesła jednego. -A drugi? - zapytała Walentyna. –Ciocia, nima drugiego. -Musi
być, bo dwóch związałam. Musiał
sie tam wsunąć za beczki. –Ciociu,
nima. Rozwiązał sie. -Tak mówisz?
On sie sam nie rozwiązał. Ony
wszystkie są moje, ale niech tam
będzie i tak. Przypomniała sobie, jak
na wiosne dostała za robote kwoke
i dwadzieścia jajek, i jak pierwsze

kurczęta udusiły sie w garczku pod
poduszeczką.
Gdy układano rzeczy na wozie,
Małgorzata przyniesła duży wiklinowy koszyk ziemniaków, a Zosia
przyniosła
taboretek,
mówiąc:
-Dziadziuś powiedzioł, ze ciocia
ma tylko jedno krzesło, a drugie
na cem bedzie siedzić. -Zanieś i to.
Barcikowa przydźwigała dwie łupki
sosnowe, mówiąc: -Masz ciotka
na podpałke. -Już nie ma gdzie
włożyć. –E, bajes ciotka. Podniesła
troche siennik i wsuneła pod spód.
Gdy już sie pożegnała z rodziną
i usiadła na wozie, Małgorzata
podała jej dużą figurke Pana Jezusa,
owiniętą jak dziecka, którą wzieła
na kolana, żeby sie na wozie nie
uszkodziła. Bańczyr usiadł na przedzie, zebrał w garść lejce, cmoknął
na konia i wóz, jargocząc, potoczył
sie po grudzie. Był 5 listopad i już
ziemia była zmarznięta.
Przyjechali na miejsce około
jedynastej. Jarmak już sie rozchodził. Handlarze już pakowały towary
na wozy. W domu było napalone, a
na piecyku w garczku coś sie gotowało. -Nagotowałem krupniku pochwalił sie Stefan. -Czy dobry?
– Nie wiem. Zobacz. Jak ugotowany
i gorący, to już dobry. Zapłaciła za
przywóz, kazała nalać furmanowi
na miske gorącej zupy, żeby sie
zagrzał, a sama poleciała jeszcze
po zakupy. Nie pytała męża, czy ma
coś innego na rozgrzewke, bo sie
spieszyła.
Najpierw poszła do handlarzy, bo już sprzątali na wóz towar.
Kupiła skorup, donice i drewnianą
łyżke, bo tego w sklepie nie było.
Potem w sklepie kupiła dwa talerze,
dwie białe łyżki, blaszany garczek
do gotowania i wiaderko. Szukała
lampy. Nigdzie nie było. Kupiła
jeszcze kilo mąki i kaszy jęczmiennej, bo innej nie było. Sól, pół kilo
słoniny i chleb. Jak wróciła z zakupami, Bańczyr jeszcze siedział, choć
przedtem bardzo mu sie spieszyło,
i chwalił krupnik i Stefana. Walentynie coś sie zdawało, że przedtem
było coś na rozgrzewke mocniejszego. Gdy usiadła, teraz dopiero
poczuła, że jest głodna i zmęczona.
Umyła talerz i nalała sobie tego
krupniku. Spróbowała, był niesłony.
-Nie soliłeś? -Chyba soliłem. -Dobry
był - powiedział Bańczyr, zabierając

sie do wyjścia.
Gdy zostali sami, Walentyna
odetchneła z ulgą. Nareszcie jest
u siebie. Jak to dobrze mieć swoje
mieszkanie. Czuli sie oboje szczęśliwi. -Tylko jak będziemy bez
lampy? Będziemy po ciemku siedzieć? - martwiła sie Walentyna.
-Na razie mam kawałek świeczki
- powiedział - może jutro co sie
kupi. Ale i jutro też nie było. Dostał
gdzieś paczuśke małych świeczek
choinkowych. Taka świeczka nie
dała rady, aby rozjaśnić wszystkie kąty w domu. Ale trudno, jak
nie było lepszego światła, musiało
wystarczyć i takie. Walentyna wyjeła
z walizki białe zasłonki do okna. Na
każdej było wyszyte: woda niebieskawa, zielona kępa trawy i bocian
stojący na jednej nodze. W futrynie
okna wbiła dwa goździki i założyła
zasłonki. Była szczęśliwa i marzyła,
że już teraz tak pozostanie w ich
domu. Ale miała jakiegoś pecha,
który zawsze mącił jej szczęście.
Zaraz w pierwszych dniach
zaczeło jej dokuczać jakieś swędzenie po całym ciele, a szczególnie
pomiędzy palcami rąk. Drapała,
dziwiąc sie, co to jest, z czego to sie
wzieło. Wreszcie zaczeły sie robić
małe strupki. Zaniepokoiła sie tem.
Obserwując męża, zauważyła, że i
on sie drapie. -Czego sie drapiesz?
- zapytała. -Co to jest? -Skąd sie
to wzieło? Stefan popatrzył na nią,
wahając sie przez chwile, i zaczął
mówić. -To będzie chyba świerzb.
Ja spałem pare razy na Zygmunta
łóżku. Przypomniałem sobie, że on
sie tak drapał, aż go Janka siarczyście objechała. On poszedł do
wojska, łóżko było wolne i chyba ze
dwa razy spałem na nim. -No i co
będzie dalej? -Pójde do apteki przyniose jaki lek.
Nie było go długo. Wreszcie
wrócił. -A czegóż tak długo byłeś?zapytała. -Abo było sporo ludzi i
wstydziłem sie mówić na ten temat
z aptekarką. Czekałem, aż wszyscy
wyjdą. Dała mi szarą maść. Mamy
sie nią wysmarować po całym ciele
i pozostać tak 24 godziny, a potem
sie porządnie wymyć, zmienić bielizne i znowu powtórzyć to samo
raz jeszcze albo dwa razy i będzie
z tym koniec. -Wymyć sie porządnie
na miednicy, rozbierać sie do naga
w zimnej izbie i smarować sie tą
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obrzydliwą maścią i chodzić z tem
24 godziny? - powtórzyła. -O Boże!
Jeszcze tego brakowało! Wzbierała
w niej jakaś burza. Nie wiedziała,
płakać czy przeklinać jak Cygan?
-Aleś mnie urządził. Aleś sprawił
prezent na początek - mówiła cicho.
W pierwszej chwili miała chęć machnąć na to wszystko i wiać, gdzie
pieprz rośnie. Ale rozsądek mówił,
że nie można tak czynić pochopnie. -Trudno, kiedy tak sie już stało,
trzeba sie wyleczyć. Drugi raz to sie
już nie powtórzy.
Po tygodniu nie pozostało z tego
śladu. I znowu Walentynie zdawało
sie, że w ich domu zaświeciło szczęście jak słońce, choć dnie listopadowe były pochmurne. W niedziele
szli oboje do kościoła. Na tygodniu sąsiadka jej powiedziała, że
Wilkosowa wiaruśnica bardzo sie
dziwuje, że Dyszyński taki sie stał
posłuszny swojej żonie, nawet do
kościoła z nią chodzi. Walentyna
pomyślała: -To on widać nie chodził do kościoła, kiedy ją tak dziwi.
Ale mnie nie obchodzi to, co było
przedtem, ale to, co jest teraz.
Na początku grudnia były silne
mrozy. Na targowicy nie było ziemniaków, a własne już sie skończyły
Walentyna była przyzwyczajona do
tego, że na wsi były ziemniaki w
piwnicy, a w kumorze była mąka,
kasza i groch. U krowy co dzień
świeże mleko, a u kur świeże jajka.
Tu nie było nic, trza było wszystko
kupić. Niepokoiła ją myśl: -Jak
którego dnia nie będzie pieniędzy
na zakupy, to co będziemy jeść? A
Wilkosom z początkiem grudnia
jakiś tam urząd odebrał zezwolenie na handel. Zabroniono wychodzić na rynek z towarem. Potem
oboje sie pokłócili i Janka uciekła.
A więc skończyła sie stała robota
Walentynie. Stefan nie miał żadnej.
Wprawdzie miała tam jeszcze pare
kawałków cudzych do uszycia, ale
to niestałe. Siedząc sama, myślała
o tem i w końcu zaczeła płakać.
Natenczas wszedł Stefan. Zobaczył,
że żona płacze i zaraz pomyślał se
co innego. -Czego płaczesz? - zapytał. -A tak sobie, z nudów - powiedziała. Wstydziła sie przyznać, o
czem myślała, że on będzie sie z
niej śmiał. Wytarła oczy, ale on nie
dał za wygrane i powtórzył: -Czego
płaczesz? -No powiedziałam już.

–Nie, ja wiem, czego ty płaczesz.
Ty płaczesz, że ja nie mam roboty
i musisz na mnie pracować. – Co
znowu? Nawet nie pomyślałam o
tem. -To czego płaczesz? -Bo taka
jestem. Nie chciała sie przyznać.
Zdjął kożuch i rzucił na łóżko.
Zobaczyła, że gdzieś zawadził i
rozdarł rękaw. Wzieła i zaczeła go
zszywać. -To ja w takim razie odchodze. To ja w takim razie odchodze powiedział głośno. Poszedł w jeden
kąt, nawrócił, poszedł w drugi,
wziął walizke, położył na taborecie,
otworzył i zaczął jedne rzeczy wkładać, drugie wyjmować i z powrotem
wkładać. Walentyna zaczeła znowu
płakać, gdy przyszedł Wilkos. Popatrzył na jedno, na drugie. -Co sie tu
dzieje? - zapytał. -Żona płacze, ty
sie kręcisz jak miś koło barci, co to
jest? – Odchodze, bo żona płacze,
że musi na mnie pracować. -Nieprawda! Nie powiedziałam tego
- zaprzeczyła. Popatrzył na niego.
–Słuchaj! powiedział. -Czego
sie wygłupiasz? Chcesz uczynić to,
czego będziesz potem żałował, a co
może być za późno? Widze, żona
ci reperuje kożuch, a ty mówisz co
innego. Ja wierze żonie, co mówi.
Nie wygłupiaj sie, bo możesz potem
żałować. -Tak mówisz? - zatrzymał
sie Stefan z opuszczonemi rękami,
patrzac na Romana. -No tak. Mówie
ci jak koledze. Sprzątnij to, włóż se
kapote i chodź ze mną. Pojedziemy
do lasu. Pomożesz mi zerznąć
brzoze, bo ja nie mam drzewa i ty
widze też nie masz. Jak przywieziemy, będe ja miał i tobie dam.
Nałożył grubą kurtke i wyszli oba,
ku zadowoleniu Walentyny, że sie
tak skończyło nieprzyjemne zajście.
-Odtąd trzeba uważać - pomyślała.
Teraz nie tak, jak kiedyś, gdy byłam
sama. Gdy nikogo nie obchodziło,
co ja robie. Matka zawsze zrozumiała i uwierzyła, co powiedziałam.
A teraz inaczej. Jestem już zależna
od drugiego. Zabrała sie do gotowania obiadu.
Tuż przed wieczorem przyjechali
z drzewem i na podwórko wynieśli
duży kloc białego drzewa z wierzchu. Pomożesz mi porznąć? - zapytał
Stefan - bo trzeba odnieść piłe. -No
i pomoge jemu porznąć. - Dobrze,
ale teraz obiad, bo wystygnie. Stefan
prędko zjadł i poszli rznąć. Drzewo
było miękkie, dobrze sie rzneło i

łapało równiutko jak karta. Stefan
wziął do reki jedną łupke, obejrzał i
zapytał: -Może chcesz maglownice?
Potrzebna? To zrobie. -Potrzebna,
ale czem zrobisz? -A piłą. Rozłupał
klocek na pół, wyrównał siekierką,
zaznaczył zęby i ponadrzynał piłą.
-Reszte wykończe jutro. Wziął piłe i
poszedł do Romana. Na drugi dzień
wykończył maglownice, a z cienkiego wierzchołka wystrugał wałek,
co nawet nieźle wyszło.
No i znów życie popłyneło spokojnie. Walentyna szyła. Miała
uszyć dwa paltka dla dziewczynek,
siedmio- i dziesięcioletniej. Na
wierzch był nowy materiał i biała
czysta wata, ale podszewka stara i
za każdym poruszeniem kurzyło sie
z niej jak spod miotły. Ale Walentyna była zadowolona, że sobie
zarobi na zbliżajace sie święta.
Niedziela była ciepła, czas płynął.
Stefan następnego dnia gdzieś
poszedł, nie mówiąc gdzie, co zdziwiło Walentyne. Przed wieczorem
wrócił z bułką chleba pod pachą.
-Gdzie byłeś tyle czasy? - spytała.
-U Motyla. Pomagałem mu troche
w kuźni. Tam, gdzie robiłem latem.
Co dzień będe chodził. Dużo tam
tego nie będzie, ale co dzień będzie
chleb. -A to już jak tam chcesz powiedziała.
Dzień był krótki. Trudno było
coś więcej zrobić, więc wykańczała
przy świeczce. Do świąt było już
niecałe dwa tygodnie. Mróz zelżał.
We wtorek przed oknem zatrzymał
sie wóz. Do izby przyszedł Strąk z
batem w ręce, sąsiad Michaliny z
tamtej wioski. –No, przywizem wom
kartofle, matka przysłała. Przysła z
samego rana i nie dała mi spokoju
i musiołem jechać i zabrać. Stefan
wniósł worek kartofli, pare główek
kapusty i stary dębowy łebek po
piwie jako beczułeczke na kapuste. Zapłacił furmanowi i poszedł
na rynek. Gdy wrócił, powiedział:
-Powiedz matce, niech więcej nie
przysyłają, bo tyle, co on zażądał za
przywiezienie, płaci sie za pół metra
kartofli na rynku. To sie nie opłaci.
My se kupimy tu za ścianą, a im sie
to przyda w domu.
Jarmak nie odbywał sie za miastem na targowisku, ale tu za miastem na zburzonych ulicach i na
rynku. Tuż za ścianą.
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76 lat temu, 11 maja 1944 roku, rozpoczęło pierwsze natarcie II Korpusu Polskiego na Monte Cassino, które przez
cztery miesiące było niezdobytą redutą. Udział wzięły wszystkie jednostki Korpusu, a mianowicie: 3. Dywizja Strzelców
Karpackich gen. bryg. Bronisława Ducha, 5. Kresowa Dywizja Piechoty gen. bryg. Nikodema Sulika, 2. Samodzielna
Brygada Pancerna gen. bryg. Bronisława Rakowskiego, wspierane przez Armijną Grupę Artylerii płk. Ludwika Ząbkowskiego. Walki w terenie zaminowanym i obstawionym niemieckimi kryjówkami spowodowały duże straty w szeregach
polskich, co pozwoliło jednak na rozpoznanie miejsca, ważne przy kolejnych atakach. W czasie walk o Monte Cassino
poległo 923 żołnierzy a wśród nich ppor. Wacław Pękalski, pochodzący z Ożarowa, z 6. Baonu 2. Korpusu Polskiego,
2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.

ZOSTAŁ TUTAJ
- NA MONTE CASSINO
„Żegnaj ziemio, po której gdy szedłeś
w te dni, ścieżki od stanowisk
były znaczone nie taśmą, ale krwią”
76 lat temu, 11 maja 1944 roku,
rozpoczęło pierwsze natarcie II Korpusu Polskiego na Monte Cassino,
które przez cztery miesiące było niezdobytą redutą. Udział wzięły wszystkie jednostki Korpusu, a mianowicie:
3. Dywizja Strzelców Karpackich gen.
bryg. Bronisława Ducha, 5. Kresowa
Dywizja Piechoty gen. bryg. Nikodema
Sulika, 2. Samodzielna Brygada Pancerna gen. bryg. Bronisława Rakowskiego, wspierane przez Armijną
Grupę Artylerii płk. Ludwika Ząbkowskiego. Walki w terenie zaminowanym
i obstawionym niemieckimi kryjówkami spowodowały duże straty w szeregach polskich, co pozwoliło jednak
na rozpoznanie miejsca, ważne przy
kolejnych atakach. W czasie walk o
Monte Cassino poległo 923 żołnierzy
a wśród nich ppor. Wacław Pękalski,
pochodzący z Ożarowa, z 6. Baonu 2.
Korpusu Polskiego, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.
Gen. Władysław Anders tak przedstawiał okoliczności podjęcia decyzji
o udziale polskich sił w tej bitwie we
wspomnieniach: „Do mnie przyjechał
23 marca gen. Leese i udzielił mi następujących wiadomości. Niemcy odparli
ponownie natarcie na miasto Cassino.
Wojska sojusznicze na przyczółku
Anzio znajdują się w trudnym położeniu. Wobec tego zdecydowano wielką
ofensywę. 8. Armia otrzymała zadanie przełamania linii Gustawa, której
najsilniejszym punktem są wzgórza
Monte Cassino oraz linia Hitlera. Dla
2. Korpusu Polskiego przewidziano
najtrudniejsze zadanie zdobycia w
pierwszej fazie wzgórza Monte Cas-

sino. Była to dla mnie chwila doniosła.
Rozumiałem całą trudność przyszłego
zadania Korpusu. Natomiast wykonanie tego zadania ze względu na
rozgłos, jaki Monte Cassino zyskało
wówczas w świecie, mogło mieć duże
znaczenie dla sprawy polskiej. Byłoby
najlepszą odpowiedzią na propagandę sowiecką, która twierdziła, że
Polacy nie chcą się bić z Niemcami.
Przyniosłoby dużą chwałę orężowi
polskiemu. Oceniałem ryzyko podjęcia tej walki, nieuniknione straty oraz
moją pełną odpowiedzialność w razie
niepowodzenia. Po krótkim namyśle
oświadczyłem, że podejmuję się tego
trudnego zadania”.
Natarcie na wzgórze klasztorne II
Korpus wznowił 17 maja. Kpt. Bronisław Dzikiewicz tak wspomina to
natarcie: „Po bardzo ciężkich, krwawych natarciach i przeciwnatarciach

dywizja kresowa zdobyła Widmo o
godzinie siódmej i utrzymała tę pozycję, a następnie opanowała małe San
Angelo, ale na właściwe San Angelo,
mimo wielu uderzeń, nie zdołała się
wedrzeć. Kolejne natarcia dywizji
karpackiej na wzgórze 593 zostały
odparte. Straty były ogromne. Te całodzienne walki poważnie nadwyrężyły
zwartość niemieckiej obrony”.
„Na wzgórzach 569 i 593 pozostały tylko mizerne resztki kompanii,
zabici i ranni, którzy sami nie mogli
zejść do punktów opatrunkowych”
- tak opisuje w książce podchorąży
Tadeusz Czerkawski.
Podczas ataku na wzgórze Głowa
Węża w Mass Albanetta pada
dowódca kompanii Bitko. Komendę
nad kompanią wchodzącą w skład 6.
Baonu Strzelców Karpackich obejmuje
ostatni z oficerów ppor. Wacław Pękalski, kierując dalej natarciem Daje
głos, „żeby widzieli w tej masakrze, że
natarcie trwa, że jest - kto dowodzi”.
W tym natarciu 17 maja 1944 roku o
godzinie 22.00 ginie na polu chwały
rażony odłamkiem pocisku razem ze
swoim telegrafistą ostatni tej kompanii oficer - ppor. W. Pękalski w Mass
Albanetta.
Rankiem 18 maja 3. Dywizja
Strzelców Karpackich zdobywa ostatecznie wzgórze 593. Patrol 12. Pułku
Ułanów Podolskich, dowodzony przez
ppor. Gurbiela, wywiesił na ruinach
klasztoru proporczyk pułkowy. Potem
na murach opactwa pojawił się biało-czerwony sztandar, a obok niego
flaga brytyjska i odegrano po południu Hejnał Mariacki.
Za odwagę i bohaterską walkę
odznaczony został przez dowództwo
Kawalerskim Orderem Virtuti Militari
kl. V - Rozk. Pers. 2. Korpusu Nr 94/44
- dowódca 6. Baonu SK mjr Różański.
Ppor. W. Pękalski pochowany został
na cmentarzu wojskowym w polu
Mass Albanetta dnia 22 maja 1944
roku. Po śmierci Wacława rzeczy osobiste, odznaczenia, dyplomy, modlitewnik w 1950 roku przysłane zostały
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z Londynu do rodziny w Ożarowie.
Dr Z. Wawer w książce podkreślał,
że w bitwie tej „w jednym szeregu spotkali się żołnierze września, więźniowie
sowieckich łagrów, obrońcy Tobruku,
kampanii norweskiej, francuskiej”.

W załączeniu wyciąg ze wspomnień
pośmiertnych śp. ppor. Wacława Pękalskiego. W lecie 1944 roku gen. Władysław Anders podjął decyzję o utworzeniu
cmentarza w tzw. Dolinie Śmierci pomiędzy Monte Cassino a Wzgórzem 593.

W 2015 roku, będąc na wycieczce we Włoszech, Jan Lenik
odnalazł grób na cmentarzu i złożył kwiaty.

Był to rejon najcięższych walk 3. Dywizji
Strzelców Karpackich.
„To jest niesamowite miejsce. Ten
kawałek ziemi, tutaj we Włoszech,
tak bardzo polskiej. Ten cmentarz, na
widok którego ściskają się serca, które
zna każdy Polak. Te groby, bohaterów
tamtej bitwy, którzy szli do niej. Zostali
tutaj na tej ziemi, na tym cmentarzu, bo ona ich litościwie przytuliła”
- mówił Prezydent RP Andrzej Duda w
75. rocznicę bitwy pod Monte Cassino
w 2019 roku.
W tę wspomnianą 75. rocznicę
bitwy pod Monte Cassino w czasie
uroczystości na cmentarzu we Włoszech została odczytana odezwa do
młodych, przygotowana przez weteranów 2. Korpusu Polskiego:
„Musicie zachować w pamięci dla
przyszłych pokoleń prawdę o bitwie
o Monte Cassino, prawdę o naszym
poświęceniu, o konaniu naszych kolegów, o depresji, z jaką pokonywaliśmy
terenowe przeszkody w morderczym
ogniu nieprzyjaciela. To wszystko
tkwi głęboko w naszych sercach, ale
chcemy mieć pewność, że gdy ostatni
z nas opuści ziemski padół, pozostaną
następcy, którzy będą o tym pamiętać,
że nawiedzą groby naszych kolegów i
złożą Im hołd”.
J. Lipka

Odznaczenia nadane przez dowództwo oraz nieśmiertelnik z napisem „W. Pękalski ur. 1915 - nr 422”
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Przybywa w naszych czasach ornamentatorów, którzy coraz to innymi dekoracjami chcą ozdabiać świat, swoje wzorce wynoszą na piedestał. Ich bohaterowie nie mają chwil załamania, wątpliwości, nie podejmują błędnych decyzji.
Jeśli doprowadzają do tragedii, to nie oni są winni, tylko obce siły, wywiady,
bliżej nieokreśleni zdrajcy.

Pochwaleni
niech będą ornamentatorzy

Andrzej Nowak-Arczewski. Fot. M. Sus

Ornamentatorzy nie chcą widzieć
zdarzeń w całej złożoności. Pomijają pamięć zbiorową, nieprzychylne
relacje, wspomnienia o ludziach,
którym chcą stawiać pomniki.
Tworzą kolejną historię o tych, którzy
się kulom nie kłaniali.
Minęło już trochę czasu, gdy Zbigniew Herbert opublikował znany
wiersz o ornamentatorach. Nadal
jednak nie brakuje wśród nas tych,
co kolorują, upiększają świat, by
zatuszować to, co nie powinno przeniknąć do powszechnej świadomości. Trudno powiedzieć, czy z ich
strony to cyniczna gra, czy celowe
przymykanie oczu, by stanąć w szeregu obok władzy, ogrzać się w jej
ciepełku, wypiąć pierś do odznaczeń.

Jak ustawić sobie
przeciwnika
Nie tak dawno Marek Jedynak,
pracownik Delegatury IPN w Kielcach, zaczął upowszechniać na stronach internetowych obszerny tekst pt.
„Jak nie pisać wojennych biografii,
nawet w formie reportażu”, który jest
omówieniem mojej ksiązki „Stań do
apelu. Pseudonim Tarzan”. Od razu

w tytule ustawił sobie przeciwnika,
gdy tymczasem nie jest to kolejna
„wojenna biografia”, jaką by chciał
widzieć historyk, tylko książka reporterska o naszym tu i teraz, o naszym
czasie współczesnym, o naszym
odbieraniu historii.
Piętno dawnych wydarzeń wśród
nas współczesnych na tyle jest silne,
że podziały powstałe w czasie okupacji trwają do dzisiaj, o czym piszę
w książce. Antagonizmy sprzed siedemdziesięciu lat są żywe i obecne
pomiędzy synami i wnukami tamtych
żołnierzy. Na przykład w Ćmielowie
grób jednego z zasłużonych partyzantów systematycznie jest niszczony.
Pojawiają się na nim obraźliwe
napisy o „bandycie z Narodowych
Sił Zbrojnych”. Rodzina obawia się
tego, czego jeszcze mogą się dopuścić jej przeciwnicy. Obecna sytuacja
polityczna w kraju wcale nie tonuje
dawnych sporów, ale jeszcze bardziej je zaostrza.
W książce znalazły się wypowiedzi
mieszkańców ziemi sandomierskiej,
opatowskiej, ostrowieckiej, którzy
zetknęli się z Tomaszem Wójcikiem
„Tarzanem”, ich synów i wnuków.
Każdy z moich rozmówców mówi
swoim charakterystycznym języ-
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kiem, który zdradza jego podejście
do historii, do II wojny światowej, do
żołnierzy NSZ, AK. My, współcześni,
odbijamy się w tych słowach jak w
lustrze. Zebrane w jednym miejscu
wypowiedzi mówią dużo o naszym
wykształceniu, stosunku do różnych
idei czy do drugiego człowieka. To
nasz portret zbiorowy, jedna z możliwych realizacji poetyki pamięci w
naszych obecnych czasach.
Wśród rozmówców są apologeci
bohatera, są też jego krytycy. I w
każdym przypadku ograniczam się
do przytaczania różnych relacji, nie
komentuję ich, nie opowiadam się
za jedną czy drugą stroną, bo nie
to było moim założeniem. Starałem
się zawrzeć postulowaną w wielu
publikacjach polifoniczność, różnorodność wypowiedzi, by czytelnik
sam mógł wyrobić sobie ostateczne
zdanie. Najważniejsze było dla mnie
to, jak zwyczajni ludzie odbierają tę
postać, jak ona została w pamięci
mieszkańców, a nie dawne archiwa,
prace historyków, przetrawione,
wyzute z życia, emocji, odpowiednio
przygotowane, spreparowane.
Nie jest to więc „wojenna biografia” o Tomaszu Wójciku, którą od
kilku lat zapowiadał Marek Jedynak
na stronach internetowych i podczas
licznych spotkań. Niestety, dotychczas jej nie przygotował. Postanowił więc napisać omówienie książki,
której sam nie napisał. Ale to nie
jest jego wymarzona publikacja!
Powstała z całkiem innych doświadczeń, nie zawodowego historyka,
archiwisty, ale z temperamentu
reportera, człowieka, który rozmawia z ludźmi.
Wydaje się więc, że Marek Jedynak nie może mi wybaczyć, że
napisałem książkę, której sam nie
przygotował. Często byłem przestrzegany, że historyk nie będzie
zadowolony z mojej książki. Wcześniej czy później da znać o sobie
najzwyklejsza, ludzka zazdrość, konkurencja. I tak się stało.
Jednak tu nie chodzi o to, by historyk IPN był zadowolony, ale o to, by
współczesny czytelnik w całej złożoności mógł poznać dramatyczne losy
żołnierza NSZ i AK. By mógł chwilę
się zastanowić nad tym, jak wojna
sprawdza i niszczy charaktery, na
jakie próby wystawia człowieka, jak
los z nas kpi. Nikt przecież nie rodzi
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się i nie umiera bohaterem. W ciągu
całego życia podejmujemy różne
decyzje, o których dopiero po latach
możemy powiedzieć, czy przyniosły
pozytywny, czy negatywny skutek.

Chronologia do znudzenia
Kuriozalnym zarzutem historyka
jest to, że brakuje w mojej książce
chronologii. Aż czterokrotnie powtarza go w różnym kontekście. Nie
może mi wybaczyć, że nie napisałem
biografii bohatera od jego narodzin,
poprzez dzieciństwo, młodość, wiek
dojrzały i śmierć. A to nie szkolna
czytanka, to biografia dynamiczna,
skupiająca się tylko na niektórych
epizodach, wyborach, decyzjach.
„Autor nie zadał sobie trudu, by
wnikliwie odtworzyć losy żołnierza,
choć praca ma 222 strony – pisze
historyk. - Wystarczyłoby jedno
zdanie, że po prostu nie to było
celem tej książki. Przychodząc zatem
w sukurs reportażyście, uzupełnię
(...)”.
I uzupełnia, pisząc na kilku stronach kolejną biografię językiem
naukowym, którą już wcześniej
zapewne przygotował, w charakterystycznej narracji, co jedno zdanie, to
trzy przypisy. Niech takim językiem
napisze całą książkę. Ciekawe, kto
będzie ją czytał?!
W innym miejscu historyk zarzuca
mi: „Zgromadzone relacje o poszczególnych zdarzeniach z życia T. Wójcika zaprezentowane zostały bez
zachowania porządku chronologicznego lub układu problemowego”.
W jeszcze innym miejscu dodaje:
„Chcąc wskazać obszary pracy, które
wymagają dopracowania, trzeba
stwierdzić, że faktycznie należałoby
książkę napisać od nowa. Niemal
wszystkie wątki, niby niedokończone
myśli bądź postawione przez autora
hipotezy trzeba byłoby przedstawić z
uwzględnieniem znanych i dostępnych źródeł, które autor świadomie
zdecydował się pominąć, a do których niewątpliwie dotarł (jak choćby
akta personalne T. Wójcika w Studium Polski Podziemnej w Londynie)”.
To byłaby zupełnie inna praca.
Czekam na książkę, którą historyk
zapowiada od kilku lat. Ja zrobiłem
to, co potrafiłem. Zebrałem relacje
ludzi, którzy jeszcze żyli wśród nas,

chociaż wielu w ciągu ostatnich lat
kilku odeszło od nas na zawsze. I
pod tym względem jest to ważny
dokument.
Starałem się zrobić wszystko, by
znaleźć pomysł na przedstawienie
losów „Tarzana”, zainteresować jego
biografią współczesnego czytelnika,
pokazać go w różnym kontekście na tle uroczystości patriotycznych w
regionie, swoistych apeli pamięci,
wzywania do apelu.
I znowu ten sam zarzut aż do
znudzenia: „(...) książka nie została
zbudowana w układzie chronologicznym, czego można byłoby
wymagać od klasycznej biografii
(podzielona jest na cztery części o
poetycko brzmiących podtytułach).
Oczywiście nie jest to obowiązkowa
forma, a tylko postulat, którego
realizacja mogłaby przyczynić się do
łatwiejszego odbioru pracy. Percepcję dodatkowo utrudniają przeskoki
w przedstawianiu wątków i zaburzenie kolejności opisywanych wydarzeń”.
Szkoda słów!

Kolorysta w całej krasie
Wobec kogo można wysuwać
oskarżenia? Kogo należy wynosić na
piedestał? Oto wkraczamy na śliski
temat obecnej polityki historycznej,
którą z całym przekonaniem, bezkrytycznie promuje historyk. Jak inaczej
zrozumieć skierowany wobec mnie
zarzut?
Oto jego kuriozalne słowa: „Nieodpowiedzialny społecznie wydaje
się sposób wysuwania oskarżeń pod
adresem członków Narodowych
Sił Zbrojnych. Autor odnosił się do
zbrodni na osobach narodowości
żydowskiej, które miały miejsce w
Trójcy (obecnie dzielnicy Zawichostu),
gdy oddział T. Wójcika wchodził
w struktury NSZ. Tak poważnych
zarzutów nie poparł jednak żadnymi
dokumentami
potwierdzającymi
winę NSZ-owców”.
To niemal sporządzony wobec
mnie donos do Reduty Dobrego
Imienia. Jeszcze moment i będzie akt
oskarżenia do sądu. Jak można krytykować żołnierzy NSZ, gdy wszyscy
z nich byli ludźmi kryształowymi?
Po pierwsze, to nie autor wysuwał
oskarżenia, tylko wielu mieszkańców Zawichostu, których wypowiedzi

autor przytoczył. Po drugie, w tekście i w bibliografii zostały wyraźnie
zaznaczone relacje Zofii Zysman i
Judith Orenstein, które urodziły się,
wychowały w Zawichoście i spisały
wspomnienia z okresu okupacji. Po
trzecie, w tych sprawach zapadły
wyroki po wojnie, są na to dokumenty, o czym już przed laty pisał
miejscowy
regionalista
Tadeusz
Malara w lokalnym piśmie „Wieść
Gminna”.
Ponadto w książce wypowiada
się kilku moich rozmówców, którzy
zaprzeczają tej tezie, między innymi
Wojciech Targowski z Sandomierza,
który zmarł przed wydaniem książki,
Anna Skibińska ze Starachowic,
córka znanego partyzanta Mieczysława Kazimierskiego. Powtarzają
często, że jeśli nawet dochodziło do
zabijania Żydów, to musieli to być
kolaboranci, których Niemcy celowo
wypuszczali z getta.
Czy jako reporter powinienem
pominąć wypowiedzi niektórych
rozmówców? Jak spojrzałbym im w
oczy? Rozmawiałem z ponad czterdziestoma osobami, które wymieniłem na końcu książki. Wszystkie
wypowiedzi mam nagrane i należą
do mojego archiwum. Nie chcę, by
ktokolwiek obecnie czy w przyszłości
zarzucał mi, że są one nieprawdziwe
czy zmanipulowane, jak chce historyk.
Nie mogłem przemilczeć trudnych spraw, bo byłbym niewiarygodny i za kilka lat wstydziłbym się
tego, co opublikowałem. A poza tym
nie pisałem swojej książki na niczyje
zamówienie. Tymczasem historyk z
IPN nie może wydobyć z siebie ani
promila krytycyzmu, uprawia jedynie
hagiografię. Podchodzi do przeszłości z klapką na oczach. Nie takiej
nam potrzeba historii, skostniałej,
skamieniałej, historii jako nudnej
pedagogiki, w której nie mieszczą
się prawdziwi bohaterowie z krwi i
kości. Nie dostrzega tego, co widzi
w książce wielu jej czytelników, że
„Tarzan” dzięki ludzkim cechom
staje się bohaterem.
Historyk chce, by na klęcząco pisać
o dawnych żołnierzach NSZ i AK. Warto
mu przypomnieć anegdotę o malarzu
Janie Styce, który na kolanach malował
Stwórcę. Aż ten się odezwał do niego,
parafrazując: Ty mnie nie maluj na
kolanach, ty mnie maluj ciekawie.
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Jedno zdarzenie
w wielu wariantach
Kolejny
zarzut
wydaje
się
poważny, ale tylko wtedy, gdy nie
znamy wszystkich dokumentów lub
celowo nie chcemy ich poznać:
„Nowak powątpiewa również w
możliwość donosu na oddział AK. Te
błędnie wprowadzone detale (pasujące autorowi do tezy) posłużyły
do dalszych insynuacji. Za tragedię oddziału nie w sposób bezpośredni, ale jednak winą obarczył
wachm. „Tarzana”. Zasugerował, że
„»donos« był potrzebny »Tarzanowi«,
by wytłumaczyć się przed »Nurtem« i
uratować głowę. Za takie błędy czekałaby go kula” (s. 27). Tymczasem
w żadnej znanej relacji autorstwa
mjr. cc. Eugeniusza Kaszyńskiego
„Nurta” (skądinąd z imienia i
nazwiska tylko raz wymienionego
w książce i to przy innej okazji) nie
padają słowa oskarżenia pod adresem T. Wójcika na temat rzekomo
sfingowanego donosu. Również we
wspomnieniach innych jego towarzyszy broni nie natrafiłem na podobne
opinie, by donos miał zostać wymyślony przez dowódcę zdziesiątkowanej grupy”.
Nie powątpiewam, biorę pod
uwagę różne relacje, warianty wydarzenia. W książce przytaczam nawet
słowa Cezarego Chlebowskiego o
zdradzie, które zostały zacytowane ze
wstępu do książki Stanisława Kosickiego: „Wojna, wojna, wojenka”.
Wiadomo przecież nie od dzisiaj,
że gdy dochodzi do dużej tragedii,
to nie ma jednej przyczyny. W tym
przypadku, oprócz zdrady, doszło
do tego, że dowódca nie wykonał
rozkazu „Nurta” i przebywał w tym
rejonie ponad 12 godzin. Wyjechał z
Woli Grójeckiej, pozostawiając cały
oddział. Żołnierz zszedł z czujki na
wiatraka, grupa partyzantów kąpała
się w pobliskim stawie, niektórzy
wysłali miejscowych po alkohol.
W książce przytaczam różne
wypowiedzi o jednym zdarzeniu
zgodnie z klasyczną zasadą zastosowaną przez wybitnego reżysera
japońskiego Akirę Kurosawę w jego
głośnym filmie „Rashomon”. Teoretycy sztuki pisali: „W tym filmie
kamera zarejestrowała cztery razy
to, co w zasadzie jest tym samym
wydarzeniem. A jeśli rezultaty czte-

rokrotnie są inne, to dlatego, że za
każdym razem kamera reprezentuje
punkt widzenia innego uczestnika
wydarzenia. Różnica punktu widzenia nie ma charakteru fizycznego,
lecz psychologicznego. (..) Rzeczywistość ukazana w „Rashomonie” jest
raczej wielokształtna niż jednolita”
(Alicja Helman, „Akira Kurosawa”,
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe,
Warszawa 1970).
Odpowiadam na ten zarzut szerzej, bo historyk na przykładzie kilku
opisywanych przeze mnie epizodów
wypomina mi brak merytorycznego
wyboru. W jednym z fragmentów
swojego omówienia pisze o mojej
zasadzie: „(...)zebrał w jednym
miejscu wszystkie opinie o głównym
bohaterze, w tym legendy funkcjonujące w obiegu powszechnym,
potoczne i zniekształcone poprzez
przekaz ustny i ludzką fantazję. Nie
odniósł się jednak do nich merytorycznie, pozwalając tym samym na
dowolne (chociaż zmanipulowane
przez autora) interpretowanie nawet
najbardziej wydumanych i niekiedy
irracjonalnych hipotez”.
A ja sam nie wiem, jak było
naprawdę. Nie stawiam się w roli
sędziego. W każdym przypadku
wstrzymuję się od jedynie prawdziwej wersji. Nie mnie oceniać wybory
„Tarzana”.

Są różne źródła
Historyk wypomina mi brak
wiedzy, nieznajomość faktów, uwypukla moje potknięcia. Wytykali
mi to inni krytycy, którzy nawet nie
przeczytali książki i narazili się na
śmieszność. Mówili o braku źródeł,
bezpodstawnym oskarżaniu „Tarzana” o wywoływanie walk bratobójczych, gloryfikacji AL, chociaż jest
akurat odwrotnie w wielu miejscach
książki.
W przypadku Marka Jedynaka
chodzi między innymi o początek
książki i Mossad: „Zastosowane
niedopowiedzenie stanowi tylko
preludium do książki i wydawałoby
się, że do bezpośredniego powiązania z izraelskim Instytutem do
spraw Wywiadu i Zadań Specjalnych
(Mossad) – agencją wywiadowczą
odpowiedzialną m.in. za gromadzenie politycznych, technicznych,
gospodarczych danych wywiadow-
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czych poza granicami kraju, powstałą
w 1951 roku, w roku śmierci Tomasza Wójcika „Tarzana”. To jeden z
przykładów niedoskonałości obecnych w książce. Może on ilustrować z
jednej strony nieznajomość opisywanych przez autora zagadnień, z drugiej nie możemy wykluczyć celowego
pominięcia komentarzem tej wyraźnie nieprawdziwej informacji”.
Tymczasem o Mossadzie mówią
potocznie moi rozmówcy, nawet
członkowie rodziny „Tarzana”. Ja
wolę nie używać tego słowa, stosując raczej określenie „Służby żydowskie”, o czym można przeczytać w
zamieszczonym na końcu książki
tekście „Od autora”. A podtytuł na
okładce nie pochodzi ode mnie,
tylko od wydawnictwa.
Pojawia się zarzut, jak mogłem
wypominać twórcom pomnika w
Smugach nieścisłości na tablicy. A
przecież to nie są moje słowa. Wypowiada się żołnierz NSZ z Ożarowa,
Zbigniew Blinowski. Nikt jednak nie
wypomina Marianowi Świderskiemu
„Dzikowi” błędów. W innym miejscu
jest w pozytywnym świetle stawiany
jako jeden z twórców pomnika w
Woli Grójeckiej.
Historyk z satysfakcją pyta i
poucza: „Skąd zatem autor uzyskał
informacje, jakoby „Tarzan” z Woli
Grójeckiej powrócić miał na Wykus?
Należy w tym miejscu wyjaśnić Państwu i autorowi „książki reporterskiej”, że ten zupełnie minął się z
faktami. Po tzw. III obławie przeprowadzonej przez Niemców 28
października 1943 roku przeciwko
Zgrupowaniom Partyzanckim AK
„Ponury” oddział por. cc. Jana Piwnika „Ponurego” opuścił obozowisko
na Wykusie i nie powrócił doń już
nigdy zwartym oddziałem”. Historyk kwestionuje również czas trzech
tygodni, po którym „Tarzan” powrócił do „Nurta” po tragedii w Woli
Grójeckiej.
Wydaje mi się, że historyk nie
miał dostępu do wszystkich źródeł
lub dotychczas z nich nie skorzystał. To publikacje z lokalnych czasopism wydawanych w Ożarowie,
Zawichoście, maszynopisów, stron
internetowych, między innymi: www.
krzczonowice.pl.
A oto kolejne zarzuty: niewłaściwe
użycie w określonym kontekście
nazw: Wykus, Zgrupowanie Ponury-
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-Nurt, funkcji i stanowisk Anny Skibińskiej, literówki w pisowni nazwisk,
pseudonimów. Owszem, zastosowałem pewne skróty myślowe, hasła,
słowa-klucze, by nie wypisywać
wszystkich funkcji, określeń, pełnych
nazw i nie zanudzać czytelnika. Tu
akcja musi być dynamiczna. Mogłem
się dopuścić pewnych błędów w
pisowni, ale niekoniecznie, bo moje
źródła nie były dotychczas znane, o
czym świadczą pozycje umieszczone
w bibliografii, między innymi prace
Michała Edwarda Niezgodzińskiego,
Jana Pasternaka, Jana Pękalskiego.
Historyk łapie mnie za słówka,
nie docenia jednak, ile nowych
faktów z życia „Tarzana” znalazło
się w książce. Światło dzienne po
raz pierwszy ujrzały całe fragmenty
przedstawiające jego dzieciństwo,
młodość, przyjaźń z Wickenhagenem, życie codzienne w Zawichoście
podczas okupacji, pobyt na emigracji, okoliczności śmierci w USA.

Nie prowadźmy
czytelnika za rękę
Książkę starałem się tak napisać,
by była otwarta na różne interpretacje czytelników. Lektura książki
zmusza więc do aktywności intelektualnej. Tu nie jest podana kawa na
ławę. Nie róbmy z czytelników ludzi
nierozgarniętych, nie prowadźmy ich
za rękę.
Każdy z czytelników musi sobie
wybrać swoją wersję zdarzenia.
Autor, zmierzając tropami legendy
o żołnierzu, ostatecznie próbuje
pokazać, że nigdy nie jest możliwy
do końca portret takiego żołnierza,
jakim był Tomasz Wójcik. Taka biografia wręcz nie jest możliwa do
napisania, można jedynie zebrać
relacje różnych osób, utrwalić to
jako dokument. Książka o „Tarzanie”
to też zwykłe, moje doświadczenie,
przemyślenia o tym, że człowiek żyje
w wielu różnych, czasami sprzecznych relacjach.

Helena Cieszkowska z domu Markiewicz

Moje przeżycia
z okresu okupacji niemieckiej
w latach 1941-1945 (III)
Wracam znów do zarejestrowania
nas w pierwszym dniu pobytu. Wpędzono nas najpierw do łaźni. Tam
odebrano nam osobiste rzeczy, takie
jak: krzyżyki, medaliki, biżuterię,
jeśli któraś jeszcze posiadała ukrytą.
Zdarto z nas ubrania i poddano
ścisłej rewizji. Wielu z nas ogolono
włosy na głowach i wpędzano grupami do łaźni pod prysznice. Potem
wydano nam cienką, letnią bieliznę
oraz suknię pasiak, na głowę jedną
cienka chusteczkę. Na te suknie
pasiaki wydano nam coś w rodzaju
kurtek (też pasiaki), bez podszewek
nawet. Kurtki te zwano jakami. Jaki
wydawano nam dopiero na zimę,
znaczne później. Pasiaki dlatego
taką nosiły nazwę, by łatwo można
było rozpoznać, że to jest ubiór więzienny. Pasy na ubraniu były koloru
niebieskiego i szarego. Suknie
pasiaki miały na rękawie w górnej

części tak zwany winkiel - to był trójkąt z płótna przyszyty do rękawa, a
na nim pierwsza litera narodowości,
np. Polki miały literę P. Czerwony
winkiel oznaczał więźniarkę polityczną i takich była większość. Ale
były też winkle w innych kolorach, w
zależności za co była ta osoba aresztowana. Na przykład złodziejki miały
winkle zielone, prostytutki, bo i takie
się znalazły, czarne, biblijki niemieckie, sekta religijna - fioletowe. W
obozie tym były też i Niemki, chociaż niewiele, przeciwniczki Hitlera
lub komunistki. Stwierdzam tylko
jedno, że Niemki nie były jednak tak
okrutnie traktowane jak więźniarki z
innych narodowości (obóz był międzynarodowy). Gdy np. Polka czy
jakaś inna więźniarka znalazła się
w konflikcie z Niemką, to jednak
zawsze uwierzono Niemce. Sądzono
na ogół niesprawiedliwie, zdarzało

I jeszcze jedno, rozmawiamy o
pamięci społecznej. Każdy inaczej
zapamiętał zdarzenia z przeszłości,
każdy inaczej je opisuje, chociaż był
ich świadkiem. Nie można wyrzucać
do kosza sprzecznych ze sobą relacji. Trzeba je przepracować, spróbować zrozumieć.
Książka nie zamyka się na żadne
interpretacje i tak ją należy rozumieć. Jest głosem w dyskusji o naszej
historii, o żołnierzu NSZ i AK. Proponuje głęboką, poważną refleksję o
naszej historii i jej bohaterach, która
nie może być ograniczana żadną
doraźną polityką.
Andrzej Nowak-Arczewski

Andrzej Nowak-Arczewski (drugi
człon nazwiska w celach wydawniczych),
dziennikarz, reporter, laureat Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż imienia
Zbigniewa Nosala, autor głośnych książek reporterskich, m.in. „My z pałacu”,
„Zmiłuj się nad nami”.

się, że czasem ukarano Niemkę, ale
inne przeważnie zawsze. Żydówki
nosiły gwiazdy sześcioramienne. Na
rękawie naszych sukni pod winklem
był przyszyty biały pasek płótna, na
którym widniał numer więźniarki.
Takie same odznaki obozowe nosiłyśmy w zimie na jakach (kurtkach),
tylko już nie na rękawie, lecz na
piersiach po lewej stronie. Od chwili
otrzymania tych odznak obozowych
na ubraniach byłyśmy tylko numerami. To było niesamowite poniżenie
godności ludzkiej, straszliwie nas
to upokarzało. Ale myślałyśmy: Pan
Jezus jeszcze nie tak był poniżony,
to i my musimy brać z Niego wzór i
znosić to cierpienie w podobieństwie
do Niego.
Każda więźniarka zmuszona
była natychmiast nauczyć się wymawiać bardzo dokładnie i głośno
swój numer w języku niemieckim.
Gdy któraś nie potrafiła dostatecznie szybko nauczyć się, to ją dotąd
bito, aż się nauczyła. Gdy w razie
potrzeby (najczęściej fizjologicznej)
podczas pracy trzeba było stanąć na
baczność przed aufzejerką, należało
dokładnie wyrecytować swą prośbę,
która w takich wypadkach, jaki
podałam wyżej, brzmiała następująco: “Frau Aufseherin, ich Nummer
10 188 (bo taki miałam numer)
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bitte austreten”. Na co aufzejerka
odpowiadała zazwyczaj “ja", jak się
jej spodobało, w przeciwnym razie
mogła odpowiedzieć “nein” i trzeba
było zrezygnować albo czekać, aż
raczy pozwolić. Toalety zazwyczaj
były blisko, aby aufzejerka mogła
obserwować, czy więźniarka rzeczywiście tam się udała lub czy nie
próbowała ucieczki. Po powrocie z
toalety (były bardzo prowizoryczne)
należało znów stanąć przed aufzejerką i zameldować swój powrót słowami: “Frau Aufseherin, ich Nummer
(np. ja 10 188) melden zurück”,
tzn. Pani nadzorczyni, ja numer 10
188 melduję powrót”. Wtedy odpowiadała znów “ja”, to znaczy “tak”.
W toalecie czas był bardzo ograniczony, trzeba było szybko wracać,
aby nie narazić się na represje ze
strony aufzejerki. Takie meldowania
czy prośby innego rodzaju musiałyśmy kierować do aufzejerek lub
esesmanów w wyżej podany sposób.
Po przybyciu do obozu, odwszeniu i kąpieli (bowiem zdarzały się
bardzo często wypadki, że wiele
ludzi miało wszelkie robactwo w
odzieży, pchły, wszy, te najczęściej we włosach) głowy golono do
zera). Wszystko to pochodziło nie z
naszego niedbalstwa, lecz z długich
nieraz pobytów w różnych więzieniach, gdzie robactwo żarło ludzi
z powodu tego, że nie dostarczano
więźniom środków do utrzymania czystości, nie dawano mydła,
proszków do prania, wody itp. Nie
dawano również bielizny do zmiany.
To wszystko powodowało, że stan
higieniczno-sanitarny więźniarek był
przerażający. Otóż po dokonaniu
wyżej wymienionych czynności poddano nas kwarantannie. Zamknięto
nas w dwóch barakach odgrodzonych od innych kolczastymi drutami i
tam przebywałyśmy przez 6 tygodni.
Dlatego to robili, aby przekonać się,
czy nie ma wśród nas jakichś epidemicznych chorób, aby nie doszło do
epidemii całego obozu i personelu
służbowego, o co chyba im najbardziej chodziło.
Po przybyciu do baraków dano
nam po jednym kocu, poduszce i
prześcieradle. W jadalni szafkę na
miskę, łyżkę i szklankę lub blaszany
kubek. To było całe nasze wyposażenie. Poduszki były powypychane,
podobnie jak sienniki, trocinami,

wiórami drzewnymi. Zdarzało się
nieraz, że drzazgi kłuły w głowę i
ciało w nocy podczas snu. Od tych
twardych poduszek poodgniatały
nam się uszy.
Podczas kwarantanny nie pracowałyśmy na zewnatrz, ale za to tak
bardzo nam dokuczano, że wolałybyśmy wyjść do pracy gdziekolwiek.
Bito nas nieustannie za bądź co bez
przyczyny. Były takie aufzejerki, które
nie pozwalały spojrzeć na nie, biły
i za to. Moja siostra miała często
taki wyraz twarzy, że pewnej starej
aufzejerce wydawało się, że się z
niej śmieje. Wciąż za to pisała jej,
jak to mówiła, Meldung i dawała na
forum, tj. do biura politycznego, ale
chyba tylko jej groziła, bo jakoś siostra nie miała z tego powodu przykrości.
Łóżka nasze miały mieć po
zaścieleniu kształt pudełka od zapałek - równiutko zaścielone. Aufzejerki
przychodziły rano i sprawdzały. Najbardziej wymagającą i srogą była
Schreiter. Gdy zobaczyła łóżko niezaścielone przepisowo, to brała za róg
prześcieradła i jednym ruchem rozrzucała całe posłanie. Stała dotad,
aż biedna więźniarka prawidłowo
je zaścieliła. Polegało to na tym, że
najpierw trzeba było wkładać rękę z
patykiem do siennika i wkoło niego
tym patykiem wypychać równiutko
kanty, to samo trzeba było zrobić i
z poduszką, położyć prześcieradło i
nakryć kocem. Gdy już było dobrze
zaścielone, to odchodziła do następnych łóżek, a jeśli nie, to stała, rozrzucając pościel dotąd, aż zostało
przepisowo zaścielone.
Przypominam sobie, że zawsze
podobało się jej moje łóżko. Mówiła
“schön” - ładnie. Mamusia w domu
rodzinnym uczyła nas dużo różnych
prac, między innymi ścielenia łóżek,
i tak mnie wyuczyła, że nie miałam z
tym żadnych kłopotów w obozie. Gdy
to kilkakrotnie zobaczyła, kazała mi
ścielić wszystkie łóżka, a było ich
w sali 150. Widocznie sprzykrzyło
się jej ciągłe dozorowanie ścielenia
łóżek, więc zleciła tę czynność mnie.
Powiedziała, że odtąd będę betmacherynką. Musiałam się zgodzić,
sprzeciwić się nie było wolno. Dostawałam codziennie rano zapas patyków do wypychania kantów (często
łamały się podczas tych czynności).
Spełniałam to zadanie przez dłuż-
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szy czas, lecz w rezultacie tego poraniło mi to ręce aż do łokci (bo rękawy
musiały być podwinięte). Całe dłonie
i ręce miałam pokrwawione. Pokazałam jej kiedyś to i poprosiłam o
zwolnienie z tej pracy. Przychyliła się
do mojej prośby i znów każdy musiał
sam ścielić sobie łóżko. Musieli w
końcu nauczyć się.
Ubrania na noc trzeba było układać w kostkę i w ten sposób, aby
numer był na wierzchu. Trzeba było
to robić bardzo umiejętnie, także
rękaw, na którym był numer, musiał
być widoczny, a kazano nam to robić
w tym celu, aby straż nocna mająca
wolny wstęp do sypialni mogła z
łatwością sprawdzić, czy wszystkie
“numery” śpią, czy któryś nie uciekł.
Straż nocna, tj. aufzejerka z essmanem i z psem, ogromnym wilczuremi,
bronią u pasa, wchodziła do sal,
głośno tupiąc i jeszcze głośniej rozmawiając. Chodzili wzdłuż rzędów
łóżek i sprawdzali. Po całodziennej
ponad siły człowieka pracy budzili
nas w każdą noc. Ubrania ułożone w
kostkę musiały leżeć w końcu łóżka
na nogach śpiącej osoby. Trzeba
było leżeć tak spokojnie, aby nie
poruszyć numeru, bo w takim razie
budzono biczem osobę, żeby pokazała swój numer i aby ułożyła należycie. To było koszmarne.
Łóżka były trzypiętrowe. Stare
kobiety spały na parterze, młodsze
na pierwszym pietrze, a najmłodsze
na drugim piętrze, tuż pod sufitem.
Łóżka te nazywałyśmy trzeciakami.
Zdarzało się czasem, że ktoś spadł
we śnie z któregoś piętra. Zdarzyło się
to i mojej siostrze. Potłukła się wtedy
bardzo, bo spadła spod sufitu na podłogę (na przejście między łóżkami).
Bardzo też źle działo się, gdy jakiejś
starszej osobie brakło łóżka na parterze i zmuszona była wdrapać się na
któreś z pięter (oczywiście przy naszej
pomocy), bo trudno było patrzeć jak
starsza osobam, niepełnosprawna
częściowo, nie mogła sama dokonać
takiego czynu. Ja z siostrą byłyśmy
jeszcze młode, więc zawsze kazano
nam spać na trzeciaku. Początkowo
też miałyśmy trudności z wejściem,
ale potem przyzwyczaiłyśmy się i jak
wiewiórki wdrapywałyśmy się. Byłyśmy bardzo wychudzone, więc lżej
nam się to udawało.
Powietrze na trzeciaku też pozostawiało wiele do życzenia. Prócz tego
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wszystkiego tak na kwarantannie, jak
i po jej zakończeniu, dawały się nam
ogromnie we znaki apele. Kilkugodzinne stanie na mrozie (np. w zimie)
w czasie zamieci lub w innych porach
roku, na nieraz ulewnym deszczu czy
burzy. Syrena budziła nas codziennie
o godz. 5 rano. Jeśli to była zima, to
nie wypuszczano kolumn do pracy, aż
się rozwidniło, obawiano się ucieczek
w ciemnościach. Liczono nas wtedy
i liczono bez końca. Czasem, gdy
nie mogli się doliczyć lub gdy ktoś
uciekł, stosowali okrutne represje.
Apele liczebne odbywały się dwa razy
dziennie, rano i po powrocie z pracy.
Gdy ktoś uciekł, to najsrożej karano
ten blok, z którego ta osoba uciekła.
Ucieczki jednak zdarzały się niezmiernie rzadko, gdyż strzeżone byłyśmy
bezustannie. Poza tym obóz otoczony
był wysokim parkanem, a na nim rozpięte druty naelektryzowane. Wystarczyło dotknąć i następowała wtedy
natychmiastowa śmierć. Jeśli czasem
komuś udało się zwiać, to tylko przez
bramę w nocy, a do tego musiał mieć
pomoc z zewnątrz.
Pamiętam taki wypadek, że uciekło wtedy sześć więźniarek. Organizatorką była pani Rela Woźnicka z
Częstochowy, znająca perfekcyjnie
język niemiecki. Ucieczka ta udała się
dzięki pomocy aufzejerek (nie wiem,
czy jednej, czy więcej), miały dostarczone przez nich mundury, buty i furażerki na głowy. Znały hasła używane
przy przejściu przez bramę i w ten
sposób przekroczyły bramę, podawszy
strażnikom hasło, a ci je przepuścili.
Ucieczka powiodła się, wróciły do

Polski, ale tylko pokazały się w swych
rodzinnych domach i poszły do lasów
do partyzantów. W ten sposób doczekały wolności. Pani Rela napisała nam
wszystko dokładnie, jak się to wszystko
odbyło, po powrocie naszym z obozu.
Ja z siostrą moją przyjaźniłyśmy się z
nią podczas pobytu w obozie i razu
pewnego wymieniłyśmy sobie adresy
nasze ojczyste. Pamiętam, że przed
ucieczką pani Rela wdrapała się do nas
w nocy na trzeciak i szeptem namawiała nas do ucieczki. Mówiła: “Mam
trzy, ja czwarta, a potrzeba mi jeszcze
dwie, uciekajcie z nami, pomoc mam
dla nas wszystkich zapewnioną”. Lecz
siostra odmówiła, bojąc się ryzyka. Ja
jako młodsza od niej usłuchałam jej i
też nie wyraziłam zgody. Nie chciałam
jej zostawiać samej, dlatego nawet,
aby za mnie ona nie odcierpiała.
Bałam się, że mogliby ją za to zabić
(bo i takie rzeczy też się działy). Pamiętam, że za ich ucieczkę odcierpiał cały
obóz (stójki, głodówki, bunkry, bicie
itp.). Dobrze jeszcze, że nie zdziesiątkowano nas, to znaczy nie wybrano
co 10-tą osobę na śmierć, zwłaszcza
z tych baraków, z których więźniarki
uciekły.
Początkowo w obozie panowały
wzorowe warunki higieniczne (aż do
przesady męczono nas tym też). Przychodziły aufzejerki, robiąc przegląd
czystości, np. brała taka Niemka z
szafek indywidualnych szklankę na
patyku pod światło patrzyła, czy jest
idealnie czysta, brała grzebień i dłubała w nim szpileczką, czy nie ma
okruszka brudu, przesuwała po podłodze czystą białą chusteczką, oglą-

dając później, czy nawet troszkę się
nie zabrudziła, a przecież podłogi nie
były czyste, gdyż nie dano nam trepek,
lecz chodziłyśmy w drewniakach, w
tych samych, w których chodziłyśmy
na dwór na ten ogrodzony teren, na
którym był piach, a czasem i błoto.
Na apelach, bo i na kwarantannie
też nas wciąż liczono, kazano nam
podnosić ręce do góry i patrzono, czy
nie ma dziur pod pachami w pasiakach, kazano zdejmować drewniaki
z nóg, czy nie ma dziur w pończochach. To był przecież miesiąc kwiecień, zimno było jeszcze wielkie, tym
bardziej że docierały niże atlantyckie.
Słońce bardzo rzadko się ukazywało,
natomiast wiały wiatry bardzo zimne.
Stawiano nam tak wielkie wymagania higieniczne i porządkowe, ale
nie dawano nam nici, igieł, przędzy
do cerowania pończoch, które były
bardzo słabe, bardzo szybko się zużywały, nazywaliśmy je, że są zrobione z
kurzu. Nie dawano mydła, proszków
do prania itp. Pamiętam tak podczas
kwarantanny, jak i w dalszym pobycie
w obozie, prałyśmy zawszone pasiaki
czy koszule, kładąc je w łazience na
posadzce, ostrą szczotką pod strumieniem zimnej wody. Prało się, ale
takie pranie nic nie dawało, robactwo
i wiele brudu pozostawało. Suszyć nie
było gdzie, tylko na suficie. Każda nad
swoim łóżkiem przyczepiała czym się
dało. Do rana nigdy to nie wyschło
dostatecznie. Trzeba było wkładać
jeszcze mokre na siebie i szło się do
przeróżnych prac na cały dzień.
Cdn.

WYDARZYŁO SIĘ

Narodowy Teatr Edukacji przedstawił dwa spektakle dla dzieci oraz
młodzieży-20.02.2020

W spektaklu profilaktycznym wystąpiła Aleksandra Dudziak-21.02.2020
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W POGONI ZA TRADYCJĄ

Okres wiosenny to w kulturze ludowej czas szczególny - koniec zimy,
a zarazem początek roku wegetacyjnego. Dawniej wierzono, że przy
każdym przesileniu rodzinne domostwa odwiedzają dusze zmarłych,
które trzeba przyjąć, zachowując spokój i ciszę, a potem głośno je przepędzić, jeśli nie chcą odejść. Czas ten zbiegał się również z Wielkanocą,
kiedy to w kościołach milkły dzwony, a wzrastała siła szatana oraz służących mu czarownic, demonów i innych upiorów.

BICIE W TARABANY

CZYLI NIETYPOWY DŹWIĘK WIELKANOCNEJ TRADYCJI

Wielopole Skrzyńskie
Był to styk dwóch światów, moment niku łacińsko-polskim z 1564 roku: „[…]
przejścia, okres magiczny. Należało wów- wynalazek bębna przypisuje się Cymczas wyraźnie wytyczyć granice między brom, którzy podobno rozpinali skóry na
nimi i na nowo wprowadzić ład. Odpę- wozach i uderzali w nie podczas bitwy, aby
dzano więc złe moce, zapewniając sobie podnieść swój animusz wojenny. W każw ten sposób ochronę przed chaosem, dym razie użycie bębna przyszło do Euronieszczęściami i chorobami. Taką apotro- py z Azji, od Saracenów, prawdopodobnie
peiczną funkcję pełniło na przykład hała- podczas wojen krzyżowych. […] Nazwa ta
sowanie. Rozbrzmiewający terkot, klekot, ma pochodzić od arabskiego darabat –
jazgot, trzask czy huk stawały się potęż- uderzenia, ciosy. Chorągwie janczarskie
nym medium dotykającym zaświatów.
betmanów naszych ubierane były zupełnie
W tym mistycznym działaniu mogły, po turecku i miały muzykę, w której znajmiędzy innymi, pomagać dźwięki taraba- dowały się wszystkie narzędzia używane w
nu, czyli wielkiego bębna, zwanego ina- wojsku tureckim […]. Ochotników do zaczej barabanem. Mimo że instrument ten ciągów wojskowych werbowano, ogłaszakojarzony był ze zwyczajami pogańskimi jąc miejsce werbunku za pomocą bębna
i ogólnie przez Kościół wręcz zakazany, po miastach.”
Badacze Turcji twierdzą, że bębenki
do dziś służy on jednemu z ciekawszych
obrzędów wielkanocnych, który spotykany pochodzą ze zdobyczy z wojen z Turkajest w zaledwie kilku miejscowościach w mi. W czasie bitwy służyły do wydawania
komend. W przekazie ustnym powtarza
Polsce…
Baraban jest ważnym symbolem, się nazywanie instrumentu „tatarskim”
obiektem kultu, reliktem stanowiącym o lub „tureckim”, co nawiązuje do częstewyjątkowości tamtejszej kultury i tradycji, go kontaktu Polaków z ludnością Orientu
a wydarzenia okołowielkanocne z nim oraz jej obecnością na ziemiach polskich.
związane integrują lokalną społeczność, Przyjmuje się na przykład, że bębny zachojednocześnie przyciągając co roku wie- wane w Krakowie w kościele św. Anny były
lu zaciekawionych turystów, etnografów i darami dziękczynnymi Jana III Sobieskiego, złożonymi po bitwie pod Wiedniem w
pasjonatów kultury.
LASOCIN
Jak informuje Jan Mączyński
w słow- 1683 roku. Ewentualnie mogły być wota-

mi innych, poprzednich uczestników walk
z „wojskami pogańskimi”. Niewielkie bębenki nazywane są łombaszkami. Te duże
natomiast, zachowane w naszych kościołach, co ciekawe - przeważnie parami - od
początku były prawdopodobnie bębnami
procesyjnymi.
Tradycja wielkanocnego bębnienia
w niektórych miejscowościach praktykowana jest od niepamiętnych czasów.
Informacje na ten temat w parafialnych
kronikach pojawiają się jednak dopiero
współcześnie. Już samo datowanie instrumentów przysparza wiele wątpliwości,
ponieważ kotły na przestrzeni wieków, a
głównie podczas wojen, ulegały w dużym
stopniu zniszczeniom.
Ten używany w Janowcu nad Wisłą
sprowadzony został z terenów Ziem Odzyskanych przez jednego z mieszkańców,
gdy odwiedził on swoją rodzinę, aby
przywieźć stamtąd trochę sprzętu gospodarskiego. W miejscowości podobno już
w XVI wieku dźwiękiem bębnów skupiano uwagę podczas ogłaszania ważnych
informacji oraz wykorzystywano je, by
podkreślić wagę niektórych uroczystości.
Pierwsze bębny, jak opisuje Jacek Niedziółka, „[…] mieli przywieźć tu Tatarzy,
jeńcy wojenni Mikołaja Firleja podczas
wojen na wschodzie […]. Osiedlili się
potem w rejonie Janowca i praktykowali
swoje zwyczaje, a niektóre z nich z czasem
zostały przejęte i zmienione przez rdzenną
ludność. Przystosowano je do wyznawanej
wiary katolickiej.”
Opisy Janowca z lat 70. mówią, że
przed wojną w użyciu były tu dwa podobne instrumenty i ukazują zwyczaj głośnego
bębnienia na pamiątkę zmartwychwsta-

Wielopole Skrzyńskie
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Janowiec - „strzelanie z kalafiora”
nia Chrystusa. Brały w nim udział dwie
grupy chłopców, którzy z bębnami i pochodniami rozchodzili się w przeciwnych
kierunkach, odwiedzając każdy dom, by
ponownie spotkać się przed kościołem. W
latach 80. natomiast, Zygmunt Olejarczyk
zainicjował zwyczaj nocnego koncertu na
tamtejszym cmentarzu parafialnym, by w
ten sposób uczcić pamięć nieżyjących już
bębniarzy.
Dziś janowieccy kawalerzy, po wspomnianym koncercie żałobnym, chodzą po
miejscowości, odwiedzając każdy dom.
Zadaniem gospodarzy jest przywitanie
gości, odegranie własnej sekwencji na
bębnie oraz okazanie wdzięczności za
błogosławieństwo poprzez drobny podarek, którym najczęściej jest poczęstunek,
ale niekiedy i delikatny trunek na rozgrzewkę. Nad ranem, na placu kościelnym, inna grupa strzela z „kalafiorów”
– własnoręcznie wykonanych hukowych
ładunków pirotechnicznych. Wtedy też
orszak dociera do kościoła, by wspólnie
uczestniczyć w procesji i rezurekcji. Jest to
punkt kulminacyjny wydarzenia. W czasie
mszy bęben usłyszymy jeszcze kilka razy, a
po niej trafia on na miejsce zasłużonego

odpoczynku w janowieckim kościele. Na
łamach gazety „Ożarów”, w 2018 roku,
ukazała się z tego wydarzenia krótka notatka i fotoreportaż autorstwa Mariana
Susa.
Podobnie Święto Zmartwychwstania
obchodzi się w Iwaniskach (woj. świętokrzyskie). Tutejszy bęben od pokoleń przechowywany jest w remizie. W Wielką Sobotę, przed północą, przenoszony jest do
kościoła, gdzie trwa czuwanie przy grobie
Jezusa. O północy najbardziej doświadczony dobosz rozpoczyna kilkunastominutowy koncert. Pojedynczo, parami lub
czwórkami kontynuują to kolejni ochotnicy, którymi tutaj najczęściej są strażacy.
Później udają się przed plebanię, a dalej
wyruszają ulicami miasteczka, gdzie przed
domami panien grają do białego rana. W
trakcie odwiedzin wszyscy składają sobie
świąteczne życzenia. Podobnie jak w Janowcu, i tutaj ostatnie dźwięki tarabanu
padają podczas mszy rezurekcyjnej.
Mieszkańcy podkreślają, że o instrument należy dbać, dlatego corocznie kilka
dni przed świętami konieczna jest drobna
renowacja, żeby wydobyć z niego jak najlepszy dźwięk. Wspominają także podtrzy-

Janowiec - procesja
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mywanie tradycji w okresie II wojny światowej i w czasie stanu wojennego, kiedy
to na użycie tarabanu potrzebne były specjalne zezwolenia władz. Ulega ona też
drobnym zmianom. Znakiem czasu jest
na przykład fakt, że dziś taraban wożony
jest różnymi pojazdami, a kiedyś, mimo
że ciężki, noszony był w rękach. W wielu
miejscowościach coraz mniej jest też chętnych do czynnego udziału w wydarzeniu.
Meus. Tak podobny zwyczaj nazywany
jest w Wielopolu Skrzyńskim. Jego prawdziwa nazwa to Emaus, jednak było to
obco brzmiące dla mieszkańców, niezrozumiałe słowo, dlatego też w sposób naturalny uległo przekształceniu. Na Podkarpaciu zwyczaj uderzania w bęben praktykowany jest w kilku miejscowościach, lecz
tutaj przetrwał on w najciekawszej formie.
W czasie odświętnej procesji, w której
uczestniczą strażacy, harcerze oraz mieszkańcy, śpiewane są pieśni o zmartwychwstaniu. Coroczne tarabanienie, prócz
zwoływania na rezurekcję, ma również
wystraszać dusze zmarłych pochowanych
na cmentarzu cholerycznym, aby epidemia choroby nie wróciła do wsi. W związku z tym głuche uderzenia słychać także
w niedzielę wczesnym popołudniem.
Wówczas przypominają mieszkańcom o
uroczystości poświęconej patronce morowego powietrza, świętej Rozalii Pustelnicy,
oraz ofiarom epidemii, które w XIX wieku
wielokrotnie nawiedzały rejon Wielopola.
Przy dźwiękach bębna wierni idą uroczyście do figury św. Jana Nepomucena
(znajdującej się przy dawnym trakcie, tzw.
królewskiej/tatarskiej drodze) oraz na
cmentarz ofiar epidemii cholery. W tych
miejscach każdy, kto tylko zechce, może
uderzyć w bęben, co ma zapewnić mu
zdrowie przez cały rok.
W podradomskiej Iłży z kolei nieco
inaczej wygląda sam sposób grania na instrumencie. Tutaj dwóch mężczyzn trzyma
go, by się nie przewrócił, a ośmiu innych
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w tym samym czasie, jednocześnie, wybija rytm. Przewodzi im dodatkowo solista,
który nadaje tempo cienkimi pałeczkami.
Dawniej obchodzeniu miejscowości towarzyszyły liczne psikusy i wtedy zdarzało
się, że zdejmowano gospodarzom furtki
czy wyciągano sztachety z płotów. Psoty i
rytmiczne dźwięki milkną tuż przed 6.00
rano. Nieznane są losy tutejszego zabytku,
ale wiadomo, że pochodzi on z XVII wieku
- w jego wnętrzu znajdują się cyfry wskazujące na rok 1638 lub też 1683. Bęben ma
aż metr średnicy i 70 cm wysokości. Wykonany jest z miedzianej blachy i obciągnięty
wyprawioną skórą źrebięcą lub cielęcą.
Nie tak dawno, bo podobno na początku XIX wieku, tradycja tarabanienia
narodziła się w Zakrzówku (woj. lubelskie). Wówczas to żołnierze napoleońscy
mieli odwiedzić miejscowość i biciem w
bęben uświetnili Wielkanoc. Odchodząc,
zostawili mieszkańcom taraban, który
uległ zniszczeniu, ale w 1867 roku wykonano nowy, który do dziś służy tamtejszej
społeczności. Grupa bębniących dba o to,
by rytm nie ustał aż do rana, a co ciekawe
– angażują się w to również kobiety.
Odmienną symbolikę ma wielkotygodniowe bębnienie w Przeworsku (woj. podkarpackie), zwane „turkami”. Rozpoczyna
się około godziny 16.00 w Wielki Czwartek. Dwaj mieszkańcy - Andrzej Olchowy i
Krzysztof Kurek – bębniąc, obchodzą miasto w obrębie dawnych murów miejskich.
Zatrzymują się gdzieniegdzie pod oknami
domów oraz na rynku, pod ratuszem. W
Wielki Piątek udają się do urzędu miasta,
a następnie przechodzą bocznymi ulicami

miasta w kierunku kościoła i klasztoru.
Na końcu zmierzają na tzw. kopiec tatarski, na którego szczycie znajduje się XVII-wieczna kapliczka słupowa.
Katarzyna Ignas przytacza legendę
(opisaną na podstawie informacji zebranych przez Franciszka Kotulę w 1948
roku), która głosi o dwóch przyjaciołach
wziętych w jasyr: „Jeden z nich wykupiony z niewoli został gwardianem klasztoru
bernardynów w Przeworsku, drugi stał
się tatarskim chanem. Podczas oblężenia
miasta doszło do spotkania przyjaciół.
Obmyślono fortel: mieszkańcy miasta
wyjdą na mury i będą bić w bębny, a
wtedy chan nakaże odwrót. Tatarzy, domyśliwszy się zdrady swego wodza, który
pozbawił ich łupów, zabili go. Na pamiątkę wydarzeń we wschodniej części miasta
usytuowano kopiec i ustawiono na nim
kapliczkę”. Nieco odmienny sposób wyjaśnienia podaje przeworszczanka, Alicja
Szozda: „[…] na wieść o tym, że Turcy są
pod murami miasta, podaną z wieży obserwacyjnej klasztoru, warzochami i chochlami uderzały mieszkanki Przeworska
w baniaki od bielizny, cebrzyki i garnki,
czyniąc tym sposobem larum wielkie, nawołujące całą brać cechową i zdolnych od
obrony miasta, na mury”. Święto jest więc
nie tylko uczczeniem Wielkiego Tygodnia,
ale przede wszystkim wspomnieniem silnej przyjaźni i odwagi w kontekście historii
miasta.
W wielu miejscowościach w Polsce kotły towarzyszyły lub nadal towarzyszą różnym zwyczajom ludowym. Jedne budzą
na rezurekcję, ogłaszając radosną nowi-

nę, inne odpędzają choroby, przeganiają
złe moce, zabezpieczają przed klęskami
pogodowymi, jeszcze inne są pamiątką po wydarzeniach z dziejów miast. W
każdym z przypadków posiadanie zabytkowych bębnów nadaje miejscowościom
wyjątkowe, większe znaczenie w stosunku
do okolicznych wsi.
Nie znamy dokładnie początków oraz
rozwoju tej tradycji. Zastanawiające jest,
czy powstała ona po powrocie Jana III
Sobieskiego spod Wiednia, jak sugerują
legendy ludowe, czy od jeńców tatarskich
i tureckich osiedlających się na naszych
ziemiach jeszcze w XV i XVI wieku, czy
może sięga aż do czasów przedchrześcijańskich i na przestrzeni wieków została włączona do obrzędów kościelnych.
Być może zrezygnowano z niej w innych
miejscach albo też pojawiła się wyłącznie
w tych kilku miejscowościach, którym na
przykład mieliśmy okazję się przyjrzeć.
Najważniejsze jednak, że forma obrzędu,
która przetrwała do dziś, jest szanowana,
traktowana z należytą powagą i dumą
oraz w sposób ciągły zapewnia integrację
i tożsamość lokalnych społeczności.
Liwia Sus
fot. M. Sus, L. Sus
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