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Szkoła XXI wIeku - czy taką jeSteśmy?

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych 
w Tuczępach jako – zarządzający i organizujący 
życie szkolne zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa oświatowego, strateg, pracodawca, 
osoba sprawująca nadzór, prowadzący kontrolę 
zarządczą, przewodniczący rady pedagogicznej, 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę 
pracy, reprezentujący szkołę na zewnątrz, me-
nadżer dbający o finanse placówki, infrastruktu-
rę budynku szkoły i jego otoczenia, animator in-
spirujący i współorganizujący szkolne inicjatywy, 
nauczyciel i wychowawca, przewodniczący ko-
misji egzaminacyjnej oraz Kadra Pedagogiczna 
– dbają o wszechstronny rozwój uczniów, wspie-
rają każde dziecko, aby wzrastało w atmosferze 
poczucia własnej wartości, tolerancji, akceptacji 
i szacunku, aby wyrosło na człowieka wartościo-
wego, szanującego tradycje, obyczaje i poglądy 
innych.  Aby osiągnąć powyższe  razem z  Kadrą 
Pedagogiczną owocnie współpracujemy z naj-
ważniejszymi sojusznikami – RODZICAMI oraz  
z instytucjami wspomagającymi pracę dydak-
tyczno – wychowawczą szkoły, z Organem Pro-
wadzącym, Radą Gminy we wszystkich obsza-
rach jej działalności.

Kadra Pedagogiczna naszej szkoły posiada 
wymagane kwalifikacje, jednak chętnie i nie-
ustannie doskonali swoją wiedzę i umiejętności 
w szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznych 
WDN, zdobywa kolejne stopnie awansu zawo-
dowego, realizując podstawę programową pro-
wadzi zajęcia ciekawie, efektywnie, metodami 

dostosowanymi do możliwości i predyspozycji 
intelektualnych, dającymi szansę wszystkim 
uczniom zdobycia wiadomości i umiejętności, 
gwarantujących naukę na kolejnych szczeblach 
edukacji z sukcesem. Zgodnie z przepisami pra-
wa oświatowego prowadzi - monitoring realizacji 
podstawy programowej, ewaluacje (praktyczne 
badanie oceniające) wybranych obszarów pra-
cy szkoły, pomoc psychologiczno - pedagogicz-
ną dla uczniów, realizację dodatkowych godzin  
z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, realizację go- 
dzin z projektów unijnych, opracowuje wewnę- 
trzne dokumenty statutowej działalności pracy 
szkoły oraz sprawozdania semestralne z reali-
zacji wszelkich działań dydaktyczno – wycho- 

wawczych w szkole. Sumiennie, z dużą odpowie-
dzialnością prowadzi nadzór nad bezpieczeń-
stwem dzieci w szkole, na wycieczkach oraz na 
basenie. Ogrom pracy i działań nauczyciela we 
współczesnej szkole, również w naszej  jest do 
prawdy bardzo duży, to nie jest 18 godzin pracy 
jak powszechnie się uznaje, ale o wiele więcej.

Nasza szkoła dzięki wyżej wymienionym 
działaniom – prowadzonym przez dyrektora 
szkoły, kadrę pedagogiczną, rodziców, nie jest 
anonimowa, kreuje swój wizerunek środowisku 
lokalnym i nie tylko min. poprzez: udział i prezen-
towanie twórczości artystycznej uczniów w uro-
czystościach i  akademiach szkolnych, gminnych 

Współczesna szkoła przestała być jedynie miejscem przekazywania wiedzy, stała się zakładem pracy,  elementem dynamicznie rozwija-
jącego się rynku usług edukacyjnych. Rozwój szkoły opiera się na kardynalnej zasadzie ciągłości i zmiany. Na przechodzeniu od niższego do 
wyższego poziomu jej kultury organizacyjnej i efektywności osiągania celów zewnętrznych, dotyczących kształcenia i wychowania uczniów 
oraz celów wewnętrznych związanych z zaspakajaniem oczekiwań i potrzeb pracowników oraz jej klientów – uczniów i rodziców. Czy taką 
szkołą jest Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach?  

Pierwszoklasiści ze swoją wychowawczynią Panią Elżbietą Pałką w otoczeniu Władz Gminy, Ks. Kanonika, Rodziców i Kadry Pedagogicznej.

Dyrektor Grażyna patrzałek wyróżniła za doprowadzenie szkoły do użyteczności i estetycznego wyglądu na nowy rok 
szkolny 2013-14: E. Bień, B. Pietrzyk, J. Ochnickiego, A. Grochowską, D. Lech i J. Jaskółę oraz podziękowała Wójtowi 
Gminy Markowi Kaczmarkowi za owocną współpracę.
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W dniach 17-19 września 2013 r. w Świę-
tokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  
w Modliszewicach miałem okazję uczestniczyć  
w spotkaniu roboczym Naukowego Zespołu 
Konsultacyjnego przy Programie Inwestycyj-
no-Naukowym  Rzędów. Uczestnicy spotkania  
pracowali nad projektem, który będzie się te-
raz nazywał Świętokrzyski Park Odnawialnych 
Źródeł Energii - Tuczępy-Rzędów, gdyż obej-
mie powstanie w gminie Tuczępy bioelektrow-
ni, elektrowni wiatrowej, słonecznej, wodnej  
i w przyszłości geotermalnej. Według profesora 
Popczyka z Politechniki Śląskiej w Gliwicach to 
unikatowy na skalę kraju projekt realizowany 
przez prywatnych inwestorów, naukę i samo-

SzaNowNI 
PaŃStwo!

rząd lokalny. Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko 
przedstawiła wyniki badań z poletek doświad-
czalnych znajdujących się na terenie naszej 
gminy. Inwestor generalny Marek Kurtyka wrę-
czył stypendium mieszkającej w naszej gminie 
studentce inżynierii środowiska w AGH Kraków  
z gwarancją zatrudnienia w bioelektrowni. 

W ostatnim czasie ogłoszono trzy przetargi 
na inwestycje:
1) Przydomowe oczyszczalnie ścieków w miej-

scowościach Chałupki, Dobrów, Góra, Grzy-
mała, Jarosławice, Niecieslawice, Niziny, 
Rzędów, Sieczków, Wierzbica całość projektu 
to kwota blisko  4 000 000,00 zł. Na reali-
zację tego zadania Gmina pozyskała środki 

zewnętrzne z PROW na lata 2007-2013  
w wyskości ok. 50% wartości.

2) Ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz własnych Gminy Tuczępy rozpocznie 
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej w Nizinach. Całkowita wartość 
projektu to ponad 4 000 000,00 zł przy 70 % 
dofinansowaniu ze środków FRKF.

3) Dla amatorów tenisa ziemnego, a tacy w na-
szej gminie są, zrealizowane zostanie zada-
nie polegające na przebudowie kortu teniso-
wego o nawierzchni z trawy syntetycznej na 
placu za Szkołą Podstawową w Tuczępach. 
Inwestycja dofinansowana jest w ok.70% ze 
środków zewnętrznych PROW na lata 2007-
2013. 

Na koniec chciałbym złożyć wszystkim na-
uczycielom i pracownikom oświaty z naszej gminy 
najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej: wytrwałości i cierpliwości w pracy  
z dziećmi, zaangażowania i oddania służbie, 
jaką jest praca pedagoga, udanej współpracy  
z rodzicami oraz rozwoju na każdym etapie 
awansu zawodowego.

Wójt Gminy Tuczępy
Marek Kaczmarek

i powiatowych; sukces uczniów na sprawdzianie 
po szóstej klasie; obecność w naszej szkole  
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; udział ucz- 
niów w różnego typu konkursach szkolnych  
i pozaszkolnych – zakończonych w większości 
z sukcesem; promowanie działalności pracy 
szkoły i jej sukcesów w prasie lokalnej, powia-
towej, w gazetce i radiowęźle szkolnym, a także 
na stronach www gminy i szkoły; udział uczniów 
w różnego typu akcjach charytatywnych; organi-
zowanie wycieczek turystyczno krajoznawczych 
– żywych lekcji dydaktyczno – wychowawczych; 
współpracę z instytucjami wspomagającymi 
jej statutową działalność, a w szczególności  
w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
uczniów; pomocy materialnej rodzinom dzieci 
znajdujących się w trudnej, czasem losowej sy-
tuacji rodzinnej czy tez życiowej; opracowywa-
nie  i realizację projektów unijnych poszerzają-
cych ofertę edukacyjną szkoły;  wreszcie dbanie  
o obiekt szkolny i jego otoczenie. 

W roku szkolnym 2012/13 w ramach 
dbałości o stan przydatności, funkcjonalności  
i bezpieczeństwa czy też wymogów sanitarno 
– zdrowotnych wykonano min.: modernizację 
oświetlenia na parterze i na sali gimnastycznej, 
remont zaplecza sali gimnastycznej – dzięki 

któremu urządzono szatnię dla dziewczynek oraz 
pomieszczenie na radiowęzeł szkolny, remont 
schodów do kuchni szkolnej, remont głównego 
wejścia do szkoły, gabinet pielęgniarki szkolnej, 
doposażono i przemeblowano bibliotekę szkolną, 
malowanie dwóch klas na piętrze, malowanie 
całego zaplecza sportowego sali gimnastycznej, 
malowanie korytarza z klatkami schodowymi na 
parterze, malowanie 18 drzwi na parterze i w za-
pleczu sportowym, malowanie dwóch klas przed-
szkola, rozdzielenie ścianką  dwóch pomieszczeń 
przedszkola, wyposażenie w nowe meble przed-
szkole, wymianę prawie wszystkich blatów ławek 
szkolnych, urządzenie nowej pracowni kompu-
terowej, doposażenie szkoły w pomoce dydak-
tyczne,  nowe rolety w dwóch klasach na piętrze  
(w sali komputerowej i matematycznej), me-
chaniczną wentylację i brodzik w łazienkach, 
drewnianą obudowę centralnego ogrzewania  
i grawitacyjną wentylację w szatni szkolnej, mo-
dernizację monitoringu, instalację sieci radio-
węzła ze wzmacniaczem i głośnikami na piętrze, 
parterze i sali gimnastycznej, uszczelnienie ogro-
dzenia szkoły betonowymi płytami, doposażenie 
kuchni szkolnej w zmywarkę, taboret gazowy, 
piec konwekcyjny, patelnie do smażenia w dużych 
ilościach, utylizację 65 kg środków chemicznych 
niebezpiecznych dla zdrowia i życia dzieci oraz 

56 kg sprzętu elektronicznego, uporządkowanie 
magazynku obok szatni z dużej ilości starego 
sprzętu i nieużytecznych pomocy dydaktycznych, 
uporządkowanie zaplecza kotłowni szkolnej,  
z której wywieziono 10 olbrzymich worków zbęd-
nych, starych, popsutych, już odpisanych ze 
stanu szkoły różnego rodzaju sprzętu i pomocy 
dydaktycznych, wymianę uszkodzonych szyb  
z dwóch pomieszczeń klasowych i na klatce 
schodowej, kilkukrotne pomalowanie drewno-
chronem i lakierobejcą placu zabaw.

Wracając do pytania zawartego w tytule 
można odpowiedzieć: oczywiście, że NIE – jesz-
cze dużo  nam brakuje, aby stać się Szkołą XXI 
wieku. Rzetelną i sumienną pracą będziemy dążyć 
do osiągnięcia tego celu: dzień po dniu, tydzień 
po tygodniu, miesiąc po miesiącu itd. Wszelkie 
działania podejmowane w ZPO w Tuczępach mu-
szą służyć jego realizacji, aż ten cel kiedyś osią-
gnie cała społeczność szkolna. Do tego konieczna 
jest niezbędna wiedza, mądrość życiowa, zgodna  
i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli 
i rodziców, Organu Prowadzącego, uczniów, oraz 
ludzi wspomagających pracę i rozwój jakościo-
wy, a także organizacyjny naszej szkoły.                                

Grażyna Patrzałek  -  
Dyrektor ZPO w Tuczępach

Strona internetowa Szkoły: www.zpotuczepy.edupage.org
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(zdj. 7)

czaS ucIeka ….. wIeczNośĆ czeka.
Tak szybko mij a czas. Już jesień, październi-

kowy wieczór. Kolejny raz modliłem się. Przesu-
wałem w dłoni paciorki różańca, mówiłem słowa 
i rozważałem tajemnice Jezusa, Maryi. To też 
moje tajemnice – moje radości i smutki. To moje 
światło i duchowa moc w pielgrzymce przez zie-
mię do chwały nieba. 

Byłem dziś na cmentarzu. Tym razem 
w mojej rodzinnej parafi i. Zaniosłem kwiaty – 
znak piękna i życia. Umarłym? Nie. Zapaliłem 
znicz – światło, czyli życie. Umarłym? Też nie. 
ŻYWYM! 

,,Zdało się oczom głupich, że pomarli, 
a oni żyją”. Mdr. 3,2 

Ja wierzę, że ONI ŻYJĄ. Wiem i codziennie 
widzę jak przemij a czas i ten świat, który Bóg 
stworzył z nicości. Wiem też, że człowieka Bóg 
stworzył z MIŁOŚCI. On, Pan Życia nie zabiera 
życia, ale przemienia je. Po doczesnym ziemskim 
życiu chce bym żył w wieczności. Syn Boży, Jezus 
Chrystus nie przyszedł – jak sam mówił – za-
bij ać, ale ożywiać. On pragnie, by ,,owce” miały 
życie i miały je w obfi tości – bo KOCHA. 

Ks. bp. Józef Zawitkowski prosi nas: 
,,…. Jeśli staniesz nad grobem matki, ojca, 

nauczyciela, gdy w zadumie wspominasz imiona 
tych, którzy nas uprzedzili to pomyśl, ile to jesz-
cze człowiekowi trzeba, by stać się nowym czło-

,,Pamiętajcie, że to życie tutaj na ziemi 
jest drogą i tylko drogą, i niczym więcej, bo 
CZŁOWIEK JEST STWORZONY NIE DLA ZIEMI, 

ALE DLA NIEBA”. 
                                         Bł. Jan Paweł II 

wiekiem. Załatw jeszcze swoje sprawy z ludźmi, 
bo jak się z nimi spotkasz w niebie? Naucz się 
jeszcze Bogu zawierzyć wszystko i to całym ser-
cem, bo nie będziesz miał życia w sobie. Naucz 
się jeszcze kochać Boga całym życiem, bo cóż 
będziesz robił w niebie? I nie ustań w drodze, bo 

zbierze nas Bóg ze wszystkich krańców ziemi. 
I rozraduje się pustynia, i zakwitnie pole, i przyj-
dziemy na świętą górę z radosnym śpiewem 

i szczęściem na twarzach, i tam się spotkamy, 
i stanie się niebo”. 

Przemij a ten świat i przemij a człowiek i nie 
zatrzymamy czasu. „Czas ucieka – wieczność 
czeka”. Przyjmij  i spełnij  prośbę ks. bp. Józefa 
i jak Hiob ufaj: 

„Lecz ja wiem; Wybawca mój żyje
na ziemi wystąpi jako ostatni.

Potem me szczątki skóra odzieje
I ciałem swym Boga zobaczę”.   
                            Hi 19, 25-26

,,Bądźcie gotowi odpowiedzieć Bogu, któ-
ry was wzywa, byście zajęli miejsce przygoto-

wane od wieków dla was”. 
Bł. Jan Paweł II 

Ks. Janusz 

Wszystkim Pracownikom Oświaty 
z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej 
pragnę złożyć najlepsze życzenia 
wielu sukcesów zawodowych, 

satysfakcji i dumy z wykonywa-
nej pracy, zdrowia i wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i rodzinnym. 
Życzę też, by Wasz codzienny trud wkładany 
w przekazywanie uczniom wiedzy i kształtowanie 

pozytywnych społecznych wzorców przyniósł 
jak najlepsze owoce i był doceniony.

 Szczególne życzenia i podziękowania kieruję 
do moich Koleżanek Nauczycielek – 
Redaktorek „Głosu Gminy Tuczępy” 

i wszystkich współpracujących 
z nami Nauczycieli. Dziękuję za Wasz trud, 

mądrość i wrażliwość, za oddanie, zaangażowanie 
i cierpliwość. Bez Waszej pracy nie byłoby 

tej gazety. 

Redaktor Naczelny 
Anna Stępień

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
serdeczne życzenia 

zdrowia, energii i wytrwałości, 
wielu sukcesów zawodowych, 

spełnienia obranego celu oraz tego, 
aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji 

i społecznego uznania -
Wszystkim Pracownikom Oświaty

składa 
Wójt Gminy - Marek Kaczmarek 

i Rada Gminy Tuczępy
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SeSje RaDy GmINy

(zdj. 1)

SKĄD PRZYCHODZIMY, DOKĄD ZMIERZAMY?

Góra - w „Zapiskach sądowych wojewódz-
twa sandomierskiego” pod datą 1407 widnieje 
nazwa „de Gora” i są to pierwsze znane dotąd 
zapiski odnoszące się do wsi Góra w naszej 
gminie. Jej nazwa pochodziła od ukształtowania 
terenu. 

Wieś tą wymienia również w swoich kro-
nikach Jan Długosz – kronikarz, polski historyk, 
ojciec polskiej historiografi i, duchowny, geograf 
i dyplomata, wychowawca synów Kazimierza Ja-
giellończyka. Początkowo uczył się w szkole pa-
rafi alnej w Nowym Korczynie, a następnie studio-
wał w Akademii Krakowskiej. Jego najsłynniejsze 
dzieło „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa 
Polskiego” zawiera informacje na temat wsi Góra. 
Według niego wieś należała do rodziny Pruskich 
(Jan Pruski), a następnie do rodziny Mrożków, 
która przekazała część swoich gruntów pleba-
nowi w Tuczępach. W początkach XVI wieku jej 
właścicielami była rodzina Lubańskich, o czym 
miałby świadczyć zapis z 1529 roku. Według spi-
sów poborowych (czyli rejestrów obiektów, pod-
danych czy ziemi, od których właściciele płacili 
podatek) z 1579 roku we wsi mieszkało siedmiu 
kmieci z rodzinami na trzech i pół łanach ziemi, 
cztery rodziny zagrodników i dwóch komorników. 
Na przełomie XVI i XVII wieku wieś należała do 
rodziny Chyckich. 

W dokumentach sądowych zanotowano 
sprawę z roku 1598 między proboszczem Tuczęp 
Zygmuntem Wieleckim i właścicielem Góry Janem 
Chyckim. Skąd problem? Otóż właściciel Tuczęp 
Stanisław Dimitrowski (XVI w) zmienił wyznanie 
na kalwinizm i wygonił księdza katolickiego zaj-
mując jego grunty. Tuczępy stały się wówczas 
ośrodkiem kalwinizmu. Żona Stanisława nie 
podzielała poglądów męża i tuż po jego śmierci 
sprowadziła w 1595 r. księdza katolickiego – 
Zygmunta Wieleckiego – oddając mu w 1597 r. 
część gruntów. Jednak nie wszyscy właściciele 
wyrazili chęć oddania ziem, stąd seria procesów 
sądowych, z których pierwszy odbył się właśnie 
w 1598 r. W XVII wieku właścicielami była rodzi-
na Komornickich – Jan i jego synowie - Paweł 
i Jan. W wyniku III rozbioru Polski (1795 r.) Góra, 
podobnie jak teren całej gminy znalazła się w za-
borze austriackim, a w 1809 roku - w  Księstwie 
Warszawskim utworzonym w 1807 roku przez 
Napoleona Bonaparte. 

W 1827 roku we wsi było 11 domów i 74 
mieszkańców. Ślady przeszłości odzwierciedlają 
przydrożne krzyże na postumentach: (zdj1.) - 
krzyż bez daty i napisu, na postumencie z cegieł 
oraz drugi (zdj.2 i 3) z napisem: „Boże błogosław 

„Na SkRawku zIemI właSNej IStNIejemy. 
co o NIej wIemy? czy Na PewNo wIemy?”

nam. Fundatorowie krzyża tego włościanie wsi 
Góra. 1902” na postumencie kamiennym.  Z roz-
mowy z mieszkanką Góry dowiedziałam się, że 
krzyż bez napisu, na postumencie zbudowanym 
z cegieł powstał najprawdopodobniej w latach 
dwudziestych XX wieku (ok 1923-1926). Jego 
fundatorem miałby być p. Krawczyk, który był 
właścicielem małej cegielni, wyrabiając i sprze-
dając cegły. Swój obecny wygląd krzyż zawdzięcza 
mieszkańcom wsi, którzy go odbudowali i nieco 
przebudowali. Pierwotnie miał szerszą podstawę. 
Drugi krzyż (z napisem) decyzją Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2013 

roku został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabyt-
ków – informacja na podstawie rozmowy z pra-
cownikiem Urzędu Gminy odpowiedzialnym m.in. 
za ewidencję zabytków.                                                                                                                        

Również z rozmowy z mieszkanką Góry 
dowiedziałam się, że p. Krawczyk – właściciel 
cegielni z lat 20-tych XX wieku był pradziadkiem 
Sławomira Zielińskiego - polskiego prezentera, 
dziennikarza telewizyjnego, menedżera mediów, 
absolwenta Politechniki Wrocławskiej. W latach 
80-tych XX w. związanego z radiową Trójką. 
W stanie wojennym prowadził wieczorne wydania 
Dziennika Telewizyjnego. W latach 1998-2004, 
w okresie prezesury Roberta Kwiatkowskiego był 
dyrektorem TVP1, kierował zespołami „Wiadomo-
ści”, „Teleexpressu” i „Panoramy”, sprawował 
funkcję redaktora naczelnego Dyrekcji Progra-
mów Informacyjnych TVP. W latach 2007-2009 
pełnił funkcję dyrektora programowego telewizji 
TVS „Silesia”. 12 lipca 2011 r. Zarząd Telewizji 
Polskiej powołał go na zastępcę dyrektora TVP 
Polonia. 

To budujące, że człowiek mający korzenie 
w naszej gminie zajmuje tak wysokie stanowisko 
w mediach. To również potwierdzenie dla naszej 
młodzieży, że wytrwałe dążenie do celu, skutkuje 
jego osiągnięciem, i że od nas samych zależy ile 
w życiu zdołamy zdobyć. 

Historia Góry, podobnie jak innych miej-
scowości gminy, wymaga wnikliwych studiów 
i badań. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś pochyli się 
nad nią i wzbogaci prezentowane obecnie infor-
macje.

Źródła:
• http://tuczepy.pl/
• http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awo-

mir_Zieli%C5%84ski_(dziennikarz)
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Regestr_poborowy
• Rozmowa z mieszkanką Góry
• Rozmowa z pracownikiem UG Tuczępy.

Zofi a Kańska

(zdj. 2) (zdj. 3)
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„a jeśLI komu DRoGa otwaRta Do NIeBa,  
tym co SłuŻą ojczyŹNIe”

Myśl Jana Kochanowskiego przyświecała uroczystości, która odbyła 
się 14 lipca 2013 r. w Tuczępach. Obejmowała ona odsłonięcie i poświę-
canie tablicy symbolizującej mogiłę ks. mjr Jana Francuza - kapelana 
wojny 1920 i 1939 r.

Ks. mjr Jan Francuz urodził się 26.12.1894 r. w Jarosławicach w gmi-
nie Tuczępy. Tu spędził dzieciństwo i pobierał nauki na dworze Malewskich 
w Jarosławicach i Szkole Podstawowej w Tuczępach. Szczególnie zapisał 
się w parafii Strożyska w okresie międzywojennym, gdzie organizował ży-
cie społeczne i kulturalne, zakładał organizacje służące ludziom, m.in. 
OSP, Kasę Stefczyka, Kółko Rolnicze, Koło Teatralne. Powołany do służby 
wojskowej w 1939 r., pełnił ją do momentu przekroczenia granicy rumuń-
skiej 17.09.1939. Więzień obozu jenieckiego na Węgrzech, w Austrii i obo-
zów koncentracyjnych: Buchenwald i Dachau, gdzie zginął 17.09.1942 r.

Staraniem jego siostrzeńca i chrześniaka Jana Jakubika oddany zo-
stał mu należny hołd. Na uroczystość zostało zaproszonych wielu gości, 
przybyli m.in. członkowie jego rodziny, przedstawiciele IPN z Warszawy 
i Kielc, księża, władze samorządowe, delegacje szkół i OSP, jak również 
operatorzy z Łódzkiej Szkoły Filmowej.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem Pocztów Sztandarowych: 
Urzędu Gminy Tuczępy, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Po-
litycznych Koła nr 4 w Tuczępach (pozostający pod opieką Gimnazjum  
w Jarosławicach), Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jarosławi-
cach, Szkół Podstawowych z Tuczęp i Nizin, Liceum z Pińczowa oraz OSP 
z Pińczowa i Gminy Tuczępy, spod Urzędu Gminy do Kościoła pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Tuczępach. Tu odbyła się uroczysta msza św. w intencji ks. 
mjr Jana, z udziałem chóru parafialnego. Po mszy św. w pochodzie pro-
wadzonym przez zastęp zuchów i harcerzy ze SP Niziny i Tuczępy wszyscy 
udali się na cmentarz parafialny, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęce-
nie tablicy symbolizującej mogiłę. Odsłonięcia dokonali: Krystyna Majka 
(siostrzenica ks. Jana), Jan Jakubik (siostrzeniec i chrześniak ks. Jana) 
oraz Wójt Gminy Marek Kaczmarek. Delegacje złożyły kwiaty. Jan Jakubik 
zabierając głos wyraził serdeczne podziękowania Wójtowi i społeczności 
Gimnazjum w Jarosławicach za pielęgnowanie pamięci o jego wuju.

Kolejny punkt uroczystości to program artystyczny przygotowany przez 
uczniów Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarosławicach, 
pod kierunkiem Zofii Kańskiej, nawiązujący do życia i działalności ks. 

Jana Francuza. W scenkach, w których występujący uczniowie ubrani byli  
w stroje z czasów ks. Jana, pojawiały się epizody w postaci Jego naro-
dzin, dzieciństwa, pracy duszpasterskiej w okresie pokoju i wojen. Całość 
niczym cudzysłów z wycinka historii narodu, zamykały piosenki w wyko-
naniu postaci symbolizujących anioły, które towarzyszyły temu człowie-
kowi od narodzin po śmierć. Wspaniałym uzupełnieniem akademii była 
wystawa zdjęć i dokumentów z życia ks. mjr Jana Francuza, oraz miejsc 
pamięci o Nim. Zaproszeni goście otrzymali broszury informacyjne z Jego 
życiorysem.

Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych  
i nagród dla Anity Buczyńskiej i Patryka Bławata - uczniów klasy II b Gim-
nazjum w Jarosławicach oraz ich opiekunowi Beacie Lech przez Wójta 
Marka Kaczmarka, za zdobycie II miejsca w ogólnopolskim konkursie histo-
rycznym w ramach projektu edukacyjnego „ Mistrz i uczeń – wychowanie  
w II RP” Napisali oni pracę na temat ks. mjr Jan Francuza, aktualnie są po 
warsztatach w Łódzkiej Szkole Filmowej i kręcą etiudę, która walczyć będzie  
o zwycięstwo 27 listopada 2013 w Warszawie podczas gali finałowej.

„Przedstawienie wywarło na mnie ogromne wrażenie, stwierdziłam,  
że powiedziane zostało absolutnie wszystko” - powiedziała jedna z za-
proszonych osób. „Bardzo dziękuję za wspaniałą oprawę uroczystości 
poświęconej mojemu wujowi” - to słowa Krystyny Majka. „Dziękuję, że 
pamiętacie” - tak wyraziła swoje odczucia ze łzą w oku jej córka. Tak, pa-
miętamy, bo dana nam pamięć, bo naszym obowiązkiem jest zapisywać 
historie, które umykają historykom i dbać, by człowiek z numerem obozu 
koncentracyjnego miał swoje imię i swoje miejsce w historii Małej i Dużej 
Ojczyzny.

„Bez jednej kropli nie ma oceanu, bez historii jednego człowieka nie 
ma historii narodu” powiedział prowadzący uroczystość Marcin Opozda 
i jest to najtrafniejsza odpowiedź na pytanie dlaczego winniśmy pamięć 
tym, którzy walczyli za nasz kraj.

Uroczystość przygotował Komitet Organizacyjny w składzie: Jan Ja-
kubik, Marek Kaczmarek, Piotr Molendowski, Stanisława Stolarska, Gra-
żyna Patrzałek,  Anna Stępień, Marcin Opozda i Zofia Kańska.

Zofia Kańska

„ILeŻ to PRacy I moDLItwy w uPRawĘ RoLI  
włoŻyĆ tRzeBa ŻeBy mIeĆ Na StoLe  

Na BIałym oBRuSIe śwIeŻy BocHeN cHLeBa”
Mieszkańcy Gminy Tuczępy 25 sierpnia 

2013r. uroczyście podziękowali za tego-
roczne plony podczas Dożynek Gminnych. 
Słoneczna pogoda sprawiła, że Święto Plo-
nów zgromadziło wielu uczestników cele-
brujących obrzęd. 

Rozpoczęło się ono uroczystym przemar-
szem uczestników spod budynku Urzędu Gminy 
do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. 

Jana Chrzciciela w Tuczępach, gdzie odbyła 
się dziękczynna Msza Św. w intencji rolników, 
koncelebrowana przez ks. Janusza Marca- pro-
boszcza parafii Kargów, ks. Jana Seweryna- 
proboszcza parafii Niziny oraz ks. kan. Piotra 
Nowakowskiego- proboszcza parafii Tuczępy  
i poświęcono dożynkowe wieńce.

Po dotarciu barwnego korowodu na plac 
przy Urzędzie Gminy, oficjalnego otwarcia Do-

żynek dokonał Wójt Gminy Marek Kaczmarek 
dziękując rolnikom za ich ciężką, całoroczną 
pracę i witając wszystkich przybyłych tego dnia 
gości na wspólne świętowanie. Starostowie 
Dożynek Renata Zientarska z Jarosławic oraz 
Jan Żal z Chałupek przywitali Wójta-Gospoda-
rza Dożynek bochnem chleba upieczonym z te-
gorocznych plonów, który został przez niego po-
dzielony i rozdany mieszkańcom. Uroczystość 
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zaszczycili swoją obecnością: Starosta Buski- 
Jerzy Kolarz, przedstawiciel Państwowej Straży 
Pożarnej w Busku-Zdroju – Robert Bujny, Radni 
Rady Powiatu:  Zofia Guz, Zbigniew Zioło, Ro-
bert Gwóźdź,   Andrzej Lipka ze Świętokrzyskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Jan Galus 
- członek Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolni-
czej w Kielcach, dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko 
- członek Naukowego Zespołu Konsultacyjnego 
przy Programie Inwestycyjno-Naukowym „Rzę-
dów” oraz prof. Stefan Kukiałka - specjalista 
górnictwa odkrywkowego - emerytowany pra-
cownik Akademii Górniczo-Hutniczej, Wójtowie 
gmin Gnojno oraz Szydłów, przedstawiciele 
okolicznych zakładów przemysłowych,  prezesi 
stowarzyszeń i instytucji z terenu Gminy Tuczę-
py, sołtysi, radni Gminy Tuczępy z Przewodni-
czącym Jackiem Wilkiem na czele, oraz licznie 
przybyli mieszkańcy.

Po przywitaniu gości nastąpiły przemó-
wienia okolicznościowe, w których podkreśla-
no trud pracy rolnika, która pozostaje zawsze  
w zgodzie z tym, co dobre i z tym, co uczciwe, 
dlatego Dożynki są ważnym i dobrym miejscem 
na spotkanie z rolnikami.  Nie mniej ważne

jest podtrzymywanie tradycji dla następ-
nych pokoleń. Następnie odbył się konkurs 
wieńców dożynkowych przygotowanych przez 
mieszkańców sołectw. Prezentacjom wieńców 

towarzyszyły okolicznościowe przyśpiewki  
i tańce.

Właśnie ten konkurs był bodaj najważniej-
szą częścią Dożynek. Do rywalizacji stanęło 
pięć wieńców  wykonanych przez mieszkań-
ców  wsi Jarosławice, Kargów, Niziny, Tuczępy  
i Wierzbica. Najpiękniejszym okazał się wieniec 
z Wierzbicy, tradycyjny,  z czterech gatunków 
zboża, a ponadto z owoców i świeżych kwia-
tów. Zdobywcą drugiego miejsca został wieniec 
z Tuczęp, a na trzeciego z Nizin. W części arty-
stycznej  zaprezentowały się lokalne zespoły: 
Tuczępianie, Wierzbicanki oraz dziecięca grupa 
„Aba”.

Podczas Dożynek Towarzystwo Przyjaciół 
Gminy Tuczępy pod przewodnictwem prezesa 
Wioletty Kaczmarek  przeprowadziło konkurs 
na „Sołtysa Roku” w którym udział wzięło  
7 sołtysów. Komisja oceniała aktywność, 
sprawność, otwartość i poczucie humoru go-
spodarzy wsi. Uczestnicy mieli przed sobą 
trudny orzech do zgryzienia, wśród konku-
rencji były między innymi: slalom z taczkami, 
szukanie jaja w stogu siana, rzut gumiakiem 
do celu, bieg w gumowcach z przelewaniem 
wody i „młócenie” balonów cepami. Konkurs 
wywołał lawinę śmiechu wśród publiczności, 
mieszkańcy dopingowali swoich reprezentan-
tów. Wszyscy bardzo się starali, ale zwycięzca 

mógł być tylko jeden – został nim sołtys wsi 
Brzozówka Jerzy Fitowski, który odebrał dyplom 
i statuetkę „Sołtysa Roku” i tym samym obronił 
tytuł zdobyty w poprzednim roku.

 Dla smakoszy kuchni regionalnej, gospo-
dynie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały 
degustacje potraw i zakąsek własnego wyro-
bu.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy  
i goście sprawili, że Dożynki – uwieńczenie 
pracy rolnika - miały szczególnie piękny wy-
miar, należny takiemu świętu.Przy rytmach  
zespołu „Twist” goście bawili się do późnych 
godzin nocnych. 

Zwycięski wieniec dożynkowy z Wierzbicy 
reprezentował naszą gminę tydzień później na 
Dożynkach Powiatowych w Gnojnie. Jurorzy do-
cenili jego piękno przyznając mu wysokie trze-
cie miejsce. Panie ( i Panowie) z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wierzbicy od początku swojego ist-
nienia wykazują się wielkim zaangażowaniem 
w krzewienie tradycji ludowych i robią to od-
dając swoje serca i cały wolny czas na chwałę 
swojej organizacji, sołectwa i Gminy Tuczępy. 
Serdecznie im wszystkim gratulujemy!

Klaudia Pałka
Edyta Stefańska

W dniach 17-19 września 2013 r. w Świętokrzyskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się II robocze 
spotkanie Naukowego Zespołu Konsultacyjnego przy Programie 
Inwestycyjno - Naukowym RZĘDÓW.

Moderatorem spotkania był Andrzej Pacocha, specjalista ds. energii 
odnawialnej i rolnictwa ekologicznego Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-
tokrzyskiego.

II RoBocze SPotkaNIe NaukoweGo zeSPołu koNSuLtacyjNeGo 
PRzy PRoGRamIe INweStycyjNo – Naukowym RzĘDÓw

Wojciech Łukaszek – Dyrektor Programu zaprezentował aktualny 
stan prac nad Programem i przedstawił harmonogram trzydniowe-
go spotkania. Po nim głos zabrał Dyrektor ŚODR w Modliszewicach  
mgr inż. Jarosław Mostowski, który wyraził pełną aprobatę dla programu 
jak również zaoferował wolę współpracy i pomoc przy jego realizacji.  
W dalszej części spotkania głos zabrali:  Marek Kaczmarek - Wójt 
Gminy Tuczępy - gospodarz terenów inwestycyjnych, Marek Kurty-
ka - prezes Bioelektrowni Świętokrzyskich MK sp. z o.o., inwestor 
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strategiczny Programu. Następnie Dyrektor 
Wojciech Łukaszek przedstawił nowego in-
westora, który dołączył do Programu. To fir-
ma „TRAKT” S.A. z Górek Szczukowskich,  
k/Kielc. W myśl słów pana Krzysztofa Adam-
czyka – prezesa „Traktu” S.A. firma zamierza 
zbudować na teranie gminy Tuczępy kilka farm 
fotowoltaicznych o łącznej mocy około 8 MW.  
Kolejny mówca - prof. dr hab. inż. Jan Popczyk 
z Politechniki Śląskiej w Gliwicach – współ-
przewodniczący Naukowego Zespołu Konsul-
tacyjnego podkreślił, że to unikatowy na skalę 
kraju projekt realizowany przez prywatnych 
inwestorów, naukę i samorząd. Zaznaczył, 
że bardzo ważnym aspektem Programu jest 
czynnik społeczny. Stwarza to idealne warunki 
do pracy. Taka postawa napawa optymizmem  
i pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość pol-
skiej energetyki.

Na spotkaniu obecna była również Pani  
Paulina Kwiecień z Januszkowic, studentka  
inżynierii środowiska na AGH Kraków Wydział 
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, 
która została pierwszą stypendystką Progra-
mu. Otrzymała z rąk Marka Kurtyki – Prezesa 
Bioelektrowni Świętokrzyskich MK Sp. z o.o. 
w Kielcach stypendium w wysokości 1000,00 
zł miesięcznie, które wypłacane będzie przez 
pozostały okres studiów jak również gwarancję 
pracy w Bioelektrowni po ich zakończeniu. Pani 
Paulina Kwiecień otrzymała list gratulacyjny 
podpisany przez prof. Jana Popczyka, prof. Jó-
zefa Szlachtę i Marka Kurtykę.

Wojciech Łukaszek informując o stanie 
zaawansowania prac nad Programem po-
wiedział, że nazwa Program Naukowo-Inwe-
stycyjny Rzędów już nie zaspokaja obecnych  
i planowanych działań. Ze względu na skupienie 
w jednym miejscu aż 5 inwestycji związanych 
z OZE (bioelektrownia, elektrownia słoneczna, 
elektrownia wiatrowa, wodna i w przyszłości 
geotermalna) wymusza zmianę nazwy pro-
gramu. Zaproponował aby od tego spotkania 
planowane inwestycje w Gminie Tuczępy nazy-
wać: Świętokrzyski Park OZE Rzędów-Tuczępy. 
Propozycja została przyjęta prze aklamację. 
Dyrektor Programu przedstawił kolejny ob-
szar działania Bioelektrowni Świętokrzyskich 
w zakresie budowy bioelektrowni określony 
mianem „Program 100 MW”. Obejmuje on bu-
dowę 74 bioelektrowni i biogazowni o łącznej 
mocy 174 MW, w 66 gminach województwa 
świętokrzyskiego.  Działanie to ma być zacząt-
kiem realizacji strategii „Samowystarczalność 
energetyczna gmin gwarancją bezpieczeństwa 
energetycznego Polski”. 

Następnie głos zabrali:

- dr inż. Włodzimierz Grochal – Dyrektor ds. na-
uki i rozwoju Świętokrzyskiego Centrum Inno-
wacji i Transferu Technologii w Kielcach, który 
przedstawił działania Centrum oraz jego udział  
w planowanym przedsięwzięciu, obejmujący 
między innymi staże naukowe, współpracę  
w zakresie przygotowywania dokumentów 
wyjściowych zarówno od strony merytorycz-
nej jak i finansowej.

- mgr Clayton Reklewski Louis-Jean – przed-
stawiciel Krajowej Agencji Poszanowania 
Energii S.A. 

- mgr Alina Siwonia – Wójt Gminy Raków, która 
zaprosiła członków Zespołu do odwiedzenia 
Gminy, gdzie również planowana jest budowa 
bioelektrowni.

Kolejną prezentację przedstawił dr hab. 
inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. z Instytutu 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie  

W podsumowaniu pierwszego dnia głos  
zabrał prof. Jan Popczyk, który zaproponował  
aby na Program spojrzeć szerzej, spróbować 
opracować Mapę drogową energetyki rozpro- 
szonej Województwa Świętokrzyskiego do 2050 
roku. Podkreślił, że Program Rzędów, a ściślej 
działania z nim związane stwarzają ku temu 
bardzo dogodne warunki.

Drugiego dnia spotkania zaplanowano wy-
jazd na wizję lokalną terenów inwestycyjnych  
w Rzędowie, Dobrowie i Nizinach a także propo-
nowanej lokalizacji pod elektrownię wodną na 
rzece Wschodnia. Wizytowano również budy-
nek DPS w Nizinach, w którym planowane jest 
utworzenie Centrum Dydaktyczno – Naukowego  
z zapleczem laboratoryjnym i hotelowym.  
W drodze do Tuczęp członkowie Zespołu odwie-
dzili gminę Raków gdzie również planowana 
jest budowa bioelektrowni. Spotkali się tam  
z Radą i władzami gminy Raków. Wspólnie 
zwiedzili miasteczko i zapoznali się z jego hi-
storią. 

Trzeciego dnia odbył się panel dyskusyjny 
w ramach którego mgr inż Mariola Starzom- 
ska z Politechniki Świętokrzyskiej przedsta-
wiła możliwy zakres działań dotyczący budo-
wy elektrowni wodnych na rzece Wschodnia 
oraz podsumowano spotkanie robocze i wy-
pracowano wspólne stanowisko w sprawie 
dalszych działań zespołu. Ponownie przedys-
kutowano wtorkowe decyzje Ministerstwa Go-
spodarki dotyczące wsparcia OZE. Zapoznano 
się z relacją pełnomocnika ŚPRD TRAKT ds. 
OZE pana Leszka Gimela ze spotkania z po-
słem Arturem Gieradą. Informacje nie były 
zbyt budujące. Sygnowany przez Ministerstwo 
Gospodarki projekt nie sprzyja rozwojowi OZE  
w Polsce i odchodzi od wcześniejszych zapo-
wiedzi i ustaleń w zakresie wsparcia rządowe-
go rozwoju OZE w Polsce. Relacja potwierdziła 
wcześniejsze spostrzeżenia prof. Popczyka  
i dr Tenety.

Najważniejsze ustalenia to:
1. Przygotowanie wystąpienia Członków Na-

ukowego Zespołu Konsultacyjnego przy 
Świętokrzyskim Parku OZE Rzędów – Tu-
czępy do Premiera  Donalda Tuska, wska-
zującego niebezpieczeństwa i zagrożenia 
rozwoju OZE w Polsce po wprowadzeniu 
zaproponowanych przez jego Kancelarię 
rozwiązań prawnych.

2. Kontynuowanie programu stypendialnego  
i włączenie do niego nowych inwestorów.

3. Przygotowanie i przedstawienie władzom 
Województwa Świętokrzyskiego Energe- 
tycznej Mapy Drogowej Województwa 

i dr inż. Alina Kowalczyk – Juśko z Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie Wydział Nauk Rol-
niczych w Zamościu, która przedstawiła spra-
wozdanie ze swoich badań na terenie Gminy 
Tuczępy. Dr hab. inż. Janusz Teneta z Akademii 
Górniczo Hutniczej w Krakowie, śledzący na 
bieżąco trwającą równolegle ze spotkaniem  
w Modliszewicach debatę w Ministerstwie Go-
spodarki poświęconej zasadom współfinanso-
wania inwestycji OZE oraz bonifikowaniu ener- 
gii elektrycznej wytworzonej w tych źródłach, 
stwierdził, że propozycje przyjęte w Ministerstwie 
są niekorzystne dla inwestorów OZE i że w istotny 
sposób odbiegają od wcześniejszych propozycji 
i ustaleń. Wskazał na zagrożenia, jakie niesie  
z sobą system aukcyjny sprzedaży energii, mo-
gący w istotny sposób wpłynąć na zmniejsze-
nie zainteresowania budową w szczególności 
elektrowni słonecznych i wiatrowych.
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Świętokrzyskiego do 2050 roku uwzględ-
niającej zasady bezpiecznego utrzymania 
energetycznej samowystarczalności woje-
wództwa w oparciu o lokalne rozproszone 
źródła energetyczne i energetyczny poten-
cjał świętokrzyskiego rolnictwa energe-
tycznego.

4. Włączyć do realizacji tego wielkiego dzia-
łania wszystkie możliwe jednostki z tere-
nu województwa świętokrzyskiego, w tym 
Targi, uczelnie, ŚCITT, instytucje, przedsię-
biorstwa i szeroko pojęte społeczeństwo.

5. Bieżące monitorowanie przez Zespół po-
stępów prac poszczególnych inwestorów.

6. Utworzenie wewnętrznego internetowego 
systemu komunikacji pomiędzy członkami 
w okresie pomiędzy spotkaniami.

7. Przyjęcie zasady, że dwie nieobecności na 
spotkaniach powodują skreślenie z listy 
członków Zespołu. 

8. Przygotowanie do następnego spotkania 
ostatecznej propozycji kształtu budynku 
DPS w Nizinach przeznaczonego na Cen-
trum Dydaktyczno – Naukowe z jednocze-

snym określeniem zakresu jego wyposaże-
nia i zasad funkcjonowania.

9. Wszyscy naukowcy – członkowie Zespołu 
prześlą do końca listopada konkretne pro-
gramy, które chcą realizować w ramach 
Świętokrzyskiego Parku OZE w celu przy-
gotowania do NCBiR oraz innych jednostek 
fi nansujących o przyznanie środków na ich 
realizację.

10. Naukowcy zajmujący się biomasą roślinną 
przygotują koncepcję badań roślin cienio-
lubnych, którymi będzie można  zagospo-
darować tereny pod konstrukcjami paneli 
fotowoltaicznych.

11. Dla kilku członków Zespołu, Bioelektrow-
nie Świętokrzyskie uruchomią w oparciu 
o programy unij ne staże naukowe obejmu-
jące prace dotyczące systematyzacji roślin 
energetycznych charakterystycznych dla 
terenu gminy Tuczępy.

12. Prof. Maria Żygadło i prof. Adam Cenian, 
przewodniczyć będą podzespołowi, który 
zajmie się problemem zagospodarowania 
popiołów powstałych w wyniku spalania 
biomasy w Elektrowni Połaniec i wyko-

rzystania ich jako dodatek do nawozów 
produkowanych przez bioelektrownie re-
alizowane na terenie woj. świętokrzyskiego 
przez Bioelektrownie Świętokrzyskie MK 
sp. z o.o.

13. Członkowie Zespołu promować będą dzia-
łania na rzecz realizacji Świętokrzyskiego 
Parku OZE w trakcie swoich wystąpień, 
prac i publikacji.

14. Kolejne spotkanie Zespołu ustalono na  
kwiecień  2014 r.

15. Na spotkania permanentnie zapraszani 
będą przedstawiciele resortów rolnictwa, 
gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego, 
rozwoju regionalnego oraz środowiska.

16. Dyrektor Programu oraz inwestor strate-
giczny wezmą udział w październikowym 
zebraniu Regionalnej Rady Ochrony Śro-
dowiska w Kielcach w celu przedstawienia 
założeń i sposobu realizacji wszystkich 
działań objętych Energetyczną Mapą Dro-
gową Województwa Świętokrzyskiego do 
2050 roku.

Tekst – Marcin Opozda, 
Zdj. – Danuta Martyniak, Marcin Opozda

ruszYła akCJa 
„szLaCHeTna PaCzka” 

W TuCzęPaCH

Zasadą projektu jest to, że do niego nie 
można się samemu zgłosić. To wolontariusze 
odpowiednio przygotowani do swojego zadania 

sami wyruszają do tych najbardziej potrzebują-
cych rodzin w okolicy. Spotykają się z nimi, dia-
gnozują sytuację i dzięki temu wiedzą czy po-

moc dla konkretnej rodziny może być inspiracją 
do zmiany i impulsem do działania. Następnie 
po zamieszczeniu opisu rodziny w bazie danych 

W Tuczępach po raz trzeci będzie realizowany projekt „Szlachetna paczka”. To ogólnopolska akcja, która łączy bogatych z potrzebującymi 
pomocy. Rodziny w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, zdrowotnej mogą przed Świętami Bożego Narodzenia liczyć na pomoc kogoś, kto jest 
lepiej sytuowany, ma dobrą sytuację materialną lub jest biznesmenem, któremu nieobojętna jest czyjaś bieda.
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Trzy uczennice naszego Gimnazjum korzy-
stały w tym roku z kolonii letnich, których ini-
cjatorem było Kuratorium Oświaty  w Kielcach. 
Organizatorem wypoczynku było wyłonione 
w drodze przetargu Stowarzyszenie Wspierania 
Aktywności Społecznej „Nie daj się nudzie” – 
Oddział Kielce.

Dzieci wypoczywały w dniach od 01.08 – 
14.08. 2013 r. w Hotelu - Gościńcu „Pod Maje-
rzem” w Niedzicy. Pobyt na koloniach był wolny 
od obowiązku wnoszenia jakichkolwiek opłat. 
Rodzice ponosili jedynie koszt dowozu swoich 
dzieci do Kielc.

Z rozmów przeprowadzonych z uczest-
niczkami letniego wypoczynku po ich powrocie 
wynika, że warunki mieszkaniowe, socjalne 

LeTni 
WYPoCzYnek 

dzieCi 
z naszeJ 

gMinY

oraz wyżywienie były znakomite, a świetnie zor-
ganizowane zajęcia, wycieczki i rozrywki wypeł-
niały czas w taki sposób, że nie można się było 
nudzić. 

Szkoda tylko, że czasu nie można zatrzy-
mać choć na chwilkę w miejscu, aby troszeczkę 

przedłużyć świetnie spędzone wakacje. Zostały 
na szczęście wspomnienia i nowi znajomi.

Dopiero co zaczął się nowy rok szkolny, 
a dzieci i młodzież już czekają na następne 
wakacje.

Dorota Czerwiec

projektu, darczyńcy przygotowują pomoc odpo-
wiadającą na indywidualne potrzeby rodziny. To 
wolontariusz jest tu łącznikiem między rodziną 
a darczyńcą, to on odpowie na każde pytanie 
darczyńcy i uwiarygodni sytuację rodzi-
ny. Darczyńca poznaje historię rodziny, 
przyczynę trudnej sytuacji i listę potrzeb. 
Wie komu pomaga. W tym projekcie kon-
kretny człowiek pomaga konkretnemu 
człowiekowi. 

Jakie rodziny podlegają pod pro-
jekt „Szlachetna Paczka”?

1. Chore lub niepełnosprawne dziecko 
    w rodzinie.

2. Choroba lub niepełnosprawność 
    w rodzinie.

3. Rodzina wielodzietna.

4. Starość i samotność.

5. Nieszczęśliwy wypadek.

6. Samotny rodzic.

7. Inne indywidualne przypadki nieszczęść 
czy ubóstwa spowodowaną trudną sytu-
acją na rynku pracy czy prowadzeniem 
niskobudżetowego gospodarstwa rolnego.

Przedstawicielem SZLACHETNEJ PACZKI 
na terenie miejscowości jest LIDER. Do zadania 

Lidera należy rekrutacja i zarządzanie zespołem 
wolontariuszy, pozyskiwanie adresów potrzebu-
jących rodzin, nadzór nad dostarczeniem kom-
pletnych darów. 

odrobiny swojego wolnego czasu na pomoc 
innym. Zapraszam jeszcze zatem do udziału w 
projekcie i zalogowanie się na www.superw.pl  

co otworzy drogę do wolontariatu.
Każdy wolontariusz jest w stanie zdia-

gnozować 2-3 rodziny co daje około 40 ro-
dzin z Gminy Tuczępy i okolicy, dla których 
będziemy szukać pomocy i wspaniałych 
darczyńców. Magazyn na dary zostanie 
zorganizowany w Centrum Kultury w Tuczę-
pach.

Do fi nału zostało 62 dni. Mam nadzieję, 
że 7-8 grudnia 2013 r. rozjedziemy się do 
rodzin i sprawimy, że marzenia się spełnią 
i Święta Bożego Narodzenia będą przez to 
piękniejsze. Dla wszystkich: dla rodzin, 
wolontariuszy i darczyńców. 

Lider Rejonu 
„Szlachetnej paczki” 

w Tuczępach
Wioletta Kaczmarek

Jest to osoba przeszkolona i wspierana przez 
Stowarzyszenie WIOSNA w organizacji projektu 
w swojej miejscowości. 

W Tuczępach rejon nadal jest w budowie. 
Celem w tym roku jest 15-18 wolontariuszy. 
Obecnie jest 13, brakuje jeszcze 3-4 aktywnych 
młodych ludzi, którzy nie boją się poświęcić 
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Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Rzędowie (gmina Tuczępy), realizuje Projekt pn.: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie 
gmina Tuczępy”. 

Zakład przygotowany będzie do przyjęcia rocznie ok. 25-30 tysięcy 
ton odpadów komunalnych. Na jego terenie pracę znajdzie ok. 50 osób.

W dniu 19.08.2013 r. został podpisany Kontrakt 09 na „Pełnienie roli 
Inżyniera Kontraktu dla budowy kwatery składowania odpadów (drugiej) 
w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komu-
nalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy” z firmą: Zakład Obsługi Inwestycji 
EKO INWEST Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce.

Natomiast w dniu 29.08.2013 r. podpisano Kontrakt 07 na „Budowę 
kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu: „Kompleksowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”. Budowę 
będzie realizować firma: Zakład Usługowo-Handlowy „TOMBET” Tomasz 
Gwóźdź ul. Wesoła 51/403, 25-363 Kielce.

Monika Chrabąszcz - ZGOK

koLejNe kRokI w ReaLIzacjI PRojektu 
zGok

GmINNy ośRoDek Pomocy SPołeczNej w tuczĘPacH  
wSPIeRa mIeSzkaŃcÓw GmINy

Gmina Tuczępy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach   
w 2013 roku po raz kolejny przystąpił  do realizacji projektu systemowe-
go pod nazwą „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie 
Tuczępy”, współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia-
łanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki 
Pomocy Społecznej”.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie za-
wartej pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia w Programie Operacyj-
nym Kapitał Ludzki a GOPS Tuczępy.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecz-
nej, edukacyjnej u 11osób - klientów GOPS Tuczępy do końca 2013 roku. 
Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie dla 6 kobiet i 5 mężczyzn.

Adresatami projektu są osoby:
- bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zarejestrowane i niezarejestrowane  

w PUP pozostających bez zatrudnienia,

- klientów  pomocy społecznej
- poszukujących pracy,
- osoby zatrudnione w małych gospodarstwach rolnych (rolnicy)
- niezaradnych życiowo, z niskim lub nieadekwatnym do potrzeb rynku 

pracy wykształceniem, niską motywacją do podejmowania aktywności 
zawodowej.

W realizacji celów podstawową funkcję odgrywać będą kursy zawo-
dowe oraz warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem. W kwietniu 
odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu z doradcą zawodowym,  
w wyniku którego beneficjenci skierowali swoje zainteresowania w celu 
przeprowadzenia następujących  kursów zawodowych; mężczyźni - palacz 
kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym ciekłym i gazo-
wym +  eksploatacja  urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych 
o napięciu do 1 kV i powyżej, kobiety – kucharz + catering z organizacją 
przyjęć okolicznościowych + obsługa kas fiskalnych.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali bezpłatne materiały niezbędne 
do udziału w zajęciach, dodatkowo mają zapewnione bezpłatne badania 
lekarskie. W czasie trwania usług szkoleniowo – doradczych cała grupa 
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ma zagwarantowane wyżywienie oraz wsparcie fi nansowe pozwalające na 
pokrycie kosztów dojazdu i ewentualnych wydatków związanych z uczest-
nictwem w projekcie.

Zajęcia  z doradcą zawodowym oraz psychologiem odbywały się 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tuczępy. Na przełomie maja i  czerwca 
odbyły się szkolenia dla mężczyzn, natomiast dla kobiet odbędą się we 
wrześniu.

Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego udało się 
stworzyć dodatkowe stanowisko pracy w GOPS. Zatrudnienie dodatkowego 
pracownika socjalnego zwiększy potencjał  naszego Ośrodka oraz spowo-
duje upowszechnienie pracy socjalnej w Gminie Tuczępy.

Maria Irla

wSPaRcIe  DLa NajuBoŻSzycH w RamacH  
PRoGRamu PeaD

PEAD to skrót francuskiej nazwy Program-
me Europeen d’Aide aux plus Demunis - po pol-
sku tłumaczonej jako EUROPEJSKI PROGRAM 
POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze 
Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół  Gminy 
Tuczępy nawiązał współpracę  z Bankiem Żyw-
ności w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację  
unij nego programu” Dostarczanie  żywności dla 
najuboższych mieszkańców UE”. 

W ramach realizacji pozyskano nieodpłat-
nie produkty żywnościowe, w tegorocznej edycji 
programu to: mleko UHT, ser podpuszczkowy, 
ser topiony, mąka pszenna, makaron świderki, 
ryż biały, kasza gryczana, płatki kukurydziane, 
herbatniki, marchewka z groszkiem, koncen-
trat pomidorowy, dżem, cukier biały, mielonka 
wieprzowa, klopsy w sosie pomidorowym, olej 
rzepakowy. Warunkiem do otrzymania bez-
płatnej żywności w ramach realizowanego 
programu jest spełnienie kryterium dochodo-

wego określonego w ustawie o pomocy spo-
łecznej, tj. według stanu prawnego na dzień 
1 stycznia 2013 r. dla osoby samotnie gospoda-
rującej w wysokości 813,00 zł  oraz dla osoby 
w rodzinie – 684,00 zł. przy jednoczesnym wy-
stępowaniu co najmniej jednego z następujących 
powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej 
lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, po-
trzeby ochrony handlu ludźmi, potrzeby ochrony 
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradno-
ści w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, bra-
ku umiejętności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub 
narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzy-
sowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W ramach otrzymanych artykułów spo-
żywczych z Banku Żywności częściowym 
wsparciem objętych zostało 346 mieszkańców 

noWY saMoCHÓd boJoWY
oCHoTniCzeJ sTraŻY PoŻarneJ W kargoWie

Kolejnym nowym nabytkiem chwalić się może jednostka OSP 
w Kargowie. W garażu Domu Strażaka od niedawna stoi bowiem  za-
kupiony przez Urząd Gminy w Tuczępach samochód średni pożarni-
czy marki Magirus. 

Pojazd kosztował 25 tys. złotych, z czego 20 tys. przekazał Urząd 
Gminy , zaś pozostałe 5 tys. pozyskane zostało od sponsorów. Jest to auto 
w bardzo dobrym stanie technicznym i z małym przebiegiem, napędem na 
4 koła, mogące się poruszać po trudnym terenie, posiadające zbiornik na 
2,5 l wody i z autopompą. Pierwszym kierowcą został Przemysław Wi-
śniewski, a drugim Janusz Zarański. Dzięki zakupowi pojazdu znacznie 
zwiększają się możliwości operacyjne straży pożarnej.  Pozwoli to na sku-
teczniejszą ochronę przed klęskami żywiołowymi naszych domostw, obiek-
tów prywatnych i publicznych.

Nie było by tego samochodu, gdyby nie wyjątkowa zapobiegli-
wość Radnego Andrzeja Marka - który od miesięcy wydeptywał ścieżki 
w Urzędzie, przychylność Wójta Gminy Marka Kaczmarka i wielkie zaanga-
żowanie samych druhów strażaków. 

naszej gminy, ponieważ przywieziono część 
artykułów, które akurat były dostępne w ma-
gazynie. Kolejne artykuły zostaną przywiezione
w późniejszym terminie i systematycznie będą 
dodawane tym osobom, które zostały już objęte 
wsparciem.  Ponadto GOPS  pozyskał  również 
w tym roku od Caritas artykuły żywnościowe 
dla najuboższej ludności z terenu naszej gminy. 
W ramach otrzymanych artykułów żywnościo-
wych wsparciem zostało objęte  154 osoby.

Pozyskanie artykułów w ramach programu 
PEAD częściowo złagodzi problem niedożywie-
nia w gminie. W opinii mieszkańców jak również 
Ośrodka pozyskiwanie artykułów żywnościowych 
jest wskazane i na pewno poprawi sytuację ma-
terialną rodzin znajdujących się w trudnej sytu-
acji życiowej, dlatego dołożymy wszelkich starań 
aby dalej pozyskiwać artykuły żywnościowe i po-
magać naszym mieszkańcom.

Maria Irla



UROCZYSTOŚĆ KS. MJR JANA FRANCUZA
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ZAWODY STRAŻACKIE W JAROSŁAWICACH
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Powołana do ratowania mienia i zdrowia mieszkańców jednostka OSP 
w Kargowie istnieje już 80 lat. Od 1987 roku ma swoją nową remizę. Do 
tej pory służy strażakom samochód Żuk otrzymany w latach 90-tych dzięki 
staraniom ówczesnego Zarządu i motopompa PO 5 – nagroda w wygranych 
zawodach strażackich w 1991 roku.  W tych samych latach jednostka otrzy-
mała sztandar. W 2011 roku wybrano nowy Zarząd. W jego skład wchodzą: 
Prezes – Damian Drozdowski, Z-ca Prezesa - Michał Łosin, Naczelnik – 
Adam Kozioł, Z-ca Naczelnika – Mariusz Pęczak, Sekretarz – Przemysław 
Kozioł, Skarbnik – Rafał Kania, Gospodarz – Edward Kolankowski i Kroni-
karz – Krzysztof Drozdowski. To jeden z najmłodszych Zarządów w Gminie 
Tuczępy i bardzo w swoją służbę zaangażowany. Ich wyjątkową sprawność 
widać na akcjach i w zawodach. Jednostka dwukrotnie zdobyła pierwsze 
miejsce w Gminnych Ćwiczeniach Sportowo-Pożarniczych – w Kargowie  
w 2011 i Tuczępach w 2012 roku, w tym roku było to miejsce trzecie. Aby 
dobrze służyć ludziom pozyskują nowy sprzęt: 7 mundurów koszarowych  
w 2011 roku zakupił Urząd Gminy, rok później – nowe węże, trójnik, zbior-
nik brezentowy, koszule, mundury wyjściowe. Dbają też o swoją remizę. 
Dzięki dobrej współpracy Wójta Gminy, Radnego Andrzeja Marka, ówcze-
snej Sołtys Kamili Drozdowskiej, Rady Sołeckiej: Katarzyny Zapart, Karoli-
ny Łosin, Beaty Zarańskiej i pomocy mieszkańców, m.in. Dagmary Bieniek 
i Dariusza Mrowińskiego przeprowadzono remont na parterze budynku. Na 
2014 rok planowany jest remont piętra, a także doposażenie samochodu 
bojowego.

Działania Straży nie kończą się na tym. Wspierają oni wszelkie inicja-
tywy społeczności lokalnej, pomagają i włączają się w przeprowadzenie 
imprez gminnych i tych organizowanych przez Stowarzyszenie Towarzy-
stwo Przyjaciół Gminy Tuczępy.

Wiele działań podjętych przez Strażaków z Kargowa nie byłoby możli-
wych bez wsparcia dobrych ludzi. Za wszelką pomoc Zarząd OSP Kargów 
dziękuje:

- Markowi Kaczmarkowi – Wójtowi Gminy Tuczępy;
- Jackowi Wilkowi – Przewodniczącemu Rady Gminy Tuczępy;
- Andrzejowi Marek – Radnemu;
- Radnym wspierającym nasze inicjatywy;
- Markowi Kurtyka – Prezesowi TERMO – KLIMA Katowice;
- Wojciechowi Łukaszek – Dyrektorowi Programu Inwestycyjno – Nauko-

wego Rzędów;
- Tadeuszowi Wrześniak i Barbarze Stalińskiej – Huta Szkła w Grzybowie;
- Iwonie Skowrońskiej – Przygodzkiej – Środowisko I Innowacje w Dobro-

wie;
- Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek najmniejszy nawet sposób przyczy-

nili się do rozwoju naszej jednostki.
Zarząd OSP Kargów

„touRNee GImNazjaLIStÓw…”
Koło teatralne skupia chętnych gimnazja-

listów ze wszystkich klas naszej szkoły. Stwa-
rza młodzieży możliwość twórczego rozwijania 
zainteresowań recytatorskich, aktorskich, te-
atralnych, muzycznych, plastycznych i innych. 
Podstawą zajęć kreatywności teatralnej są za-
bawy integracyjne, różnego typu improwizacje 
i doskonalenie technik aktorskich. Programowi 
temu przyświeca zasada systematyczności  
i stopniowania trudności w rozwoju artystycz-
nym młodzieży.

Przygoda z teatrem w Gimnazjum w Jaro-
sławicach rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy to 
grupa uczniów pod kierunkiem pani Bożeny Ta-
łaj i pani Kamili Jamroży postanowiła wystawić 
sztukę pt. „Romeo i Julia” Williama Szekspira.  
Była to pierwsza  inscenizacja plenerowa wysta-
wiona przed budynkiem Urzędu Gminy Tuczępy. 
Sztuka, a szczególnie aktorzy spotkali się z wiel-
kim uznaniem publiczności, zjednując sobie jej 
sympatie i aplauz.

Dlatego też w 2012 r. młodzi aktorzy wcielili 
się w rolę bohaterów „Skąpca” Moliera i przed-
stawili  historię człowieka ogarniętego chorobli-
wą manią posiadania pieniędzy. 

Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby 
podkreślić jego powszechny i egalitarny cha-
rakter.  Publiczność gromkimi brawami nagro-
dziła aktorów, chwaląc kunszt, przygotowanie  
i warsztat aktorski uczniów. Nie są to przesad-
ne słowa, na potwierdzenie przytoczę cytaty 
zaproszonych gości – „Jestem pełen uznania 
i podziwu dla uczniów waszego gimnazjum”, 
„Wspaniała sztuka, oglądałem z wielkim zacie-
kawieniem i uśmiechem na twarzy”, „To przy-
szli aktorzy…., wspaniale”, „Profesjonalizm 
w każdym calu”. Po tak pozytywnych opiniach, 
zostaliśmy zaproszeni na ponowny występ.  
25 września ruszyliśmy na kolejną scenę teatru. 
Tym razem było to „Sanatorium Marconi” w Bu-
sku Zdroju, a publiczność to przeważająca część 
kuracjuszy oraz mieszkańców. Nie zabrakło 
także pana Artura Kańskiego- Dyrektora Gimna-
zjum w Jarosławicach, pani Zofii Kańskiej oraz 
pana Marka Kaczmarka - Wójta Gminy Tuczępy. 
Dziękujemy za obecność i wsparcie.  

Oglądając występy nie dało się nie zauwa-
żyć wspaniałych efektów wspólnej pracy nad 
aktorskim warsztatem uczestników projektu, jak 

W kolejnym roku dzięki funduszom pozyska-
nym z projektu pt.: „Niech się dzieje wola nieba” 
- organizacja warsztatów i imprezy plenerowej  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objęty Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Małych 
Projektów, mogliśmy wystawić sztukę pt. „Ze-
msta” Aleksandra Fredry.  Wola nieba sprawiła, 
iż sztuka wystawiona była w dwóch odcinkach, 
z powodu zemsty sił przyrody o czym pisano  
w poprzednim numerze. 

Pod koniec wakacji otrzymaliśmy propozy-
cję ponownego wystawienia inscenizacji . Dzięki 
uprzejmości pani Ewy Marciniec – dyrektora 
Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku 
Zdroju, mogliśmy zaprezentować spektakl więk-
szemu gronu publiczności w sali widowiskowej 
Buskiego Samorządowego Centrum Kultury.  
I tak oto 7 września  2013 roku wzięliśmy udział  
w „Narodowym Czytaniu”. To zainicjowana  
w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego ogólnopolska akcja publicznego 
czytania największych polskich dzieł literackich. 
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również ich radości z tego co robią. Dla wszyst-
kich z nich był to debiut aktorski na prawdziwej 
scenie teatralnej. Spektakle te pozwoliły im zdo-
być wiele cennych i niezwykłych umiejętności, 
które mieli okazję teraz zaprezentować. Celem 
przedsięwzięcia było przede wszystkim posze-

rzanie zainteresowań, aktywizacja poprzez sztu-
kę oraz rozwijanie aktywności lokalnej dzieci  
i młodzieży. Spektakle miały również rozbudzić 
zamiłowanie do sztuki teatralnej, zarazić pasją 
Teatru. Młodzi aktorzy, niezwykle dumni z suk-
cesu, z nieukrywaną radością przyjęli słowa 

pochwały jakie dostali na zakończenie spektakli. 
Może niektórzy z nich staną się w przyszłości 
prawdziwymi miłośnikami Melpomeny – nie 
tylko odbiorcami, ale i czynnymi uczestnikami  
w tworzeniu teatru.

 Kamila Jamroży

W Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego 
w Jarosławicach od roku szkolnego 2013/2014 
realizowany jest projekt edukacyjny, który bę-
dzie trwał trzy lata. Obejmuje sześć przedmiotów 
ścisłych: biologię, chemię, geografię, fizykę, in-
formatykę i matematykę. Ideą projektu jest  prze-
kazywanie takiej wiedzy, którą uczniowie będą 
mogli wykorzystać w praktyce. Tytuł „Poznajmy 
świat” odzwierciedla jego przesłanie. Uczniowie 
będą mogli osobiście mierzyć parametry pogody, 
właściwości prądu elektrycznego, oglądać na 
tablicy podłączonej pod mikroskop budowę ko-
mórek, badać ph roztworów oraz inne niezwykłe 
zjawiska.

We wrześniu zorganizowano pokaz otrzy-
manych pomocy naukowych dla uczniów (zdj.1), 
rodziców uczniów objętych projektem, czyli 
obecnych klas pierwszych (zdj.2 i 3). W trakcie 
pokazów asystował student nanotechnologii i za-
awansowanych materiałów Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Projekt realizowany jest przez Wyższą 
Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, a współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Celem projektu jest opracowa-
nie i upowszechnienie innowacyjnego programu 
nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, informatycznych 
i technicznych dla uczniów gimnazjum. 

Zakwalifikowanie się Gimnazjum w Jarosła-
wicach do projektu poskutkowało otrzymaniem 
wysokiej klasy sprzętu w postaci laptopów, in-
terfejsów i innych pomocy dydaktycznych war-
tych znaczącą, sześciocyfrową kwotę. Realizacja 

Cobra zagnieździła 
się na dobre! a gdzie?

z pomiarem wysokości względnej i oznaczeniami 
roślin zdj. 4, 5, 6).

 Największym bogactwem człowieka jest jego 
umiejętność wykorzystania możliwości i rozwój 
wewnętrzny. Takie właśnie możliwości stwarza 
realizowany projekt. Cobra to nazwa interfejsów 
– urządzeń mierniczych, które umożliwiają zapis 
pomiaru i wykonanie odpowiednich wykresów. 

Projekt jest trudny i wymagający szczególnej 
pracy, ale jest wykonalny. Obok powyższej drogi 
jest inna – siąść, załamać ręce i narzekać, że 
nie ma pracy, pieniędzy, a świat jest zły. Nauka 
jest jedyną drogą, która umożliwia osiągnięcie 
wyznaczonego sobie celu i osobistego spełnienia, 
a co za tym idzie szczęścia. Życzmy sobie zatem 
nawzajem powodzenia.

Zofia Kańska

(zdj. 4)

projektu w pierwszym rzędzie wymagała prze-
szkolenia nauczycieli, a następnie rozpoczęła się 
systematyczna praca w szkole.(Zajęcia terenowe 

(zdj. 1)

(zdj. 2)

(zdj. 3) (zdj. 6)

(zdj. 5)
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„o wScHoDzIe 
I o zacHoDzIe SłoŃca 
NaSza PamIĘĆ BĘDzIe 

tRwaĆ ”
Rok 1939 na wieki wpisał się w historię 

naszego kraju. Był to początek najtragiczniej-
szego okresu dla narodu Polskiego. Granice 
między okrucieństwem Niemców, a Rosjan, 
którzy nas napadli, wyznaczała krew rozlana  
przez  naszych rodaków. 

W Gimnazjum im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Jarosławicach 18 września  
uczczono pamięć poległych. Akademia przygo-
towana przez Panią Zofi ę Kańską była dla wielu 
wzruszającą lekcją historii. Oprawa muzyczna 
w wykonaniu uczennic klasy drugiej przeniosła 
nas w czasy największego lęku o własne ży-
cie. Przedstawienie wzbudziło wielkie emocje 
i pozwoliło na chwile zadumy. Dekoracja oraz 
jednakowe stroje występujących i możliwość 
oglądania archiwalnych zdjęć były dopełnie-
niem lekcji patriotyzmu. 

Po akademii odbyła się VII edycja  kon-
kursu o jednym z tych, który poniósł śmierć 
w czasie II wojny światowej – ks. Janie Fran-
cuzie, naszym miejscowym bohaterze. Orga-
nizator pani Bożena Tałaj do fi nału wyłoniła 
sześcioro uczniów. Najlepsi to: Joanna Wojtyś, 
Wojtek Kułaga, Marika Boroń, Klaudia Skiba, 
Kamila Kowal i Piotr Maj. W ramach projek-
tu „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP” 
do naszego gimnazjum z Państwowej Wyż-
szej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej 
w Łodzi przyjechał operator  Jarosław Dąbrow-
ski. Zbierał on materiały do etiudy, która re-
alizowana jest przez uczniów gimnazjum Anitę 
Buczyńskiej i Patryka Bławata laureata V i VI 
edycji konkursu. Uczniowie ci poprowadzili te-
goroczną rywalizację. W trzech konkurencjach 
zawodnicy sprawdzali swoją wiedzę. Chociaż 
stres ich paraliżował, walczyli do końca. Tego-
roczni zwycięscy to Wojtek Kułaga – I miejsce, 
Joanna Wojtyś – II miejsce, Marika Boroń – 
III miejsce. 

Ten rok był szczególny, ponieważ w ko-
misji konkursowej zasiadł chrześniak księdza 
Jana Francuza pan Jan Jakubik. Nad przebie-
giem konkursu czuwały również  pani Agniesz-
ka Kardynał i pani Beata Lech, która sprawuje  
opiekę nad projektem Mistrz i uczeń.

Każdy rok powoduje, że nasza wiedza na 
temat ks. Jana Francuza jest coraz większa.

Myślę, że uczniowie klas pierwszych 
zachęceni ciepłą atmosferą i atrakcyjnymi 
nagrodami w przyszłym roku poszerzą grono 
uczestników.

 Beata Lech

RoczNIce wRześNIa

 Ale 1 września 1939 roku nie zabrzmiał!  
Zamiast szkolnego dzwonka uczniowie usłysze-
li przerażające wycie syren i straszne słowo: 
WOJNA! Wychodzili z domów nie do szkoły,  ale 
często w popłochu, w nieznane,  pośród spada-
jących bomb i pocisków. Atakiem hitlerowskich 
Niemiec na Polskę  rozpoczęła się II wojna świa-
towa. 17 września nasz drugi sąsiad – Związek 
Radziecki – zaatakował od wschodu. Polska 
nie miała żadnych szans mimo wielu bohater-
skich walk i prób obrony. To był tragiczny czas 
dla naszego kraju. Tysiące żołnierzy poległych 
w bitwach, pomordowanych w obozach zagłady 
i  łagrach, tysiące ofi ar wśród ludności cywilnej, 
kobiet i dzieci. Spalony kraj, zniszczone lub roz-
kradzione dzieła sztuki i zbiory muzealne, zbu-
rzone zabytki. 

Jednak Polacy nie poddali się. Polscy żoł-
nierze walczyli o wolność na wszystkich fron-
tach II wojny światowej. Ginęli, byśmy dziś  
mogli cieszyć się wolnością i pokojem, dlatego 
pamięć o tamtych dniach i bohaterach winna 
być pielęgnowana. Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. gen. Władysława Andersa każdego roku 
we wrześniu przygotowują uroczystą akademię 
upamiętniającą tragiczne rocznice wrześniowe. 
Nasz Patron jest jednym z bohaterów tamtego 
okresu, armia pod dowództwem Andersa stoczy-
ła wiele walk, okupionych krwią polskich żołnie-
rzy, szczególnie pod Monte Cassino. 

W tym roku uroczystość 74 rocznicy wy-
buchu wojny przygotowała Pani Anna Rasała 
a uczniowie z klas IV – VI aktywnie wzięli w niej 
udział. Część informacyjną przeplatały recy-
towane wiersze oraz piosenki żołnierskie i pa-
triotyczne. Symboliczną minutą ciszy uczczono 
pamięć poległych w walkach o wolność Ojczy-
zny. Uroczystość przebiegała w atmosferze sku-
pienia i zadumy. Dostarczyła uczestnikom wielu 
wzruszeń. Pani Dyrektor dziękując za przygoto-
wanie akademii, skierowała również parę słów 
do wszystkich uczniów, wyjaśniając, szczególnie 
tym najmłodszym rolę i znaczenie uroczystości. 
Powiedziała też, dlaczego tak ważna jest pamięć 
o tamtych, odległych już czasach i bohaterach 
walk o wolność Ojczyzny oraz oddanie hołdu 
i czci tym, którzy za wolność zapłacili najwyższą 
cenę – oddali swe życie. 

Takie uroczystości uczą patriotyzmu i sza-
cunku dla swojego kraju, jego tragicznej, lecz 
pięknej historii oraz ludzi, którzy codzienną 
pracą dbają o szczęśliwy i bezpieczny rozwój 
naszej Ojczyzny. A nasza szkoła chlubi się tym, 
że wychowujemy uczniów w duchu patriotyzmu 
i umiłowania ziemi ojczystej. 

Małgorzata Górecka

Wrzesień. Jeszcze czuć resztki lata, słońce przygrzewa, ziemia jest pełna dojrzałych 
niezebranych jeszcze plonów, ptaki i zwierzęta uwij ają się gromadząc zapasy na zimę 
a dzieciaki radosnym śmiechem i gwarem wypełniają szkolne korytarze. Pierwszy dzień 
września to przecież początek nowego roku szkolnego. Spotkania z kolegami i nauczyciela-
mi, wspominanie minionych wakacji i głowy przygotowane na przyjęcie nowych wiadomości 
i umiejętności. Zaraz zabrzmi pierwszy szkolny dzwonek. 
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ła, który służy wychowankom szkoły i miejscowym maluchom. Również ze 
środków unijnych zakupiono tablicę interaktywną (2009 r.). Tablica VIT to 
pomoc edukacyjna na miarę XXI wieku.  

Priorytetem naszej placówki jest  uczenie dzieci współdziałania, od-
powiedzialności i pomocy innym- a przede wszystkim budowania prawi-
dłowych relacji koleżeńskich. Poprzez działalność moich wychowanków  
w organizacjach: PCK, LOP, ZHP, Samorządzie Uczniowskim, corocznych  
akcjach charytatywnych: Góra Grosza, zbiórce odzieży, słodyczy i zabawek 
dla dzieci z Domu Dziecka w Pacanowie uczymy jak pomagać innym w po-
trzebie. Ważnym elementem jest rozwijanie  u dzieci samodzielności, odpo-
wiedzialności, ciekawości świata, ale także poszerzanie  wiedzy o „małej”  
i „dużej” ojczyźnie poprzez wycieczki, rajdy i „Zielone Szkoły” organizowane 
każdego roku szkolnego. Wyjazdy te uatrakcyjniają realizację edukacji regio-
nalnej i wychowania patriotycznego w szkole, tak ważnego właśnie dzisiaj 
w dobie globalizacji. Dla moich wychowanków wzorem do naśladowania 
jest patron szkoły - Tadeusz Kościuszko - bohater i patriota, dlatego ak-
tywnie uczestniczymy w lokalnych i regionalnych obchodach związanych 
z ważnymi wydarzeniami i rocznicami z nim związanymi. Organizujemy  
i współpracujemy przy organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych. 
Nasza placówka to miejsce spotkań najmłodszego i najstarszego pokolenia 
– to od nielicznych już świadków tragicznych wydarzeń II wojny światowej 
uczniowie uczą się historii naszego narodu.

Ważnym aspektem w mojej pracy zawodowej jest również edukacja 
ekologiczna, ponieważ jestem z wykształcenia inżynierem rolnictwa – stąd 
udział placówki w ogólnopolskim programie ochrony siedlisk bociana bia-
łego w Polsce, akcjach sprzątania świata, segregowania śmieci- czyli po 
prostu uczenia naszych wychowanków zachowań proekologicznych.

W naszej pracy skupiamy się również na propagowaniu czytelnictwa - 
by uczeń miał nawyk sięgania po lekturę o różnej tematyce, po czasopismo, 
by umiał korzystać ze stron WWW. nie tylko w celach dydaktycznych. Dbamy 
o czystość języka polskiego, dlatego pracujemy nad eliminowaniem nalecia-
łości gwarowych w mowie i piśmie. Priorytetem jest uczenie dziecka stoso-
wania wiedzy w praktyce, nakierowywania jego myślenia matematycznego 
na praktyczne działanie i radzenie sobie z operacjami matematycznymi  
w życiu codziennym oraz rozbudzanie jego zainteresowań.

Współczesny dyrektor to menadżer, który powinien sterować pracą 
swoich pracowników, ale też współtworzyć politykę gminy i współdziałać 
ze środowiskiem lokalnym. Myśląc o tematyce współczesnego rolnictwa, 
od roku 2004 organizowałam we współpracy z ARiMR w Warszawie kur-
sy dla mieszkańców wsi na temat pozyskiwania dotacji dla gospodarstw 
rolnych i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi. Mając 
silne poczucie przynależności do regionu z którego się wywodzę w 2010 r. 
kandydowałam do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

StawIam Na jakośĆ I kReatywNośĆ NauczycIeLI!

Jestem dyrektorem placówki w Ni-
zinach od 20 lat, to jak jeden z moich 
rodziców powiedział: „połowa mojego 
życia”. W lipcu odbył się konkurs na 
Dyrektora Zespołu Placówek Oświa-
towych Publiczna Szkoła Podstawowa  
i Przedszkole w Nizinach i nie  ukrywam, 
że czuję satysfakcję z jednomyślnego 
wyboru mojej osoby na to stanowisko.  
Faktem jest, że moja dotychczasowa 
praca została wyróżniająco oceniona 
zarówno przez organ prowadzący jak  
i kuratorium oświaty.

Moim priorytetem zawodowym 
było i jest: Jak zmieniać pracę mo-

jej „wiejskiej” szkoły tak, aby mogła ona dorównać innym placówkom, 
tak aby jakość edukacji świadczonej tu nie odbiegała jakością i ofertą 
zajęć od innych placówek. Uważam, że aby tego dokonać należy wspie-
rać zarówno rodziców jak i nauczycieli. Rodziców w procesie wycho-
wania, aby rozwój ich dzieci przebiegał prawidłowo; nauczycieli, by ich 
praca była sukcesem w edukowaniu i wychowaniu nowego pokolenia  
i dawała satysfakcję zawodową każdemu z nas. Dlatego najpierw posta-
wiłam na dokształcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej - szkolenia  
i warsztaty, kursy i studia podyplomowe podnoszące ich kwalifikacje za-
wodowe np. szkolenie ICT, doskonalenie świętokrzyskiej kadry oświatowej  
(BENILD), AIRLAND - szkolenie dla nauczycieli województwa świętokrzy-
skiego „Zamknijmy epokę kredy i gąbki” dla nauczycieli przedmiotów ści-
słych, innowacje pedagogiczne. W międzyczasie przeprowadziłam cztery 
kapitalne remonty budynku - dzisiejszy budynek nie przypomina tej szko-
ły z 1968 roku - może tylko salą gimnastyczną o wymiarze 72 m². Dzi-
siaj zatrudniamy w placówce 17 nauczycieli  w szkole i przedszkolu oraz  
5 pracowników obsługi. W „Zespole” w pełnym wymiarze godzin pracuje  
7 nauczycieli  dyplomowanych, 4 mianowanych, 1 nauczyciel kontraktowy, 
zaś w niepełnym wymiarze godzin  2 nauczycieli  dyplomowanych, 2 miano-
wanych i 1 kontraktowy. Uczymy 156 dzieci.

W trakcie tych wszystkich lat starałam się wraz z kadrą pedagogiczną 
o uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Służyć 
temu ma doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i boga-
ta oferta zajęć rozwijających zainteresowania i pasje uczniów. Placówka  
w Nizinach uczestniczy w różnorakich programach ogólnopolskich, np. 
Szkoła z Pasją, Szklanka mleka, Owoce w szkole, ORTOGRAFFITI, Spraw-
dzian z Operonem, OBUT czy projektach unijnych. Właśnie ze środków 
unijnych wyposażono pracownię komputerową (1999 r., 2008 r.), stworzono 
nowoczesny i bezpieczny plac zabaw w ramach programu Radosna Szko-

Halina Ormiańska -Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
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ocHotNIcza  StRaŻ PoŻaRNa w tuczĘPacH -                                   
LuDzIom zawSze Na RatuNek

Ochotnicza Straż Pożarna w Tu-
czępach działa już od 85 lat. Powo-
łana została do istnienia przez grupę 
społeczników chcących nieść pomoc 
mieszkańcom w ochronie ich życia  
i dobytku przed pożarami.  

I tak jest po dziś dzień, ponieważ 
zapał ochotników nie minął. Obecnie 
OSP w Tuczępach skupia najwię-
cej strażaków ochotników, spośród 
wszystkich jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w gminie. W sze-
regi OSP Tuczępy wstępują młode, 
aktywne osoby. Nasi druhowie posia-
dają specjalistyczne szkolenia, dzięki którym mo-
żemy prowadzić skuteczne działania ratownicze 
(np. szkolenia podstawowe strażaków, szkolenia 
z zakresu ratownictwa medycznego).

Na swoim wyposażeniu Ochotnicza Straż 
posiada dwa samochody ratownicze: Volvo  
i Volkswagen Transporter. Jednostka jest wyposa-
żona w sprzęt umożliwiający prowadzenie akcji 
ratowniczo - gaśniczych. Przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tuczępach funkcjonują Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze.

Jestem członkiem Społecznej Rady Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach i Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Prze-
ciwdziałania Przemocy. Angażuję się również we 
współpracę z lokalnymi organizacjami - ze Stowa-
rzyszeniem „Niziny Górą” - Impreza Choinkowa  
w ramach działania programu Wdrożenia Lokal-
nych Strategii Rozwoju, z Towarzystwem Przyja-
ciół Gminy Tuczępy w akcji Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, Szlachetna Paczka, czy dożynkach gmin-
nych.  Z mojej inicjatywy została przeprowadzona 

Akcja Barbórkowo-Mikołajkowa w grudniu 2010 
r., w której wziął udział Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego – Pan Adam Jarubas, Wójt Gmi-
ny i Radni Gminy Tuczępy.  Współpracuję również 
z miejscową OSP - w maju 2013 r. prowadziłam 
imprezę z okazji obchodów 90-lecia OSP w Ni-
zinach. Staram się brać udział w Sesjach Rady 
Gminy i wspierać działania naszych radnych.

Praca w szkole to ciągłe doskonalenie się 
i mimo naszego planowania, ciągle należy coś 
zmienić i naprawiać tak, aby wspierać dziec-

ko w jego prawidłowym rozwoju, aby sprostać 
oczekiwaniom rodziców i realizować prawidłowo 
politykę oświatową państwa oraz zadania Świę-
tokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Będę spełniona jako dyrektor tej placów-
ki jeśli wybudujemy halę sportową, wszyscy 
nauczyciele będą czuć satysfakcję i radość ze 
wspólnego działania, zaś wyniki w mojej placów-
ce będą zadowalające.

  Halina Ormiańska

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuczępach 
bierze aktywny udział w akcjach ratowniczych 
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 
ekologicznych związanych z ochroną środowiska, 
a także w poszukiwaniach zaginionych osób.  
W ostatnim roku OSP Tuczępy była najczęściej  
dysponowaną  jednostką przez Komendę Powiato-
wą Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju 
do różnych akcji mających na celu ratowanie ży-
cia i dobytku ludzi na terenie naszej gminy.

Ochotnicy z OSP w Tuczępach 
wspomagają wszelkie inicjatywy 
społeczności lokalnej: zabezpiecza-
ją teren podczas Biegów Ulicznych  
w Tuczępach, pomagają w orga-
nizacji plenerowych przedstawień 
szkolnych. Od kilku już lat nasi 
strażacy aktywnie uczestniczyli  
w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy oraz akcji „Szlachetna Pacz-
ka”. Strażacy - ochotnicy dbali także  
o bezpieczeństwo podczas Driftingo-
wej Imprezy Charytatywnej w Grzy-
bowie. Członkowie OSP w Tuczępach 

nie zapominają również o zabawach tanecznych 
dla mieszkańców, organizując je cyklicznie.

W ramach statutowej działalności  Ochot-
nicza Straż Pożarna w Tuczępach upowszechnia 
wśród mieszkańców gminy tematykę bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego.  W tym celu w ubiegłym 
roku szkolnym w Zespole Placówek Oświatowych 
w Tuczępach strażacy- ochotnicy przeprowadzili 
pogadanki z uczniami na temat bezpieczeństwa. 
Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się 
pokaz sprzętu gaśniczego. Z kolei we wrześniu 
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oSP tuczĘPy zwycIĘzcą  
GmINNycH ĆwIczeŃ 

SPoRtowo-PoŻaRNIczycH
Strażackie zmagania rozpoczęły się 7 lipca 

2013 roku w Jarosławicach o godz. 15:00. Ro-
zegrane zostały tradycyjnie w dwóch konkuren-
cjach tj.: sztafecie pożarniczej z przeszkodami 
oraz ćwiczeniu bojowym. 

Sportowo-pożarnicze ćwiczenia oprócz 
mieszkańców i zaproszonych gości obserwo-
wało liczne grono sympatyków i kibiców. Nad 
prawidłowym, regulaminowym przebiegiem 
ćwiczeń czuwał główny sędzia - st. kpt. Robert 
Bujny. 

Zdecydowane zwycięstwo odniosła druży-
na OSP Tuczępy, uzyskując najlepszy czas.

W zawodach wzięło udział 8 jednostek 
OSP (seniorzy): Kargów, Grzymała, Wierzbica, 
Tuczępy, Jarosławice, Niziny, Januszkowice, 
Rzędów oraz jedna jednostka Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej z Jarosławic.

bieżącego przedszkolaki z Przedszkola w Tuczę-
pach gościły w budynku OSP Tuczępy. Maluchy 
zobaczyły nie tylko budynek straży, ale również 
sprzęt i mundury wykorzystywane podczas akcji. 
Największy entuzjazm wywołała u nich jednak 
możliwość wejścia do wozu strażackiego. 

Nasza jednostka brała udział w gminnych 
zawodach sportowo-pożarniczych, zdobywając  
w tym roku  I miejsce podczas zawodów w Ja-
rosławicach. Dumą OSP Tuczępy są też Mło-
dzieżowe Drużyny Pożarnicze. W 2012 roku Mło-
dzieżowa Drużyna Chłopców zajęła IV miejsce  
w Wojewódzkich Zawodach Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych w Sędziszowie. Młodzieżowa 
Drużyna Dziewcząt oraz Młodzieżowa Drużyna 
Chłopców zostały odznaczone Odznaką Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych. 

Doskonaląc swoje umiejętności ratowni-
cze OSP Tuczępy systematycznie bierze udział  
w akcjach o charakterze ćwiczeń bojowych.  
2 października 2013 nasza jednostka uczestni-
czyła w próbnej ewakuacji uczniów i nauczycieli  
w Szkole Podstawowej w Tuczępach.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy 
Połaniec Pana Jacka Tarnowskiego wzięliśmy 
udział w ćwiczeniach Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego organizowanych w maju 
2013 roku w Połańcu i uroczystych obchodach 
Dni Połańca, podczas których zagraliśmy w tur-
nieju piłki nożnej zajmując drugie miejsce.

Poza wyżej wymienionymi działaniami 
ochotnicy z OSP Tuczępy dbają także o estetykę 
budynku straży. Z własnych środków jednostki  
w ubiegłym roku wykonana została elewacja 
frontowa remizy, wyremontowano pomieszczenia 
w budynku oraz garaż, odmalowano ściany, za-
kupiono szafki na mundury. Z środków gminnych 
umożliwiony był zakup materiałów niezbędnych 
do remontu klatki schodowej i sanitariatów, który 
to został wykonany w czynie społecznym. Człon-
kowie OSP Tuczępy samodzielnie zakupili sobie, 
za prywatne pieniądze, mundury koszarowe oraz 
mundury ciężkie, używane.

Na postumencie przed budynkiem OSP  
w Tuczępach zamierzamy postawić przedwojen-
ną ręczną pompę, która jest pierwszą pompą bę-
dącą w wyposażeniu naszej jednostki oraz figurę 
Św. Floriana - patrona strażaków.

Wiele z wymienionych inicjatyw nie byłoby 
możliwych bez wparcia sponsorów. Za wszelką 
pomoc udzieloną naszej jednostce pragniemy 
serdeczne podziękować wszystkim wspierają-
cym, a w szczególności: Panu Bogdanowi Nowak 
– Radnemu Gminy Tuczępy, firmie Hydrogeotech-
nika Sp. z o.o. Kielce, Pani Marii Wojniak z Za-
kładu Ślusarskiego Rytwiany, Panu Radosławowi 
Wójcikowi z firmy FakFajzer Klimontów, Panu Jac-
kowi Bławatowi z Gospodarstwa Sadowniczego 
Nieciesławice, Panu Krzysztofowi Guzik z firmy 

Krispol Połaniec, Panu Piotrowi Guca Prezesowi 
firmy Warmil Sp. z o.o. Rytwiany, Panu Leszkowi 
Grzyb z firmy Grzyb Stopnica, Panu Mariuszowi 
Wójcik z Firmy Remontowo-Budowlanej Sando-
mierz, Panu Darkowi Rokita, Panu Grzegorzowi 
Kwiatkowskiemu, Panu Andrzejowi Barcickiemu  
z Zakładu Remontowo-Budowlanego Mniów, Panu 
Posłowi Mirosławowi Pawlakowi, Panu Krzyszto-
fowi Idzik, Panu Markowi Molasy, Panu Markowi 
Opałka.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuczępach bę-
dzie w dalszym ciągu realizować działania zwią-
zane z ochroną przeciwpożarową mieszkańców  
i dalej aspirować do wpisania naszej jednostki na 
listę Krajowego Sytemu Ratowniczo- Gaśniczego. 

Zarząd OSP Tuczępy

Klasyfikacja zawodów - Seniorzy:
1. OSP Tuczępy
2. OSP Grzymała
3. OSP Kargów
4. OSP Januszkowice
6. OSP Niziny
6. OSP Wierzbica
7. OSP Rzędów
8. OSP Jarosławice

Przy okazji gminnych ćwiczeń Odznaką 
„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” została 
odznaczona żeńska MDP Tuczępy w składzie: 
Joanna Kolankowska, Wiktoria Sołtyk, Kamila 
Guzikowska, Aleksandra Szymczak, Anna Idzik, 
Sylwia Krawczyk, Małgorzata Janus, Julita Ce-
sarz, Daria Czernek, Wiktoria Kwiecień.

Marcin Opozda

sukCes rodzi sukCes!
Mowa o wynikach XII Biegu Zdrojowego w Busku-Zdroju, który odbył się  

w niedzielę 22 września bieżącego roku. Wzięło w nim udział blisko 400 za-
wodników i zawodniczek, w tym 15 osób niepełnosprawnych z całej Polski. 
Uczestnicy startowali w różnych kategoriach. W swojej kategorii wiekowej Ga-
briel Stefański, uczeń trzeciej klasy Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego  
w Jarosławicach zdobył I miejsce! Pokonał zawodników, którzy od kilku lat tre-
nują w klubie „Słoneczko” w Busku – Zdroju. Otrzymał medal, dyplom i drobne 
upominki, ale najważniejszą nagrodą było samo zwycięstwo.  

Tydzień później, w niedzielę 29 września, podczas Biegów Przełajowych  
o Puchar Wójta Gminy Stopnica również zdobywa I miejsce! Startuje spokojnie, 
odpowiednio rozkładając siły i po walce wspaniale finiszuje. Gabriel to sporto-
wiec z zamiłowania, ma na swoim koncie wiele innych sukcesów, interesuje 
się również piłką nożną i siatkówką. Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych 
wspaniałych dokonań.

Joanna Gruszka
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tuRNIej PIłkI PLaŻowej w NIzINacH
17 sierpnia b.r na boisku do piłki plażowej przy Świetlicy Wiejskiej 

w Nizinach odbył się I Turniej Piłki Plażowej.
Zainteresowanie rywalizacją okazało się duże, bo zgłosiło się do niego 

objął  9 drużyn męskich. Aby zawody przebiegały w zgodzie i wzajemnym 
szacunku pieczę nad nimi objął sędzia Kamil Durak przy pomocy organiza-
tora Karoliny Poniewierskiej.

Rozgrywki rozpoczęły się o godz. 13.00 przy idealnej, słonecznej pogo-
dzie. Po czterech godzinach znane już były wyniki:

I miejsce – Drużyna Motopompa – Karol Farbota i Mateusz Borek;
II miejsce – Drużyna Torpeda – Michał Jaskóła i Krystian Bonder;
III miejsce – Drużyna Kambodża – Mateusz Karasek i Konrad Juszczak.

 Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejne sportowe zmaga-
nia.

Karolina Poniewierska

iV TurnieJ orLika 
o PuCHar PreMiera donaLda Tuska
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zwIaStuN

„Bez tej miłości można żyć.

Mieć serce suche jak orzeszek,

malutki los naparstkiem pić

z dala od zgryzot i pocieszeń…”

Wisława Szymborska

Ludzie zajmujący się wielką historią Ojczyzny, tworzą wielkie dzieła. 
Jeszcze większe tworzą ci, którzy pochylają się nad starą przydrożną ka-
pliczką, przekrzywionym krzyżem i pytają o ich historię, spisując fakty, do 
których nie zdołali dotrzeć wielcy historycy. Jest to ważna rzecz, gdyż do-

tyczy Naszej Małej Ojczyzny – ziemi, na której stawialiśmy pierwsze kroki, 
zdobywaliśmy pierwsze doświadczenia i do której zawsze będziemy tęsknić, 
bo jest nasza. Prezentujemy dziś postać człowieka, który pochyla się nad 
Wielką Historią Małej Ojczyzny, dotykając m.in. naszej gminy.

Stanisław Wcisło – urodzony w 1955 r. w Balicach, Radny Gminy 
Gnojno, ekonomista z wykształcenia, absolwent Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, Prezes Stowarzyszenia ds. Rozwoju Integracji Europejskiej 
w Balicach. Zajmuje się działalnością społeczną, m.in. organizator pię-
ciu już Turniejów im. Grzegorza Piechny, konkursów literackich, zawodów 
sportowych i plastycznych. Wybrane prace uczniów z ostatniego konkur-
su plastycznego będą zamieszczone w najbliższej książce „Między Radnią 
a Sanicą – prawda i legenda”. Z zamiłowania historyk swojego regionu, 
autor takich pozycji jak: „Balice 800 lat historii” i „Przydrożne krzyże, fi gurki 
i kapliczki na terenie parafi i Balice, Gnojno i Jarząbki”. W swoich opracowa-
niach opartych na wywiadach z mieszkańcami opisuje historie niepisane, 
a dotyczące miejscowości Gminy Tuczępy – Brzozówki i Kargowa. Obecnie 
w przygotowaniu „Między Radnią a Sanicą – prawda i legenda”, której 
zwiastun zamieszczamy poniżej. 

 Zofi a Kańska

7 września 2013 r. na boisku „Orlik 2012” w Tuczępach odbył się  IV 
Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kategorii chłopcy młodsi 
(roczniki 2002 - 2003) i chłopcy starsi (rocznik 2000-2001). Wzięło w nim 
udział 6 drużyn - po 3 drużyny z każdej kategorii. Pierwsze mecze  rozegrano 
w kategorii chłopców - rocznik 2002/2003.

 Pierwsze miejsce zajęła  Szkoła Podstawowa w Tuczępach, a kolej-
ne to Szkoła Podstawowa w Kargowie i Szkoła Podstawowa w Nizinach. 
W poszczególnych meczach padły następujące rezultaty:

SP TUCZĘPY  2 : 1 SP KARGÓW
SP NIZINY     0 : 2 SP KARGÓW
SP TUCZĘPY 1 : 0 SP NIZINY 
Kolejne mecze rozegrali chłopcy z rocznika 2000/2001.  Pierwsze miej-

sce zajęło GIMNAZJUM JAROSŁAWICE, na drugim miejscu uplasowała się 
drużyna z SP TUCZĘPY  i SP NIZINY . Oto poszczególne wyniki:

GIMNAZJUM    1 : 0 SP NIZINY 
SP TUCZĘPY 2 : 2 SP NIZINY 
GIMNAZJUM 1 : 0 SP TUCZĘPY 
Pogoda dopisała, a cały turniej podobał się uczestnikom, którzy walczyli 

o zwycięstwo zażarcie, ale co najważniejsze w duchu fair- play. Wszystkie 
drużyny zostały nagrodzone pucharami i dyplomami, a każdy uczestnik tur-
nieju został obdarowany pamiątkową koszulką z logiem turnieju.

TURNIEJ DRUŻYN MIESZANYCH
W dniu 29 sierpnia 2013 r. odbył się mecz siatkówki drużyn miesza-

nych. Zagrały dwa zespoły: Bieniex Kargów i Siekierki Tuczępy. Obie drużyny 
zostały nagrodzone pucharami i dyplomami. Mecz wyłonił zwycięzcę – Sie-
kierki Tuczępy. Całe spotkanie przebiegło w miłej „siatkarskiej” atmosferze. 
Mimo że zagrano tylko jeden mecz przyciągnął on najwytrawniejszych gra-
czy i ich kibiców. 

Bugdalska Aleksandra
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LILIE ŚW. JÓZEFA 
- opowiadanie to jest zwiastunem książki Stanisława Wcisło  

pt. „Między Radnią a Sanicą – prawda   i legenda”,  
która  ukaże się w listopadzie br.

Był maj 1934 roku. Gorący dzień, ale niezbyt dokuczliwy. W nocy popa-
dało i to dosyć obficie. Deszcz spłukał zewsząd wszelki kurz. Bujna zieleń 
błyszczała więc w słońcu. Delikatny wiatr kojąco łaskotał po twarzy. 

Pod figurką Matki Boskiej na Brzozówce gromadziło się coraz więcej 
ludzi. Ubrani odświętnie schodzili się ze wszystkich stron. Najwięcej od Kar-
gowa. Przyklękiwali na chwilę, a potem  ustawiali się w milczeniu dookoła, 
w cieniu drzew. Figurka była pięknie przybrana kwiatami. Od stóp Matki Bo-
skiej, na cztery strony w dół, wzdłuż wysokiego postumentu, zwisały uple-
cione z dębowych liści grube korony przybrane wielkimi kwiatami piwonii.  
U podstawy figury ustawiony był ołtarz. Szeroki stół nakryty białym płótnem. 
Na nim, po bokach w szerokich flakonach, stały obfite bukiety kwiatów. Były 
to róże. Białe i bordowe, żółte i różowe. Między flakonami, na samym środku 
stołu, stał ozdobny lichtarz z małymi świeczkami. Dwanaście kremowych 
świeczek z różowymi opaskami. Jeszcze się nie paliły. Pod stołem, na gęstej 
trawie, leżał rozłożony duży dywan z czerwonymi obrzeżami ozdobionymi 
złotymi frędzlami.  Przed ołtarzem ustawiły się, w długim szpalerze, kilku-
letnie dziewczynki. Ubrane na biało. Na głowach miały uplecione z polnych 
kwiatów wianuszki. We włosy wpięte różnokolorowe wstążeczki, zwisające 
swobodnie w dół lub spięte w pękate kokardy. Na szyjach zawieszone sznury 
błyszczących korali. Tych dziewczynek było około czterdziestu, a może i wię-
cej. Każda z nich miała mały koszyczek z płatkami kwiatów.  Wyglądały więc 
z nich błękitne chabry, białe oczka stokrotek i żółte masywniejsze kaczeńce. 
Dookoła pachniało bzem i jaśminem. Dziewczynki poprawiały te kwiatuszki, 
delikatnie głaskając je paluszkami. Dla nich nic nie było w tym momencie 
ważniejsze. Tylko te kwiatuszki i to, że mają je rozrzucać w czasie procesji 
po całej drodze z Brzozówki do Kargowa. 

Tak długiej i uroczystej procesji jeszcze nigdy tu nie było i to z udziałem 
samego biskupa. Dochodziło południe, gdy od dworskich zabudowań za-
dzwoniły dzwoneczki. Wszyscy obrócili się w tamtą stronę. Alejką, obsadzo-
ną kwiatami w kierunku figurki, zbliżała się duża grupa ludzi. Strojnie ubra-
ni szli powoli. Tłum rozstąpił się jeszcze szerzej i wszyscy uklękli. Biskup,  
w otoczeniu licznej grupy księży, przystąpił do ołtarza. Prawdopodobnie był 
to ówczesny biskup kielecki Augustyn Łosiński. Modlili się około pół godzi-
ny.  Potem młodzież wręczyła piękny bukiet kwiatów biskupowi. Ktoś z boku 
zaintonował pieśń. Podjęli ją wszyscy. Serdeczna Matko… Mimo, że głos 
z wrażenia  gdzieś dusił się w gardle, to aż szyby poruszyły się w oknach 
okolicznych domów. Uformowany korowód ruszył powoli. Na przedzie drew-
niany krzyż niesiony przez młodego, postawnego mężczyznę w białej koszuli. 
Za nim chorągwie na wysokich drzewcach lekko kołyszące się na wietrze. 
Przy każdej z nich cztery osoby trzymające za długie wstęgi. Później ob-
razy niesione przez kobiety, a za nimi biskup i księża poprzedzeni długim, 
dwustronnym szpalerem dzieci sypiących kwiaty. Przy każdym dziecku szła 
jego matka lub ktoś starszy z rodzeństwa, niosąc kosz, z którego co jakiś 
czas dosypywano płatki kwiatów. Biskup, niosąc w rękach otrzymane od 
młodzieży kwiaty, szedł wśród tych kilkuset osób. Uśmiechał się, widząc 
taką rzeszę ludzi i słysząc jak słowa śpiewanych pieśni odbijają się dalekim 
echem po okolicznym lesie.

 Byli już blisko Kargowa, gdy w tłumie idących niedaleko od siebie, 
biskup dostrzegł ciężarną kobietę niosącą na rękach małą dziewczynkę. Wi-
dać było, że ciężko jej iść po tej piaszczystej drodze. Była to Józefa Zarańska 
z Kargowa ze swoją córką, trzyletnią wówczas Janiną. Biskup zatrzymał się 

na chwilę. Skinął delikatnie ręką w kierunku Zarańskiej, aby podeszła bli-
żej. Zatrzymała się, nie wiedziała co ma robić. Podeszła jednak. Wziął od 
niej córkę na ręce. Jej oddał swój bukiet. Pochyliła się przed nim nisko. Za-
uważyła wtedy, że miał na nogach sznurowane trzewiki z błyszczącej skóry. 
Dalej szła tuż z tyłu mała Jasia wtulona w biskupa przyglądała się mamie 
przez ramię. Po jakimś czasie Jasia sama już szła obok niej przebierając 
raźno drobnymi nóżkami. Biskup, uśmiechając się co chwilę, zerkał do tyłu.  
Bukiet kwiatów zostawił mamie.Przeszli przez cały Kargów, mijając kościół. 
Zatrzymali się dopiero przed figurą św. Józefa. Jego wysoka postać, z małym 
Jezusem na ramieniu, stała tak jak i dziś  na kamiennym  postumencie, na 
kilkumetrowym kopcu usypanym z ziemi przy rozwidleniu dróg biegnących 
do Stopnicy i Tuczęp. Figura ta ustawiona została w dniu 19 kwietnia 1921 
roku celem uczczenia jubileuszu 50.lecia  ogłoszenia św. Józefa patronem 
kościoła. Usypując tak pokaźny kopiec i wznosząc na nim figurę św. Józefa,  
kargowscy parafianie przyrzekali wierność kościołowi rzymsko – katolic-
kiemu, prosząc jednocześnie o wyjednanie całej zjednoczonej i odnowionej 
Polsce wytrwania w zgodzie i wierze świętej katolickiej, oraz o zachowanie 
w zdrowiu i w wypełnianiu uczynków miłosiernych.

W tej właśnie intencji modlili się wraz z biskupem  wierni zgroma-
dzeni wówczas przy  figurze św. Józefa. O wierność Kościołowi, za Polskę 
- Ojczyznę ukochaną i o ochronę przed wszelkimi chorobami. Daleko do 
Żernik, Chałupek, Zaborza niosły się słowa śpiewanej Roty oraz Szczęśli-
wy, kto sobie Patrona Józefa ma za opiekuna… Później, ale już w kościele, 
odprawiona została msza święta. Jeszcze przez kilka kolejnych dni po tej 
przepięknej uroczystości na drodze leżały kwiaty. Pamiętają mieszkańcy 
Kargowa do dziś ten dzień, mówiąc, że tak piękna uroczystość rzadko się 
zdarza. Określają ją jako wyrażenie przez parafian wielkiej wiary w Boga 
i wszystkich świętych oraz niesamowitą manifestację patriotyczną ukazu-
jącą miłość do wyzwolonej Polski, do Ojczyzny. Do dziś widnieją czytelne 
napisy wykute z czterech stron na kamiennym postumencie figury św. 
Józefa. Na stronie zachodniej czytamy: Ku uczczeniu 50-lecia Jubileuszu 
św. Józefa Parafia Kargowska wznosi ten kopiec i figurkę przyrzekając wier-
ność Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu. Jubileusz poświęcenia obchodzono  
i dokonano dn. 19.04.1921 r. Od strony północnej: O Józefie Opiekunie Ko-
ścioła Świętego wyjednaj całej zjednoczonej i odnowionej Polsce wytrwanie  
w zgodzie i wierze Świętej Katolickiej. Napis widniejący od strony wschod-
niej brzmi: Na pamiątkę Papieża Benedykta XV, Biskupa Augustyna Łosiń-
skiego i Proboszcza ks. Folfasińskiego uroczystość ta dopełniona została. 
Ostatnia, południowa strona posiada napis następującej treści: Szczęśliwej 
śmierci Patronie Józefie, Święty oblubieńcze Maryi. Zachowaj Parafię naszą 
w dobrym zdrowiu i w wypełnianiu uczynków miłosiernych. 

Ze szczątkowych wspomnień starszych osób, pamiętających tamte 
czasy wynika, że kopiec ten ludzie budowali spontanicznie. Przyjeżdżali do 
pracy ze wszystkich okolicznych wsi. Najpierw wybudowano masywny słup 
z kamienia. Budował go m.in. Jan Skuza z Kargowa. Później obsypywano 
go ziemią. Wiadomym z całą pewnością jest, że wśród przywożących na 
niego furmankami ziemię byli np. mieszkańcy Kargowa – Banaś Jan, Borek 
Jan, Zarański Jan i Józef. Z pobliskich Żernik natomiast - Kędzia Władysław   
i Sowiński Jan. Pracowali wszyscy od świtu do nocy. Kopiec powoli wznosił 
się do góry. Z dumą patrzyli potem na swoje dzieło. Gdy jeszcze ustawiona 
na nim została figura  św. Józefa z Jezusem, łzy same cisnęły się do oczu. 
Święty Józef stał im się wielkim opiekunem. Zawierzyli mu bezgranicznie. 

Do dziś kargowscy parafianie, szczególnie ci starsi, są przekonani, 
że św. Józef ma ich w swej ciągłej opiece. Pochodząca z Kargowa Janina 
Juchniewicz c. Józefa i Józefy Zarańskich, ta mała wówczas dziewczynka, 
niesiona przez biskupa podczas tamtej pamiętnej uroczystości, wspomina 
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jak w okresie II wojny światowej wysiedleni mieszkańcy Kargowa, zmuszeni 
byli szukać schronienia w bliższych lub dalszych miejscowościach. Część 
ludzi ruszyła na wschód. Jej rodzina wraz z innymi w sumie około 60 osób  
udała się w kierunku Skrobaczowa. Był z nimi proboszcz z kargowskiego 
kościoła ks. Jan Zwoliński. Z płonącej już świątyni, z narażeniem życia, 
wyniósł św. hostię. Aby podtrzymać na duchu zmuszonych do opuszczenia 
swoich domów ludzi, na skrobaczowskich łąkach odprawił dla nich mszę 
świętą. Wtedy uwierzyli, że niebawem cali i zdrowi wrócą do własnych, 
opuszczonych domów. Zanim było to faktycznie możliwe, wrócił do Kargowa 
Józef Zarański, ojciec Janiny, aby zabrać jeszcze z domu cokolwiek co nada-
wało się do nakarmienia dzieci. Wpadł w ręce żołnierzy z niemieckiego pa-
trolu. Uznany został za szpiega. Kopali go, bili i zamierzali zastrzelić. Gdy tak 
sponiewierany leżał na ziemi w pewnym momencie na koszulę wysunął mu 
się wiszący na szyi różaniec z krzyżem. Zobaczył to siedzący w samochodzie 
dowódca niemiecki, wstrzymał egzekucję i pokazując pozostałym żołnie-
rzom krzyż, powiedział, że to z całą pewnością nie Rosjanin. Józef Zarański 
mocno pobity, wręcz skatowany, wrócił do rodziny. Przyniósł ze sobą chleb 
i konserwy, które otrzymał od tego niemieckiego dowódcy. Wierzyli, że to 
krzyż i wstawiennictwo św. Józefa uchroniło go wtedy od śmierci. Różaniec 
na szyi nosił Zarański do końca swojego życia.

Część wówczas wysiedlonych rodzin z tej licznej grupy, w tym Zarańscy, 
znalazła ostatecznie schronienie w Kosterze. Ale jakie to było schronienie 
skoro i tam padały pociski i tam trzeba się było bać o swoje życie. Gdy z cza-
sem wrócili do Kargowa rozpłakali się. Czy był to płacz z radości, że znowu 
są u siebie, czy może z rozpaczy nad tym co zastali. Kościół oraz większość 
domów była spalona i prawie w całości zburzona. Z tamtego pięknego go-
tyckiego budynku kościoła zostały jedynie fragmenty  ceglanych murów, pre-
zbiterium oraz portal nad zamurowanym obecnie wejściem od południowej 
strony. Natomiast z dawnego wyposażenia wewnątrz zachował się jedynie  
wiszący nad chórem obraz św. Dominika przyjmującego różaniec. 

Przy tak ogromnych zniszczeniach do jakich doszło w całym Kargo-
wie w tamtym czasie, jedno u jego mieszkańców do dziś budzi zdumienie 
i upewnia w przekonaniu o istnieniu potężnej siły, w wierze. To nienaru-
szona fi gura św. Józefa spoglądająca na nich z wysokości swojego cokołu. 
Nie sięgnął jej żaden pocisk czy też nawet odłamek. Trwała niezłomnie tam 
na wysokości i trwa tak do dziś, błogosławiąc wyruszających z Kargowa 
w drogę oraz pozdrawiając szczęśliwie do niego powracających. Kościół od-
budowany został w latach 1958-1966, gdy proboszczem w Kargowie był ks. 
Julian Moskwa. W roku zakończenia odbudowy był on konsekrowany przez  
Biskupa Jana Jaroszewicza. Od tamtego czasu kargowska świątynia przy-
jęła patronat Matki Bożej Częstochowskiej. Wcześniej patronował jej św. 
Władysław. 

Oprócz tych parafi alnych patronów wśród świętych, do których najczę-
ściej kierowane są  modlitwy  znajduje się św. Józef. Jest on między innymi 
patronem rodzin, ojców i kobiet w ciąży. Na samym jedynie przykładzie ro-
dziny Zarańskich, należy w to wierzyć. Czy bowiem zwykłym przypadkiem 

jest zachowanie biskupa, chcącego ulżyć ciężarnej kobiecie? Czy uniknięcie 
egzekucji przez ojca małej Jasi to też całkiem normalne zjawisko? Wiele 
jeszcze innych, podobnych pytań można by tu przytoczyć. Czy jednak warto 
to robić? Czy naprawdę wymagają one odpowiedzi? W gruncie rzeczy te od-
powiedzi są przecież tak oczywiste.

Święty Józefi e, co przy Kargowie
wiek prawie stoisz na wysokości.

Pomóż, by nigdy nam nie zabrakło
wiary i szczęścia, zdrowia, miłości.

Pomóż, by pola nasze rodziły.
Wiatr niech kołysze dorodne kłosy.

Niech długo słońce świeci każdemu.
Radośnie niechaj brzmią dzieci głosy.
U stóp Twych niechaj lilie zakwitną,

niczym śnieg białe, czyste, niewinne.
Niechaj tak kwitnie ludzka życzliwość,

dobroć i nasze życie rodzinne.
Gdyby tak obecnie zawiał komuś przychylny wiatr, kierując go do Kar-

gowa, z całą pewnością nie ujrzy w nim, opisanych wcześniej, zniszczonych 
przez ogień i wojenne pociski zabudowań. Nie ujrzy kościelnych gruzów. Po-
śród pięknych domów stojących na ukwieconych posesjach, w górę wzno-
szą się masywne, kamienne ściany odbudowanego kościoła. Jego wnętrze 
pachnie świeżością oraz błyszczy błękitem nieba. Szerokie, dębowe ławy 
zapraszają wręcz do głębokiej modlitwy. Przy ołtarzu ks. proboszcz Janusz 
Marzec unosi wysoko w górę monstrancję z przenajświętszym sakramen-
tem, ozłoconą wpadającymi przez okno jasnymi promieniami zachodzącego 
słońca. W ciszy pochylają się głowy klęczących.

Na rozwidleniu dróg przy wyjeździe z Kargowa, na usypanym prawie 
sto lat temu wysokim kopcu, nadal stoi piękna fi gura św. Józefa z Jezu-
sem na ramieniu. Przymykając na chwilę oczy, można zobaczyć szeroką 
alejkę prowadząca od drogi i kamienne schodki wspinające się aż do jej 
stóp. Przycięta równo zielona trawa, porastająca cały kopiec, oddzielona 
jest od otoczenia szpalerem różnobarwnych kwiatów. Po obydwu stronach 
alejki także kwiaty. Rosnące gęsto jeden obok drugiego tryskają w gorę i na 
boki całymi bukietami. Jakże piękne. Białe i delikatne. Nieśmiałe i niewinne. 
To lilie, lilie św. Józefa. Między nimi ławeczka - niewielka, drewniana. Na 
niej  nieruchomo siedzi starsza kobieta zapatrzona w fi gurę. Myślami jest 
przy swoich dawno już zmarłych rodzicach, którzy przyprowadzali ją tu, gdy 
była jeszcze małym dzieckiem. Jej palce wolno przesuwają się po wytartych 
koralikach różańca.

Wierzyć należy, że w niedalekiej przyszłości tak wyglądać będzie oto-
czenie fi gury św. Józefa. Spełnią się marzenia proboszcza i parafi an.

Stanisław Wcisło
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Bywał wśRÓD NaS...
Wspomnienie o Konstantym Miodowiczu

Rankiem 10 listopada 2011 r. w Gimnazjum 
w Jarosławicach trwały ostatnie przygotowania 
do uroczystej akademii z okazji Święta Niepod-
ległości. Miała mieć wyjątkowy charakter, po-
nieważ Związek Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła nr 
4 w Tuczępach postanowił przekazać pod opiekę 
gimnazjum swój Sztandar, oraz oddać do Izby Pa-
mięci i Tradycji sztandar zabytkowy.

Podczas przerwy, tuż przed akademią do 
szkoły wszedł człowiek w ciemnym garniturze  
i zapytał: „Gdzie jest gabinet dyrektora?”. „Na 
górze” – otrzymał odpowiedź, a któryś z uczniów 
szepnął – „to chyba Poseł przyjechał”. Okazało 
się , że tym człowiekiem był rzeczywiście Poseł 
na Sejm VII kadencji – Konstanty Miodowicz. 
Funkcję tę pełnił od roku 1997 - w III, IV, V, VI  
i VII kadencji Sejmu RP. Z wykształcenia etnograf, 
absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował w Za-
kładzie Alpinizmu AWF, zdobył m.in. Elbrus na 
Kaukazie. W czasie PRL-u działał w opozycji.  
W latach 1990–1996 pracował w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Urzędzie Ochrony Pań-
stwa, gdzie jako szef kontrwywiadu (w stopniu 
pułkownika), uczestniczył w budowie polskich 
służb specjalnych. Zasiadł następnie w radzie 
nadzorczej Fundacji Instytut Lecha Wałęsy. Była 
to pierwsza wizyta przedstawiciela władzy usta-
wodawczej RP w Gimnazjum w Jarosławicach. 

Wspominamy go dziś, ponieważ już tu nie 
przyjedzie, zmarł 23 sierpnia 2013 r. Nie często 
zdarzają się wizyty przedstawiciela władzy RP  
w naszej gminie. Konstanty Miodowicz był u nas 
cztery razy:
2006 r. – 5 listopada, niedziela. Jest obecny 

na Mszy św. w kościele parafialnym  
w Tuczępach. Potem spotkanie z mie- 
szkańcami naszej gminy w remizie 
OSP. Krótka i merytoryczna informacja 
na temat sytuacji w naszym kraju. Od-
powiedzi na pytania, rozmowy z przy-
byłymi na spotkanie ludźmi. Nie ma 
dystansu, każdy traktowany z należ-
nym szacunkiem i uwagą.(zdj. 1 i 2)

2009 r. –  Spotkanie z mieszkańcami (zdj.3)
2011 r. –  Dożynki Powiatowe w Tuczępach, 
                (zdj. 4)
2011 r. – Wizyta w Gimnazjum w Jarosławicach 

zdj. (5,6,7,8) 
W Księdze Pamiątkowej (zdj.5) Gimnazjum 

im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jarosławicach 
zostawił wpis: „Gratuluję wspaniałej uroczysto-

ści. Tu w Jarosławicach doświadczyłem dobrej 
lekcji patriotyzmu”.

Pogrzeb Konstantego Miodowicza odbył się 
w Busku - Zdroju 29sierpnia 2013r. z udziałem 
przedstawicieli władz państwowych, najbliższych 
i mieszkańców miasta. Jego życie i działalność  
podsumowała podczas pogrzebu Marszałek Sej-
mu Ewa Kopacz:  „Wszędzie widzę Twój uśmiech. 
A z nim ciepło bycia i oddanie pracy. Byłeś taki 
zwyczajny. Wydawać by się mogło – mistrz dru-
giego planu.  Ale jaki mistrz…? Taki, który na  
Elbrus wszedł z nudów, jak sam mówiłeś po-
mniejszając własne zasługi. Dziś role się odwró-
ciły – to my jesteśmy tłem dla Ciebie – bohatera 
zwyczajności, który bez hałasu robił rzeczy od-
powiednie dla czasów, w których żył, choć inni 
nawet nie mieli odwagi, by o tym marzyć”.

Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wspomnienia:
„Miałem szczęście i zaszczyt znać osobiście 

Konstantego Miodowicza. Często jego przyjazdy 
tak właśnie wyglądały - zajeżdżał swoim żółtym 

(zdj. 1)

daewoo matizem, sam, bez świty, zwykły czło-
wiek, nie stwarzał dystansu, nie dawał odczuć, 
że jest kimś szczególnym”.- Artur Kański Dyrek-
tor Gimnazjum w Jarosławicach 

„Był znakomitym przykładem państwow-
ca, człowieka rzetelnego, uczciwego, dla które-
go udział w życiu politycznym nie był drogą do  

(zdj. 2)

(zdj. 3)



(zdj. 4)

osobistej kariery, ale pełną poświęcenia służbą 
Polsce” - Prezydent RP Bronisław Komorowski.

„Człowiek wiary i miłości do ojczyzny” – bi-
skup Kazimierz Ryczan.

 „Był bardzo dobrym człowiekiem, wrażli-
wym i nieustępliwym, z jednej strony pryncypial-
ność i taki charakter, kręgosłup, który zawsze był 
cechą Kostka, z drugiej strony pochylał się nad 
każdym nieszczęściem w stosunku do ludzi i do 
zwierząt. Był dobrym kompanem, druhem od wie-
lu lat z nami obecnym, od czasów opozycji, tutaj 
w parlamencie”. – Andrzej Halicki (PO).

„Odszedł państwowiec, człowiek oddany 
swojemu regionowi, wielki przyjaciel zwierząt, 

(zdj. 7)

(zdj. 8) (zdj. 6)

(zdj. 5)

ekspert ds. bezpieczeństwa państwa” - rzecznik 
rządu Paweł Graś.

„Był bardzo rzetelnym i pracowitym posłem. 
Był jednym z tego pokolenia (...), któremu Polska  
i cała nasza wolność tak dużo zawdzięczają. Ni-
gdy nie podnosił głosu, był bardzo opanowany, 
spokojny” – Iwona  Śledzińska-Katarasińska.

Konstanty Miodowicz zmarł w wieku 62 lat. 
Miałam okazję osobiście poznać Konstantego 
Miodowicza. Rzeczywiście był to człowiek, od 
którego emanowała pozytywna energia i spokój, 
pozwalający na swobodną rozmowę. Przyjazny 
uśmiech likwidował jakikolwiek dystans. Niech 
spoczywa w pokoju.

Zofia Kańska
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