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Drodzy Czytelnicy

Jak�co�rok�zbliżamy�się�do�kolejnych�Świąt�Bożego�Narodzenia,�później�nastą-
pi�zakończenie�starego�i�przywitanie�Nowego�Roku.�Jak�co�rok�będziemy�składać�
sobie,�mniej�lub�bardziej�szczere�życzenia�wszelkiej�pomyślności�w�życiu�oso-
bistym�i�zawodowym.�Zagonieni�w�walce�o�codzienny�byt,�niejednokrotnie�nie�
zauważamy�jakie�tragedie�rozgrywają�się�wokół�nas,�nie�widzimy,�że�są�ludzie�
dla�których�świąteczny�nastrój�to�jest�coś,�czego�nie�było�im�dane�nigdy�doznać.�
Dlatego�planując�kolejne�zakupy�pomyślmy�o�tych�dla�których,�kawałek�wędliny,�
masło�czy�też�ryba,�to�wydatek�nie�do�przeskoczenia.�Ktoś�może�powiedzieć,�że�
są�sami�sobie�winni,�że�ich�nałogi�są�przyczyną�takiej�sytuacji�w�jakiej�się�zna-
leźli,�ale�to�są�nasi�bliźni�i�starajmy�się�o�tym�pamiętać.�Wszystkim�mieszkańcom�
naszej�gminy�i�gościom,�którzy�w�tym�czasie�znajdą�się�na�naszym�terenie,�życzę�
zdrowych�spokojnych�i�rodzinnych�Świąt,�a�następnie�szczęśliwego�nowego�roku�
AD�2012,�który�oby�nie�był�gorszy�niż�ten,�który�właśnie�się�kończy.

Informacja z ostatniej chwili. Z powodów finansowych w tym roku pokazów 
pirotechnicznych nie będzie. 

Drodzy mieszkańcy Gminy Kłomnice!

Zbliżają�się�kolejne�Święta�Bożego�Narodzenia�oraz�Nowy�2012�Rok.��Tradycją�
stało�się�już,�że�w�tym�okresie�chciałbym�Wam�złożyć�w�imieniu�własnym�i�Radnych�
Gminy�Kłomnice�najserdeczniejsze�życzenia�zdrowia,�szczęścia�i�wszelkiej�pomyśl-
ności.� Chciałbym� aby� w� natłoku� przedświątecznych� prac� nie� zabrakło� wzajemnej�
życzliwości�i�wyrozumiałości�a�czas�świąt�był�możliwością�do�odpoczynku,�refleksji�
w�gronie�rodziny�oraz�przyjaciół.�Życzę�Wam�samych�sukcesów�w�nowym�2012�roku,�
oby�był��lepszy�od�mijającego�i�pozwolił�na�realizacje�Waszych�planów�i��marzeń.

Jarosław Łapeta
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Na okładce przystrojony świątecznie dom Pana Zbigniewa Rymarek z Kłomnic
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Płatności obszarowe za rok 2011

Jak�podaje�ARiMR�Europejski�Bank�
Centralny� ogłosił� 30�września� oficjalny�
kurs�euro,�wg.�którego�przeliczane�będą�
dopłaty� bezpośrednie� za� 2011� r.� Kurs�
ten� wynosi� 4,4050� zł� za� 1� euro.� Nale-
ży� nadmienić,� że� kursy� przeliczeniowe�
obowiązują� we� wszystkich� państwach�
członkowskich,� w� których� walutą� ofi-
cjalną� jest� euro.� Tegoroczny� kurs� jest�
korzystniejszy� w� porównaniu� z� rokiem�
ubiegłym,� kiedy� wynosił� 3,9847� zł� za�
euro.� Kwota� przeznaczona� na� wypłatę�
dopłat� bezpośrednich� w� Polsce� wyno-
si�3,3�miliardy�euro,�co�po�przeliczeniu�
na�pln�daje�14,5�miliarda�złotych.�Więk-
szą� część� tej� sumy,� bo� aż� 80%� rolnicy�
otrzymają�z�budżetu�UE�a�pozostała� jej�
część,�tj.�20%�wypłacona�zostanie�z�bu-
dżetu�krajowego.

Minister� Rolnictwa� i� Rozwoju� Wsi�
przygotował� już� projekty� stosownych�
rozporządzeń�w�sprawie�stawek�poszcze-
gólnych�dopłat,�które�zakładają�określe-
nie� stawek� płatności� na� maksymalnym�
dopuszczalnym�poziomie,�tj.:�
•� jednolita�płatność�obszarowa�(JPO)� -�

710,57 zł/ha;�
•� uzupełniająca�płatność�podstawowa�-�
do�powierzchni�innych�roślin�i�do�po-
wierzchni�gruntów�ornych,�na�których�
nie� jest� prowadzona� uprawa� roślin� -�
274,21 zł/ha;�

•� płatność�uzupełniająca�do�powierzch-
ni� uprawy� chmielu,� do� której� przy-
znano� płatność� uzupełniającą� do� po-
wierzchni�uprawy�chmielu�za�2006�r.�
(płatność�niezwiązana�z�produkcją)�- 1 
476, 08 zł/ha;�

•� płatność� do� powierzchni� roślin� prze-
znaczonych� na� paszę,� uprawianych�
na�trwałych�użytkach�zielonych�(płat-
ności�zwierzęce)�- 396,14 zł/ha;

•� �oddzielna�płatność�z� tytułu�owoców�

i�warzyw�(płatność�do�pomidorów)� - 
173,33 zł/tonę;�

•� przejściowe� płatności� z� tytułu� owo-
ców�miękkich�- 1 762,00 zł/ha;�

•� płatność�cukrowa�- 55,60 zł/tonę;�
•� płatność�do�krów�- 410, 03 zł/sztukę;��
•� płatność�do�owiec�- 102,69 zł/sztukę;��
•� specjalna� płatność� obszarowa�do�po-
wierzchni�uprawy�roślin�strączkowych�
i�motylkowatych�drobnonasiennych�- 
219,19 zł/ha.

•� Trzeba� podkreślić,� że� ostateczne�
wysokości� stawek,� według� których�
Agencja� Restrukturyzacji� i�Moderni-
zacji� Rolnictwa� będzie� naliczała� rol-
nikom�płatności�bezpośrednie�za�2011�
r.,�będą�znane�po�opublikowaniu�przez�
MRiRW� stosownych� rozporządzeń.�
ARiMR,� zgodnie� z� przepisami,� roz-
pocznie�wypłatę�płatności�bezpośred-
nich�od�1�grudnia�2011�r

Zwrot podatku akcyzowego  

Przypominamy� rolnikom,� którzy�
ubiegali� się� w� miesiącu� wrześniu� br.�
o�zwrot�podatku�akcyzowego,�wykorzy-
stywanego�do�produkcji�rolnej,�że�należ-
ne�środki�będą�wypłacane�w�terminie�2�
-�30� listopada�2011�r.�gotówką�w�kasie�
urzędu�gminy,�albo�przelewem�na�rachu-
nek�bankowy�wskazany�we�wniosku.�

KRUS podaje wymiar składek 
na ubezpieczenie społeczne rolników 
na IV kw. 2011 r.

Ustawowy� termin� uregulowania�
należnych� składek� na� IV� kw.� upływa�
z� dniem� 31� października� br.� Uchwałą�
Nr� 21� Rady� Ubezpieczenia� Społeczne-
go�Rolników�z�dnia�6�września�2011�r.�
miesięczna� składka� na� ubezpieczenie�
wypadkowe,�chorobowe�i�macierzyńskie�
na� IV� kwartał� 2011� r.� została� ustalona�

w� wysokości� 42,00� zł� za� każdą� osobę�
podlegającą�temu�ubezpieczeniu.�Osoby�
objęte� wymienionym� ubezpieczeniem�
na� wniosek,� w� ograniczonym� zakresie,�
opłacają�miesięcznie�1/3�pełnej�składki,�
tj.�14,00�zł.�

Podstawowa� miesięczna� składka�
na� ubezpieczenie� emerytalno-rentowe�
w� IV�kwartale� 2011� r.� stanowić�będzie�
10�%�obowiązującej�w�czerwcu�br.�eme-
rytury�podstawowej�(wynoszącej�728,18�
zł),�tj.�73,00�zł.�

Dodatkowa� miesięczna� składka�
na� ubezpieczenie� emerytalno-rentowe�
w�IV�kwartale�2011�r.�dla�prowadzących�
gospodarstwo� rolne� o� powierzchni� po-
wyżej�50�ha�przeliczeniowych�użytków�
rolnych�stanowić�będzie:�

12� %� emerytury� podstawowej,� tj.�
87,00� zł� dla� gospodarstw� rolnych�obej-
mujących� obszar� użytków� rolnych�
do�100�ha�przeliczeniowych�24�%�eme-
rytury�podstawowej,�tj.�175,00�zł�dla�go-
spodarstw�rolnych�obejmujących�obszar�
użytków�rolnych�powyżej�100�ha�przeli-
czeniowych�do�150�ha�przeliczeniowych�
36�%�emerytury�podstawowej,�tj.�262,00�
zł�dla�gospodarstw�rolnych�obejmujących�
obszar�użytków�rolnych�powyżej�150�ha�
przeliczeniowych� do� 300� ha� przelicze-
niowych�48�%�emerytury�podstawowej,�
tj.� 350,00� zł� dla� gospodarstw� rolnych�
obejmujących� obszar� użytków� rolnych�
powyżej�300�ha�przeliczeniowych.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych i realizacje w 2011

Rok�2011�okazał� się�pod�względem�
realizacji�przez�ŚZMiUW�zadań�melio-
racji�szczegółowych�rokiem�pomyślnym�
dla�Gminy�Kłomnice.�Pierwszą�znaczącą�
inwestycją�było�odmulenie�i�konserwacja�
kanału� „Rudniczanka”,� przebiegającego�
przez�teren�Gminy�Kłomnice�na�odcinku�
5.200�m.�Następnym�zrealizowanym�za-
daniem�było�odmulenie�cieku�w�miejsco-
wości�Huby�na�odcinku�1900�m�Z�posia-
danych��przez�nas�informacji�wynika,�że�
prawdopodobnie�w�roku�bieżącym�zosta-

Adam Śliwakowski

Wiadomości rolnicze

Niech ten cudowny czas 
Świąt Bożego Narodzenia
napełni wszystkich radością i ciepłem,
a nadchodzący Nowy Rok spełni
najskrytsze marzenia 

Dla wszystkich Czytelników Gazety Kłomnickiej życzenia składa  Zespół Redakcyjny

www.klomnice.pl
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Adam Śliwakowski

Stan właściwości agrochemicznych gleb
i zanieczyszczeń metalami ciężkimi

W dniu 28.07.2011 przedsta-
wiciele Okręgowej Sta-
cji Chemiczno-Rolniczej 

w Gliwicach wraz z przedstawicielem 
Starostwa Powiatowego w Częstocho-
wie i Urzędu Gminy w Kłomnicach 
wykonali objazd 14 wybranych punk-
tów w celu pobrania próbek glebo-
wych. Zakres�badań�próbek�obejmował:�
analizę�Ph,�zawartość�makroskładników�
(P,K,Mg);� zawartość� metali� ciężkich�
(Pb,� Cd,� Ni,� Cr� i� Hg),� zawartość� mi-
kroelementów� (Zn,� Cu,� Fe,� Mn� i� B);�
zawartość� azotu�mineralnego� (z�pozio-
mu� 0-30,� 30-60� i� 60-90� cm).� Badania�
przeprowadzone� zostały� na� zlecenie�
Powiatu� Częstochowskiego.� Wykona-
ne�opracowanie�daje�nam�pewien�obraz�
stanu�gleb�na�terenie�gminy�Kłomnice.�
Przeprowadzone� badania�wykazały,� że�
przebadane� użytki� rolne� należą� do� ka-
tegorii�agronomicznej�średniej�(100%).�

Badanie� odczynu� gleby� (pH)�miało�
na�celu�określenie�potrzeb�wapnowania,�
natomiast� badania� zawartości� fosforu,�
potasu� i� magnezu� wykonano� w� celu�
określenia�ich�ilości�w�celu�zastosowa-
nia�odpowiedniego�nawożenia�w�zależ-
ności�od�potrzeb�roślin.

Analiza�odczynu�i�zasobności�gleby�
wykazała�ich�zróżnicowanie,�z�przewa-
gą�bardzo�kwaśnych,�kwaśnych�i�lekko�
kwaśnych�(86%),�gleby�obojętne�stano-
wią� (14%)�w� związku� z� tym� potrzeby�
wapnowania� użytków� rolnych,� z� któ-
rych�pobrano�14�próbek�gleby�określono�
jako� konieczne,� potrzebne� i� wskazane�
(79%)� oraz� jako� ograniczone� i� zbędne�
(21%).� Zawartość� makroskładników�
tj.� fosforu,�potasu�i�magnezu�jest�zróż-
nicowana�z�przewagą� bardzo�wysokiej�
(43%)� w� przypadku� fosforu,� bardzo�
niskiej� w� przypadku� potasu� (36%)�
i�wysokiej�magnezu� (29%)�w�związku�
z�powyższym�w�przypadku�uprawy�tych�
użytków�rolnych�należy�stosować�odpo-
wiednie� nawożenie� biorąc� pod� uwagę�

ilości�makroelementów�we�wszystkich�
punktach� podane� w� załączonych� spra-
wozdaniach.

Zrównoważony� i� właściwy� poziom�
składników� pokarmowych� w� glebie�
wpływa�na�uzyskanie�wysokich�plonów�
o� niskiej� zawartości� metali� ciężkich.�
Zarówno�niedobór�jak�i�nadmiar�skład-
ników�odżywczych�w�glebie�może�być�
czynnikiem� ograniczającym� wielkość�
i�pogarszającym�jakość�plonów.�Racjo-
nalne� nawożenie� powinno� opierać� się�
na�wynikach�analiz�chemicznych�gleby,�
określających�jej�zasobność�w�składniki�
mineralne�oraz�wymaganiach�pokarmo-
wych�uprawianych�gatunków�roślin.

Na�podstawie�uzyskanych�wyników�
stwierdzono� zróżnicowane� zawartości�
poszczególnych�mikroelementów�w�ba-
danych�próbkach�gleby�z�przewagą�za-
wartości�średniej�w�przypadku�manga-
nu,�miedzi,�cynku� i�żelaza�oraz�niskiej�
w�przypadku�boru.�

Na� użytkach� rolnych,� na� których�
występuje� niedobór� mikroelementów�
zaleca� się� uzupełnienie� niedoborów�
w�oparciu�o�załączone�tabele�poprzez�za-
stosowanie� odpowiednich,� dostępnych�
nawozów� z� borem� natomiast� na� użyt-
kach� rolnych�o�wysokiej� i� średniej� za-
wartości� mikroelementów� jest� wystar-
czająca�ich�zawartość�do�prawidłowego�
wzrostu�i�rozwoju�roślin.�

Uzyskane� wyniki� zawartości� bada-
nych� metali� ciężkich:� ołowiu,� kadmu,�
niklu,�chromu�i�rtęci�w�glebie�mieszczą�
się�w�granicach�wartości�dopuszczalnej,�
co�kwalifikuje�te�grunty�pod�uprawę�ro-
ślin�do�spożycia�przez�ludzi�i�zwierzęta�
a�także�pod�pozostałe�uprawy.

W� badanych� próbkach� pobranych�
z�gleb�o�kategorii�średniej�po�przeprowa-
dzeniu� analizy� określającej� zawartość�
azotu�mineralnego�w�trzech�poziomach�
gleby� stwierdzono� jej� zróżnicowanie.�
Ogółem�najwięcej�gleb�jest�o�wysokiej�
(48%)� zawartości� azotu� mineralnego�

a�najmniej�o�niskiej�(9%)�zawartości.
Przeprowadzona� analiza� wykazała�

nieznacznie� podwyższoną� zawartość�
azotu�mineralnego�w�próbkach�gleb�po-
branych�w�2�punktach�w�poziomie�60-
90cm.�

Podwyższona�zawartość�w�poziomie�
trzecim� wynika� prawdopodobnie� z� za-
stosowania� wysokich� dawek� nawozów�
azotowych�mineralnych� i�organicznych�
w�roku�poprzednim�i�jego�przemieszcze-
niu� do� niższych� warstw� gleby� na� sku-
tek� występujących� w� ubiegłym� roku�
obfitych�opadów�deszczu.�Na�użytkach�
rolnych� należy� gospodarować� zgodnie�
z�zasadami�„Dobrej�Praktyki�Rolniczej”.�
Dzięki�temu�można�uzyskać�korzyści�fi-
nansowe�i�wzrost�plonów,�gdyż�zarówno�
niedobór�jak�i�nadmiar�azotu�powoduje�
obniżenie�plonów.�Azot�rozprowadzany�
na� polach� w� postaci� nawozów� sztucz-
nych�lub�organicznych�nie�jest�w�całości�
wykorzystywany�przez�rośliny,�a�pozo-
stała� część� ulega� wymywaniu� do� wód�
gruntowych�lub�ulatnianiu�do�atmosfery.�
W�ten�sposób�jego�straty�mogą�wynosić�
nawet�50%�wprowadzonej�dawki.�Wy-
myty�azot�oddziałuje�negatywnie�na�ja-
kość�wód�powierzchniowych�i�podziem-
nych,� stwarzając� zagrożenie� dla� studni�
gospodarczych� i� ujęć� komunalnych.�
Szczególne� zagrożenie� dla� zdrowia� lu-
dzi� i� zwierząt� stwarzają� nitrozoaminy,�
które� mają� silne� działanie� toksyczne,�
mutagenne�i�rakotwórcze.�Związki�azo-
tu� przemieszczające� się� do� głębszych�
poziomów�wodonośnych�degradują�naj-
cenniejsze� zasoby� wody� pitnej,� stano-
wiące�jej�źródło�również�dla�przyszłych�
pokoleń.� Szczegółowe� opracowanie�
winno� służyć� na� przestrzeni� kilku� lat�
bardziej� racjonalnemu� wykorzystaniu�
uzyskanych�danych,� tak�w�zakresie�na-
wożenia,� jak� i�w�doradztwie� rolniczym�
ze�szczególnym�uwzględnieniem�ekono-
miki�rolnictwa�i�ochrony�środowiska.�«

nie�rozpoczęta�kolejna�inwestycja,�tj.�od-
mulenie�cieku�„Widzówka”,�na�długości�
8600�m.� Pragniemy� serdecznie� podzię-

kować�Śląskiemu�Zarządowi�Melioracji�
i� Urządzeń� Wodnych� za� zrealizowane�
inwestycje,� a� co� za� tym� idzie� poprawę�

stanu� bezpieczeństwa� powodziowego�
na�terenie�Gminy�Kłomnice.�«
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Dotyczy zadania pn: „ Budowa 
oczyszczalni ścieków w Hu-
bach oraz kanalizacji sani-

tarnej w Hubach, Adamowie i Rze-
rzęczycach – etap I”

Informujemy,� iż� istnieją� możliwo-
ści�podłączenia�nieruchomości�do�sieci�
kanalizacji�sanitarnej.�

Podłączenie� instalacji�wewnętrznej�
budynku� do� studzienki� kanalizacyjnej�
wybudowanej� na� terenie� nieruchomo-
ści�należy�do�obowiązku�użytkownika�
nieruchomości.�

Wykonywanie� przyłącza� należy�
zgłosić�do�pracowników�Urzędu�Gmi-
ny� w� Kłomnicach� telefonicznie� (34/�
3281-122�wew.�121)�P.�Anna�Sośniak�
lub� osobiście� pod� adresem� Kłomnice�
ul.� Strażacka� 20,� pokój� nr� 207�w� go-
dzinach� pracy� urzędu.� Odbiór� powi-
nien� być� dokonany� po� ułożeniu� rur�
na�otwartym�wykopie.�

Podpisywanie�umów�na�odbiór�ście-
ków� nastąpi� na� przełomie� czerwca� –�
lipca�2012�roku,�a�tym�samym�do�tego�
terminu� nie� będą� pobierane� opłaty� za�
odprowadzane�ścieki.�

Przypominamy� jednocześnie,� że�
na�terenie,�na�którym�wybudowana�jest�
kanalizacja� sanitarna� istnieje� ustawo-
wy� obowiązek� przyłączenia� nierucho-
mości�do�tych�urządzeń.�«

W dniu 02.12.2012 roku zo-
stał oddany do użytku 
wyremontowany zbiornik 

wodny wraz z infrastrukturą rekre-
acyjną w miejscowości Kłomnice. 
Projekt został zrealizowany w ra-
mach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego PROW na lata 2007-
2013. Zbiornik� poprawił� wizerunek�
naszej� miejscowości,� stał� się� miej-
scem� bardziej� atrakcyjnym,� służącym�
do�użytku�publicznego.

Prace� przy� budowie� zbiornika� zo-
stały� wykonane� przez� Zakład� Usłu-
gowy,� Melioracje,� Drogi,� Wysypiska�
Śmieci,�Andrzej�Nowak�z�Konar.�

Całkowite�koszty�inwestycji�to�war-
tość:�251.357,69�zł.

Zbiornik� został� odmulony� i� wy-
czyszczony,�teren�wokół�zbiornika�wy-
równany,� obsadzony� niską� zielenią.�

W dniu 29.11.2011r., Zarząd 
Województwa Śląskiego, 
przedstawił listę projektów 

wybranych do dofinansowania z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego, Priorytet: 
V Środowisko, Działanie: 5.3 Czyste 
powietrze i odnawialne źródła ener-
gii. Do�dofinansowania�zostało�wybra-

Zakończona weryfikacja 
wniosków na kolektory

Jest możliwości 
podłączenia 
do sieci 
kanalizacji

ne� 12�wniosków� z� całego�wojewódz-
twa,� z� czego� dwa� dotyczyły�montażu�
instalacji�solarnych�na�budynkach�jed-
norodzinnych.�Nasz�wniosek�przeszedł�
pozytywną� ocenę� zarówno� formalną�
jak� i� merytoryczną,� lecz� ze� względu�
na�ograniczone� środki� finansowe�zna-
leźliśmy�się�tylko�na�liście�rezerwowej.�
«

Joanna Woch-Muszyńska

Rozpoczęła się jesień, za okna-
mi chłodno więc w większo-
ści domów rozpoczęto sezon 

grzewczy. W związku z tym chciał-
bym Państwu przybliżyć kilka wia-
domości na temat tlenku węgla zwa-
nego potocznie czadem.

Czad� (tlenek� węgla)� jest� gazem�
silnie� trującym,� bezbarwnym� i� bez-

wonnym,� nieco� lżejszym� od� powie-
trza,�co�powoduje,�że�łatwo�się�z�nim�
miesza� i� w� nim� rozprzestrzenia.� Po-
wstaje� w� wyniku� niezupełnego� spa-
lania� wszelkich� paliw� –� gazu,� paliw�
płynnych�i�stałych�–�spowodowanego�
brakiem� odpowiedniej� ilości� tlenu,�
niezbędnej� do� zupełnego� spalania.�
Może� to� wynikać� z� braku� dopływu�

świeżego� (zewnętrznego)� powietrza�
do� urządzenia,� w� którym� następuje�
spalanie� albo� z� powodu� zanieczysz-
czenia,�zużycia�lub�złej�regulacji�pal-
nika� gazowego,� a� także� przedwcze-
snego�zamknięcia�paleniska�pieca�lub�
kuchni.� Jest� to� szczególnie� groźne�
w� mieszkaniach,� w� których� okna� są�
szczelnie�zamknięte� lub�uszczelnione�
na� zimę.� Niebezpieczeństwo� zacza-
dzenia�wynika�z�faktu,�że�tlenek�węgla�
jest�gazem�niewyczuwalnym�zmysła-
mi� człowieka.� W� układzie� oddecho-
wym� człowieka� tlenek� węgla� wiąże�

Czad cichy zabójca!
Adam Równiak

Wokół� zbiornika� zostały� wykonane�
dojścia�z�kostki�brukowej,�zamontowa-
ne�zostały�ławki�i�kosze�na�śmieci.�Te-
ren�zbiornika�został�ogrodzony�siatką.�
Po�środku�zbiornika�wykonana�została�
sztuczna�wysepka�–�jako�miejsce�lęgo-
we�i�siedlisko�ptactwa�wodnego.�
Apel� do� wszystkich� mieszkańców.�
Dbajmy�o�nasz�wyremontowany�zbior-
nik,�nie�doprowadźmy�do� takiego�sta-
nu,� jaki� był� wcześniej.� Nie� wrzucaj-
my�śmieci�do�zbiornika,�nie�niszczmy�
posadzonej� zieleni� i� zamontowanych�
urządzeń� takich� jak� ławki� i� kosze�
na�śmieci.�

Zwróćmy� również� uwagę� (szcze-
gólnie�dzieci)�na�bezpieczeństwo�–�za-
chowajmy�ostrożność.�Nie�nachylajmy�
się�nad�zbiornikiem,�nie�biegajmy�przy�
skarpach� i� nie� urządzajmy� wyścigów�
rowerowych.�«

Zbiornik wodny w Kłomnicach
Marlena Bąk

Marlena Bąk

www.klomnice.pl
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Zdrowie nasze i naszych dzie-
ci w dużym stopniu zależy 
od stanu czystości wody, po-

wietrza i gleby. Możemy wpływać 
na stan naszego środowiska, chronić 
przyrodę lub przyczyniać się do jej 
degradacji. 

Obserwuję� większy� przejaw� troski�
o� czystość� naszych�posesji� -� to� dobry�
znak.�Jednakże�często�zebrane�śmieci,�
o�zgrozo,�wywożone�są�wprost�do�lasu,�
bądź� nocą� spalane� są� w� kotłowniach�
domowych.� Z� przykrością� należy�
stwierdzić,� że� często� robią� to� ci,� któ-
rych� stać� na� zapłacenie� rachunku� za�
ich�wywóz.� Zagadnięci�w� tej� sprawie�
twierdzą…�że�sąsiedzi�robią�podobnie.�
To�ich�usprawiedliwia.�

A� moralna� odpowiedzialność� za�
środowisko?�Porzucone�śmieci�w�lesie�
niszczą,� degradują� przyrodę,� zaś� spa-
lane� plastiki,� ścinki� tkanin,� stare� buty�
wydzielają� trujący�dym.�Tak�więc�po-
ranek,�zamiast�błękitem�nieba,�wita�nas�
zadymionym,�ciężkim�powietrzem.�Za-
oszczędziliśmy�trochę�węgla,�ale�w�jaki�
sposób?� Jestem� za� oszczędzaniem,�
ale� nie� kosztem� niszczenia� czyjegoś�
zdrowia.� Dym� ze� spalonych� tworzyw�
sztucznych,� czy� innych� śmieci,� zatru-
wa� powietrze,� wody� i� glebę,� niszczy�
nasze� zdrowie� i� delikatne� organizmy�
naszych�dzieci.

Zwróćmy�uwagę,�jakie�skutki�powo-
duje� beztroskie� spalanie� tak� zwanych�
plastików.� Spalając� 1� kilogram� poli-

chlorku� winylu� (PCW)� wytwarzamy�
aż�280�litrów�gazowego�chlorowodoru,�
który� z� parą� wodną� tworzy� niszczący�
kwas�solny.�Ze�spalania�opakowań�pla-
stikowych�pochodzą�również�dioksyny�
i� furany,� które� należą� do� najbardziej�
trujących� i� rakotwórczych� substancji�
na�świecie.�

W� procesach� spalania� ważną� rolę�
odgrywa� temperatura.� Gdy� jest� ona�
zbyt� niska,� wówczas� w� emitowanych�
spalinach� powstają� zanieczyszczenia,�
których� oddziaływanie� na� środowisko�
naturalne� i� zdrowie� ludzi� jest� bardzo�
szkodliwe.� Temperatura� spalania� róż-
nego�rodzaju�materiałów�w�paleniskach�
domowych� odbywa� się� właśnie�w� ni-
skich�temperaturach�(200°C�–�500°C).�

się� z� hemoglobiną� krwinek� 250� razy�
szybciej�niż�tlen,�blokując�dopływ�tle-
nu�do�organizmu.�Stwarza�to�poważne�
zagrożenie� dla� zdrowia� i� życia� czło-
wieka.�Następstwem�ostrego� zatrucia�
może�być�nieodwracalne�uszkodzenie�
ośrodkowego�układu�nerwowego,�nie-
wydolność�wieńcowa�i�zawał�albo�na-
wet�natychmiastowa�śmierć.�

Należy� pamiętać,� że� tyle� spalin�
wypłynie� przez� komin� ile� świeżego�
powietrza�napłynie�do�pomieszczenia�
z� zewnątrz.�Zatem�przede�wszystkim�
należy� zapewnić� możliwość� stałego�
dopływu�świeżego�powietrza�do�pale-
niska� (pieca� gazowego,� kuchenki� ga-
zowej,�kuchni�węglowej�lub�pieca�CO)�
oraz�swobodny�odpływ�spalin.�

Poniżej� przedstawionych� zosta-
ło�kilka�podstawowych� zasad,� jakimi�
powinniśmy�się�kierować�ogrzewając�
nasze�domu�i�mieszkania:�
•� uchylić�okno�w�mieszkaniu�gdy�ko-
rzysta� się� z� jakiegokolwiek� źródła�
ognia� (pieca� gazowego� z� otwartą�
komorą�spalania,�kuchenki�gazowej�
lub�węglowej),�

•� nie� zasłaniać� kratek� wentylacyj-
nych�i�otworów�nawiewnych,�

•� zadbać�o�drożność�przewodów�spa-
linowych�i�wentylacyjnych,�a�więc:�

nie� dokonywać� podłączenia� urzą-
dzeń� grzewczych� do� przewodów�
kominowych�bez�wymaganej�opinii�
kominiarskiej,�

•� przeprowadzać� kontrole� technicz-
ne,�w�tym�sprawdzanie�szczelności�
przewodów�kominowych,�ich�syste-
matyczne� czyszczenie� oraz� spraw-
dzanie� występowania� dostateczne-
go� ciągu� powietrza,� -� co� najmniej�
raz� w� roku� zlecić� profesjonalnej�
firmie�kominiarskiej�kontrolę�prze-
wodów� kominowych:� dymowych,�
spalinowych�i�wentylacyjnych,�

•� przeprowadzać� okresowe� czysz-
czenie� przewodów� kominowych,�
a�także�usuwać�sadzę�zgromadzoną�
w�osadniku�pieców�węglowych,�

•� użytkować� sprawne� techniczne�
urządzenia,� w� których� odbywa� się�
proces�spalania,�zgodnie�z� instruk-
cją� producenta:� kontrolować� stan�
techniczny�urządzeń�grzewczych,�

•� stosować� urządzenia� posiadające�
stosowne� dopuszczenia�w� zakresie�
wprowadzenia� do� obrotu;� w� sytu-
acjach� wątpliwych� należy� żądać�
okazania�wystawionej�przez�produ-
centa�lub�importera�urządzenia�tzw.�
deklaracji�zgodności,�tj.�dokumentu�
zawierającego� informacje� o� specy-

fikacji�technicznej�oraz�przeznacze-
niu� i� zakresie� stosowania� danego�
urządzenia,�

•� w� przypadku� wymiany� okien�
na� nowe,� sprawdzić� poprawność�
działania� wentylacji,� ponieważ�
nowe� okna� są� najczęściej� o� wie-
le� bardziej� szczelne� w� stosunku�
do� wcześniej� stosowanych� w� bu-
dynku� i� mogą� pogarszać� wentyla-
cję,�

•� systematycznie� sprawdzać� ciąg�
powietrza,� np.� poprzez� przykłada-
nie�kartki�papieru�do�otworu,�bądź�
kratki� wentylacyjnej;� jeśli� nic� nie�
zakłóca�wentylacji,�kartka�powinna�
przywrzeć�do�wyżej�wspomnianego�
otworu�lub�kratki,�

•� często� wietrzyć� pomieszczenie,�
w� których� odbywa� się� proces� spa-
lania� (kuchnie,� łazienki� wyposa-
żone�w� termy�gazowe),� a�najlepiej�
zapewnić,�nawet�niewielkie,�rozsz-
czelnienie�okien.�
Nie� można� bagatelizować� obja-

wów� duszności,� bólów� i� zawrotów�
głowy,� nudności,� wymiotów,� oszo-
łomienia,� osłabienia,� przyspieszenia�
czynności� serca� i� oddychania,� gdyż�
mogą� być� sygnałem,� że� ulegamy� za-
truciu�czadem.«

Chyba nie kochasz dzieci, jeśli w kotłowni 
spalasz śmieci!

Anna Szafran



8

› Procesowi�spalania�śmieci�towarzyszy�
emisja� zanieczyszczeń� do� atmosfery,�
takich� jak:� tlenek�węgla,� tlenki� azotu,�
dwutlenek�siarki,�nieorganiczne�związ-
ki�chloru�i�fluoru�oraz�metale�ciężkie.�
Kominy�gospodarstw�domowych�znaj-
dują�się�na�niewielkich�wysokościach,�
dlatego�dymy�łatwo�trafiają�do�naszych�
dróg� oddechowych.� Im� bliżej� źró-
dła� spalania,� tym� trucizn�w�powietrzu�
i� na� gruncie� jest� więcej.� Dlatego� pa-
miętajmy,� że� spalanie� śmieci,� szcze-
gólnie�tworzyw�sztucznych,�nie�prowa-
dzi� do� ich� zniknięcia,� lecz� do� zmiany�
ich� postaci� w� bardzo� niebezpieczne�
substancje,� które� przez� pewien� czas�
krążą� w� powietrzu.�Wdychając� te� za-
nieczyszczenia� narażamy� się� na� cho-
roby� dróg� oddechowych,� uszkodzenie�

płuc.�Zniszczone�zdrowie�ratujemy�się-
gając� po� antybiotyki� i� inne� leki,� pod-
czas�gdy�przyczyna�naszej�choroby�nie�
jest�rozpoznana�i�usunięta.�Podtruty�or-
ganizm� jest�bardzo�podatny�na�choro-
by�wirusowe�i�bakteryjne.�Jak�wynika�
z� niektórych� źródeł�w� Polsce� na� cho-
roby�wywołane�złym�stanem�powietrza�
umiera�około�28�tysięcy�osób�rocznie.�
To�smutna�prawda.

Zachęcamy�więc�Państwa�do�zasta-
nowienia�się:�czy�warto�skazywać�sie-
bie� i� dzieci� na�wdychanie� zabójczych�
dymów,�a�także�nad�tym,�ile�warte�jest�
zdrowie�i�życie�człowieka?�

Pamiętajmy,� iż� zgodnie� z� ustawą�
o� odpadach� i� kodeksem� wykroczeń,�
za�spalanie�śmieci�w�piecach�i�kotłow-
niach�domowych�grożą�wysokie�sank-

cje�karne.�
Każdy�z�nas�chciałby�zapewne�żyć�

w� czystym,� nieskażonym� środowisku,�
odpoczywać� w� zielonym,� pachnącym�
lesie,� oddychać� czystym� powietrzem.�
Czy� tak�będzie� -� to� zależy�od�właści-
wego�postępowania�każdego�z�nas,�od�
naszej� wrażliwości,� od� tego� czy� za-
szczepimy�w�naszych�dzieciach�troskę�
o� naszą� planetę?� Pomyślmy� o� przy-
szłych� pokoleniach,� a� poniższe� słowa�
Ojca�Świętego�Jana�Pawła�II�niech�po-
ruszą�nasze�serca�do�działania�na�rzecz�
środowiska,�w�którym�żyjemy.�„Piękno 
tej ziemi skłania mnie do wołania o jej 
zachowanie dla przyszłych pokoleń. 
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech 
to wołanie nie pozostanie bez odpowie-
dzi.”�«

Mszą św. celebrowaną przez 
kapelana strażaków ks.kan. 
Sławomira Galasińskiego 

rozpoczęła się w niedzielę 11.12.2011r. 
uroczystość oddania do użytku nowej 
strażnicy dla OSP Garnek. Potrzebę�
nowej� lokalizacji� garaży� sygnalizowa-
no�już�od�kilku�lat.�Głównym�powodem�
zmiany� lokalizacji� była� konieczność�
poprawy� mobilności� jednostki� strażac-
kiej� w� Garnku.� Okazuje� się� bowiem,�
że�bez�mała�wszyscy�druhowie�będący�
w�tzw.�podziale�bojowym�są�mieszkań-
cami�Karczewic.�Podczas�alarmu�często�
bywało,� że� zanim� dobiegli� (dojechali)�
do�strażnicy�w�Garnku,�to�już�na�miejscu�
akcji�byli�druhowie�np.�z�Kłomnic,�bądź�
Rzerzęczyc.� Wydawało� się,� że� miesz-
kańcy�m.�Garnek� zasilą� szeregi� swojej�
OSP,� co� z� pewnością� poprawiłoby� jej�
sprawność,�ale�nic�takiego�się�nie�zdarzy-
ło.�Stąd�w�2010�roku�Rada�Gminy�pod-
jęła�decyzję�o�budowie�nowego�obiektu�
w� Karczewicach.� Budowa� rozpoczęła�
się�w�dniu�07.07.2011.�Generalnym�wy-
konawcą� była� Firma� Handlowo-Usłu-
gowa� „KUTYNIA”� Tomasz� Kutynia�
z�Opatowa.�Całkowity�koszt� inwestycji�
wyniósł�ponad�600�tys.�zł.�Prace�zosta-
ły�zakończone�w�dniu�18.11.2011�roku.�
W�zakres� robót�wchodziła�budowa�ga-
raży�wraz�z�zapleczem�socjalnym.�Cał-
kowita� powierzchnia� użytkowa�wynosi�

230m2,� natomiast� kubatura� 1� 478�m3.�
Projekt� przewidywał� także� zagospoda-
rowanie�terenu�wokół�budynku.�

W� uroczystości� otwarcia� uczestni-
czyli� gospodarze� Gminy:� Wójt� –� dh�
Adam� Zając� i� Przewodniczący� Rady�
Gminy�–�dh�Jarosław�Łapeta�wraz�z�gru-
pą� radnych,�a� także�wielu�znakomitych�
gości,�m.in.�dh�Ireneusz�Skubis�–�Czło-
nek�Zarządu�Głównego�ZOSP�RP,�wi-
ceprezes�Zarządu�OWZ�OSP�RP�w�Ka-
towicach,�Prezes�Zarządu�OPZ�OSP�RP�
w�Częstochowie,�zastępca�Komendanta�
Miejskiego�PSP�w�Częstochowie�bryg.�
Janusz�Benduch,�Wójt�Gminy�Kruszy-
na� -� dh� Jadwiga� Zawadzka,� Dyrektor�

Wydziału�Ochrony�Środowiska�Śl.UW�
w� Katowicach� dh� Wiesław� Bąk,� pro-
boszcz�parafii�w�Garnku�ks.kan.�Alojzy�
Zatoń,�a�także�delegacje�wszystkich�jed-
nostek�OSP�z�terenu�gminy.�Byli� także�
przedstawiciele� służb� inwestycyjnych�
Urzędu� Gminy� i� głównego� wykonaw-
cy,�a�przede�wszystkim�prawie�wszyscy�
mieszkańcy�Karczewic.�Aktu�poświęce-
nia� obiektu� dokonali� ks.kan.� Sławomir�
Galasiński�i�ks.kan.�Alojzy�Zatoń.

Uroczystego�przekazania�kluczy�do-
konał�Wójt�Gminy�Kłomnice�i�jednocze-
śnie�Prezes�Zarządu�OGZ�OSP�RP�-�dh�
Adam� Zając� i� Przewodniczący� Rady�
Gminy�dh�Jarosław�Łapeta.

Spełniły� się� marzenia,� społeczeń-
stwo�otrzymało� ładnie� skomponowany,�
a�przede�wszystkim�nowoczesny�obiekt�
użyteczności�publicznej.�Oby�służył�jak�
najlepiej� i� jak� najdłużej� mieszkańcom�
Karczewic�i�okolicy.�Gratulujemy.�«

Z�ŻYCIA�OSP

Nowa strażnica w Karczewicach
Marlena Bąk, Jan Milc

www.klomnice.pl
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Było to tak niedawno, bo jeszcze 
w tym roku, w kościele parafial-
nym Matki Bożej Niepokalanie 

Poczętej w Garnku. Nawa kościoła 
wypełniona słuchaczami, w prezbite-
rium na specjalnie ustawionych stop-
niach chór. Rzędy�śpiewaków�sięgające�
wysoko�aż�do�ramion�krzyża�zwieńcza-
jącego�ołtarz.�Z�przodu�orkiestra,�przed�
którą� wychodzi� drobna� postać� z� pa-
łeczką� dyrygenta.� Krótki� ukłon,� chwila�
skupienia� i� zaczyna� się� koncert.� Msza�
koronacyjna�W.A.�Mozarta.�Większość�
słuchaczy�wie,�po�co�tu�przyszła,�słucha-
ją�w�milczeniu,�w�skupieniu,�zafascyno-
wani� muzyką.� Siedząc� wtedy� w� garn-
kowskim� kościele� nie� przypuszczałem,�
że�w�tym�roku�usłyszę�muzykę�Mozarta�
jeszcze� raz,� ale� już�bez� tego�dyrygenta,�
Krzysztofa�Pośpiecha.�Właściwie�to�tam�
był�i�przysłuchiwał�się�wykonaniu�Requ-
iem,� tyle� tylko,�że�Go�nie�widzieliśmy,�
a� na� katafalku� spoczywało� jego� ciało.�
24�września�w� kościele� św.�Wojciecha�
rozpoczął�się�pogrzeb�profesora�z�naszą�
obecnością�w� jeszcze� jednym,�ostatnim�
spotkaniu�z�Jego�udziałem.

Teraz�wspominając�profesora�Krzysz-
tofa�Pośpiecha,�kiedy�mieliśmy�już�czas�
zastanowić�się,�jak�teraz�będzie�bez�Jego�
energii,�pomysłów�i,�przede�wszystkim,�
krzepiącej�obecności,�chcę�pokazać�jego�
dorobek�i�to,�co�dla�nas�uczynił,�również�
w�naszej�gminie.�Nasza�znajomość�z�pro-
fesorem�Pospiechem�zaczęła�się�w�2007�
r.,�kiedy�postanowił�doroczne,�IX�z�kolei�
Święto�Muzyki�w�Częstochowie�poświę-
cić�sławnym�na�cały�świat,�ale�zapomnia-
nym�śpiewakom�operowym�-�rodzeństwu�
Janowi,�Edwardowi�i�Józefinie�Reszkom.�
Święto� to,� poświecone� co� roku� inne-
mu�wybitnemu�muzykowi� związanemu�
z�Częstochową,�nie�było�jedną�imprezą,�
ale�szeregiem�przedsięwzięć,�w�tym�edu-
kacyjnych,� propagujących� muzykę� po-
ważną.�Jednym�z�tych�przedsięwzięć�był�
Turniej� Melomana,� którego� głównym�
motywem� mieli� być� wspomniani� śpie-
wacy.�Ale�to�nie�wszystko!�Tworzyliśmy�
wtedy�zręby�partnerstwa,�które�miałoby�

przywrócić� pamięć� o� Reszkach,� wybit-
nych�obywatelach�naszej�ziemi�w�okoli-
cach�Kłomnic�i�Borowna.�Wydana�zosta-
ła�książka�o�nich�(„Śladami�Reszków”),�
zastanawialiśmy� się� nad� utworzeniem�
szlaku� turystycznego.� My,� to� znaczy�
głównie� dyrektor� GOK� w� Mykanowie�
Krzysztof� Polewski,� ówczesny� dyrek-
tor�GOK�w�Mstowie�Piotr�Arciszewski,�
prezes�Garnkowskiego�Oddz.�Stowarzy-
szenia�Rodzin�Katolickich�Robert�Kępa,�
moja� skromna� osoba� i� wielu� sympaty-
ków,�którzy�zapalili�się�do�tej�idei.�Poja-
wienie�się�profesora�nadało�nowy�impuls�
naszym�działaniom� i� na� okres� kilku� lat�
jego� energia� pomysłowość� zapanowały�
nad�nami.

Pierwszym� przedsięwzięciem� był�
koncert� w� niedzielę� 3� czerwca� 2007� r.�
w� kościele� parafialnym� p.w.� Niepoka-
lanego�Poczęcia�NMP�w�Garnku�na�90�
rocznicę� śmierci� Edwarda� Reszke� (25�
maja).�Początek�był�„skromny”:�w�pro-
gramie�muzyka�Mozarta�(6�Missa�in�C),�
Moniuszki� (tańce� góralskie� z� „Halki”)�
i�Kilara�(polonez�filmu�„Zemsta”)�w�wy-
konaniu�chóru�i�orkiestry�Zespołu�Szkół�
Muzycznych� im.� M.J.� Żebrowskiego�
w�Czestochowie.�Dyrygował� Krzysztof�
Pośpiech.� Koncert� ten� był� pierwszym�
aktem� IX�Święta�Muzyki,� które� jak� co�
roku� odbywało� się� w� Częstochowie,�
ale� tym� razem� włączone� były� do� nie-
go� tzw.� „gminy� reszkowskie”.� Po� kon-
cercie� zastanawialiśmy� się,� czy� uda� się�
w�przyszłym�roku�zrobić�coś�na�podob-
nym�poziomie.�Było�to�możliwe,�ale�nie�
z�profesorem�Krzysztofem�Pośpiechem.�
Z�nim�mogło�być�tylko�lepiej.�1�czerw-
ca�2008�r.�w�garnkowskim�kościele�po-
jawiło� się� 120� muzyków:� chórzystów,�
członków� orkiestry� i� solistów� z� Szkoły�
Muzycznej� pod� przewodem� profesora�
Krzysztofa�Pośpiecha.�Wykonali:�„Salve�
Mater”�B.�Koprivy,�„Andante”�z�I�Sym-
fonii�C-dur�L.�van�Bethovena,�„Laudate�
Dominum”�Ch.�Gounoda,�solową�„Arię�
na�saksofon”�E.�Bozza�i�w�finale�„Glo-
ria”�A.�Vivaldiego.�Słuchacze�nagrodzili�
młodych� artystów� oklaskami� na� stoją-

co.� Jak�poprzednio�koncert� zainauguro-
wał�X�Święto�Muzyki�w�Częstochowie�
i�naszych�gminach.�W�następnym�2009�
r.�na�inaugurację�XI�Święta�Muzyki�wy-
konano�24�maja�„Requiem�C-mol”�Lu-
igi� Cherubiniego� już� z� udziałem� orkie-
stry� Filharmonii� Częstochowskiej� oraz�
najlepszych� chórów� częstochowskich.�
Dyrygował� oczywiście� Krzysztof� Po-
śpiech.�Na�rozpoczęcie�z�kolei�XI�Święta�
Muzyki�w� 2010� r.,� 23�maja�wykonano�
kompozycje� Wojciecha� Kilara:� „Ange-
lus”� i� „Exodus”.�W� tym� roku� 15�maja�
wspomnianą�na�początku�Mszę�Korona-
cyjną�W.�A.�Mozarta�wykonali:�Orkiestra�
Symfoniczna� Filharmonii� Częstochow-
skiej�wraz�z�zespołem�instrumentalnym�
Zespołu� Szkół� Muzycznych� im.� M.J.�
Żebrowskiego� oraz� chóry.� Tegoroczny�
koncert� uświetniony� był� jeszcze�wystę-
pami�laureatów�II�Konkursu�Wokalnego�
im.�J.,�J.�i�E.�Reszków�organizowanego�
przez�Filharmonie�Częstochowską,� któ-
rego�pan�Krzysztof�Pośpiech�też�był�po-
mysłodawcą.�Teraz�rodzą�się�w�naszych�
głowach�pytania.� Jak� to�będzie�w�2012�
r.�Czy�podołamy?�Czy�cokolwiek�się�od-
będzie?

Tak� było� w� gminie� Kłomnice.� Ale�
w� październiku� i� listopadzie� każdego�
roku�odbywało�się�wiele�imprez�Święta�
Muzyki:�Turniej�Melomana�(którego�fi-
nał�w�2007�r�odbył�się�w�GOK�w�Kłom-
nicach),�koncerty�chórów�włącznie�z�im-
prezą�„Chóry�śpiewają�świętej�Cecylii”,�
koncerty�muzyki� klasycznej� i� operowej�
oraz�wykonania�oper.�Szczególnie�nowa-
torskimi�były�wystawienia�oper�w�gmi-
nie�Mstów:�„Halka�St.�Moniuszki�w�ko-
ściele�parafialnym�w�Mstowie,�„Straszny�
dwór”�w�kościele�na�Przeprośnej�Górce,�
„Nabucco”�G.�Verdiego�znów�w�mstow-
skim� kościele� parafialnym� i�monumen-
talna� „Aida”� na� rynku� w� Mstowie� we�

Requiem dla profesora 
Krzysztofa Pośpiecha

Krzysztof Wójcik
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› wrześniu�2010�r.�
Tradycją� stały� się� koncerty� muzyki�

poważnej� w� kościele� św.� Wawrzyńca�
w�Borownie.� Już�w�2007� r.� 22� listopa-
da� w� miejscowym� kościele� zabrzmiała�
muzyka�Mozarta�z�„Wesela�Figara”�oraz�
„Cyrulika� sewilskiego”� G.� Rossiniego.�
Wykonawcami�byli:�Chór�Instytutu�Mu-
zyki�AJD,�orkiestra�symfoniczna�Filhar-
monii� Częstochowskiej� pod� dyrekcją�
Jana�Jazownika,�Katarzyna�Suska�sopra-
nistka�z�Teatru�Wielkiego�w�Warszawie�
oraz� młodzi� częstochowscy� śpiewacy.�
Przed�koncertem�tego�samego�dnia�odby-
ła�się�mała�uroczystość�na�borowieńskim�
cmentarzu�przy�grobie�Edwarda�Reszke,�
podczas�której�złozono�kwiaty�i�zapalo-
no�znicze.�W�kolejnych�latach�świątynia�
w�Borownie�przyjmowała�artystów�i�słu-
chaczy� za� życzliwą� zgodą� proboszcza�
Piotra�Krzemińskiego�i�wykonano�wiele�
ciekawych�utworów.�Na�X�Święto�Mu-
zyki� zaproszono� nawet� gwiazdy� zagra-
niczne�(April�Evans)�i�koncert�odbył�się�
jak�zwykle�22�listopada�w�dzień�świętej�
Cecylii.�Duże�wrażenie�zrobiła�muzyka�
Romualda�Twardowskiego�na�XI�Święto�
Muzyki.�20�listopada�2009�r.�wykonano�
„Małą� liturgię� prawosławną”� oraz� kil-
ka� innych� utworów� tego� kompozytora�
pochodzącego� z�Częstochowy,� a�wśród�
wykonawców�znaleźli�się�laureaci�I�Kon-
kursu�wokalnego�im.�J.,�E.�i�J.�Reszków.�
Na� koniec� każdego� z� tych� koncertów�
dziękowano�nie�tylko�artystom,�ale�rów-
nież� pomysłodawcy� i� organizatorowi�
prof.� Krzysztofowi� Pospiechowi.� Nie-
stety,�w�tym�roku�przerywa�się�tradycja.�
Liczymy,�że�w�roku�przyszłym�wrócimy�
do�niej.

Wyżej�opisane�przedsięwzięcia�były�
niezwykle� pracochłonne� i� wymagające�
środków� finansowych.� Skąd� je�wziąć?!�
Działało� wielu� ludzi,� ale� roli� profesora�
Pośpiecha� nie� sposób� przecenić.� Wój-
towie� gmin� Kłomnice,� Mstów,� Myka-
nów,� Kruszyna� i� Rędziny� (tzw.� „gmin�
reszkowskich”)� coś� mogą� na� ten� temat�
powiedzieć.�Regularne�wizyty�w�sprawie�
budżetu,� prośby� skierowane� do� samo-
rządów�oraz�wizja�niezwykłej�promocji�
gminy�odnosiły�skutek.�Podobne�„nacho-
dzenie”� starostwa� powiatowego� i� Czę-
stochowy�sprawiło,�że�środki� się� znala-
zły.�Ale�nie�tylko�o�wsparcie�finansowe�
chodziło.�Gdy�z�profesorem�organizowa-
liśmy�pierwszy�„reszkowski”�turniej�me-
lomana�w�naszych�gminach,�dotarliśmy�
do�wielu� instytucji,�między�innymi�Ku-

ratorium�Oświaty� i�Wychowania�(Oddz�
w�Częstochowie)�i�odniosłem�wrażenie,�
że� tam� za� każdymi� niemal� drzwiami�
urzędował�jakiś�uczeń�profesora.�Otwie-
rały�się�przed�nami�każde�drzwi.�Wspar-
cie� Kuratorium,� Regionalnego�Osrodka�
Kultury�w�Częstochowie�i�p.�Anny�Ope-
racz,� Filharmonii� Częstochowskiej� i� jej�
dyrektora�Beaty�Młynarczyk�i�Stowarzy-
szenia� „Gaude�Mater”� z� jego�prezesem�
Małgorzatą�Nowak�sprawiło,� iż�kolejne�
imprezy�odbywały�się�niezwykle�spraw-
nie,� przynajmniej� dla� uczestników� tych�
wydarzeń.

Przedstawiłem� tu� dorobek� profesora�
jedynie�z�ostatnich�czterech�lat�i�jest�on�
ogromny.� Jak�bogate�więc�musiało�być�
życie,� osiągnięcia� i� praca� pana�Krzysz-
tofa� przez� cały� okres� jego� aktywności�
zawodowej?!�

Urodził� się� 24� lipca� 1944� r.� w� Za-
gajewie� koło� Pińczowa.� Edukację� mu-
zyczną� rozpoczął� w� Podstawowej�
Szkole� Muzycznej� w� Częstochowie,�
kontynuował� w� Państwowym� Liceum�
Muzycznym�oraz�Akademii�Muzycznej�
w�Katowicach.�W�1965�r.�zaczął� swoją�
pracę�zawodową�jako�nauczyciel�muzyki�
w�Szkole�Podstawowej�nr�16�w�Często-
chowie�i�odtąd�całe�swoje�życie�zawodo-
we�związał�z�tym�miastem.�Był�nauczy-
cielem�muzyki�kolejno�w� II�LO� im.�R.�
Traugutta� i�Zespole�Szkół�Muzycznych�
im.�M.J.�Żebrowskiego� i�wszędzie� tam�
odnosił�pedagogiczne�i�artystyczne�suk-
cesy.�Z�harcerskim�zespołem�artystycz-
nym� „Totem”,� którego� był� dyrektorem�
artystycznym�od�1976�r.,�zdobył�„Złotą�
Jodłę”� na� Harcerskim� Festiwalu� Kul-
tury� Młodzieży� Szkolnej� w� Kielcach.�
Był� założycielem� i�wychowawcą�wielu�
zespołów� i� chórów�w�szkołach�ogólno-
kształcących�oraz�AJD�w�Częstochowie.�
Występował�z�nimi�na�wielu�konkursach�
i�festiwalach�tak�w�kraju,�jak�i�za�granicą.�
Trudno�wszystkie�te�sukcesy�wymienić,�
zwłaszcza,� że� profesor� przenosił� swoją�
energię�na�dalsze� inicjatywy.�Prowadził�
przez� 13� lat� chóry�w� Filharmonii� Czę-
stochowskiej,� realizując� z� nimi� wiele�
form� (40)� muzycznych� ze� światowego�
repertuaru.� Był� również� pomysłodawcą�
i� w� dużej� mierze,� organizatorem�wielu�
wspaniałych�imprez�muzycznych:�Ogól-
nopolskiego�festiwalu�Muzyki�Chóralnej�
„Ars�-Chori”,�Ogólnopolskiego�Festiwa-
lu�Pieśni�Pielgrzymkowej�i�Liturgicznej�
„Gaudium�et�Gloria”�i�największego�ran-
gą�Międzynarodowego�Festiwalu�Muzy-

ki�Sakralnej�„Gaude�Mater”.�Szczególne�
miejsce�zajmuje�wymyślone�przez�niego,�
corocznie�organizowane�Święto�Muzyki,�
obchodzone� od� 1999� r.� i� każdego� roku�
poświęcone�popularyzacji�postaci�które-
goś� z�wybitnych�muzyków�związanych�
z� Częstochową.� W� 2007� roku� poświę-
cone� było� światowej� sławy� śpiewakom�
operowym:� Janowi,� Edwardowi� i� Józe-
finie� Reszkom� związanym� z� gminami�
Kłomnice,� Mykanów� i� Mstów.� Od� tej�
pory�zaczęła�się�nasza�przygoda�ze�Świę-
tem�Muzyki.� Jest� to� cykl� imprez:� Tur-
niej�Melomana,�koncerty�chórów�w�ko-
ściołach,�wystawienia�oper�w�Mstowie,�
Konfrontacje�Artystyczne�im.�Reszków,�
a� na� finał� koncerty� muzyki� operowej�
w� Filharmonii� i� kościele� parafialnym�
w�Borownie�na�święto�patronki�śpiewu�
i�muzyki�świetej�Cecylii.�Profesor�znany�
był� ze� swojej� działalności� organizator-
skiej:�założył�w�1991�r.�Ośrodek�Promo-
cji� Kultury� „Gaude�Mater”� i� był� przez�
pierwsze� lata� jego� dyrektorem,�w� 1998�
r.� założył� Stowarzyszenie� Przyjaciół�
„Gaude�Mater”� i� został� jego� prezesem,�
zasiadał�w�wielu� gremiach� planujących�
i� wspomagających� kulturę� w� Często-
chowie.� Profesor� Krzysztof� Pospiech�
był�laureatem�wielu�nagród�i�odznaczeń:�
w�2001�r.�otrzymał�Nagrodę�Prezydenta�
Częstochowy,�w�2005�r.�otrzymał�Nagro-
dę�Marszałka�Województwa�Śląskiego,�
Nagrodę�Okolicznościową�Ministra�Kul-
tury� i� Dziedzictwa� Narodowego,� Złoty�
Krzyż�Zasługi�i�Medal�Komisji�Edukacji�
Narodowej.

Przy� tak� czynnym� życiu,� profesor�
Krzysztof� Pośpiech,� był� człowiekiem�
niezwykle� spokojnym,� bardzo� życzli-
wym� w� stosunku� do� ludzi,� z� którymi�
przyszło�mu�pracować.�Tą�życzliwością�
odpłacali� mu� się� jego� wychowanko-
wie� i�współpracownicy,�co�można�było�
zauważyć� w� trakcie� jego� starań� o� zor-
ganizowanie� jakiegokolwiek� przedsię-
wzięcia.�Cieszył�się�z�sukcesów�swoich�
uczniów�i�doceniał�prace�każdego.�Miał�
dystans� do� swojej� osoby� i� duże� poczu-
cie� humoru.� Powtarzał� czasami� w� ner-
wowych� sytuacjach,� że� „Pośpiech”� jest�
wskazany� tylko� przy� organizowaniu�
koncertu,�mając�oczywiście�na�myśli�sie-
bie.�Teraz�będziemy�musieli�się�pogodzić�
z�myślą,�że�nie�będzie�już�Jego�krzepiącej�
obecności�na�Święcie�Muzyki,�koncercie�
w�Garnku,�Turnieju�Melomana� i�wielu,�
wielu�innych�wydarzeniach.�«

www.klomnice.pl
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Maria Skłodowska – Cu-
rie (1867 – 1934) to Polka, 
która na trwałe zmieniła 

świat nauki. Jej pasja oraz naukowa 
dociekliwość, triumf i sukces (dwie 
Nagrody Nobla – 1903 r. i 1911 r.) 
przeplatały się jednak z dyskrymina-
cją, której doświadczała jako kobie-
ta naukowiec oraz jako emigrantka 
z Polski. Warto�zauważyć,�że�potrafiła�
pogodzić� swą� pasję� naukową� i� pracę�
z�obowiązkami� rodzinnymi.�Była�żoną�
Piotra�Curie�–�francuskiego�naukowca,�
z�którym�w�1903�r.�otrzymała�Nagrodę�
Nobla�w�dziedzinie�fizyki�(wraz�z�A.�H.�
Becquerelem).

To� matka� Ewy� Curie� –� pisarki,�
dziennikarki,� pianistki� i� polityka� oraz�
Ireny�Joliot�–�Curie,�która�wraz�ze�swym�
mężem�Fryderykiem�otrzymała�Nagro-
dę�Nobla�w�dziedzinie�chemii.�

Choć�mija� już� 77.� rocznica� śmierci�
Marii�Skłodowskiej�–�Curie,�to�do�dnia�
dzisiejszego� pozostaje� jedyną� kobietą,�
której� dwukrotnie� przyznano� Nagrodę�
Nobla�w�dwóch�różnych�dziedzinach.

W�uchwale�Sejmu�Rzeczypospolitej�
Polskiej�z�dnia�3�grudnia�2010�r.�w�spra-
wie� ustanowienia� roku� 2011� Rokiem�
Marii� Skłodowskiej� –� Curie� czytamy:�
„Była osobą wszechstronnie uzdolnio-
ną: znała pięć języków, interesowała 
się socjologią, psychologią oraz nauka-
mi ścisłymi. (…) Dzięki Jej odkryciom 
powstała radiochemia – nowa gałąź 
chemii. Pod Jej osobistym kierunkiem 
prowadzono pierwsze badania nad le-
czeniem raka za pomocą promieniowa-
nia jonizującego. (…) Po Jej śmierci 
Albert Einstein w pięknym eseju napisał, 
że była jedynym niezepsutym przez sła-
wę człowiekiem, spośród tych, których 
przyszło mu poznać.”

W� związku� z� rokiem� Marii� Skło-
dowskiej�–�Curie�w�szkołach:�ZS�w�Ko-
narach,�ZS�w�Zawadzie�i�ZS�w�Witko-
wicach� został� przygotowany� projekt�
edukacyjny�realizowany�w�klasach�I-�III�

gimnazjum� pt.� „Maria� Skłodowska� –�
Curie.�Wielka�Polka�zasłużona�dla�świa-
ta�nauki”.�W�miesiącach:�wrzesień� (ZS�
w� Konarach),� październik� (ZS� w� Za-
wadzie),� listopad� (ZS�w�Witkowicach)�
w�bibliotekach�szkolnych�zorganizowa-
no�wystawkę�o�życiu� i� twórczości�Ma-
rii� Skłodowskiej-� Curie.� Prezentowane�
były�na�niej� nie� tylko�publikacje,� foto-
grafie� ale� także� różnorodne� informacje�
na� temat� życia� i� działalności� wybitnej�
polskiej� nobilistki.� Materiały� zgroma-
dzone� na�wystawce� były� inspiracją� dla�
wielu�działań�podjętych�wśród�uczniów�
szkół.� Wykorzystano� je� na� zajęciach�
edukacyjnych�z�chemii�w�klasach�I�–�III�
gimnazjum.� Taka� forma� wizualizacji�
osiągnięć� Marii� Skłodowskiej� –� Curie�
okazała�się�ciekawym�sposobem�prezen-
tacji�życia,�pracy�i�dorobku�naukowego�
pozostawionego� przez� uczoną� dla� po-
tomnych.�Uczniowie�zapoznali�się�z�jej�
osiągnięciami�w�dziedzinie�chemii� i� fi-
zyki�oraz�czytali�na�głos�fragmenty�ksią-
żek�o�nobilistce.�Cieszy�fakt,�że�z�dużym�
zainteresowaniem� uczestniczyli� w� tych�
zajęciach.� Przygotowana� została� rów-
nież�prezentacja�multimedialna�dotyczą-

Rok 2011 – Rokiem Marii Skłodowskiej 
– Curie w 100. rocznicę przyznania jej 
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

ca�ciekawostek�z�życia�uczonej.
Cenną� inicjatywą� było� także� prze-

prowadzenie�konkursu�wiedzowego�dla�
uczniów� klas� I-III� gimnazjum� o� życiu�
i� osiągnięciach� naukowych� naszej� ro-
daczki.�

Laureatami�Konkursu�Wiedzowego�
o�Marii�Skłodowskiej�–�Curie�zostali:
Joanna� Gawrońska� –� I� miejsce,� Julia�
Wojtysiak-�II�miejsce,�Marek�Drożdż�-�
III�miejsce�(ZS�w�Konarach);
Mateusz�Wtulich� –� I� miejsce,� Paulina�
Misiewicz�–�II�miejsce,�Ewelina�Kowa-
lik-�III�miejsce�(ZS�w�Zawadzie);
Julia�Raj-�I�miejsce,�Kamila�Kowalik-�II�
miejsce,� Kamila� Postawa-� III� miejsce�
(ZS�w�Witkowicach).

Dyplomy� oraz� nagrody� książko-
we� zostały� wręczone� na� akademiach�
okolicznościowych� w� poszczególnych�
szkołach.

W� ten� sposób� uczniowie� Zespołu�
Szkól�w�Konarach,�Zawadzie�i�w�Wit-
kowicach� oddali� hołd� „jednemu� z� naj-
wybitniejszych� naukowców� naszych�
czasów,� którego� przełomowe� odkrycia�
przyczyniły� się� światowego� rozwoju�
nauki.”�«

Monika Merda 
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W dniu 22 listopada 2011 roku 
odbyła się piękna uroczy-
stość 93 rocznicy poświęco-

nej zwycięskiej obronie Lwowa 1918. 
Uroczystość ta odbyła się przed pomni-
kiem Orląt Lwowskich w Częstocho-
wie zorganizowana przez towarzy-
stwo Miłośników Lwowa. 

Uroczystość� rozpoczęto� odegraniem�
Hymnu�Narodowego�przy� licznie�zebra-
nej� młodzieży� szkolnej� wraz� ze� sztan-
darami.� Uczestniczyli� również� zebrani�
goście� z�miejscowych�władz�Miejskich,�
Organizacji�Strzelców,�Organizacji�Kom-
batanckich�i�Stowarzyszenia�Historyczne-
go� „Reduta”�w�Częstochowie� i� drużyny�
Harcerskiej.�

Po� wysłuchaniu� wystąpienia� Prezesa�
Oddziału� TML� i�KPN�w�Częstochowie�
p.�Wacława�Baczyńskiego�nastąpiła�część�
artystyczna� przygotowana� na� tę� uroczy-
stość�przez�Szkołę� im.�Orląt�Lwowskich�
w�Częstochowie,�której�Dyrektorem� jest�
mgr�Jacek�Rudolf.�

Po�uzyskaniu�zgody�autora� tego�wy-
stąpienia,�które�miało�miejsce�w�Często-
chowie,�dnia�22�listopada�2011r.�na�Pla-
cu� Orląt� Lwowskich,� pragnę� zapoznać�
naszych�czytelników�z� treścią -�co�obok�
czynię.

Wielce�Szanowni�Dostojni�Goście!
Kochana�młodzieży!
Szanowni�Państwo!
Młodzi� bohaterowie� –� Orląt� Lwow-

skich,� kilkunastoletni� gimnazjaliści�
i�studenci.�którzy�nie�mogli�pogodzić�się�
z�ewentualną�utratą� tak�długo�oczekiwa-
nej� niepodległości� stanęli� jak� jeden�mąż�
w� obronie� zagrożonego� ukochanego�
miasta,�miasta� Semper� Fidelis� –� zawsze�
ukochanego�Polsce.�Na�szalę�walki�i�zwy-
cięstwa�położyli�co�mieli�najcenniejsze�–�
swoje�młode�życie,�na�ołtarzu�Ojczyzny�
złożyli� swe� gorące� serca.� I� zwyciężyli,�
gdyż� wiara� i� honor� zrobiły� niemożliwe�
realnym.�Obronili�wolność�narodu� i�nie-
podległość,� którą� dziś�mamy� i� którą� się�
cieszymy.

„Mortui�sunt�ut�liberi�vivamus”�–�„oni�
umarli,�byśmy�żyli�wolni”.�I�żyjemy�wol-
ni,� choć� nie� bardzo� zasobni.� Ale� dobra�
doczesne� stawiali�Orlęta� na� dalszy�plan,�
gdyż� wolność� nie� ma� ceny,� jest� darem�
bezcennym.

Plac�Orląt�Lwowskich�w�naszym�mie-
ście�jest�miejscem�szczególnym,�myślę�że�
nie� tylko� dla� nas,�mieszkańców�Często-
chowy,� ale� dla�wszystkich�Polaków.�To�
właśnie�tu�stanął�pomnik,�który�upamięt-
nia�bohaterstwo�młodych�Polaków,�którzy�
nie�bacząc�na�cenę�krwi,�bronili�przed�nie-
spełna�wiekiem�polskości�Lwowa.�

Legenda� Orląt� Lwowskich� należy�
do�wielkich�polskich�zrywów�patriotycz-
nych.� Czyn� gimnazjalistów� i� studentów�
broniących� kresowej� strażnicy� funkcjo-
nuje�w�naszej�świadomości�podobnie�jak�
obrona� Częstochowy� przed� Szwedami.�
Wiedział�o�tym�ks.�Tadeusz�Karyłowski,�
gdy�pisał�strofy:

Co was powiodło chłopcy małe
Z gołymi dłońmi na armaty,

Na las bagnetów, w śmierć i chwałę?
Czy wam się przyśnił sen skrzydlaty,
Sen o Kordeckim – Częstochowie,

Najświętszym z chwały snów,
Żeście w bój poszli jak orłowie

W Kresowy bój – za Lwów?
Mieli�po�kilkanaście�lat,�a�nawet�mniej,�

gdy� 1� listopada� 1918� roku� zdecydowali�
się� odzyskać� Lwów� dla� Polski.� Dorośli�
przebywali� na� innych� frontach.� W� za-
szczytnym� obowiązku� walki� o� wolność�
i� niepodległość� postanowili� ich� zastąpić�
najmłodsi�mieszkańcy�Lwowa�–�studen-
ci,�uczniowie�w�mundurkach� szkolnych,�

a� także� słynne� lwowskie� batiary.� Naj-
młodszy�z�orląt�miał�9�lat,�najstarszy-�17.�
Wielu�zginęło,�na�Cytadeli�i�Górze�Strace-
nia,�w�Ogrodzie�Pojezuickim�i�przy�szkole�
Sienkiewicza,�przed�Politechniką,�na�ulicy�
Bema� i� pod�Poczta.�Po� raz�drugi�Orlęta�
Lwowskie�stanęły�w�sierpniu�1920�roku,�
broniąc�Lwowa� przed�wojskami� bolsze-
wickimi.� I�wówczas�wielu� oddało� życie�
za� Polskę.� Są� pochowani� na� specjalnie�
wydzielonej�części�cmentarza�Łyczakow-
skiego,�na�cmentarzu�Orląt�Lwowa,�nazy-
wanym� obecnie� potocznie� Cmentarzem�
Orląt.�Leżą�tam,�w�narodowym�panteonie,�
w�rzędach�jednakowych�mogił.

II�Rzeczpospolita�oddawała�hołd�Or-
lętom�Lwowskim.�Za� ich� czyn� państwo�
polskie�odznaczyło�Lwów�–�jako�jedyne�
miasto�polskie-�Krzyżem�Virtuti�Militari.�
Orlęta�Lwowskie�przetrwały�w�legendzie�
do� naszych� czasów,� choć� przez� ostatnie�
półwiecze�komunistyczna�cenzura�mniej�
lub� bardziej� skutecznie� wypierała� się�
świadomości� narodowej� ich� nazwiska.�
Jednak� każdy� Polak,� który� znalazł� się�
choćby�na�jeden�dzień�we�Lwowie,�szedł�
na� Cmentarz� Łyczakowski,� by� pokło-
nić�się�tym,�którzy�„polegli,�abyśmy�żyli�
wolni”,�pomodlić�się�za�ich�czyste�dusze�
i�poprosić�Opatrzność�Bożą�o�opiekę�nad�
Polską.�Tak�jak�chciał�Kornel�Makuszyń-
ski,�pisząc�w�wierszu:
„Na te groby powinni z daleka przycho-

dzić pielgrzymi,
by się uczyć miłości do Ojczyzny.

Powinni tu przychodzić ludzie małej 
wiary,

aby się napełnić wiarą niezłomną,
ludzie miałkiego ducha, aby się nadyszyć 

bohaterstwem”.
Teraz�takim�miejscem�jest�ten�pomnik,�

pomnik�Orląt�Lwowskich�w�Częstocho-
wie.�U� jego� stóp� znów�będziemy�uczyć�
naszą� młodzież� wzorcowej� postawy� pa-
triotycznej,� będziemy�mówić� o� bohater-
stwie� i� heroicznym�poświęceniu� dla�Oj-
czyzny,�dla�Polski.
P.S.�Pragnę�również�wspomnieć�o�studen-
tach� z� Częstochowy,� którzy� studiowali�
na�Lwowskiej�uczelni�w�czasie�powstania�
walk.�Wzięli�oni�udział�w�walkach�z�Orlę-
tami�Lwowskimi�i�także�zginęli.�Studen-
tów�tych�rodziny�w�latach�1918-20�prze-
wiozły� na� cmentarze� Kule� i� św.� Rocha�
w�Częstochowie.�

Myślę,�że�tymi�materiałami�historycz-
nymi� zapozna� się� nasza�młodzież,� która�
wciąż�poszukuje�prawdy�historycznej.��«

Jędrzej Moderski

Orlęta Lwowskie

Pomnik Orląt Lwowskich 
w Częstochowie

www.klomnice.pl
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Ta pieśń legionistów, jak i wie-
le innych pieśni wojskowych, 
również tych z II wojny świa-

towej, towarzyszyły mi od wczesnej 
młodości. W wielu polskich domach 
(również w moim) obok kolęd były 
śpiewane na uroczystościach rodzin-
nych, a także w długie, zimowe wie-
czory w zaciszu domowego ogniska.

Z�zadowoleniem�więc�przyjęłam�wia-
domość,�że�związek�emerytów�z�Oddz.�
Rej.�PZER�i�I�w�Kłomnicach�organizuje�
dnia�25.�10.�2011�wyjazd�do�kina�w�Czę-
stochowie�na�film�pt.:�„1920�Bitwa�War-
szawska”�w�reżyserii�J.�Hoffmana.�Kie-
rownikiem� wycieczki� była� pani� Irena�
Bardzel.�

W�filmie�została�ukazana�romantycz-
na�miłość�Oli� i� Jana�w�wykonaniu�Na-
taszy�Urbańskiej� i�Borysa� Szyca� na� tle�
mobilizacji� narodu� i� nawoływania� du-
chownych�aby�przeciwstawić�się�najaz-
dowi�bolszewików.�Na�uwagę�i�szacunek�
zasługuje�pietyzm�reżysera�w�odtwarza-
niu�najdrobniejszych�szczegółów�nie�tyl-
ko�ówczesnego�umundurowania,�strojów�
cywilnych� ale� także� zwyczajów.� Nie-
zwykle�podobała�mi�się�postać�ks.�Sko-
rupki,�w� którą�wcielił� się� aktor� Łukasz�
Garlicki,� niestety� jako� młody� kapelan�
wojskowy�w�randze�kapitana�ginie�boha-
tersko�w�wieku�zaledwie�27�lat.�W�filmie�
oprócz�postaci� fikcyjnych�pojawiają� się�
postacie� historyczne� jak� np.:� Tadeusz�
Rozwadowski� (Marian�Dziędziel),�mar-
szałek� Józef� Piłsudski� (D.� Olbrychski),�
pułkownik� Długoszowski� (Bogusław�
Linda)� oraz� Józef� Stalin� i�Włodzimierz�
Lenin.� Film� ten� przedstawia�wielki� pa-
triotyzm� i� heroiczny� wysiłek� naszych�
przodków.�Zobaczyliśmy�wojnę�w�całej�
krasie� jej� obłędu,� absurdu� i� okrucień-
stwa.�Mieszane�uczucia�budzi�we�mnie�
kabaret,�w�którym�pracowała�Ola.�Kon-
trastowe� sceny� –z� jednej� strony� walki�
na� śmierć� i� życie� a� z� drugiej� rozrywki.�
Widocznie�jednak�ukazywały�rzeczywi-
sty� obraz� ówczesnej� Warszawy,� gdzie�
jedni�walczyli� i�ginęli�a� inni� się�bawili.�
Na�szczęście�główna�bohaterka�wstępuje�
do�Ochotniczej�Legii�Kobiet�i�z�poświę-
ceniem�pracuje�jako�sanitariuszka,�gdzie�
pod�koniec�znajduje�swojego�ukochane-

go� męża.� Zainteresował� mnie� też� fakt,�
że�w� filmie�wyraźnie�mówi� się,� iż�nasi�
kryptoanalitycy�złamali�rosyjskie�szyfry.�
Świadczy� to� o� niezwykłych� sukcesach�
Polaków�w�tej�dziedzinie�i�niewątpliwie�
pomogło�to�Marszałkowi�w�zwycięstwie�
z�nawałą�bolszewicką.�

Film� oglądaliśmy� z� zapartym� tchem.�
Szczególnie�my�–ludzie�starszej�generacji�
–czuliśmy� wielkie� wzruszenie.� Skupie-
nie�i�cisza�na�sali,�w�ciągu�dwugodzinnej�
projekcji�filmu,�świadczyło�o�przeżyciach�
naszego�pokolenia,�któremu�nie�dane�było�
uczyć�się�o� tym�na� lekcjach�historii.�Pa-
miętam,�że�już�w�podstawówce�„wbijano�
nam�do�głowy”�pieśni�i�wiersze�o�Stalinie,�
Leninie,�a�także�o�bolszewickich�taczan-
kach�wykorzystywanych�przeciwko�Pola-
kom�(widoczne�na�filmie).�Jednak�prawda�
przetrwała.�Przekazywali�ją�nam�nasi�naj-
bliżsi�a� także�uczestnicy�bitwy.�Optymi-
zmem�napawa� fakt,� że�nasze�nastoletnie�
wnuki� z� entuzjazmem� i� zrozumieniem�
przyjęły�film�a�oglądali�go�wspólnie�z�wy-
chowawcami�i�nauczycielami�historii.�Na�
lekcjach�odbywały�się�ciekawe�dyskusje.�
Jest� to�ważne�bo�dzieło�Hoffmana� speł-
nia� swą� rolę� edukacyjną,� kultu-
rotwórczą� oraz� pogłębia� polską�
tożsamość�niezbędną�w�wycho-
waniu� młodzieży� i� społeczeń-
stwa.�

Na�zakończenie�pragnę�wy-
razić� wdzięczność� organizato-
rom,�że�ułatwili�nam�–emerytom�
udział�w�tym�wzruszającym�fil-
mie.�Wyrażam�również�podziw�
dla�reżysera�J.�Hoffmana�i�jego�
załogi� ale� przede� wszystkim�
chylę� czoło� przed� bohaterami�
„cudu�nad�Wisłą”�tej�trudnej�ale�
zwycięskiej�bitwie�pod�dowódz-
twem�Marszałka�Piłsudskiego.�

Cześć�ich�pamięci!�
Do�scenerii�tego,�tak�patrio-

tycznego� filmu,� chciałam� też�
dodać�swoje�wyobrażenie�o�tych�
czasach,�które�przekazał�mi�mój�
teść�Stanisław�Kołodziejczyk�–
legionista� Józefa� Piłsudskiego�
(ten� z� karabinem� na� zdjęciu),�
który� jako� dziewiętnastoletni�
chłopak�w�1919�r.�wraz�z�dwo-

ma� kolegami,� został� zmobilizowany�
do�wojska.�Najpierw�poligon�w�Radom-
sku� na� Kowalowcu,� później� poligon�
na�Błoniach�w�Krakowie,�gdzie�tworzy-
ły� się� legiony� polskie.� Zostali� wcieleni�
do� 3�Armii� Polskiej� dowodzonej� przez�
generała�Rydza�–Śmigłego.�Na�początku�
kwietnia� 20� r.� następuje� wymarsz� pol-
skiego� wojska� na� wschód� w� kierunku�
Żytomierza�i�Kijowa.�Przed�wymarszem�
w�Krakowie�trzej�towarzysze�broni�zro-
bili� sobie� pamiątkowe� zdjęcie,� którego�
odbitkę�załączam.�25�kwietnia�rozpoczy-
na�się�polsko-ukraińska�ofensywa�na�Ki-
jów,�celem�której�było�przecięcie�marszu�
Armii�Czerwonej�Józefa�Stalina�na�Ukra-
inę.�Pod�Kijowem�za�Dnieprem�bolsze-
wicy�toczą�zacięte�boje�z�3�Armią�Polską�
wspomaganą� przez� wojsko� ukraińskie.�
Wtedy� to� legioniści� pod� dowództwem�
naczelnika�Józefa�Piłsudskiego�bohater-
sko� bronili� swoich� pozycji� w� okopach.�
Na� przedpolach� Kijowa� nad� Dnieprem�
kilkakrotnie�dochodziło�do�walki�wręcz�
na�bagnety.�Kiedy�bolszewicy�któryś�raz�
nacierali�na�okopy,�jeden�z�kolegów�te-
ścia�–Jan�Ptaszek�(ten�w�środku�na�zdję-

„My pierwsza brygada, strzelecka gromada”
Zenona Kołodziejczyk

›››
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W piątek, 25 listopada 2011 r., 
biblioteka szkolna Zespołu 
Szkół w Garnku zamieniła 

się w prawdziwe misiowe królestwo. 
Obchodzony� był� bowiem� Dzień� Plu-
szowego� Misia.� Uczniowie� przynieśli�
swoje� ulubione�maskotki,� co� pozwoli-
ło� stworzyć� wystawę� pluszowych� mi-
siów� w� bibliotece.� Przeprowadzony�
został�konkurs�plastyczny�dla�klas�I-III��
na� portret� bajkowego� misia.� Pra-
ce� uczniów� cały� czas� zdobią� szkolny�
korytarz.� W� ramach� akcji� uczennice�
gimnazjum� czytały� bajki� o� misiach�
uczniom� oddziału� przedszkolnego��

oraz� klas� I� –� III� szkoły� podstawo-
wej.� Przygotowały� pytania� do� bajek,�
które� po� przeczytaniu,� w� formie� za-
bawy� zadawały� młodszym� kolegom�
i� koleżankom.�Wśród� czytanych� bajek�
dominowały� przygody� Kubusia� Pu-
chatka.� Dzieci� poznały� też� bajkę� pt.�
„Jak� Czytuś� został� królem?”,� napisa-
ną� przez� uczennice� naszej� szkoły� Jo-
annę� Kusztal� i� Justynę� Kusztal.� Bajka��
z�przepięknymi�ilustracjami�została�wy-
słana�na�konkurs�literacko�–�plastyczny�
„Przygody� Czytusia”,� organizowany�
przez�Publiczną�Bibliotekę�Pedagogicz-
ną�w�Częstochowie.

W marcu tego roku w Zespole 
Szkół w Kłomnicach odby-
ła się II Konferencja Na-

uczycieli Matematyki. Jest to oferta 
skierowana do nauczycieli. Trzy�mie-
siące� temu� narodził� się� nowy� pomysł�
promowania� matematyki,� ukazywania�
piękna� i� funkcjonalności� tej� dziedziny�
nauki.�Tym�razem�miało�to�być�działa-
nie�skierowane�do�uczniów.�Pomysłem�
podzieliłam� się� z� panią� prof.� Grażyną�
Rygał�i�uzyskałam�pełną�aprobatę.�Roz-
poczęły�się�przygotowania�do�„Biwaku�
naukowo-sportowego� z� matematyką�
w�tle”.�Głównym�celem�naszego�przed-
sięwzięcia� było� rozwijanie� logicznego�
i�twórczego�myślenia�poprzez�działania�
praktyczne.� Organizatorzy� biwaku� to:�
Zespół� Szkół� w� Kłomnicach,� Zespół�

Szkół�w�Rzerzęczycach,�Urząd�Gminy�
Kłomnice�i�Oddział�Katowicko-Często-
chowski� Stowarzyszenia� Nauczycieli�
Matematyki.�

Przez�dwa�dni,�25�i�26�listopada�tego�
roku,� 21� uczniów�wspólnie� uczyło� się�
i� bawiło� w� Gospodarstwie� Agrotury-
stycznym� „Niezapominajka”� w� Garn-
ku.�Projekt�skierowany�był�do�uczniów�
klas� szóstych.� Zaprosiliśmy� dzieci� ze�
wszystkich�Szkół�Podstawowych�Gmi-
ny�Kłomnice�i�dwie�osoby�z�zaprzyjaź-
nionej�szkoły�w�Miedźnie.�Zajęcia�roz-
poczęliśmy�w�piątek�o�godzinie�10:00,�
a�zakończyliśmy�o�godzinie�15:00�w�so-
botę.

Dzięki� uprzejmości� i� zaangażowa-
niu�wielu�osób�program�naszego�biwa-
ku�był�bardzo�zróżnicowany�i�ciekawy.�

Dzień Pluszowego Misia promocją 
czytelnictwa w bibliotece szkolnej

Joanna Wójcik

Dzień�Pluszowego�Misia�służył�pro-
mocji�czytelnictwa�i�bardzo�podobał�się�
uczniom.

Światowy� Dzień� Pluszowego� Mi-
sia� obchodzony� jest� od� 2002� roku.�
Ustanowiono� go� w� setną� rocznicę� po-
wstania� tej� maskotki.� W� 1902� r.� pre-
zydent� Stanów� Zjednoczonych,� Teo-
dor�Roosvelt�wybrał� się�na�polowanie.�
Po� kilku� godzinach� jeden� z� towarzy-
szy� prezydenta� postrzelił� malutkiego�
niedźwiadka.� Gdy� Roosvelt� zobaczył�
małe,� poszkodowane� zwierzątko,� ka-
zał� je� uwolnić.� Jednym� ze� świadków�
tego�wydarzenia�był�dziennikarz,�który��
w� waszyngtońskiej� gazecie� „The� Wa-
shington� Post”� zamieścił� rysunek�
z�niedźwiadkiem.�Było�to�inspiracją�dla�
producenta�zabawek�i�sklepikarza,�który�
zaczął�produkować�i�sprzedawać�misia�
pod�nazwą�Teddy�Bear�(wykorzystując�
zdrobniałe�imię�prezydenta).�«

Wykład� inauguracyjny� pod� tytułem�
„Piękno� fraktali”� wygłosił� pan� pro-
fesor� Jerzy� Povstenko.� Po� wykładzie�
odbyły� się� warsztaty� integracyjne� pt:�
„Dobra� atmosfera”� i� „Twórcze�myśle-
nie”.� Podczas� pierwszych� zajęciach� ja�
pracowałam� z� dziećmi,� a� drugi�warsz-
tat�poprowadziła�pani�psycholog�Kata-
rzyna�Biela.� Dzieci� poznawały� się� na-
wzajem,� budowały� pozytywne� relacje�
i�uczyły�się�pracy�w�grupie.�Po�obiedzie�
dzieci� uczestniczyły� w� grze� terenowej�
na�świeżym�powietrzu.�Hasło�przewod-
nie�gry�brzmiało:�„Matematyka�jest�kró-
lową�nauk”,�a�udowodniała�je�wspólnie�
z�uczniami�pani�Jolanta�Czerwińska,�au-
torka�pomysłu.�Po�podchodach�zmieni-
liśmy�tematykę.�Przyjechała�do�nas�pani�
Lidia�Burzyńska-dyrektor�ZS�w�Skrzy-

„Biwak naukowo-sportowy z matematyką w tle”
Agnieszka Borowiecka

ciu)�nie�wytrzymał�nerwowo,�wyskoczył�
na�nasyp�okopu�i�zaczął�strzelać,�lecz�do-
stał�kulę�i�ranny�zmarł�na�rękach�swoich�
kolegów.� Wkrótce� armia� polska� zmu-
szona�była�do�odwrotu�z�Ukrainy,�gdyż�
w�tym�czasie�siły�sowieckie�na�Białoru-
si,�dowodzone�przez�zdolnego�Michaiła�
Tuchaczewskiego,� zmierzały� do� zdo-
bycia� Warszawy.� Stolica� Polski� była�
zagrożona.� 3� Armia� Polska� była� dzień�
i�noc�w�odwrocie.�Tabory�konne�wiozły�

sprzęt�wojenny,�a�żołnierze�około�tygo-
dnia� szli�boso,�niosąc�buty�na� ramieniu�
bo�obcierały�nogi.�Walki�obronne�opóź-
niały�odwrót.�Ubezpieczenie�zamykające�
toczyły� ciężkie� walki� z� Armią� Konną�
Budionnego.�Wojsko� polskie� z� marszu�
przystąpiło� do� obrony� Warszawy.� Po�
przegrupowaniu,� główne�uderzenie�wy-
konywała� 3�Armia.�W� rejonie�Wieprza�
i�Wisły�13�sierpnia�rozpoczęły�się�cięż-
kie� walki� pod� Radzyminem.� W� walce�

z�bolszewikami�bohatersko�walczyły�od-
działy�gen.�Józefa�Hallera�jak�również�5�
Armia�gen.�Władysława�Sikorskiego.�Do�
walki� obronnej,� porwani� patriotyzmem,�
przystępowali�cywile,�chłopi�i�młodzież�
harcerska.� Zwyciężyli!� Polska� obroniła�
swoją� świeżo� odzyskaną� niepodległość�
w�1918�r.�

Piękna� jest� historia� Polski,� szkoda�
tylko,�że�tak�bolesna.�Zrozumieć�ją�jeste-
śmy�w�stanie�tylko�My�–�Polacy.��«

›
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dlowie,� która� poprowadziła� warsztaty�
pt:� „Młody� patriota,� młody� obywatel,�
działacz� lokalny”.� W� bardzo� ciekawy�
sposób� przedstawiła� dzieciom� trudny�
temat� patriotyzmu� i� działań� społecz-
nych.� O� godzinie� 1900� znów� wrócili-
śmy�do�matematyki.�Wspólnie�z�panią�
Grażyną�Rygał�biwakowicze�uczyli�się�
logicznego� myślenia,� budując� swoją�
hodowlę�zwierząt�podczas�gry�w�„Far-
mera”.�

Pod�koniec�dnia�już�wszyscy�uczest-
nicy�biwaku�dobrze�się�znali�i�polubili.�
Wieczór�minął�nam�na�wspólnym�pląsa-
niu�i�śpiewie�z�panem�Andrzejem�Bor-
kowskim.�Na�podsumowaniu�dnia�byli-
śmy�zmęczeni,�ale�szczęśliwi.�

Drugi� dzień� biwaku� upłynął� nam�
głównie� pod� hasłem� „Nauka� i� mate-
matyka”.�Warsztaty�„Ciekawe�zadania,�
ciekawe�pomysły”�i�„Gry�dydaktyczne”�
poprowadziła�pani�profesor.�Przedstawi-
ła�dzieciom�ciekawostki�matematyczne,�
rebusy�i�gry�dydaktyczne.�Udowodniła,�
że�matematyka�to�bardzo�ciekawa�i�róż-
norodna�nauka.�Ostatnie�warsztaty�pro-
wadzone�przeze�mnie�dotyczyły�uczenia�
się.�Wspólnie� zastanawialiśmy� się� nad�
procesem� uczenia,� nie� tylko� podczas�
zajęć�szkolnych.�Niestety,�wszystko�co�
miłe�i�piękne,�szybko�się�kończy.�Nad-
szedł�czas�podsumowania�i�zakończenia�
biwaku.�Dzieci�bardzo�pozytywnie�i�cie-
pło� wypowiadały� się� o� wspólnie� spę-
dzonym�czasie.�Duża� ilość� i� różnorod-
ność�zajęć�nie�pozwoliła�im�nawet�przez�
chwilę�się�nudzić.�Największe�korzyści�
biwaku�to�nowo�poznani�ludzie�i�zawią-
zane�przyjaźnie.�

W�tym�miejscu�pragnę�podziękować�
wszystkim�Państwu,�którzy�przyjęliście�
nasze� zaproszenie� i� w� bezinteresowny�
sposób� poprowadziliście� zajęcia� pod-
czas� biwaku.� Parafrazując� słowa� pio-

senki,� dziękuję,� że� „ludzi� dobrej� woli�
jest�więcej�i�mocno�wierzę�w�to,�że�ten�
świat� nie� zginie� dzięki� nim”.� Państwa�
postawa�i�profesjonalizm�daje�dzieciom�
ze� środowisk� wiejskich� większą� szan-
sę� rozwoju.�Mogli� spędzić� czas�wśród�
rówieśników,� odkryć� własne� talenty�
i�piękno�matematyki.�

Dziękuję� pani� Wicewójt� Gminy�
Kłomnice-Wandzie� Kusztal,� Dyrekcji�
Szkół� w� Kłomnicach� i� Rzerzęczycach�
oraz� wszystkim� nauczycielom� mate-
matyki� za� przychylność� i� wspieranie�
naszego�projektu.�Dziękuję�moim�kole-
żankom�–�Ewie�Drab� i�Marzenie�Bor-
kowskiej�za�to,�że�wierzą�w�moje�pomy-
sły.�

Można� z� całą� odpowiedzialnością�
powiedzieć,�że�„Biwak�naukowo�–�spor-
towy�z�matematyką�w�tle”�osiągnął�zało-
żony�cel.�Zaangażowanie�dzieci,�a�także�
ich�uśmiech�na�twarzy�i�wdzięczność�są�
największym� i� najważniejszym� dowo-
dem�na� to,� że�podjęte�działania� są�po-
trzebne.�Na�koszulkach,�jakie�otrzymali�
wszyscy� uczestnicy� biwaku,� umieścili-
śmy�hasło,� które�w� logiczny,�matema-

tyczny�sposób�tłumaczy�cel�i�atmosferę�
naszego�spotkania:� „Szczęście� to� jedy-
na� rzecz,� która� się� mnoży,� jeśli� się� ją�
dzieli”.� Na� pytanie� postawione� przeze�
mnie� podczas� pierwszych� warsztatów�
biwaku:�„Czego�się�obawiacie�podczas�
pobytu?”� uczniowie� odpowiedzieli,� że�
„Biwak�kiedyś�się�skończy”.�Przyjecha-
li,�bo�chcieli,�przyjechali�z�pozytywnym�
nastawieniem,� dlatego� nasza� współ-
praca� i� praca� wykładowców� wszyst-
kim� dała� wiele� korzyści� i� satysfakcji.�
Dziękuję� Wam,� drodzy� uczniowie,� że�
Wasza�postawa�jest�dowodem�na�to,�iż�
warto� podejmować� takie� działania.�Na�
koniec� zostawiłam� sobie� przyjemność�
podziękowania� osobie,� która� podej-
muje� wyzwania� i� pełni� aprobuje�moje�
pomysły,� które� wspólnie� realizujemy.�
Dziękuję� pani� profesor� Grażynie� Ry-
gał.�Przez�dwa�dni�dzieliła�się�z�dziećmi�
swoją�wiedzą,�doświadczeniem,�bawiła�
się� i� sprawowała�nad�nimi�opiekę�wy-
chowawczą.�Współpraca�z�panią�to�dla�
mnie�zaszczyt�i�ogromna�przyjemność.�

Czy� będzie� następny� biwak� nauko-
wo�–�sportowy�?�Zobaczymy.��«

W dniu 4 grudnia, w nie-
dzielę, mogliśmy obejrzeć 
na deskach sceny GOK 

w Kłomnicach spektakl „Mikołaj-
ki2” w reżyserii Dawida Chybalskie-
go, do choreografii Karoliny Gonery, 
z udziałem dzieci i młodzieży z Zespo-
łu Teatralnego. Spektakl grany chary-

tatywnie Poznaliśmy piękną historię 
Świętego Mikołaja Biskupa Miry, któ-
ry czynił dobro, zwłaszcza dla dzieci 
z biednych rodzin. W�spektaklu�wystę-
puje�galeria�postaci,�wiek�zróżnicowany.�
Na� plan� pierwszy� wysuwa� się� babcia�
i�dziadek�oraz�trójka�rodzeństwa,�dziew-
czynek,�które�w�dniu�6�grudnia�czekają�

na� przyjście� Świętego� Mikołaja.� Znie-
cierpliwione�wysłuchają�bajek�czytanych�
przez�starszych,�zasypiają,�przenosząc�się�
w�świat�snów,�przez�co�spotyka�je�wiele�
przygód.�Gra�dziewczynek�jest�znakomi-
ta,� szczera,� dziecięce�głosy.�Odpowied-
nio� dopasowane� do� sytuacji� kostiumy.�
Ruch,� piosenka� dziecięca� i� świąteczna�

Mikołajki, a może na pewno Święty Mikołaj?!
Renata Krawiec
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› napawa�nas�radością.�Salę�wypełnia�miły�
nastrój�i�wspomnienia�z�dziecięcych�lat.�
Emilka�Kugiel,�Sandra�Zasępa�i�Ola�Mo-
mot� zagrały� dobrze,� cieszyły� się� z� ról�
jakie� otrzymały� jako� aktorki� amatorki.�
Dla�nich�każda�próba�była�wyzwaniem,�
starały�się�opanować�tekst�jako�pierwsze.�
Tańczą�świetnie� i�śpiewają.�Moim�zda-
niem�powinny�w�przerwach,�kiedy�zmie-
nia�się�na�oczach�widza�scenografia�(upa-
truję�tu�drugi�teatr)�po�prostu�jak�nimfy,�
lub� „duszki� „� tańczyć,� bawić� się� łapać�
za� ręce,� wypełnić� scenę.� W� spektaklu�
wiele�jest�humoru,�ale�też�zadumy�i�mą-
drych�trafnych�wypowiedzi�o�moralnych,�
etycznych�wartościach�w�życiu�człowie-
ka.�Postaci�kreowane�przez�młodzież�są�
grane�bardzo�naturalnie,�ale�też�dopaso-
wane�do� charakterów� scenicznych,�wy-
trenowani� i� zdyscyplinowani� aktorzy,�
aż�miło�patrzeć.�Zasługa�reżysera,�który�
oprócz�wystawiania�spektaklu,�sam�musi�
grać�jako�aktor,�w�dodatku�kilka�postaci�
kreuje� z� sukcesem.�Świetny� głos,� ruch,�
mimika.� Wszyscy� w� zespole� bardzo�
starają�się,�by�„dzianie”�sceniczne�doty-
czyło�wszystkich,�by�wszyscy�byli�zaan-
gażowani�w� to,�na�co�patrzą�widzowie.�
U�nich�w�spektaklu�to�z�całą�pewnością�
się�udało!�Świetne�przekupki,�doskonała�
rozmowa�na�ławeczce,�czy�przy�stoliku.�
Marta�Gonera,�Karolina�Gonera�zasługu-
ją�na�słowa�uznania.�Nicola�Zasępa�jako�

Matylda�podobała�mi�się�bardzo,�zwłasz-
cza�w�scenie�szukania�Mikołaja,�wyima-
ginowanego,�szukała�go�wzrokiem�wszę-
dzie,�zwłaszcza�na�widowni.�Rozmowy,�
które�prowadziła�z�paniczem�Mikołajem�
były�interesujące,�przy�herbatce,�przy�po-
dawaniu� płaszcza.� Przestraszona,� choć�
nie�krzycząc�budziła�swego�Pana�ze�snu.�
Jej�spokój�i�zrównoważenie�znam�od�ma-
leńkości,�przydało�się�to�teraz�w�spekta-
klu.� Prawdziwa�Matylda.�Mateusz� Rak�
jako�biskup,�jego�spokój�i�powaga�w�in-
tonacji,�i�ruchu,�chyba�ogólnie�wynikają-
ca�z�osobowości,�pozwoliła�wykreować�
przyjemną,�choć�dostojną�postać�Bisku-
pa,�ustępującego�młodszemu.�Znakomi-
cie� poprowadzona� rola,� bardzo� natural-
na.� Siostra� zakonna� również� zasługuje�
na�ocenę:�skromna,�oszczędna�w�mimice,�
ruchu�i�słowach�tak�właśnie�wypadła�Iza�
Reterska.�Żanetka�Przybyłowicz�jest�rze-
czywiście�taka�jak,�w�życiu�to�na�scenie�
spokojna� i�ma� swoje� zasady.�Choć�Ola�
Momot,� jako� jej� córka,�mimo�młodego�
wieku� nie� bardzo� się� godziła� na� takie�
wyznawane� zasady� sceniczne� i� brawo!�
Energetycznie� było� w� scenie� udającej�
jazdę� na� saniach,� doskonale.�Gratulacje�
dla� reżysera:� pięknie� dobrana� muzyka,�
doskonale�oddające�atmosferę� piosenki,�
klimat�tajemniczy�i�radosny�oddają�ukła-
dy�choreograficzne.�Sam�miód�na�trudy�
życia.�Choć�sam�spektakl�nie�jest�krótki,�

to�zawsze,�to�wszystko�działa�pozytyw-
nie�na�widza.�Nie�można�się�nudzić,�a�co�
gorsza�zasnąć.�To�dzięki�pomysłom�ru-
chu�i� tańca�ułożone�przez�Karolinę�Go-
nerę.�Magia�sceny,�gra�świateł�urokliwe�
latarenki,� skromna� scenografia,� wszyst-
kie� rekwizyty� potrzebne,� tzw.� „ograne”�
wkomponowane�w�tekst�i�grę,�wyważo-
ny�ruch�sprawiły�niewątpliwy�urok�spek-
taklu.�Grupa�integracyjna�wychowywana�
przez�lata�przez�Akcje�„Ferie”�i�„Waka-
cje”�GOK�w�Kłomnicach,�a�dziś�Zespól�
Teatralny�-�poradziła�sobie�świetnie,�ma-
cie�nagrodę:�gratulacje�i�podziękowania�
za�miłe�doznania�artystyczne�dla�nas�wi-
dzów.�Róbcie�swoje�i�jeszcze�lepiej!

P.S.� Premiera� „Mikołajek2”� odbyła�
się�w�niedzielę�4�grudnia.�Spektakl�obej-
rzało� około� 120� osób.� Święty� Mikołaj�
obdarował� paczkami� dużo� grzecznych�
dzieci.�W�poniedziałek�5�grudnia� spek-
takl�powtórzono�dla�dzieci�z�ZS�w�Garn-
ku� i� jednej� klasy� z� ZS� w� Kłomnicach�
z� obsługą�Św.�Mikołaja.� Szkoda,�że� ze�
środowiska�Kłomnic�były�nieliczne�oso-
by,�za�to�z�Rzerzęczyc,�Nieznanic,�Wit-
kowic,�Piasku.�Wdzięczność�okazujemy�
P.�Stanisławie�Woszczyńskiej�za�pomoc�
w�przygotowaniu�kostiumów�teatralnych�
oraz� scenograficzne� tło� namalowane�
przez�P.�Magdę�Kos-Jafrę�z�ZS�w�Garn-
ku.�Dziękujemy�i�Pozdrawiamy�Wszyst-
kich!�«

Na X Jubileuszowym Prze-
glądzie Zespołów Ludowych 
„Obrzędy, zwyczaje, Trady-

cje” Zespół Obrzędowy „Grusza” 
występował z obrzędem „ Zmiana 
Tajemnic różańcowych”. Piękne 
stroje, autentyczna gwara, świetna 
gra aktorska i dużo humoru, mimo 
tematyki religijnej. Spektakl� obrzę-
dowy�spodobał�się�Jury�tak�bardzo,�że�
otrzymali�I�miejsce.�Nagroda�pieniężna�
dla�zespołu� i�prowadzącej�–�p.� Janiny�
Gołdy.�Jak�miło�będzie�zamknąć�stary�
sezon�artystyczny�nowym�sukcesem.
P.S.� W� przeglądzie� wzięło� udział� 12�
zespołów.� Było� m.in.� darcie� pierza,�
młocka,�majowe,�zapusty�w�Ryczowie,�
chrzciny,� ciągnienie� kloca.� To� trady-
cje� kultury� ludowej,�więcej,� szacunek�
do�obrzędów,�zwyczajów�regionalnych�

ludowych.� Kto� piękniej� przetworzył�
tradycyjny�zwyczaj,�lub�obrzęd�ten�do-
stał�nagrodę!�

Nagrody rozdane!

Już� wiemy� kto� został� najlepszym�
recytatorem.� Odsyłam� do� Protoko-
łu� umieszczonego� na� naszej� stronie�
internetowej.� Poziom� bardzo� dobry.�
Aktorka� P.Teresa� Dzielska� wraz� z� P.�
Adamem� Hutyrą� (oboje� z� teatru� im.�
A.�Mickiewicza�w�Częstochowie)�po-
dziwiali� nasz� konkurs.�Dobrze� dobra-
ny� repertuar� i� znakomita� interpretacja�
dzieci� i� młodzieży.� Powtórzę� słowa�
jurorki:� „Na� wielu� konkursach� byłam�
i�to�w�wielkim�mieście,�ale�takiego�po-
ziomu�konkursu�nie�widziałam.�Jestem�
Oczarowana”�Nic�dodać,�nic�ująć�z�mo-
jej�strony.�Jedynie�to,�że�9�grudnia�roz-

Zwycięstwo Gruszy w Koziegłowach
Renata Krawiec

daliśmy�po�spektaklu�w�reżyserii�Dawi-
da�Chybalskiego,� nagrody� i� dyplomy.�
Wręczał�dyrektor�GOK�w�Kłomnicach�
–�P.�Leszek�Janik.�O�udziale�w�elimi-
nacjach� rejonowych� w� Regionalnym�
Ośrodku�Kultury� powiadomię� szkoły,�
prawdopodobnie�będzie�to�styczeń/luty

Przed nami:

•� kolejny�wielki�teatr�…Anioły�i�Pier-
niki�z�Konkursu�Bożonarodzeniowe-
go� 2011,� uroczyste� rozstrzygnięcie�
wraz�ze�sprzedażą�aniołów�na�rzecz�
zakupienia� paczek� żywnościowych�
dla�dzieci�z�biednych�rodzin�w�dniu�
18�grudnia,�godzina16.00

• śpiewajcie� kolędy,� by� w� styczniu�
2012�roku�wziąć�udział�w�Gminnym�
Festiwalu�Kolęd�i�Pastorałek.�Zapra-
szamy!��«

www.klomnice.pl
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Przedszkole w Rzerzęczycach już 
od kilku lat uczestniczyło w ob-
chodach Święta Drzewa. Tym 

razem po raz pierwszy przedszkolaki 
włączyły się do programu edukacji 
ekologicznej Klubu Gaja realizowa-
nego od 2003 roku. Inauguracją� tego�
przedsięwzięcia�jest�ogólnopolska�i�mię-
dzynarodowa� akcja� sadzenia� drzew� co�
roku� 10� października.� Celem� progra-
mu� jest� edukacja� dla� rozwoju� zrówno-
ważonego� i� podnoszenie� świadomości�
ekologicznej� społeczeństwa� w� zakresie�
ochrony� środowiska� oraz� zainspirowa-
nie� uczestników� do� podjęcia� lokalnych�
działań� dotyczących� sadzenia� i� ochro-
ny�drzew�w�celu�zmniejszenia�skutków�
zmian�klimatu�na�Ziemi.

Akcja�Święta�Drzewa�przeprowadza-
na�była�w�przedszkolu�w�kilku�etapach.�
Już� od� początku�września� przedszkola-
ki�regularnie�uczestniczyły�w�spacerach�
i� wycieczkach� po� zielonych� terenach�
naszej� okolicy� i� zbierały� informacje�
o� otaczającej� je� przyrodzie.� Do� obcho-
dów�Święta�Drzewa� zostali� zaproszeni:�
leśniczy�z�Nadleśnictwa�Gidle�pan�An-
drzej�Borkowski,�przedstawiciel�Urzędu�
Gminy�Kłomnice�pan�Adam�Śliwakow-
ski� reprezentujący� wydział� rolnictwa�
i� leśnictwa� oraz� gospodarki� wodnej,�
pani�Maria�Kapusta�–właściciel�Szkółki�
Drzew�i�Krzewów�Ozdobnych,�pan�Al-
fred�Kowalik�–�właściciel�Szkółki�drzew�
i�krzewów�Darkland,�dzieci�z�Oddziału�
Przedszkolnego�w�Szkole�Podstawowej�
w�Rzerzęczycach�oraz�wszyscy� rodzice�
i�opiekunowie�dzieci�przedszkolnych.

Pierwszy� etap� tego� przedsięwzięcia�
rozpoczął� się� od� zajęć� dydaktycznych,�
podczas� których� przedszkolaki� rozwią-
zywały� zagadki� przyrodnicze,� uczestni-
czyły�w�zabawach� i� grach�dotyczących�
problematyki� ekologicznej,�w� szczegól-
ności�sadzenia,�dbania�i�ochrony�drzew.�
Następnie� placówkę� odwiedził� pan� le-
śniczy.�Opowiedział�on�wiele�ciekawych�
rzeczy� o� drzewach,� krzewach,� zwierzę-
tach,� jakie� zamieszkują� nasze� lasy.�Ra-
zem�z�zaproszonym�gościem�dzieci�zbie-
rały�w�parku�liście�z�różnych�gatunków�

drzew� a� potem�pan� leśniczy� opowiadał�
ciekawostki� na� ich� temat.� Po� powrocie�
do�przedszkola�zaprezentował�dzieciom�
pokaz� multimedialny� o� lasach� Nadle-
śnictwa�Gidle�oraz�zaprosił�ich�do�przy-
jazdu�i�uczestnictwa�w�trasie�widokowej�
nadleśnictwa.�Na�zakończenie�spotkania�
pan� leśniczy� przekazał� przedszkolakom�
sadzonki�sosen.

Kilka� dni� później� dzieci� udały� się�
na�wycieczkę�do�Szkółki�Drzew�i�Krze-
wów�Ozdobnych.�Przewodnikiem�po�tej�
przepięknej� Krainie, nie� pierwszy� już�
raz,�była�pani�Maria�Kapusta.�Jako�wła-
ścicielka�zna�ona�każde�drzewko,�krzew,�
stare� jak� i� nowe� nasadzenia.� Pokazała�
dzieciom� gaj� jarzębinowy,� przyniosła�
jadalne� kasztany� i� przekazała� na� akcję�
piękny�okaz�świerka,�kolorowe�przyrod-
nicze�zakładki�do�książek�oraz�broszurki�
tematyczne.� Przedszkolaki� odwdzięczy-
ły�się�i�wręczyły�wykonaną�pracę�o�jesie-
ni.�Kolejnym� gościem,� który� odwiedził�
przedszkole,� był� pan� Adam� Śliwakow-
ski.�On� także� opowiedział� przedszkola-
kom,� jakie� okazy� przyrodnicze� najczę-
ściej� można� spotkać� na� terenie� gminy,�
gdzie� są� posadzone� najstarsze� drzewa�
i� jakie� rozległe� są� tereny� zieleni� w� tej�
okolicy.� Pan� Adam� przywiózł� ze� sobą�
kawałek� chorego,� zaatakowanego�przez�
szkodniki� drzewa,� więc� przedszkolaki�

mogły�dokładnie�przyjrzeć�się� temu,�co�
się� wewnątrz� niego� dzieje.� Po� rozmo-
wie�i�podziękowaniach,�wszyscy�wyszli�
przed� budynek� przedszkola� i� posadzili�
wspólnie� podarowane� na� rzecz� przed-
szkola� drzewa.� Przedszkolaki� podlały�
nasadzenia�i�obiecały�doglądać�je�i�dbać�
o�nie�przez�cały�rok.

Zaproszenie� do� wspólnych� działań�
proekologicznych� przyjęła� także� szkol-
na� zerówka.� Podczas� spotkania� w� par-
ku� dzieci� zebrały� różnorodne�materiały�
przyrodnicze�i�ułożyły�z�nich�przyrodni-
cze obrazki.

W�kolejnym�tygodniu�przedszkolaki��
wspólnie� z� nauczycielami� i� pracowni-
kami�przedszkola�wykonywały�na�placu�
przedszkolnym�prace�porządkowe,�przy-
gotowujące�rośliny�do�nadejścia�kolejnej�
pory� roku� -� zimy.�Wszyscy� z� zapałem�
grabili�opadłe�liście,�znosili�je�na�kompo-
stownik�i�obsypywali�róże,�zabezpiecza-
jąc�je�przez�śniegiem�i�mrozem.

W� ramach� realizacji� tego� programu�
w�przedszkolu�pojawiło� się� także�ogło-
szenie�o�akcji�Zbieraj makulaturę, ratuj 
konie.�Dzieci�wspólnie�z�rodzicami�zgro-
madzili� stos� makulatury.� Dochód� z� jej�
sprzedaży�zostanie�przekazany�na�konto�
Klubu�Gaja,�z�przeznaczeniem�na�pomoc�
i�ratowanie�koni.

�Pomysł�przyłączenia�się�do�akcji�Klu-
bu�Gaja�był�dla�wszystkich�uczestników�
miłym� i�pożytecznym�doświadczeniem.�
Podjęte� przez� przedszkole� działania�
przysłużą� się� środowisku� przyrodnicze-
mu�oraz�zainspirują�innych�do�podejmo-
wania�podobnych,�lokalnych�działań�do-
tyczących�inicjatyw�proekologicznych.�«

„Święto Drzewa” w Przedszkolu 
w Rzerzęczycach

Sylwia Janusiak
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W prowadzonej przeze mnie 
filii bibliotecznej organi-
zuje „Spotkania bajkowe” 

w każdy poniedziałek o godz. 16:00, 
a ostatnio również w środy o godz. 
16: 00.� Dzieci� biorące� udział� w� tych�
spotkaniach� bardzo� dobrze� się� bawią.�
Czytamy�bajeczkę�lub�opowieść,�a�po-
tem�malujemy�do�niej�ilustracje�i�oma-

wiamy�zawarte�w�niej�przesłanie.�Dzie-
ci�bardzo�trafnie�oceniają�dobro�i�zło.�

Bardzo�aktywnie�od�kilku�miesięcy�
pomaga�mi�w�organizacji� i�prowadze-
niu� tych� zajęć� uczeń� klasy� II� gimna-
zjum�Bartłomiej� Ledwan.� Jest� bardzo�
zaangażowany.�Dzieci�go�bardzo�lubią.

Wspólnie�w� drugiej� części� spotka-
nia�bawimy�się�w� różne�zabawy:�głu-

chy�telefon,�kalambury,�roz-
wiązujemy� zagadki,� rebusy�
i� labirynty.� Bawimy� się� też�
przy�muzyce�w�gorące�krze-
sła,�polecenia�i�inne�zabawy.�
A�ostatnio� korzystamy� z� in-
ternetu,� bo� placówka� ostat-
nio� otrzymała� nowy� sprzęt�
w�tym�zakresie.�Na�zajęciach�
panuje�miła� atmosfera� i� jest�
bardzo�wesoło.

Ostatnio� mieliśmy� w� bi-
bliotece� imprezę� andrzejko-

wą.�Wróżyliśmy�w� różne�wróżby,� la-
liśmy�wosk� przez� klucz.�A� na� koniec�
był� poczęstunek� i� cukierki� z� dobrymi�
wróżbami.�Była�fajna�zabawa.

Ponadto� dzieci� w� mojej� filii� mają�
bardzo� bogaty� księgozbiór� do� wypo-
życzania�w� zakresie� literatury� pięknej�
oraz� w� zakresie� literatury� popularno-
naukowej.�Mogą� przychodzić� w� wol-
nym� czasie,� aby� spotkać� się� z� kolegą�
lub�koleżanką,�aby�pograć�w�warcaby,�
bierki,�domino�oraz�skorzystać�z�inter-
netu.�W� bibliotece� jest� ciepło� i� przy-
jemnie�można�spędzić�wolny�czas.

Serdeczne�zapraszam�do�odwiedza-
nia�placówki�tak�dzieci�jak�i�młodzież�
oraz�dorosłych.�Na�pewno�każdy�znaj-
dzie� lekturę� dla� siebie.�Mamy� bardzo�
dużo�ciekawych�nowości.

Biblioteka�czynna:�pon.�10-18.�wt.�
8-16,� śr.� 10-18,� czw.� 8-14,� pi.� 8-16.�
Tel.�Kont.�668�136�150.

Parasolowa „Piętnastka”!
 Małgorzata Gonera

Jak ten czas leci! Już po raz pięt-
nasty gościnne progi szkoły 
w Witkowicach tłumnie prze-

kroczyli uczestnicy XV RAJDU PA-
RASOLOWEGO, który odbył się 26 
listopada 2011r. Ta�cykliczna�impreza�
turystyczna� jest� organizowana� przez�
Szkolne� Koło� Krajoznawczo-Tury-
styczne� z� Witkowic.� Pomocy� organi-
zacyjnej�i�finansowej�udzielili:�Oddział�
Regionalny� PTTK� w� Częstochowie,�
Urząd� Miasta� w� Częstochowie� Wy-
dział�Kultury,� Promocji� i� Sportu� oraz�
Starostwo�Powiatowe�w�Częstochowie.�

W�tym�roku�przygotowaliśmy�dwie�
trasy:� Lipicze� -Pustkowie� Kłomnic-
kie� -�Kłomnice� -�Golgota� -�Nieznani-
ce�-�Witkowice�oraz�Adamów�-�Niwki�
-�Witkowice.�Opiekunami�tras�byli:�p.�
Aldona�Siemińska�(ZS�Witkowice),�p.�
Małgorzata� Raźniak� (ZS� Kłomnice),�

p.�Patrycja�Burzyńska�(ZS�Skrzydlów)�
i�p.�Jarosław�Poroszewski�(ZS�Witko-
wice).�Na�metę�wszyscy�dotarli� nieco�
zmęczeni,� ale� z� uśmiechami� na� twa-
rzach.� Tu� czekał� na� gości� turystycz-
ny�przysmak�-�pieczona�kiełbaska.�Po�
krótkim� odpoczynku� uczniowie� byli�
gotowi� do� sprawdzenia� swoich� umie-
jętności�w� licznych,� nie� tylko� paraso-
lowych� konkurencjach.� Każdy� mógł�
zaprezentować� się� w� wybranej� przez�
siebie� dziedzinie.� Przygotowaliśmy�
konkursy�sprawnościowe,�które�cieszy-
ły� się� ogromnym� zainteresowaniem.�
Nie�mogło�też�zabraknąć�konkursu�pla-
stycznego.�W�tym�roku�uczniowie�ry-
sowali� andrzejkowe�parasole,�bowiem�
pora� ku� temu� była� odpowiednia.� Jury�
wybrało� też� najzabawniejszy� parasol.�
Do� tego� konkursu� parasole� są� wcze-
śniej�przygotowywane�przez�uczestni-

ków.�W�poprzednich� rajdach�„rywali-
zowały”�ze�sobą�parasole�ekologiczne�
i� jesienne.� Omnibusik,� czyli:� „wiem,�
że� nic� nie� wiem”� to� teścik,� z� którym�
chętnie� zmierzyła� się� liczna� grupa�
uczniów.� Zwycięzcy� wszystkich� kon-
kursów�otrzymali� atrakcyjne� nagrody.�
Corocznie� odbywa� się� również� tury-
styczna� loteria� fantowa,� która� cieszy�
się� niesłabnącym� zainteresowaniem.�
Na�zakończenie�uczestnicy�wpisali�się�
do�kroniki�turystycznej.�

Tego� typu� imprezy�-� rajdy,�marsze�
na� orientację,� wycieczki� krajoznaw-
cze� -� są� doskonałą� formą� aktywnego�
wypoczynku.�Poprzez�piesze�wędrów-
ki� uczniowie� poznają� bliższą� i� dalszą�
okolicę,� potrafią� posługiwać� się�mapą�
czy�kompasem.�Wspólne�wyjazdy�uła-
twiają� też� nawiązywanie� kontaktów�
koleżeńskich� i� turystycznych� między�
członkami�SKKT�z�innych�szkół.�

Serdecznie�dziękujemy�wszystkim,�
którzy�pomogli�nam�w�organizacji�XV�
Rajdu� Parasolowego.� Zapraszamy� za�
rok!�«

Małgorzata Smolarczyk

Spotkania z bajką w filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Garnku

www.klomnice.pl
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��I�miejsce-�Mateusz�Buca
��II�miejsce-�Dominik�Wołek
��III�miejsce-�Mateusz�Migdał
Kategoria OPEN
��I�miejsce-�Mateusz�Mizgała
��II�miejsce-�Mateusz�Mielczarek
��III�miejsce-�Bartłomiej�Łudczak.

Zdobywcy� pierwszych� miejsc�
otrzymali�pamiątkowe�puchary�a�pozo-
stali�dyplomy�i�upominki.

Dziękujemy� wszystkim� sportow-
com�za�udział�w�turnieju.�Zapraszamy�
do�udziału�w�kolejnych�edycjach�Tur-
nieju�Tenisa�Stołowego.

Fundacja�na�rzecz�dzieci�i�młodzie-
ży�„Otwórzmy�serca�dla�dzieci”�oprócz�
promowania�zdrowego�stylu�życia,�zaj-
muje�się�także�organizowaniem�pomo-
cy�dla�dzieci,�zarówno�w�sensie�finan-
sowym�jak�i�psychologicznym.�W�tym�
celu�w�roku�szkolnym�2010/2011�prze-
prowadzone� zostały� programy� profi-
laktyczne�zarówno�dla�uczniów�szkoły�
podstawowej�jak�i�gimnazjum.

Ich� zadaniem� było� uświadomienie�
uczniom,�jak�radzić�sobie�z�niebezpie-
czeństwami�czyhającymi�we�współcze-
snym�świecie�np.�narkotykami.�Zwró-

Fundacja na rzecz dzieci i mło-
dzieży „Otwórzmy serca dla 
dzieci” działająca przy Zespo-

le Szkół w Rzerzęczycach ma na celu 
wspieranie fizycznego rozwoju dzie-
ci, propagowanie zdrowego stylu ży-
cia. Jako alternatywę dla siedzenia 
przed telewizorem proponuje się 
dzieciom aktywny sposób spędzania 
wolnego czasu. W� dniu� 05� listopada�
2011� r.� odbył� się� na� terenie� Zespołu�
Szkół�w�Rzerzęczycach�Turniej�Teni-
sa�Stołowego,�w�którym�uczestniczyli�
uczniowie,� absolwenci� a� także� goście�
spoza�gminy�Kłomnice.�Walka�była�za-
cięta�a�nad�prawidłowym�przebiegiem�
rywalizacji�czuwał�nauczyciel�wycho-
wania�fizycznego�p.�Piotr�Pindych.
Turniej� odbywał� się�w� trzech� katego-
riach�(kl.�IV-VI�S.P.,�I-III�Gimn.,�kat.�
OPEN)�a�ostateczny�werdykt�wyglądał�
następująco:
Kategoria Szkoła Podstawowa, kl. 
IV-VI
��I�miejsce-�Aleksandra�Politańska
��II�miejsce-�Patrycja�Plewińska
��III�miejsce-�Ilona�Wołek
Kategoria Gimnazjum, kl. I-III

Jak już informowałam wcześniej 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kłomnicach bierze udział w II 

rundzie Programu Rozwoju Biblio-
tek. Z tegoż Programu otrzymaliśmy 
w listopadzie 4 zestawy komputero-
we wraz z oprogramowaniem oraz 
urządzenia wielofunkcyjne /druko-
wanie, skanowanie, kopiowanie/. 
Instalacji� sprzętu�w�dniach�9-10� listo-
pada� dokonała� Firma� TALEX� z� Po-
znania�przy�współudziale� informatyka�
z�Urzędu�Gminy.�I�tak�Filie�bibliotecz-
ne�w�Garnku, Rzerzęczycach, Skrzy-

Internet w Gminnej Bibliotece Publicznej
Barbara Charaziak

dlowie i Zawadzie zyskały� dostęp�
do� Internetu. Zgodnie� z�wytycznymi�
Programu� korzystanie� z� Internetu� jest�
bezpłatne�i�służy�wzmocnieniu�roli�in-
formacyjnej�i�społecznej�mieszkańców�
gminy.

Pracownice�Filii�uczestniczą�w�pię-
ciu� jednodniowych� szkoleniach� infor-
matycznych� zorganizowanych� przez�
Bibliotekę� Wojewódzką� zaplanowa-
nych�na�lata�2011-�2012.
Tematyka�szkoleń�to:
-� obsługa� sprzętu� oraz� podstawowego�
oprogramowania�dostarczonego�do�bi-

blioteki
-� podstawy�doradztwa�dla� użytkowni-
ków�biblioteki�w�zakresie�korzystania�
ze�sprzętu,�oprogramowania�i�Internetu
-�podstawy�bezpieczeństwa�w�sieci.

Zapraszam� użytkowników� naszej�
gminy� do� korzystania� z� bezpłatnego�
Internetu� w� godzinach� urzędowania�
poszczególnych� placówek� bibliotecz-
nych.

Jeden� użytkownik� może� pracować�
na�komputerze�do�1�godziny�(z�zastrze-
żeniem,�że�nikt�nie�czeka�w�kolejce).�«�

cono�też�uwagę�na�potrzebę� tolerancji�
wobec�ludzi.�W�ramach�propagowania�
zdrowego� stylu� życia� organizowane�
były�wyjazdy�na�basen,�które�cieszyły�
się�dużym�zainteresowaniem�uczniów.�
Zakupiono� też� sprzęt� sportowy,� co�
ułatwiło� zorganizowanie� gminnego�
turnieju� sportowego� dla� uczniów� klas�
I-III.

Aby� fundacja� mogła� wypełniać�
swoje�zadania,�potrzebne�są�na�to�fun-
dusze.� Pozyskujemy� je� z� realizacji�
gminnych� projektów.� Ludzie� dobrej�
woli� wpłacają� na� konto� fundacji� 1%�
podatku,�za�co�serdecznie�dziękujemy.

W� czerwcu� wspólnie� z� Radą� Ro-
dziców� zorganizowany� został� festyn�
szkolny,�dochód�z�niego�również�zasilił�
konto�fundacji.

�Od�listopada�do�szkoły�w�Rzerzę-
czycach�można�przynosić�makulaturę.�
Uzyskane�w�ten�sposób�pieniądze�będą�
przekazane�na�potrzeby�chorego�chłop-
ca�z�terenu�gminy�Kłomnice.�

Została� też� zorganizowana� zbiórka�
szkła�białego.�Te�akcje�potrwają�przez�
cały�rok�szkolny.�«

Turniej tenisa stołowego w Rzerzęczycach
Ewa Makles, Anna Sztuka

W bibliotece fajne jest.
Możesz czytać to co chcesz.

Są romanse i horrory. 
Czytasz zdrowy oraz chory.
Do poduszki masz lekturę. 

Zdobywasz wiedzę i kulturę.
Z książką możesz podróżować,

Liczyć gwiazdy i gotować.
Książka twoim przyjacielem!
Jest ich tutaj bardzo wiele.

Biblioteki więc nie mijaj!
Zawsze wchodź i wybieraj!

Serdecznie zapraszam «
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W dniu 13.11.2011r. na strzel-
nicy pneumatycznej Ze-
społu Szkół w Kłomnicach 

miały miejsce rozgrywki: turniej 
strzelecki sołectw i zawody strzeleckie 
młodzieży gimnazjalnej.

Organizatorem� było� Stowarzysze-
nie� na�Rzecz�Rozwoju�Gminy�Kłom-
nice.�Patronat�nad�zawodami,�rozegra-
nymi� z� okazji�Święta� Niepodległości,�
objął�wójt�Gminy�Kłomnice� p.�Adam�
Zając.

W niedzielę 4 grudnia na Hali 
Sportowej w Kłomnicach 
odbył się II Turniej Ha-

lowy Futsalu Oldbojów o Puchar 
Wójta Gminy Kłomnice. Do udziału 
w turnieju zaproszono 6 drużyn, nie-
stety w sobotę organizatorzy otrzy-
mali informację, iż drużyna z Dan-
kowa z powodów zdrowotnych nie 
będzie mogła przyjechać do Kłomnic 
i dlatego drużyna z Kłomnic podzie-
liła się na dwie drużyny. Udział�w�tur-
nieju�mogli�wziąć�zawodnicy�urodzeni�
w�roku�1977�i�starsi.�W�trakcie�turnieju�
rozegrano�15�meczów�w�systemie�każ-
dy� z� każdym,�gdzie� jeden�mecz� trwał�
10�minut,�o�tym�kto�zostanie�zwycięz-
cą� turnieju� decydowała� największa�
ilość�zdobytych�punktów.�Każdy�mecz�
rozgrywany�był�na�wysokim�poziomie�
i� z� przyjemnością� można� było� popa-
trzeć� na� zaangażowanie� oraz� jakość�
gry� poszczególnych� drużyn.� Na� tur-
nieju�mieliśmy� zaszczyt� gościć�Wójta�
Gminy�Kłomnice�pana�Adama�Zająca,�
przedstawicieli� zarządu� klubu� Unia�
Świerklaniec�oraz�prezesa�GLKS�Gmi-
na� Kłomnice.� Poniżej� przedstawiamy�
wyniki�poszczególnych�meczów.
1.�JRG�2�–�Kłomnice�B�0:1
2.�Koniecpol�–�Unia�Świerklaniec�1:2
3.�Kruszyna�–�Kłomnice�A�0:3
4.�JRG�2�–�Unia�Świerklaniec�0:2
5.�Koniecpol�–�Kruszyna�4:1
6.�Kłomnice�A�–�Kłomnice�B�0:0

7.�JRG�2�–�Kruszyna�7:1
8.�Koniecpol�–�Kłomnice�A�0:0
9.�Unia�Świerklaniec�–�Kłomnice�B�0:2
10.�JRG�2�–�Kłomnice�A�0:2
11.�Kruszyna�–�Unia�Świerklaniec�0:1
12.�Koniecpol�–�Kłomnice�B�3:1
13�Kłomnice�A�–�Unia�Świerklaniec�1:3
14�JRG�2�–�Koniecpol�1:2
15.�Kruszyna�–�Kłomnice�B�2:2
Końcowa� tabela�wyglądała� następują-
co:
1.�Unia�Świerklaniec�–�12�pkt
2.�Koniecpol�–�10�pkt
3.�Kłomnice�A�–�8�pkt
4.�Kłomnice�B�–�8�pkt
5.�JRG�2�w�Częstochowie�–�3�pkt
6.�Kruszyna�–�1�pkt

Zwycięzcami� turnieju� została� dru-
żyna� Unii� Świerklaniec,� drugie� miej-
sce�zajęła�drużyna�z�Koniecpola,�trze-
cie� i� czwarte� miejsce� zajęły� drużyny�
z�Kłomnic�o�końcowym�miejscu�zade-
cydowała�ilość�zdobytych�i�straconych�
bramek,� piąte� miejsce� zajęli� strażacy�
z� JRG� 2� w� Częstochowie,� a� ostatnie�
miejsce�zajęła�drużyna�z�Kruszyny.�

Najlepszym�strzelcem�turnieju�oka-
zał� się�Mariusz�Bobrowski� z�Koniec-
pola,� najlepszym� bramkarzem� został�
Paweł� Kępa� z� Kłomnic.� Serdecznie�
dziękujemy�za�przybycie�w�to�niedziel-
ne�przedpołudnie�do�Kłomnic�wszyst-
kim�drużynom,�a�także�panu�sędziemu�
turnieju�panu�Tomaszowi�Gęsiarzowi.�

Wyniki�rywalizacji�drużyn�sołeckich:�
I� miejsce� –� Zdrowa� (Ariel� Dąbrowski,�
Anna�Kubik,�Grzegorz�Kuban,�Rafał�Ma-
tusiak)�–�186�pkt.,�II�miejsce�–�Kłomnice�
(Marcin� Janik,� Stanisław� Matuszczak,�
Janusz�Sambor,�Kamil�Terka)�–�168�pkt.,�
III�miejsce�–�Chorzenice�(Jarosław�Poro-
szewski,�Kamil�Zyzik,�Tomasz�Zyzik)�–�
161�pkt.,� IV�miejsce�–�Witkowice�(148�
pkt.),�V�miejsce�–�Adamów� (120�pkt.),�
VI� miejsce� –� Konary� (114� pkt.),� VII�
miejsce�–�Zawada�(89�pkt.),�VIII�miejsce�

Listopadowe strzelanie
Jarosław Poroszewski

II Halowy Turniej Futsalu Oldbojów

Adam Równiak

Nasz reprezentnt 
Polski

Artur Raźniak

Bardzo miła wiadomość dotar-
ła do nas z siatkarskich par-
kietów, były uczeń Zespołu 

Szkół w Konarach Mariusz Wacek 
został reprezentantem Polski kade-
tów w piłce siatkowej. Mariusz jest 
zawodnikiem klubu DELIC–POL 
Norwid. Obecnie� jest� uczniem�Szko-
ły�Mistrzostwa� Sportowego� w� Spale.�
W�tej�szkole�znajdują�się�młodzi�siat-
karze�z�całej�Polski.�«

–� Rzerzęczyce� (84� pkt.).� Do� punktacji�
zaliczano�wyniki� trzech�najlepszych�za-
wodników�z�drużyny.

W� turnieju� gimnazjalnym� uczest-
niczyły� dwie� drużyny� z� Gimnazjum�
w� Kłomnicach,� ćwiczące� pod� kierun-
kiem�p.�Roberta�Owczarka.�Zwyciężyli�
reprezentanci�klasy�II�gimnazjum�–�Łu-
kasz�Bitner,�Roman�Cisowski,�Sebastian�
Krzemiński,�Paweł�Zatoń�(119�pkt.).�Za�
nimi� uplasowali� się� uczniowie� klasy�
I�gimnazjum�–�Jakub�Gonera,�Krzysztof�
Juszczyk,�Kamil�Terka�(42�pkt.).�

Puchary� i� dyplomy� zwycięskim�
drużynom� wręczyły:� zastępca� wójta�
p.� Wanda� Kusztal� i� dyrektor� Zespołu�
Szkół�w�Kłomnicach�p.�Barbara�Kano-
niak.�«

Mariusz Wacek
Wzrost: 198, waga: 87,
zasięg z wyskoku do ataku: 335,
zasięg z wyskoku do bloku: 317,
specjalność: środkowy

www.klomnice.pl
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W niedzielę, 27.11.2011 r. 
w hali sportowej Zespo-
łu Szkół w Kłomnicach 

odbyła się IV edycja Mikołajko-
wego Turnieju Sołectw w halo-
wej piłce nożnej o puchar Wójta 
Gminy Kłomnice. Organizatorami�
imprezy� byli:� Stowarzyszenie� „Jed-
ność� w� działaniu”� z/s� w� Zawadzie�
oraz� K.S.� „Warta”� Zawada.� Osta-
tecznie� udział� w� turnieju� wzięło� 14�
reprezentacji� sołectw� z� naszej� gmi-
ny:� Adamów,� Chorzenice,� Lipicze,�
Nieznanice,� Skrzydlów,� Zberezka,�
Rzerzęczyce,�Śliwaków,�Witkowice,�
Zdrowa,�Rzeki�Wielkie,�Karczewice,�
Garnek� oraz� wspólna� reprezentacja�
Zawady/Pacierzowa.�Cały�turniej�był�
swoistym� hołdem,� oddanym� zmarłe-
mu�kilka�dni�wcześniej�Dominikowi,�
zawodnikowi�„Warty”�Zawada.�Dru-
żyna�Zawady/Pacierzowa�grała�w�ko-
szulkach�ze�zdjęciem�Dominika.

W� czasie� turnieju� rozegrano� 32�
mecze� „punktowane”� oraz� dodatko-
wo� mecz� piłki� nożnej� kobiet� Warta�
Zawada� –� Watra� Gidle� oraz� mecz�
„Przyjaciele�Dominika”� -�Warta�Za-
wada.�Zaprezentowano�pokaz�freesty-
le�w�wykonaniu�2�„żonglerów”�z�gru-
py� „R-Style”� a� barwnym� akcentem�
był� Mikołaj� częstujący� uczestników�
słodyczami�(przez�chwilę�„pomagał”�
również� bramkarzowi� „Warty”!).�

W�ramach�projektu:�„Mapa�Zasobów�
i�Potrzeb�–�Pierwszym�Krokiem�Roz-
woju�Sołectwa”�realizowanego�przez�
Gminny�Ośrodek�Kultury�w�Mykano-
wie�zaprezentowana�została�wystawa�
fotografii�pt.�„Zawada�dzisiaj”,�którą�
przygotował� Paweł�Wilk� –� animator�
projektu.

Zwycięzcą� IV� Turnieju� Mikołaj-
kowy�Sołectw�o�puchar�Wójta�Gmi-
ny� Kłomnice� została� drużyna� połą-
czonych� sołectw�Zawada/Pacierzów,�
którzy�w�finale�pokonali�Rzerzęczyce�
3:1.� Niespodzianką� turnieju� okazała�
się�drużyna�Adamowa,�która�zdobyła�
III�miejsce,� pokonując� reprezentację�
Rzek� Wielkich� 3:0!� Trzy� pierwsze�
drużyny�otrzymały�z�rąk�wójta�gminy�
Kłomnice� p.� Adama� Zająca� pamiąt-
kowe� puchary� i� dyplomy.� Nagrody�
i� statuetki� otrzymali� również:� naj-
lepszy� bramkarz,� najlepszy� zawod-
nik� oraz� najlepszy� strzelec� turnieju.�
Pamiątkowe�puchary� otrzymali� rów-
nież:�odchodzący�z�drużyny�„Warty”�
Zawada� bramkarz� Damian� Pietrzyk�
oraz� „odkrycie� roku”,� czyli� Jakub�
Posak.

Klasyfikacja�końcowa�IV�Turnie-
ju� Mikołajkowego� w� halowej� piłce�
nożnej�sołectw�o�mistrzostwo�Gminy�
Kłomnice:
1.�Zawada/Pacierzów,� 2.�Rzerzęczy-
ce,�3.�Adamów,�4.�Rzeki�Wielkie

Krystian Gala� (Zawada/Pacierzów)�
-�najlepszy�zawodnik�turnieju�
Hubert Maciąg�(Zawada/Pacierzów)�
-�najlepszy�bramkarz�turnieju
Damian Wiewióra (Adamów)�-�naj-
lepszy�strzelec�turnieju�(11�bramek)
Nagrody� ufundowane� przez� firmę�
Agressiva�otrzymali:
-�Damian�Wiewióra�(Adamów),
-� Hubert� Maciąg� (Zawada/Pacie-
rzów),
-�Adam�Kowalik�(Rzerzęczyce).
Klasyfikacja�najlepszych�strzelców:
11 Wiewióra Damian (Adamów)
6�Tkaczyk�Marek�(Rzerzęczyce)
5�Kukla�Marcin�(Zawada/Pacierzów)
4�Franc�Andrzej�(Adamów)
Dec�Hubert�(Chorzenice)
3�Aleksandrowicz�Łukasz�(Chorzeni-
ce)
�Wroński�Szymon�(Garnek)
�Gala�Krystian�(Zawada/Pacierzów)
�Wilk�Paweł�(Zawada/Pacierzów)
Zainteresowanych� dokładnym� prze-
biegiem� turnieju� odsyłam� na� stronę�
www.kswartazawada.futbolowo.pl.�
Dziękujemy� władzom� gminy� oraz�
sponsorom� za� wsparcie� finansowe�
i�organizacyjne�i…�do�zobaczenia�za�
rok!�«

IV Turniej Mikołajkowy Sołectw 
o puchar Wójta Gminy Kłomnice

Marian Szyszka

W dniu 26 listopada 2011 
roku na Hali Sportowej 
w Kłomnicach odbył się 

Turniej Piłki Nożnej Oldbojów Po-
wiatowego Zrzeszenia LZS w Często-
chowie. W turnieju udział potwier-
dziło 6 drużyn, niestety na miejsce 
dotarły tylko trzy zespoły, które re-
prezentowały następujące Gminy: 
Mykanów, Starcza, Kłomnice.

Uroczystego� otwarcia� turnieju� do-

Oldboje z Kłomnic najlepsi w powiecie
Adam Równiak

konał�pan�Krzysztof�Smela�-�Przewod-
niczący�Powiatowego�Zrzeszenia�LZS�
w�Częstochowie.�

Drużyna� z� Kłomnic� wygrała� oby-
dwa�swoje�mecze�i�po�raz�drugi�z�rzędu�
wygrała�rywalizacje�oldbojów�w�piłce�
nożnej�w�powiecie�częstochowskim.�
Wyniki� poszczególnych� meczów� wy-
glądały�następująco:
Starcza�–�Kłomnice�1:4�
Mykanów�–�Starcza�2:1�

Kłomnice�–�Mykanów�5:0
Klasyfikacja�końcowa:
1.�Kłomnice�-�6�pkt�
2.�Mykanów�-�3�pkt�
3.�Starcza�-�0�pkt

Najlepszym� graczem� turnieju� wy-
brano� Zbigniewa� Grzyba� ze� Starczy.�
Najlepszym�bramkarzem�został�Paweł�
Kępa� z� Kłomnic.� Najlepszym� strzel-
cem� turnieju� został� Andrzej� Franc�
z�Kłomnic.�«
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Pigułka
Janina Chrząstek

Kiedy�spotykam�znajomych
O�zdrowie�najpierw�pytam
I�nic�nowego�nie�słyszę
Chorego�człowieka�witam.

Nie�o�finansach,�czy�stroju,
Apetyt�stał�się�nieważny,
Bo�tyle�chorób�w�człowieku,
Że�dietę�ma�prawie�każdy.

O�starszych�ludziach�tu�piszę,
Lecz�takich�wcześniej�znałam,
O�tym,�że�biorą�pigułki
Przeważnie�nie�słyszałam.

A�teraz�–�wielkie�nieba,�
�

Co�się�ze�zdrowiem�dzieje?
Bez�leków�żyć�się�nie�da
I�niech�się�nikt�nie�śmieje.

Jedne�pilnują�serca,
Inne�się�głową�zajmują
I�coraz�więcej�i�więcej
Lekarze�ich�wypisują.

Aż�wreszcie�złości�się�człowiek
-�Do�licha�z�pigułką�piątą!
Tylko�nie�wie�co�zrobić
Z�tą�ósmą�i�dziesiątą…

A�gdyby�nie�pigułka?
Dziękuje�człowiek�jej�skrycie,
To�ona�mu�przedłuża
Piękne,�wspaniałe�życie.

Listopad, 2011

Witam. Jakiś czas temu od-
wiedzając pierwszego 
listopada grób mojej ro-

dziny na warszawskim cmentarzu 
Powązki zwróciłem uwagę na sąsied-
ni, całkowicie zaniedbany, niemal 
niewidoczny nagrobek. Zgodnie�z�tra-
dycyjnym�zwyczajem�chciałem�zapalić�
na�nim�znicz,�ale�wcześniej�wraz�z�żoną�
i�synem�usunęliśmy�z�płyty�wieloletni�
mech,� wydłubaliśmy� ziemię� z� wyry-
tych�w�kamieniu�liter�i�wtedy�okazało�
się,�że�w�miejscu�tym�został�pochowa-
ny�naczelnik�poczty�w�Kłomnicach�Jan�
Szmitkowski.� Jak� możecie� Państwo�
odczytać� z� załączonych� zdjęć,� zmarł�
on�11�grudnia�1911� roku�w�wieku�46�
lat�(za�niecały�miesiąc�minie�więc�100�
lat� od� tego� momentu!).� Próbowałem�
znaleźć�w�Internecie�jakieś�informacje�

na� jego� temat� i� wyjaśnienie� dlaczego�
został�pochowany�samotnie�w�Warsza-
wie,�ale�bez�skutku.�Może�ktoś�z�Pań-
stwa� będzie� w� stanie� zaspokoić� moją�
ciekawość?

pozdrawiam
�

Janusz Machowski
Klaudyn, koło Warszawy
email: jmachow@wp.pl

Jeśli ktoś z Czytelników będzie po-
siadał jakąkolwiek wiedzę na temat 
†Jana Szmitkowskiego bardzo prosimy 
o kontakt z redakcją, za co z góry dzię-
kujemy.

Redakcja

List do redakcji

28�listopada 2011 roku w Zespo-
le Szkół w Kłomnicach odbył 
się Gminny Turniej Piłki Ko-

szykowej Dziewcząt. Do rywalizacji 
przystąpiły reprezentacje z sześciu 
gimnazjów, które po losowaniu zosta-
ły podzielone na dwie grupy. Po�roz-
grywkach�grupowych�drużyny�z�dwóch�
pierwszych�miejsc�z�każdej�grupy�przy-
stąpiły�do�rozgrywek�finałowych.

Wyniki turnieju:
Grupa A   

Witkowice� -� Rzerzęczyce���� 10:5
Witkowice� -� Konary� � � 4:17
Rzerzęczyce�-� Konary� � � 8:3
� � �
I�miejsce�� -� Konary�
II�miejsce� -� Rzerzęczyce�
III�miejsce� -� Witkowice�

Grupa B   

Zawada� � -� Skrzydlów����8:8
Zawada� � -� Kłomnice� 16:2
Skrzydlów� -� Kłomnice� 10:4
I�miejsce�� -� Zawada�
II�miejsce� -� Skrzydlów�
III�miejsce� -� Kłomnice�

I półfinał

Zawada�� –� Rzerzęczyce��
21:2

II półfinał

Konary� –� Skrzydlów� �
10:6

Mecz o III miejsce

Rzerzęczyce�–�Skrzydlów�� 14:6

Mecz o I miejsce

Zawada� �–� Konary� � � 21:10

Tabela końcowa:

I�miejsce�� -� Zawada
II�miejsce� -� Konary
III�miejsce� -� Skrzydlów
IV�miejsce� -� Rzerzęczyce
V�miejsce� -� Kłomnice,�Witkowice

Gimnazjum� w� Zawadzie� reprezen-
towały:� Luiza� Musiał,� Weronika� Pi-
wowarczyk,� Andżelika� Turek,� Sylwia�
Rogalska,�Klaudia�Dróżdż,�Paulina�Mi-
siewicz,�Dominika�Szymańska,�Iza�Śli-
wakowska,�Justyna�Gała,�Justyna�Boro-
wik,�Ewelina�Kowalik.

Gimnazjum�w�Zawadzie� i�w�Kona-

rach� będą� brać� udział� w� rozgrywkach�
powiatowych.�Następne�zawody�sporto-
we�odbędą�się�15�grudnia�w�Zawadzie�i�
będzie�to�Turniej�Szkół�Podstawowych�
w�piłce�koszykowej�dziewcząt.�«

Artur Raźniak

Gimnazjada 2011/2012
www.klomnice.pl



Spektakl „Mikołajki2” w GOK Parasolowa „Piętnastka”!

Spotkania z bajką w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Garnku

„Biwak naukowo-sportowy 
 z matematyką w tle



Turniej strzelecki sołectw 

IV Turniej Mikołajkowy Sołectw o puchar Wójta Gminy Kłomnice

Kłomnicka drużyna Olbojów

Paweł Bartosz Wrona
Urodził się 16.10.2011r. 
Ważył 3300g, mierzył 54cm. 
Mieszka z rodzicami Kata-
rzyną i Cezarym w Rzerzę-
czycach.

Kamil Bruś
Urodził się 9.10.2011r.
Ważył 4200g, mierzył 60cm. 
Mieszka z rodzicami Moni-
ką i Cezarym w Zawadzie.

Adam Mikołaj Wochal
Urodził się 20.07.2011r.
Ważył 3800g i mierzył 57 cm. 
Mieszka z rodzicami Eweli-
ną i Rafałem oraz siostrzycz-
ką Anią w Kłomnicach.

Jeśli w Waszej rodzinie przy-
szło na świat dziecko, po-
chwalcie się Czytelnikom  na-
szej lokalnej gazety.  Zdjęcia 
wraz z krótkim opisem proszę 
przesyłać na pocztę e-mail: 
gazeta@klomnice.pl 

Nasze 
 słoneczka

11 listopada  - Turniej Niepodległości


