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FOTO KRONIKA GMINY LIPNIK 

 Piotr Bielak z fanami podczas XVII Biesiady Świętojańskiej we WłostowiePrzekazanie sztandaru klasie II gimnazjum

Świętokrzyskie Uśmiechy - zespół folklorystyczny podczas 
Biesiady Świętojańskiej we Włostowie

Odznaczeni druhowie strażacy podczas poświęcenia figury św Floriana

Msza Święta z udziałem strażaków podczas poświęcenia 
figury św. Floriana

Dzień Dziecka - zespół NANU DANCE w Lipniku
Boisko do siatkówki plażowej w Gołębiowie

Zakończenie III klas w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku
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Z ostatnich wydarzeń 
relacja pełniącego obowiązki wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela

Razem z Posłem Krzysztofem Lip-
cem udało nam się zaprosić Wiceprezes 
Rady Ministrów RP Panią Beatę Szydło 
na otwarte spotkanie z mieszkańcami 
Gminy Lipnik do Szkoły Podstawowej 
im. Romana Koseły we Włostowie. 
Pani Beata Szydło uczestniczyła razem 
z innymi przedstawicielami lokalnego 
samorządu i mieszkańcami Włostowa 
i okolic we Mszy Świętej prowadzonej 
przez księdza proboszcza Pawła Goliń-
skiego. Następnie udała się na spotka-
nie, by porozmawiać z mieszkańcami 
gminy o obecnej polityce rządu i pro-
blemach dotyczących lokalnych pro-
ducentów rolnych. Rozmowy toczyły 
się w atmosferze wzajemnego zrozu-
mienia i szacunku. Po spotkaniu obyła 
się we Włostowie po raz XVII Biesiada 
Świętojańska, która według tradycji 
jest organizowana w wigilię świętego 
Jana, patrona włostowskiej parafii. 

Krótko o inwestycjach
Gmina Lipnik należy do szybko roz-

wijającego się środowiska na terenie 
powiatu opatowskiego. W planach 
jest bardzo wiele inwestycji, które 
mają na celu m.in. poprawę stanu 
technicznego dróg, czy też pomóc 
szkołom w rozwijaniu wewnętrznej 
bazy komputerowej. 

• Zakończyła się inwestycja rewita-
lizacji stawu u podnóża zamku w 
Międzygórzu Niedługo zostanie po-
stawiona altana przy zamku, a na 
terenie Międzygórza rozpocznie się 
budowa świetlicy środowiskowej.

• Zakończyła się także budowa windy 
przy budynku gminy w Lipniku, któ-
ra pomoże w poruszaniu się oso-
bom starszym i niepełnosprawnym 
po urzędzie.

• Niedługo rozpoczną się prace 
opuszczenia przedszkola w celu 
adaptacji budynku na posterunek 
policji w Lipniku.

• Na terenie gminy zmierza ku koń-
cowi inwestycja budowy ronda na 
skrzyżowaniu dróg krajowych nr 9 
i 77.

rozmawiał Adam Barański
fot. Mariusz Olech, Adam Barański, 

Artur Śmigała
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Pora na biesiadowanie
Tradycją stało się organizowa-

nie przez Gminny Ośrodek Kultury 
we Włostowie i Centrum Kształce-
nia w Lipniku ważniejszych imprez 
plenerowych na terenie gminy. W 
tym roku 24 czerwca odbyła się 
XVII Biesiada Świętojańska, któ-
rej organizatorami byli: pełniący 
obowiązki Wójta Gminy Lipnik 
Pan Andrzej Grządziel wraz z Radą 
Gminy i Gminny Ośrodek Kultury 
we Włostowie. 

O godzinie 15:00 w Kościele pa-
rafialnym pod wezwaniem świętego 
Jana Chrzciciela została odprawio-
na uroczysta Msza Święta, w której 
uczestniczyli przedstawiciele rzą-
du: Wiceprezes rady Ministrów Be-
ata Szydło, Poseł Maria Zuba, Poseł 
Marek Kwitek, Poseł Andrzej Kryj i 
Poseł Krzysztof Lipiec, przedstawi-
cielka samorządu wojewódzkiego 
Wojewoda Agata Wojtyszek i przed-
stawiciele lokalnego samorządu, so-
łectw i Radni Rady oraz mieszkańcy 
Włostowa. Po zakończonej mszy 
ksiądz proboszcz Paweł Goliński 
wręczył Wiceprezes Rady Ministrów 
Beata Szydło podarunek w postaci 
ręcznie malowanej płaskorzeźby z 
wizerunkiem błogosławionego Win-
centego Kadłubka. Po nabożeństwie 
wszyscy tłumnie udali się do Szko-
ły Podstawowej im. Romana Koseły 
we Włostowie na otwarte spotkanie 
z Wiceprezes Rady Ministrów Panią 
Beatą Szydło. W spotkaniu uczestni-
czyło około 300 zainteresowanych 
osób, niektórzy słuchali wystąpie-
nia Pani Wiceprezes nawet na kory-
tarzu. Podczas rozmów poruszane 
zostały tematy polityki prorodzinnej, 
programu 500+ i bezpieczeństwa 
obywateli. Mieszkańcy gminy Lipnik 
zadawali wiele pytań dotyczących 
m.in.: cen skupu produktów rolnych, 
wsparcia lokalnych przedsiębiorców 
rolnych, pojawił się także temat do-
palaczy, który jest poważnym pro-
blemem młodego społeczeństwa. 
Pani Wiceprezes podkreśliła także, 
jak ważna jest reforma sądownic-
twa i obniżenie wieku emerytalnego 
dla obywateli, jednak kolejne zmia-
ny będą bardzo trudne, ale wyraziła 
nadzieję na możliwe do zrealizowa-
nia. 

Włostów był ostatnim po Sando-
mierzu miejscem spotkania Pani Be-
aty Szydło na terenie województwa 
świętokrzyskiego, podczas którego 
Pani Wiceprezes Rady Ministrów 
RP została przyjęta w bardzo miły 
i życzliwy sposób o czym świadczy 

frekwencja przybyłych mieszkańców 
gminy. Na koniec wystąpienia pod-
kreśliła, jak ważne są spotkania po-
lityków z wyborcami, ponieważ każ-
da sprawa lub zaistniały problem 
mobilizuje rząd do jeszcze cięższej 
pracy. Na koniec pełniacy obowiązki  
Wójta Andrzej Grządziel i sekretarz 
Gminy Lipnik Pan Wojciech Zdyb 
ofiarowali Pani Wiceprezes Rady 
Ministrów kosz pięknych, lokalnych 
czereśni i moreli.

Po godzinie rozmów wszyscy 
udali się na stadion sportowy we 
Włostowie, gdzie nastąpiło oficjal-
ne otwarcie Biesiady Świętojańskiej 
przez pełniącego obowiązki Wójta 
Gminy Lipnik i zaproszonych go-
ści, m.in.: Wojewodę wojewódz-
twa świętokrzyskiego Panią Agatę 
Wojtyszek, Panią Poseł Marię Zubę, 
Posła Marka Kwitka, Posła Andrzeja 
Kryja, Posła Krzysztofa Lipca, Wój-
ta Gminy Wojciechowice Pana Szy-
mona Sidora. Pan wójt w swoim 
wystąpieniu odniósł się do począt-
ków obchodzenia nocy Kupały, nocy 
świętojańskiej, która z czasem zo-
stała przejęta przez chrześcijaństwo 
i obecnie odbywa się w wigilię świę-
tego Jana. Przedstawiciele władz 
podczas swojego wystąpienia prze-
kazali torby medyczne dla druhów 
strażaków z OSP Włostów, OSP Lip-
nik i OSP Leszczków. W imieniu stra-
żaków za otrzymany sprzęt podzię-
kował Prezes Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Lipnik Pan 
Stanisław Mazur. Wszyscy życzyli 
zebranym mieszkańcom Włostowa i 
gminy Lipnik udanej zabawy, a tak-
że docenili młodą tradycję biesiady 
świętojańskiej we Włostowie.

Występy artystów rozpoczęły 
niesamowite akrobacje rowerowe w 
wykonaniu Piotra Bielaka, które cie-
szyły się dużym zainteresowaniem 
wśród młodzieży. Przeskakiwał na 
specjalnym rowerze nad wybranymi 
przez siebie statystami z zebranej 
tłumnie publiczności, skakał przez 
skakankę, a także próbował osią-
gnąć swój rekord życiowy w skoku 
wzwyż na rowerze, który wynosi 
128cm. 

Następnie przyszła pora na 
program artystyczny Gminnego 
Ośrodka Kultury we Włostowie. W 
pierwszej części wystąpił zespół 
folklorystyczny- „Świętokrzyskie 
Uśmiechy”, który powstał w 2009 r. 
Założycielem i instruktorem muzycz-
nym zespołu jest dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury we Włostowie 
Sebastian Szymański. Prezentując 
folklor regionu świętokrzyskiego, 
odnosi duże sukcesy estradowe i 
uświetnia swoimi występami różne-
go rodzaju imprezy okolicznościo-
we. Reprezentuje gminę Lipnik w 
różnego rodzaju konkursach i festi-
walach muzycznych; regionalnych, 
powiatowych, wojewódzkich oraz 
ogólnopolskich. Na uwagę widzów 
zasłużyły ciekawe stroje ludowe, 
wyszywane ręcznie gorsety, kolo-
rowe spódnice, wianki, kapelusze 
tworzące barwny wizerunek zespo-
łu. Repertuar wykonywany przez 
,,Świętokrzyskie Uśmiechy” nawią-
zuje tematycznie i melodycznie do 
województwa świętokrzyskiego. 
Mogliśmy usłyszeć m.in.: „Święto-
krzyskie, jakie cudne”, „Na kielec-
kim polu”, „W moim ogródeczku” i 

„Zachodzi słoneczko”. 
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Pożegnanie 
uczniów klasy III gimnazjum

W drugiej części pro-
gramu artystycznego pod 
czujnym okiem instruk-
torów muzycznych: Se-
bastiana Szymańskiego i 
Mariusza Korony zapre-
zentowały się młode wo-
kalistki, których pasją jest 
śpiew. Klaudia Moskal za-
śpiewała „Tyle słońca w ca-
łym mieście” z repertuaru 
Anny Jantar, Klaudia Wy-
razik- „Babę zesłał Bóg” z 
repertuaru Renaty Przemyk 
i „Diamonds” z repertu-
aru Rihanny, duet Wiktoria 
Poręba i Patrycja Kargul 

– „Czy ten Pan i Pani” z re-
pertuaru Anny Wyszkoni i Natalia 
Stawiarz, która wykonała „Stay” ft. 
Mikky Ekko z repertuaru Rihanny i 

„Teksański” z repertuaru Hey. 
O 19:00 przyszedł czas na koncert 

zespołu THE BEATLMEN wykonujący 
piosenki bardzo popularnych The Be-
atles i utwory polskich zespołów, ta-
kich jak Czerwone Gitary, Skaldowie, 
czy też Niebiesko- Czarni. THE BEATL-

MEN dzięki swojej charyzmie mimo 
niesprzyjającej aury potrafił zagrzać 
do zabawy zebrana publiczność.

Po raz kolejny na scenie zapre-
zentowała się grupa taneczna zło-
żona z dziewięciu utalentowanych 
młodych dziewczyn, czyli NanuDan-
ce w bardzo ciekawej choreografii. 

W kolejnej części programu przy-
szedł czas na koncert zespołu CHAM-

PION, którego tancerkami podczas 
koncertu zostały trzy dziewczyny wy-
brane z publiczności. Po 22:30 zagrał 
zespół SHANTEL, przy którego muzy-
ce wszyscy dobrze się bawili. Na ko-
niec biesiady wystąpił zespół RiWersi 
Band, porywając zebraną publicz-
ność do tańca aż do północy.

tekst Adam Barański, fot. Beata Dzik
Mariusz Olech

Podczas spotkania młodzie-
ży szkolnej na sali gimnastycznej 
uczniowie z klasy II gimnazjum 
przedstawili krótką część artystyczną 
i wręczyli kończącym szkołę pamiąt-

W środę 20 czerwca 2018 r. uczniowie klasy III gimnazjum w Szkole 
Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie symbolicznie pożegnali 
się ze swoimi młodszymi koleżankami i kolegami. 

kowe upominki. Uczniowie klasy III 
gimnazjum zatańczyli dla zebranych 
pięknego walca oraz w humorystycz-
ny sposób wspomnieli swój pobyt w 
murach szkoły.

Zakończenie kolejnego etapu 
edukacyjnego to poważny moment 
w życiu każdego młodego człowieka, 
dlatego też gimnazjaliści podzięko-
wali wszystkim tym, którzy pomagali 
im w pokonywaniu trudności i rozwi-
janiu uzdolnień w szkole. Szczególny 
wyraz miało pożegnanie uczniów 
z wychowawcą klasy - panią Kata-
rzyną Piątek, towarzyszyło mu duże 
wzruszenie, a w oczach młodzieży 
gimnazjalnej zakręciła się łza. Życzy-
my naszym absolwentom sukcesów 
w dalszej nauce.
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„Szkoła to piękny ogród, gdzie wzrastają 
i odfruwają najcudowniejsze ptaki”

Pod takim hasłem 21 czerwca 2018 
roku odbyło się pożegnanie III klas gim-
nazjum w Zespole Szkolno- Przedszkol-
nym w Lipniku z młodszymi kolegami i 
koleżankami oraz nauczycielami.

Uroczystość rozpoczęła się od 
przedstawienia i przywitania zapro-
szonych gości: pełniącego obowiązki 
Wójta Gminy Lipnik Andrzeja Grzą-
dziela, Dyrektor Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Lipniku Danutę 
Polit, Wicedyrektor Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Lipniku Monikę 
Wesołowską, Radnych Rady Gminy w 
Lipniku, rodziców, uczniów i pracow-
ników szkoły. 

Następnie przyszedł czas na pięk-
nie wykonanego Poloneza przez 
uczniów III klasy gimnazjum. W nale-
żyty sposób został przekazany przez 
reprezentantów II klasy gimnazjum 
sztandar szkoły klasie II, która od przy-
szłego roku szkolnego będzie najstar-
szą klasą w szkole. W części oficjalnej 
Pani Dyrektor Danuta Polit pochwaliła 
uczniów za wysokie wyniki osiągnięte 
w testach gimnazjalnych i dodała, że 
dzięki temu Szkoła w Lipniku upla-
sowała się na czwartym miejscu w 
powiecie. Następnie odniosła się do 
uczniów kończących swoją edukację 
w tych murach szkoły. Życzyła im, by 
każdy z nich odnalazł indywidualną 
drogę w swoim rozwoju ku dorosłości, 
a w nowej szkole odnalazł przyjaznych 
kolegów i życzliwych nauczycieli.

W kolejnej części akademii zosta-
ły wręczone nagrody za osiągnięcia 
i najlepsze wyniki w nauce. Wielu 
uczniów i uczennic zostało wyróż-
nionych i docenionych, nie tylko w 
murach własnej szkoły, ale i na forum 
powiatu, czy województwa. 

Następnie głos zabrał wójt Gminy 
Lipnik, podkreślając że z zakończe-
niem gimnazjum zaczyna się kolejny 
etap ku dorosłości, a młodzież od 
teraz będzie reprezentować swoje 
miejscowości w innych miejscach i 
szkołach, w których będzie musiała 
wykorzystać zdobytą w szkole w Lip-
niku wiedzę i umiejętności.

Następnie przyszła pora na część 
artystyczną, w której uczniowie III kla-
sy gimnazjum wykonali kilka piosenek 
i zaprezentowali wiele tematycznych 
wierszy i cytatów „wielkich ludzi”. 
Jednak największe brawa i owacje 

otrzymała scenka humorystyczna wy-
konana przez przyszłych absolwen-
tów szkoły. W oryginalny sposób, bez 
słów, a tylko przy fragmentach odpo-
wiednio dobranych piosenek ukazali 
sceny z lekcji różnych przedmiotów.

Po tak wesołym momencie przy-
szedł czas na podziękowanie dla na-
uczycieli, rodziców i pracowników 
szkoły. Wszystkim tym zostały ofia-
rowane kwiaty i wzruszające słowa 
pożegnania, które sprawiły, ze wielu 

osobom z oczu popłynęły łzy.
Kilka słów i piosenek, a także po-

dobnie inscenizowane wystąpienie – 
losy w szkole, od początku do końca 
zaprezentowała, klasa II gimnazjum 
dla swoich starszych kolegów. 

Na koniec wszyscy otrzymali drob-
ne upominki i wykonali skoczny ta-
niec belgijski.

tekst Adam Barański, 
fot. archiwum Zespołu Szkolno -

 Przedszkolnego w Lipniku
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Sprawozdanie z uroczystego 
zakończenia roku szkolnego 2017/2018

W piątek 22.06.2018 r. ucznio-
wie oraz pracownicy Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Lipniku spo-
tkali się, aby uroczyście zakończyć 
rok szkolny 2017/2018.

Pożegnanie rozpoczęto Mszą Świę-
tą odprawioną w intencji uczniów i 
nauczycieli, a także rodziców. 

Dalszą część kontynuowano na sali 
gimnastycznej, gdzie Pani Dyrektor Da-
nuta Polit powitała zaproszonych go-
ści: pełniącego obowiązki Wójta Gminy 
– Andrzeja Grządziela, Pana przewod-
niczącego Rady Gminy - Stanisława 
Mazura wraz z radnymi, Panią Małgo-
rzatę Jalowską - kierownika KRUS w 
Opatowie, księdza Mariana Nowaka- 
proboszcza parafii Malice, Radę Rodzi-
ców, nauczycieli, uczniów i rodziców. 
Następnie przedstawiła sprawozdanie 
osiągnięć uczniów mijającego roku 
szkolnego. Uroczystym momentem 
było wręczenie przez Panią Dyrektor, a 
także wychowawców poszczególnych 
klas świadectw z wyróżnieniem, dyplo-
mów i nagród za udział w konkursach, 
100% frekwencję, pracę w samorządzie 
szkolnym. Wszyscy byli nagradzani 
gromkimi brawami.

Uczniowie ze 100% frekwencją:
Brzeska Oliwia – IIIa, Niedbała Kacper 

– II, Marczak Izabela – IVa, Jalowska Oliwia –
IVb, Zimnicka Wiktoria – IVb, Piątek Zuzan-
na - Via, Kiec Tomasz – VIb, Bober Patryk – 
IIA, Kiec Anna – IIA, Woźniak Wiktoria – IIA

Uczniowie wyróżniający się w 
nauce, ze średnią ocen 4,75 i po-
wyżej oraz wzorowym i bardzo do-
brym zachowaniem.
KLASA IVA: 

Forc Bartłomiej, Klimont Gabriela, Le-
śniak Natalia, Zielińska Julia, Zielińska 
Wiktoria, Kaczmarska Julia, Pietra-
szewski Kacper, Baran Martyna, Kału-
ża Patryk, Marczak Izabela, Mendala 
Kacper, Kilarski Tomasz.

KLASA IVB: 
Chrzanowska Agata, Ciach Martyna, 
Duliński Jakub, Grabowska Aleksan-
dra, Jalowska Oliwia, Kawiński Da-
wid, Leśko Aleksandra, Leśko Karolina, 
Łukasiewicz Marta, Skotnicki Patryk, 
Zimnicka Wiktoria, Ziółek Wiktor.
KLASA V:
Komorowska Lena, Stawiarz Amelia, 
Polit Gabriela, Zdyb Filip, Nowak Ja-
kub, Granat Bartosz, Wolska Marta.
KLASA VIA:
Piątek Zuzanna, Motyła Agata, Forc Julia.

KLASA VIB:
Kiec Tomasz, Podsiadło Julia, Janus 
Kacper, Zimoląg Kacper, Winiarski Da-
wid, Bijak Maciej, Bryła Michał, Janus 

Wiktor, Michałowski Bartosz.
KLASA VII:

Mazur Paweł.
Klasa IIA Gimnazjum:
Wesołowska Katarzyna, Woźniak Wik-
toria, Beraś Weronika, Kiec Anna, Ko-
morowska Kalina, Mendala Paulina, 
Pawłowska Sandra, Stec Piotr.

KLASA IIB:
Baran Aleksandra, Czarnecka Oliwia, 
Kapusta Agnieszka, Szemraj Karolina, 
Niewójt Dawid.
Kapusta Agnieszka została finalistką 
kuratoryjnego konkursu z biologii na 
szczeblu wojewódzkim.

KLASA IIIA:
Bajak Kacper, Czajka Wiktoria, Sieradz-
ka Karolina, Godzina Sandra, Gierczak 
Helena (5,16), Olech Anna, Zielińska 
Klaudia, Chruściel Dorota, Chruściel 
Jolanta, Kilarska Julia.

KLASA IIIB:
Bilska Natalia, Gawlak Dominika, 
Krakowiak Olga, Przewłocka Natalia, 
Śledź Tomasz.

KONKURS EKOLOGICZNY ORGA-
NIZOWANY PRZEZ EKOLOGICZNY 
ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KO-
PRZYWIANKI

W roku szkolnym odbyła się po raz 
kolejny XII edycja konkursu. „Zbie-
ramy, segregujemy, przetwarzamy 
odpady” Nasza szkoła za całokształt 
działań znalazła się w czołówce i osią-
gnęła 97 punktów na 100. W ramach 
konkursu w szkole przeprowadzone 
były :

- konkurs plastyczny; - konkurs 
wiedzy; - konkurs na krzyżówkę eko-
logiczną.

Przez cały rok trwała zbiórka zu-
żytych baterii, zebraliśmy w sumie 75 
kg baterii.

Najlepsi uczniowie otrzymali cen-
ne nagrody od związku: Zuzanna 
Wodecka kl. II , Agata Baran kl. III a, 

Tomasz Kiec kl. VI b, Katarzyna Kap-
tur kl. VI a, Agnieszka Kapusta kl. II 
B, Aleksandra Baran kl. IIB, Lena Wa-
lasek kl. II, Wiktoria Zimnicka kl. IV b

Szkoła otrzymała również nagrodę 
główną w postaci urządzenia wielo-
funkcyjnego.

Za przeprowadzenie i podsumo-
wanie działań odpowiedzialne były: 
Adela Szczurek i Marzena Redlich

Uczennica klasy II Zuzanna Wo-
decka otrzymała nagrodę za zajęcie 
I miejsca na szczeblu powiatowym w 
konkursie plastycznym organizowa-
nym przez KRUS. Temat pracy: „Bez-
piecznie na wsi mamy – wypadkom 
zapobiegamy”

Kończąc wystąpienie Pani Dyrek-
tor życzyła wszystkim bezpiecznego 
i udanego wypoczynku. Do życzeń 
dołączyła Pani Przewodnicząca Rady 
Rodziców, Wójt Gminy oraz Przewod-
niczący Rady Gminy.

Następnie uczniowie udali się do 
klas i otrzymali świadectwa od swo-
ich wychowawców.

Maria Głowacka 
fot. Mariusz Olech.
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Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
Dnia 3 maja 2018 r. o godz. 9:00 

Mszą Świętą w Kaplicy N.M.P Matki 
Zbawiciela w Lipniku rozpoczęły się 
obchody 227 rocznicy święta kon-
stytucji 3 maja. Na Mszy byli obec-
ni przedstawiciele Urzędu Gminy, 
Radni Rady Gminy w Lipniku, Pocz-
ty Sztandarowe Lokalnych Jedno-
stek OSP oraz mieszkańcy gminy. 

Po Mszy wszyscy udali się na plac 
przy pomniku Czynu Niepodległościo-
wego pułkownika Józefa Jabłońskie-
go. Następnie przedstawiciele urzędu 
i szkół złożyli kwiaty pod pomnikiem. 
W następnej kolejności wystąpiła Pani 
Dyrektor Danuta Polit po czym głos za-
brał pełniący obowiązki Wójta Gminy 
Lipnik pan Andrzej Grządziel wygłasza-

jąc bardzo ciekawe przemówienie o te-
matyce patriotycznej. Późnej wystąpiła 
młodzież ze szkoły w Lipniku śpiewając 
pieśni patriotyczne. Na koniec pani dy-
rektor podziękowała wszystkim zgro-
madzonym na uroczystości obchodów 
święta konstytucji 3 maja. 

tekst i fot.
Adam Barański 

3 maja 2018 r. został poświęco-
ny pomnik św. Floriana przy remizie 
OSP Włostów. Uroczystość rozpo-
częła się Mszą Świętą w Kościele św. 
Jana Chrzciciela we Włostowie, którą 
odprawił proboszcz parafii ks. Paweł 
Goliński. 

Po Mszy Świętej nastąpił uroczysty 
przemarsz na plac przy remizie OSP 
Włostów pocztów sztandarowych, dru-
hów strażaków i zaproszonych gości. 
Część oficjalną uroczystości poprowa-
dził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry we Włostowie Sebastian Szymański. 

Dowódca uroczystości dh Mariusz 
Michałowski – Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Opatowie, złożył 
meldunek o gotowości do rozpoczęcia 
uroczystego apelu. Meldunek przyjął 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Lipniku dh Stanisław Mazur. 
Przy dźwiękach hymnu państwowego 
podniesiono flagę na maszt. Prezes 
ZOGZOSP RP w Lipniku dh Stanisław 
Mazur przywitał przybyłych gości i wy-
głosił przemówienie. Następnie odbyło 
się poświęcenie pomnika św. Floriana 
przez proboszcza i złożenie kwiatów.

Prezydium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP nadało medale za 

Święty Florian przy OSP Włostów
Zasługi dla Pożar-
nictwa:

- ZŁOTY dla dh 
Adama Radoma

- SREBRNY dla 
dh Andrzeja Góry

- BRĄZOWY dla 
dh Władysława 
Głowackiego

Prezydium Za-
rządu Oddziału 
Wojewódzkiego 
Związku Ochotni-
czych Straży Pożar-
nych RP nadało odznakę strażaka wzo-
rowego dla dh:

Krzysztofa Hajdukiewicza, Grzego-
rza Godziny, Grzegorza Osucha, Mariu-
sza Juszczaka, Tomasza Zybały

Wręczenie medali i odznaczeń doko-
nali dh Marcin Majcher – Prezes ZOPZOSP 
w Opatowie oraz dh Stanisław Mazur - 
Prezes ZGZOSP RP. Następnie głos zabrał 
pełniący obowiązki Wójta Gminy Lipnik 
Andrzej Grządziel, pogratulował wszyst-
kim, którzy otrzymali odznaczenia, na 
koniec życzył wszystkim strażakom „by 
ilość wyjazdów była taka sama jak ilość 
powrotów”. Po czym został odczytany 
rys historyczny OSP we Włostowie przez 

dh Krzysztofa Hajdukiewicza. Na zakoń-
czenie uroczystości został przedstawio-
ny program artystyczny przygotowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury we Wło-
stowie i Centrum Kształcenia w Lipniku 
pod okiem instruktora Mariusza Korony. 
Zaprezentowały się: 

Klaudia Moskal „Tyle słońca w całym 
mieście” i „ Biegnij przed siebie”, Wikto-
ria Poręba „ Przeżyłam z Tobą tyle lat”, 
Patrycja Kargul „ Beatelmania story”, 
Duet Wiktoria Poręba i Patrycja Kargul 
w utworze „ Czy ten pan i pani”

Na koniec wszyscy zostali zaproszeni 
na poczęstunek.

tekst Anna Jaworska
fot. Beata Dzik
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CZAS NA SWOJKÓW
w relacji sołtysa Jarosława Grześkiewicza

Warsztaty rękodzieła

Swojków liczy sobie 16 domów, 
w których życie toczy się spokoj-
nie z dnia na dzień, zmagając się z 
obowiązkami codziennej pracy. Ze 
względu na typowo rolnicze wyko-
rzystanie terenu, gospodarze zajmują 
się głównie uprawą rzepaku, kukury-
dzy, pszenicy i innych zbóż, a także 

Swojków
Zachód słońca. – Słychać strzał po strzale.

„Atakować masz na Swojków – dwór!”
Marsz pod górę – tyralierki sznur,

a przed nami we dworze, Moskale.

Sylogizmy głupiej sofistyki,
filozofii rozważania czad,

może piszą teraz listę strat
i ostrożnie wywodzą pewniki!
Jeden przecież pewnik znany.

„Nim dosięgnie serca ostry sztyk,
zanim umrze w piersiach cichy krzyk,
ty – rozwalaj współotwarte bramy”.

Ktoś się zwalił na ziemię. – To trudno.
Na roztkliwiań godzinę nie czas.

W zbożu młodym jeden bagnet zgasł.
Kto śmie litość rozwodzić obłudną?

Kto zna jego przeogromną radość,
która niósł ze sobą do ostatka?

Niech zapłacze nad nim tylko matka-
bo lamentów z dawna w Polsce zadość.

Na zagonach sandomierskich zbóż
zabielały rosyjskie okopy.

Kto te kłosy będzie wiązał w snopy?
- Broń się, wrogu, albo oręż złóż!

„Hura! Naprzód!” jeszcze kroków dwieście:
niech się w piersiach nie zgubi dech!
Za zerwaną słomę polskich strzech,
za dom każdy zapalony w mieście.

Za niedolę nieuprawnych pól.
Idą chmury wybuchowych kul,
dookoła wieś za wsią się pali-

a przed nami okopu… Moskali.

Kilka kilometrów od drogi krajowej nr 9, za Włostowem znajduję się 
mała, malownicza wieś- Swojków. Położona na żyznych ziemiach gminy 
Lipnik, skąd rozciąga się ujmujący widok Gór Świętokrzyskich, za którymi 
chowa się Słońce żegnając spracowanych rolników.

w paru gospodar-
stwach hodowane 
jest bydło. Także ja 
zajmuję się razem 
z rodziną hodow-
lą bydła i uprawą 
ziemi - podkreśla 
sołtys Swojkowa 
JArosław Grześkie-
wicz.

W tym roku 
udało zrealizować 

się remont drogi gminnej na odcinku 
Włostów- Swojków, celem zabezpie-
czenia wąwozu lessowego, a kolejne 
remonty na innych odcinkach roz-
poczną się w najbliższym czasie.

„… Swojków w dokumentach 
wystąpił po raz pierwszy w XV wie-
ku. W XVI wieku mieszkało tam 13 
osoadników. Niewiele mieszkańców 
miał Swojków w 1827 r. W tylko 7 
domach mieszkało 27 osób. W XIX 
wieku był to folwark należący do 
dóbr włostowskich. 110 lat temu 
było tu prawie 100 mórg, które przy-
padały na 11 gospodarstw, w których 
mieszkało około 80 osób. Folwark był 
znacznie większy i dysponował 250 
morgami. […]W maju 1915 roku wieś 
stała się miejscem krwawych bojów. 
Silnie broniony przez wojska rosyjskie 
Swojków zdobył major Berbecki wraz 

ze swoim 2 pułkiem legionistów. Za-
żarte walki utrwalone zostały nawet 
wierszem wybitnego poety legiono-
wego Stanisława Długosza (Jerzego 
Tetery) 

tekst i fot. Adam Barański,
tekst źródłowy 

(Lipnik i Okolice, Sandomierz 2000, wyd. Myjakpress].

Palma Wielkanocna to nie tylko 
tradycyjna ozdoba Świąt Wielka-
nocnych, ale także symbol zmar-
twychwstania i odkupienia. 

W czwartkowe popołudnie 22 
marca 2018 r. w świetlicy Gminnego 
Ośrodka Kultury we Włostowie odby-
ły się warsztaty wyplatania tradycyj-
nych palm wielkanocnych, zorgani-
zowane przez GOK we Włostowie i 
Stowarzyszenie "Nasz Włostów". 

 Warsztaty miały charakter wie-
lopokoleniowy. Celem ich było prze-
kazanie pięknej tradycji wyplatania 
palm młodszym pokoleniom. Nieste-
ty sztuka ta powoli zanika i coraz czę-
ściej sięga się po gotowy już produkt 
na rynku. 

 Dzieci mogły przekonać się jaką 
frajdę daje praca nad palmą. Z nie-
zwykłym zaangażowaniem pokony-
wały kolejne etapy pracy od tworze-

nia kwiatów z bibuły, przeplatanie ich 
z zielonymi gałązkami bukszpanu i 
cisu aż po efekt końcowy. Powstały cu-

downe, niepowtarzalne palmy, które z 
dumą pokażą w Niedzielę Palmową.

tekst i fot. Beata Dzik
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Zespół ten wznoszony był w la-
tach 1602-1615. Budynki kolegium 
wzniesiono na krawędzi skarpy wi-
ślanej otaczającej kościół parafialny 
św. Piotra, który od 1714 r. stał się 
świątynią klasztorną. Zachowane 
wschodnie skrzydło zespołu klasz-
tornego od początku przeznaczo-
ne było dla szkoły średniej nowego 
typu. Po kasacie zakonu w 1773 r. 
klasztor przeszedł w zarząd Komi-
sji Edukacji Narodowej. Zachowane 
skrzydło wschodnie nieprzerwa-
nie zajmowane było przez szkołę. 
Gmach Collegium Gostomianum 
jest jednym z najcenniejszych zabyt-
ków Sandomierza, stanowi wspa-
niałą dominantę w panoramie od 
strony Wisły. Jak co roku w ramach 
XVII Wiosny Poetyckiej w Collegium 
Gostomianum odbył się „Turniej 
Jednego Wiersza”. Wyniki konkur-
su zostały zamieszczone 22 marca 
2018r. na stronie internetowej, a 
wręczanie nagród odbyło się pod-
czas XVII edycji „Wiosny Poetyckiej” 
w Collegium Gostomianum 24 mar-
ca 2018r. Z naszej szkoły 11 uczen-
nic wysłało swoje wiersze. Są to: 
Jolanta Chruściel, Weronika Beraś, 
Sandra Godzina, Dorota Chruściel, 
Sandra Pawłowska, Anna Michalska, 
Kinga Cichoń, Wiktoria Czajka, Alek-
sandra Baran, Karolina Sieradzka, 
Helena Gierczak. W konkursie wzię-

Wizytówką panoramy Starego Miasta w Sandomierzu jest pozostałość 
ufundowanego w 1602 r. przez Hieronima Gostomskiego, wojewodę po-
znańskiego i kasztelana sandomierskiego dużego zespołu klasztornego 
jezuitów, zwanego od jego nazwiska Collegium Gostomianum. 

li udział ucznio-
wie z powiatów: 
sandomierskiego, 
o p a t o w s k i e g o , 
staszowskiego i 
tarnobrzeskiego. 
Nasi uczniowie 
powtórzyli ubie-
głoroczny sukces. 
Cztery uczennice 
na 5 nagradza-
nych miejsc zdo-

było wyróżnienia. 
Są to: Dorota 
Chruściel, Kinga 
Cichoń, Aleksan-
dra Baran i Anna 
Michalska. 

W konkursie 
r e c y t a t o r s k i m 
XVII Wiosny Po-

WESOŁE INSCENIZACJE

SUKCES POETYCKI 
NASZEJ SZKOŁY W COLLEGIUM GOSTOMIANUM

Dnia 6 czerwca 2018 roku o 
godzinie 9:00 w Zespole Szkolno 

-Przedszkolnym w Lipniku odby-
ło się przedstawienie pt. "Insce-
nizacja wierszy Jana Brzechwy i 
Juliana Tuwima", które przygoto-
wali uczniowie trzeciej klasy gim-
nazjum wraz z panią Ewą Siudą z 
okazji Dnia Dziecka.

Zainscenizowane zostały wiersze 
m.in.: "Koziołeczek", "Sójka", "Leń", 
"Ptasie radio", "Żuraw i Czapla", "Kwo-
ka", "Kłamczucha", "Hipopotam", "Zo-
sia Samosia", "Tańcowała Igła z Nitką" 
oraz "Rzepka". Jak przystało na utwo-
ry dla najmłodszych zawierały one 
pouczenia i humorystyczne puenty.

Uczniowie mimo braku doświad-
czenia w grze aktorskiej, włożyli dużo 
pracy w to, aby przestawienie prze-
biegło jak najlepiej. Postarali się o 

piękne, kolorowe stroje i odpowied-
ni wystrój sali oraz wspaniałą atmos-
ferę. Dzieciaki podczas przedstawie-
nia były bardzo zainteresowane. Nie 
obyło się również bez śmiechu oraz 
gromkich braw, co sprawiało satys-
fakcję młodym aktorom.

Nie tylko najmłodsi byli zachwy-
ceni. Dzięki udostępnieniu nagrania 
z przedstawienia na facebookowym 
profilu naszej szkoły, mogli je zo-
baczyć wszyscy. Został pozytywnie 
odebrany i oceniony przez rodziców, 
nauczycieli a także mieszkańców 
naszej gminy. Wszyscy byli mile za-
skoczeni otwartością i talentem na-
szych aktorów – amatorów. Dobrze 
byłoby, aby przybliżanie utworów 
klasycznych stało się tradycją w na-
szej szkole.

Helena Gierczak Jolanta Chruściel

etyckiej wzięła udział uczennica kla-
sy II b gimnazjum Karolina Szemraj. 
Zdobyła ona wyróżnienie za utwór 
Wisławy Szymborskiej pt. „Kot w pu-
stym mieszkaniu”. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Zwycięzcy zostali nagrodzeni książ-
kami oraz pucharami, które uroczy-
ście wręczył Dyrektor I LO Collegium 
Gostomianum, Pan Krzysztof Zie-
liński. Składamy serdeczne gratula-
cje i wyrazy uznania dla wszystkich 
uczestników i osób wyróżnionych, 
którzy reprezentowali naszą szkołę 
w środowisku lokalnym. Życzymy im 
dalszych sukcesów i dziękujemy za 
podjęcie trudu tworzenia. 

Sprawozdanie napisały: Wiktoria Czaj-
ka, Klaudia Zielińska uczennice klasy IIIA 

gimnazjum
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ZWYCIĘSTWO
Elżbieta Sajecka „Rach-Ciach”

SIATKÓWKA 
TO JEST TO CO LUBIMY

PASJA I WSPARCIE 
dla Cukrownika

21 kwietnia 2018 roku odbyła 
się gala finałowa Echa Dnia w ple-
biscycie Mistrzowie Urody 2017. W 
konkursie uczestniczyło wiele zgło-
szonych zakładów fryzjerskich, jed-
nak tylko najlepsi zakwalifikowali 
się do finałowej piątki. 

Dzięki głosom czytelników Echa 
Dnia i klientów zakładu fryzjerskiego 

„Rach-Ciach”, Pani Elżbieta Sajecka za-
jęła I miejsce w powiecie opatowskim.

Jak sama mówi, jest mile zasko-
czona wygraną, za którą serdecznie 
wszystkim dziękuję. Ma nadzieję, że 
to wyróżnienie doda, nie tylko jej, ale 

pozostałym pracownikom zakładu 
dodatkowe siły do dalszego rozwoju i 
działa w tej branży. 

Warto dodać, że salon Pani Elżbie-
ty działa od 6 lat ciesząc się dużym 
zainteresowaniem ze strony miesz-
kańców gminy. Każdy klient ma za-
pewnioną profesjonalną, dostosowa-
ną do własnych preferencji obsługę 
dzięki wyszkolonemu zespołowi. Do-
datkowo „Rach-Ciach” ściśle współ-
pracuje z Salonem Kosmetycznym z 
Klimontowa- Anna Curyło.

tekst Adam Barański
fot. Robert Sajecki

Ostatni mecz sezonu był jednym z bardziej emocjo-
nujących, podczas którego padło aż siedem bramek, z 
czego zawodnicy Cukrownika Włostów strzelili sześć goli. 
Dodatkowo na trybunach można było spotkać przedsta-
wicieli lokalnych władz m.in. pełniącego obowiązki wójta 
Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela, obecny był także 
sekretarz gminy Wojciech Zdyb, Radny Powiatowy Krzysz-
tof Hajdukiewicz i radny Rady Gminy w Lipniku Wiesław 
Pietraszewski z Włostowa.

Przed meczem miało miejsce rozdanie szalików dla ki-
biców LZS Cukrownika Włostów. Szaliki wykonane zostały 
na zamówienie w dwóch oryginalnych wzorach, z herbem, 
nazwą drużyny i oczywiście w biało- niebieskich barwach. 
Wierni kibice na każdym meczu z całych sił wspierali swoją 
drużynę, która w ostatnim sezonie zdobyła aż 60 bramek, 
zaliczając trzynaście zwycięstw, pięć remisów i tylko trzy 
porażki, zdobyła przy tym aż 44 punkty.

Już niedługo początek sezonu 2018/2019, w którym 
Cukrownik będzie walczył o awans do Klasy A. Życzymy 
im dalszych sukcesów i wsparcia wiernych kibiców.

tekst i fot. Adam Barański

Dobiegł końca sezon piłkarski 2017/2018, w którym 
gminna drużyna LZS Cukrownik Włostów pokazała się 
z bardzo dobrej strony. Sezon dla Cukrownika zaczął 
się dość przeciętnie, jednak z meczu na mecz, dzięki 
treningom i zaangażowaniu zawodników udało osią-
gnąć wiele sukcesów. 

W gminie Lipnik jako jedynej w powiecie opatow-
skim realizowany jest projekt z ogólnopolskiego pro-
gramu Polskiej Fundację Dzieci i Młodzieży ” Równać 
Szanse”. Są to działania skierowane dla młodzieży i 
realizowane przez młodzież. 

Dotacje w tym programie pozyskało Stowarzyszenie 
Razem Dla Leszczkowa. Projekt nosi nazwę „Siatkówka 
to jest to co lubimy” Jak sama nazwa wskazuje mło-
dzież realizująca projekt zajmuje się siatkówką. W cza-
sie wolnym organizują dla siebie i swoich rówieśników 
spotkania na których grają w siatkówkę. W planach 
jest zorganizowanie przez młodzież dwóch turniejów 
siatkarskich podczas najbliższych wakacji. Grupa która 
zaangażowała się w realizację projektu zorganizowała 
dla siebie wyjazd na mecz reprezentacji Polskiej w Siat-
kówkę do Krakowa na turniej Ligi Narodów. Czterna-
ścioro młodych ludzi z projektu brało udział w treningu 
z Mariuszem Wlazłym organizowanym w Tarnobrzegu. 
Dzięki temu projektowi w Leszczkowie powstaje nowe 
boisko do siatkówki. Budowę boiska częściowo dofi-
nansowała Gmina Lipnik

Tekst i fot. Anna Sidor
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Siatkarskie Pojedynki 
w Gołębiowie

17 czerwca w Gołębiowie na 
terenie rekreacyjnym, obok nowo 
wybudowanego budynku spo-
łeczno - kulturalnego młodzież z 
Gołębiowa i okolic zorganizowała 
turniej siatkarski. Celem Turnieju 
była integracja lokalnej społecz-
ności, promocja sportowej rywa-
lizacji i propagowanie siatkówki 
jako aktywnego spędzania czasu 
wolnego. 

Zorganizowanie turnieju było 
jednym z warunków bardzo udanej 
inwestycji jaką było wykonanie bo-
iska do siatkówki plażowej. Pomysł 
stworzenia takiego boiska wyszedł 
od młodzieży, która grała na różnych 
turniejach w okolicznych miejsco-
wościach naszego regionu. Dzięki 
wsparciu radnego Gołębiowa Sta-
nisława Nowaka, sołtysa Marka Zie-
lińskiego, mieszkańców Gołębiowa, 
Komisji do spraw rozwiązywania 
problemów alkoholowych i Urzę-
dowi Gminy udało zrealizować się 
pierwszy projekt siatkówki plażowej.

Zaplanowane rozgrywki miały 
wydźwięk bardzo koleżeński, ale 
okazały się sporym przedsięwzię-
ciem organizacyjnym, jednak dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu i 
poświęceniu czasu młodych osób i 
wsparciu ze strony lokalnej społecz-
ności udało się je pomyślnie zorga-
nizować. 

W niedzielne popołudnie o go-
dzinie 14:00 na boisko trawiaste w 
Gołębiowie przyjechało osiem wcze-
śniej zgłoszonych do turnieju drużyn. 
Były to: „Sparta Kiecu”, „Sparta Go-
łębiów”, „Drużyna A”, „Leszczków”, 

„Gimnazjum Lipnik”, „Cukrownik 
Włostów” - tym razem w innej dys-
cyplinie sportowej niż piłka nożna, 
Gwiazdy - gościnnie drużyna dziew-

czyn z Sandomierza i Urząd Gminy - 
bardzo miłe zaskoczenie dla organi-
zatorów i publiczności.

Rozgrywki rozpoczęły się od me-
czów grupowych, z których do fazy 
pucharowej awansowało cztery dru-
żyny. W zmaganiach siatkarskich 
można było podziwiać młodzież, a 
także starszą młodzież w tym pra-
cowników Urzędu Gminy w Lipni-
ku, gdzie wśród wyjściowej szóstki 
zagrali m.in.: pełniący obowiązki 
Wójta Gminy Lipnik, sekretarz gminy, 
czy też skarbnik gminy Magdalena 
Zimoląg, a także pozostali pracow-
nicy. Inni zawodnicy czekający na 
swoje mecze aktywnie włączali się w 
doping dla innych drużyn. Po ponad 
5 godzinach rozgrywek poznaliśmy 

zwycięską drużynę. Pierwsze miejsce 
zdobyły „Gwiazdy” z Sandomierza, 
drugie „Cukrownik Włostów”, a na 
najniższym stopniu podium uplaso-
wała się „Drużyna A”.

Serdeczne podziękowania za pro-
fesjonalne sędziowanie meczów zo-
stały skierowane także do młodych 
osób sędziujących w turnieju.

 Na koniec pełniący obowiąz-
ki Wójta Gminy Lipnik Pan Andrzej 
Grządziel, Przewodniczący Rady 
Gminy w Lipniku Stanisław Mazur i 
radny Gołębiowa Stanisław Nowak 
Stanisław Nowak oraz strażacy z OSP 
Gołębiów wręczyli kapitanom drużyn 
pamiątkowe dyplomy zaprojektowa-
ne przez młodych organizatorów. 
Nastąpiło także symboliczne przeka-
zanie boiska do siatkówki plażowej. 
Wójt Gminy Lipnik na ręce przed-
stawicieli młodzieży z Gołębiowa 
przekazał siatkę i piłkę do siatkówki 
plażowej. Podkreślił także, jak ważna 
jest aktywność fizyczna w propago-
waniu zdrowego stylu życia. Docenił 
zaangażowanie i poświęcenie czasu 
młodych osób na zorganizowanie 
turniej, w którym wzięło udział tak 
wiele osób.

Druhowie strażacy razem z se-
kretarzem Gminy Lipnik Wojciechem 
Zdybem zorganizowali grilla dla 
zawodników i zebranych gości. W 
świetnej atmosferze i w duchu fair-
-play wszyscy wyśmienicie się bawili 
aż do późnych godzin wieczornych.

tekst i fot. Adam Barański
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Wyjazd do Teatru
edukacja dla przedszkolaka

Dzień Rodziny

Dnia 09.05.2018 roku dzieci z 
Niepublicznego Przedszkola „Oaza” 
we Włostowie pojechały na wy-
cieczkę do Teatru Lalki i Aktora „Ku-
buś” w Kielcach na spektakl „Misia-
czek”.

Przedstawienie odbyło się na ma-
łej sali odpowiednio przygotowanej 
dla takich maluchów.

Nasi podopieczni z wielką uwagą 
oglądali grę aktorów. Dzieci częścio-
wo mogły brać udział w widowisku, 
co było wspaniałym przeżyciem. Po 
występie odwiedziła nas animatorka, 
która zapoznała maluchy ze specyfi-
ką pracy aktorów oraz pokazała ku-
kiełki, lalki, pacynki i inne rekwizyty 
używane w tatrze. Dzieci mogły ro-
bić sobie zdjęcia pamiątkowe.

Po spotkaniu w teatrze wszyscy 
wybrali się na pyszny domowy obiad 
do baru mlecznego.

W opiece nad uczestnikami wy-
cieczki pomagali rodzice, którym 
szczególnie dziękujemy za uczestnic-
two oraz nieopisaną pomoc w opie-
ce podczas wyjazdu.

Wyjazd do Kielc można uważać 
za szczególnie udany, dopisała po-
goda i nastroje, a spektakl był bar-

dzo ciekawy. Wróciliśmy wszyscy cali 
i zdrowi.

Mamy nadzieję, że takich wy-
jazdów będzie dużo w przyszłości. 
Wyjazd oraz wizyta w teatrze była 
możliwa dzięki realizacji projektu pn. 

„Przedszkole OAZA – szansa dla przed-
szkolaków” z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego 2014-2020 z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Barbara Brzeska

W dniu 31 maja odbył się uro-
czysty ,,Dzień Rodziny”, przygo-
towany przez przedszkolaków z 
Przedszkola OAZA oraz uczestni-
ków warsztatów muzycznych pro-
wadzonych przez Gminny Ośrodek 
Kultury we Włostowie.

Jak co roku 26 maja obchodzimy 
Dzień Matki, 1 czerwca Dzień Dziec-
ka, a 23 czerwca Dzień w związku 
z tym postanowiliśmy połączyć te 
święta w jedno Święto Rodziny. Wy-
chowawcy, ksiądz proboszcz wraz z 
dziećmi ich rodzicami oraz przed-
stawicielami samorządu gminnego 
wraz z pełniący obowiązki Wójta 
Gminy Lipnik na czele, spotkali się 

w Gminnym Ośrodku Kultury we 
Włostowie aby wspólnie świętować.

W tym dniu sala była pięknie 
udekorowana, wyeksponowane były 
prace dzieci przedstawiające ich ro-
dziców. Przedszkolaki wychodząc na 
scenę były nieco spięte, ale gdy już 
rozpoczęliśmy uroczystość ,,strach” 
minął. Buzie uśmiechnięte i rozśpie-
wane rozbrzmiewały na całą scenę. 
Dzieci składały rodzicom życzenia, co 
niektórych wzruszyło do łez. Na ko-
niec dzieci zatańczyły pięknie ,,Krako-
wiaczka”, ubrane w czerwone spód-

nice i kolorowe wianki na głowach. 
Rodzice i goście bili brawa. Pięknym 
przeżyciem w tym dniu był też pro-
gram artystyczny przygotowany przez 
starsze dzieci i młodzież, na który skła-
dały się wiersze, piosenki oraz skecze. 
Dzieci wręczyły upominki zrobione 
przez siebie swoim rodzicom. Były bu-
ziaki a na koniec słodki poczęstunek 
oraz ulubione krówki które otrzymali 
wszyscy zebrani wraz z życzeniami od 
Wójta Gminy. Sala była wypełniona ra-
dością i wzruszeniem.

Barbara Brzeska



WIEŚCI LIPNICKIE nr 31         str. 14

AKTYWNIE W LESZCZKOWIE

W tym roku udało nam się posprzą-
tać urokliwą Aleję Kasztanową (miejsce 
wpisane do rejestru zabytków). Wśród 
zebranych śmieci przeważały worki po 

nawozach, opako-
wania po chemii 
rolniczej czy tez ty-
powe śmieci z go-
spodarstw domo-
wych. Tych śmieci 
nie zostawił tam 
ktoś przejezdny. 
To my mieszkańcy 
odpowiadamy za 
wizerunek naszej 
miejscowości, war-
to o tym pamiętać 
sprzątając własne 
obejścia. Nikt lepiej 
nie zadba o Leszcz-
ków jak my sami 
tego nie zrobimy. 

Serdeczne po-
dziękowania dla 
w o l o n t a r i u s z y, 
którzy włączyli się 
do naszej akcji. 
W szczególności 
podz iękowania 
dla najmłodszych 
uczestników. Ro-
dzice możecie być 

dumni ze swoich dzieci.
Stowarzyszenie Razem dla Leszcz-

kowa w czerwcu podczas Rodzinnego 
Pikniku nagrodziło aktywnych uczest-

ników akcji sprzątania dyplomami i 
upominkami. Piknik w Leszczkowie or-
ganizowany jest już czwarty raz. Przy-
gotowują go panie ze stowarzyszenia 
z pomocą młodzieży z Leszczkowa. 
Piknik jest okazją do spotkania się do-
rosłych mieszkańców, młodzieży oraz 
dzieci przy wspólnej zabawie. W tym 
roku przygotowane zostały stoiska z 
grami planszowymi oraz z klockami do 
robotyki. Były też zabawa bankami my-
dlanymi oraz kącik bajkowy. Dla uczest-
ników pikniku panie ze stowarzyszenia 
przygotowały pyszny poczęstunek in-
spirowany kuchnią amerykańską. Moż-
na było poczęstować się hamburgera-
mi, popcornem , deserem z galaretki 
oraz donatami. Jak co roku gościem 
pikniku w Leszczkowie była przedsta-
wicielka policji z Opatowa. Dużym po-
wodzeniem wśród dzieci cieszyły się 
konkursy sprawnościowe, które przy-
gotowała i przeprowadziła Pani dzielni-
cowa Katarzyna Czesna Wójcik. 

W najbliższym czasie w Leszczko-
wie zorganizowane zostaną dwa tur-
nieje w siatkówkę. Odbywać się będą 
na nowym boisku do siatkówki , które 
powstało dzięki realizowanemu pro-
jektowi pt. „Siatkówka to jest to co lu-
bimy”. Projekt realizuje Stowarzysze-
nie Razem Dla Leszczkowa z programu 

„Równać szanse” przy współpracy z 
Gminą Lipnik. Wszystkie informacje 
na temat działań w Leszczkowie za-
mieszczane są na stronie internetowej 
www.leszczkow.pl oraz na profilach 
facebook Stowarzyszenia Razem Dla 
Leszczkowa. Zachęcamy do odwiedza-
nia naszych stron.

 tekst Anna Sidor, 
fot. Adam Barański

Jak co roku Stowarzyszenie Razem Dla Leszczkowa w kwietniu zorga-
nizowało w swojej miejscowości obchody z okazji Dnia Ziemi. Kilkana-
ścioro osób dorosłych, młodzieży i dzieci brało udział w dorocznym sprzą-
taniu Leszczkowa. Akcja zakończyła się sukcesem, zebrano 20 worków 
odpadów. Cieszymy się że młodzi ludzie biorą udział w akcji lecz musimy 
przyznać że to nie dzieci i młodzież zaśmiecają naszą wieś. 

Z LESZCZKOWA DO USA - 
relacja prezes Stowarzyszenia Razem dla Leszczkowa

Dziesięć aktywnych osób re-
prezentujących organizacje po-
zarządowe i samorząd z terenu 
całej Polski wzięło udział w czter-
nastodniowej wizycie studyjnej w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Jednym z uczestników wizyty była 
Anna Sidor radna z Leszczkowa. 

Wyjazd został zorganizowany i 
sfinansowany przez rząd USA, Pol-
sko- Amerykańską Fundacje Wolności 
oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów. 
Program „ International Visitor Le-
adership” prowadzony przez Depar-
tament Stanu USA skierowany jest 
do potencjalnych liderów życia pu-
blicznego. Osoby zakwalifikowane 

do udziału w programie uczestniczą 
w specjalnie dostosowanym do ich 
potrzeb i zainteresowań cyklu wizyt 
studyjnych w różnych częściach USA. 
Grupa w której była przedstawicielka 
naszej gminy odwiedziła Waszyng-
ton, Denver, Burlington oraz Nowy 
York. 

Tematem wizyty to „Budowanie 
dialogu i rozwiązywanie konflik-
tów w społecznościach lokalnych”. 
Zapraszani byliśmy do różnych in-
stytucji takich jak samorządy, orga-
nizacje pozarządowe zajmujące się 
mediacją w lokalnych środowiskach , 
szkoły, uniwersytety, policję. Rozma-
wialiśmy jak budować współpracę i 

radzić sobie z konfliktami, które są 
nieuniknione. To było niezwykle cen-
ne doświadczenie. Rozwiązania, któ-
re obserwowałam w USA będą dla 
mnie inspiracja do działalności u nas 
lokalnie. Miałam okazję zapoznać się 
z systemem funkcjonowania samo-
rządu w USA. Jako osoba związana 
z organizacją pozarządową jestem 
pod dużym wrażeniem aktywności 
amerykanów w dziedzinie wolonta-
riatu. Już od najmłodszych lat dzieci 
w szkole mają w programie naucza-
nia obowiązkowe godziny pracy na 
rzecz innych. W czasie rozmów mieli-
śmy okazję opowiadać też o naszym 
kraju. Uczestnicy wizyty pochodzili z 
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PRZEDSZKOLAKI 
RUSZAJĄ W ŚWIAT

różnych regionów Polski. Dużym za-
skoczeniem dla naszych rozmówców 
było to, że pochodzę z miejsca gdzie 
uprawia się jabłka i Polska jest czo-
łowym producentem tych owoców 
na świecie. W każdej z wizyt towa-
rzyszyły nam nasze produkty lokalne, 
którymi częstowaliśmy rozmówców. 
Z naszego regionu zabrałam krówki 
opatowskie w specjalnie przygoto-
wanym na tą wizytę opakowaniu. 
Opowiada Anna Sidor

Z pełną relacją z wizyty można było 
się zapoznać w czasie pikniku rodzin-
nego zorganizowanego przez Stowa-
rzyszenie Razem Dla Leszczkowa. 

Anna Sidor

Wycieczka do Krajna - 11.05.2018 
r. Podczas wizyty wszyscy skoncen-
trowali się głównie na Alei Miniatur. 
Jest to jedyne wyjątkowe miejsce, 
w którym możliwa jest podróż do-
okoła świata w ciągu jednego dnia. 
Potrzebne jest tylko kilka minut, by 
przekroczyć wszystkie granice świa-
ta. W Parku Miniatur znajduje się 
27 modeli najsławniejszych cudów 
architektonicznych świata. Docelo-
wo w zbiorach ma stanąć 100 mi-
niatur (co miesiąc dostawiana jest 
nowa budowla). Dzieci miały okazję 
podziwiać miniatury najsławniej-
szych cudów architektonicznych 
z całego świata, m.in.: Świątynia 
Akropolu, Koloseum, Krzywa Wieża 
w Pizie, Statua Wolności, Mur Chiń-
ski, Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Big 
Ben, Sfinks, Biały Dom, wodospad 
Niagara, Świątynia Lotosu, cerkiew 
w Moskwie. Najpiękniejszą budow-
lą w Parku jest Bazylika św. Piotra z 
placem na Watykanie, wykonana w 
skali 1:13. 

Podczas wycieczki mogliśmy 
również poznać dzieła Matki Natury 
takie jak Wulkan Etna, czy Wodo-
spad Niagara. W Alei Miniatur znaj-
dują się miniatury wież World Trade 
Center. Wież, które w tak nagły spo-
sób zniknęły z powierzchni ziemi.

Po dotarciu na wzgórze, podzi-
wialiśmy panoramę całego obiektu 
ale też pasmo naszych najstarszych 

w Europie gór, w szczególności po-
łożoną w Świętokrzyskim Parku Na-
rodowym - Łysicę wraz z Puszczą 
Jodłową.

Wycieczka pozwoliła pogłębić 
naszą wiedzę. Wszyscy uczestnicy 
zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do 
domu mając w pamięci dużo wra-
żeń.

Kilka dni później dzieci odwie-
dziły Zakład fryzjerski „Rach-Ciach” 
Elżbiety Sajeckiej w Lipniku. Poznały 
pracę i obowiązki fryzjera, a także 
zasady posługiwania się odpowied-
nimi narzędziami w celu wykonania 
niezwykłych stylizacji włosów. Jak 
się okazało wiele dzieci jest klien-
tami zakładu fryzjerskiego, ale tym 
razem miały okazję zobaczyć pracę 
fryzjera „od kuchni”. Na koniec Pani 
Elżbieta Sajecka podziękowała dzie-
ciom za odwiedziny i poczęstowała 
wszystkich słodkimi cukierkami.

W czerwcu w grupie 3 i 4-latków 
zorganizowano Dzień Rodziny, pod-
czas którego dzieci zaprezentowały 
piosenki i wierszyki przygotowa-
ne dla swoich najbliższych. Każde 
dziecko mogło zaprezentować się 
na scenie i dać pokaz swoich umie-
jętności. Na koniec w sali pełnej 
radości i uśmiechów, dzieci i zapro-
szeni goście otrzymali słodki poczę-
stunek.

(fot. i tekst edytowany ze strony inter-
netowej Samorządowego Przedszkola 

w Lipniku)

Dnia 09.05. dzieci z przedszkola wybrały się do Gabinetu Rehabilitacji 
Medycznej Al-Reh. Po gabinecie oprowadził przedszkolaków Pan Adrian 
Lasota. Opowiedział na czym polega praca rehabilitanta. Pokazał jak wy-
posażony jest gabinet. Przedszkolaki podziękowały upominkiem- wyko-
nanym przez siebie i zaprosiły Pana Adriana do przedszkola.
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28 marca 2018 r. w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku 
odbyło się przedstawienie Miste-
rium Męki Pańskiej pt. „Miłość sil-
niejsza jest niż śmierć” w reżyserii 
Pani Jadwigi Garnuszek.

Pomysł przedstawienia okazał 
się dość nietypowy ze względu na 
dobór występująch w nim aktorów. 
Do współpracy oprócz uczniów z 
różnych klas zostali zaproszeni ab-
solwenci szkoły, rodzice, dziadkowie, 
pracownicy szkoły, sołtysi, radni rady 
Gminy Lipnik oraz pracownicy Urzę-
du Gminy w Lipniku. Wszyscy bardzo 
ochoczo zaangażowali się przygoto-
wanie przedstawienia. Nie raz dłu-
gie, a zarazem wesołe próby stały się 
codzienną, przysłowiową odskocznią 
po całym dniu pracy lub nauki. Oko-
ło 150 aktorów i ich zróżnicowanie 
pokoleniowe- w przedstawieniu bra-
ły udział całe rodziny: Stawiarzów, 
Kilarskich, Pietraszewskich i Meda-
lów- dało to bardzo realistyczny ob-
raz wydarzeń z przed około 2 tysięcy 
lat. Każdy z występujących starał się 
podejść do swojej roli z wielkim zaan-
gażowaniem przyjmując uwagi Pani 
reżyser Jadwidze Garnuszek. Wszyscy 
razem przygotowywali pieczołowicie 
scenografię, dekorację i własne stroje, 
w których występowali. 

Na scenie mogliśmy podziwiać 
zmagania aktorskie pełniącego obo-
wiązki Wójta Gminy Lipnik, który w 
przedstawieniu zagrał bardzo ważną 
postać Piłata. Księdza wikarego z pa-
rafii Goźlice Piotra Niewrzałka, który 
wcielił się główną rolę Pana Jezusa. 
Na uwagę zasługuje postać Maryi, 
która miała bardzo swoisty wydźwięk, 
a zagrała ją Pani Aneta Stawiarz. Tak-

że bardzo ciekawa okazała się postać 
Judasza grana przez Pana Wojciecha 
Przewłockiego, gdzie aktor musiał 
ukazać ogromną chciwość, a zarazem 
skruchę po wydaniu swojego Mistrza.

Kończąc przedstawienie wszyscy 
razem wykonali wesołą pieśń Zmar-
twychwstał Pan i żyje dziś, a wystę-
pujący aktorzy otrzymali słodkie upo-
minki. 

Po występie wójt gminy Lipnik za-
brał głos nawiązując do filmu „Pasja” 
Mela Gibsona. Podkreślił bardzo re-
alistyczny wydźwięk filmu, w którym 
aktorzy nie tylko posługują się ów-
czesnymi językami, ale także swoją 
grą ukazują radość, ból, smutek, cier-
pienie i skruchę. Zaznaczył, że święta 
Wielkanocne są jednymi z najważniej-
szych świąt chrześcijańskich. Najpierw 
w niedzielę Palmową ludzie zaczynają 
się cieszyć, by później podczas Wiel-
kiego Tygodnia przygotować się na 
Mękę Jezusa Chrystusa, czyli liturgię 
Wielkiego Piątku, a po trzech dniach 
świętować Zmartwychwstanie.

Następnie dyrektor szkoły Pani Da-
nuta Polit, podziękowała wszystkim 
aktorom i Pani Jadwidze Garnuszek 
za piękne przed-
stawienie i życzyła 
dalszych sukcesów. 
Natomiast w imie-
niu grupy teatral-
nej podziękowanie 
księdzu Marianowi 
Nowakowi pro-
boszczowi parafii 
Malice Kościelne za 
pomoc w komple-
towaniu strojów do 
przedstawienia zło-
żyła Pani dyrektor.

„Miłość silniejsza jest niż śmierć”

Potem także Pani reżyser zabrała 
głos, dziękując aktorom za zaanga-
żowanie i chęć współpracy, życzyła 
wszystkim podobnie jak Pan wójt i Pani 
dyrektor radosnych świąt Wielkiej Nocy. 

Na koniec wszyscy wspólnie zrobi-
li sobie pamiątkowe zdjęcie.

 tekst Adam Barański, 
fot. Mariusz Olech, 

Paweł Nawodziński
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Dzień Dziecka

W środę 25 maja 2018 r. odbył się 
finał konkursu plastycznego „Piłsudski 
na Kasztance”. 

Celem konkursu było przybliżenie po-
staci marszałka Józefa Piłsudskiego, jego 
życia i pasji, jaką niewątpliwie była klacz 
Kasztanka. Konkurs został zorganizowa-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury we 
Włostowie w związku z przypadająca na 
ten rok 100-ną rocznicą odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Skierowany był 
do dzieci i młodzieży do lat 18. Jury pod-
czas oceny prac brało pod uwagę samo-
dzielność, estetykę pracy i kreatywność 
młodych twórców. Prace wykonane były 
głównie techniką pasteli olejnych lub 
akwareli. Wszystkie wykonane były z nie-
zwykłym zaangażowaniem, co utrudniło 
pracę jury. Po długich obradach wyłonio-
no zwycięzców: W kategorii powyżej 
10 lat: I miejsce - Martyna Ciach  

II miejsce (ex aequo) - Aleksandra Leś-
ko i Karolina Leśko III miejsce - Katarzyna 
Wiącek

W kategorii do 10 lat: 
 I miejsce - Agnieszka Nowak
 II miejsce - Karolina Koźbiał
III miejsce (ex aequo) - Bartosz Konior 

i Mateusz Wiatrek
Najmłodsi uczestnicy konkursu:
I miejsce - Julia Konior

PIŁSUDSKI 
NA KASZTANCE

II miejsce (ex aequo) - Zosia Placha i 
Jaś Placha 

Wszystkie prace zostały nagrodzone. 
Nagrody ufundował GOK we Włostowie. 

Dodatkowo dzieci otrzymały pamiątko-
we dyplomy w formie proporczyków i 
słodki poczęstunek.

Tekst: Beata Dzik
Foto: Beata Dzik, Mariusz Korona

W środę 30 czerwca w Amfite-
atrze w Lipniku odbył się festyn z 
okazji Dnia Dziecka. Organizatora-
mi imprezy byli: Urząd Gminny w 
Lipniku, z pełniącym funkcję wójta 
Andrzejem Grządzielem na czele i 
Gminny Ośrodek Kultury we Wło-
stowie. Na uczestników festynu 
czekało wiele ciekawych atrakcji , a 
piękna pogoda sprzyjała zabawie. 

Niewątpliwą gwiazdą okazał się 
artysta cyrkowy Don Slavio, którego 
niezwykły pokaz akrobatyki wzbu-
dził ogromne zainteresowanie. Z ła-
twością zintegrował się z widownią. 
Chętni mogli spróbować trudnej 
sztuki cyrkowej, żonglerki, jazdy na 
monocyklu, a nawet asystować przy 
numerze fakira. Niespodzianką oka-
zał się 4-metrowy pyton tygrysi – Ce-
zar. 

Ciekawe atrakcje dla dzieci przygo-
towali również policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Opatowie. Kon-
kursy powadziła dzielnicowa Katarzy-
na Czesna–Wójcik. Obejrzeć można 
było, także radiowóz, sprzęt jakim 
dysponuje policja oraz przymierzyć 
części umundurowania. Szczególną 
uwagą cieszył się policyjny owczarek 
niemiecki Argo. 

Natomiast strażacy z OSP w Lip-

niku zorganizowali ciekawy po-
kaz sprzętu strażackiego, od części 
umundurowania, po cięższy sprzęt, 
łódź czy pojazdy gaśnicze. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się pokaz 
sprzętu hydraulicznego do cięcia ka-
roserii, używanego w ratownictwie 
drogowym. Zagadki z zakresu wiedzy 
o bezpieczeństwie w gospodarstwie 
rolnym przygotował oddział KRUS w 
Opatowie. Zabawę prowadziła kie-
rownik placówki Małgorzata Jalow-
ska. 

Pracownicy GOK we Włostowie 
przygotowali konkursy z nagrodami, 
a także malowanie twarzy, które jak 
zwykle cieszyło się ogromną popu-
larnością. 

 Poza tym tradycyjnie dzieci mo-
gły bawić się na dmuchanych zjeż-
dżalniach, trampolinach i suchym 
basenie. Nie zabrakło też popcornu 
i kolorowej waty cukrowej.

 Zabawę umiliły występy mło-
dych wokalistów uczęszczających 
na zajęcia wokalne GOK we Wło-
stowie. Zaśpiewały: Klaudia Moskal, 
Patrycja Kargul i Wiktoria Poręba. 

Wystąpiły również dziewczyny z ze-
społu tanecznego NanuDance.

 Organizatorzy dziękują wszystkim 
dzieciom za udział w zabawie i życzą 
tak wspaniałych dni pełnych uśmie-
chu i słońca przez cały rok.

Tekst: Anna Jaworska.
Fot. Beata Dzik.
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„Wypędzeni z Kraju Warty na ziemię opatowską”

W powszechnej świadomości Polaków gehenna roda-
ków wysiedlonych z Poznańskiego praktycznie nie istnieje. 
Wysiedlenia były realizacją niemieckiej doktryny politycznej 
i wojskowej – „poszerzania przestrzeni życiowej”, opartej 
na tradycyjnej niemieckiej koncepcji geopolitycznej, znanej 
jako „Drang nach Osten” - parcia na wschód.  W Tygo-
dniku Powszechnym nr 8/2010 w dniu 16 lutego 2010 r. 
ukazał się artykuł o Polakach wypędzonych z Wielkopolski 
redaktor Anny Gruszeckiej pt. „Poligon Greisera,” w którym 
autorka tak opisuje ich losy: „Pierwotne niemieckie plany 
przewidywały na tych ziemiach wyrzucenie z domów 8 mln 
ludzi, czyli 80 proc. mieszkańców z 1939 r. Była to czwar-
ta część przedwojennej Polski. (…) Kraj Warty miał stać 
się "jasnowłosą prowincją", jak obiecał w grudniu 1939 r. 

- odwiedzając ziemie wcielone do Rzeszy - szef SS Heinrich 
Himmler. Namiestnik Reichs-gau Wartheland, Arthur Gre-
iser, nie wierzył w możliwość zniemczenia Polaków z Wiel-
kopolski (…). Chciał zniemczyć ziemię, a nie ludzi, stworzyć 
w Wielkopolsce okręg wzorcowy (Mustergau) i poligon 
narodowego socjalizmu. Ceną tej koncepcji były masowe 
wysiedlenia Polaków, rozpoczęte w listopadzie 1939 r. (...) 
Mieszkania miały być gotowe dla Niemców, którzy na mocy 
umowy między Rzeszą a ZSRR zostali wysiedleni z krajów 
bałtyckich, zajętych przez Sowietów. Przywożono ich na 
polskie ziemie wcielone do Rzeszy: Pomorze, które weszło 
w skład Prus Zachodnich, Górny Śląsk (włączony do pro-
wincji pod tą nazwą), Wielkopolska z częścią Łódzkiego i 
Mazowsza (Okręg Rzeszy Poznań, od stycznia 1940 r. zwa-
ny Krajem Warty). (…) Do marca 1941 r. deportacje z ziem 
wcielonych do Rzeszy objęły 365 tys. obywateli polskich (w 
tym 280 tys. z Kraju Warty). (…) Dr hab. Maria Rutowska, 
autorka książek o wysiedleniach z Wielkopolski, podsumo-
wuje, że spośród 625 tys. w jakikolwiek sposób usuniętych 
z domów podczas wojny Polaków z Kraju Warty (dane nie-
mieckie i polskie, gromadzone częściowo jeszcze podczas 
wojny, są tu zbliżone), 118 tys. wysłano na roboty przy-
musowe do Rzeszy, 23 tys. na roboty do Francji, a ponad 
17 tys. na zniemczenie do Rzeszy. Pozostałych przesiedlo-
no czy wyrugowano w ramach ziem wcielonych do Rzeszy 
albo wypędzono do GG.”  Wysiedlanie ludności 
polskiej z Kraju Warty do Generalnej Guberni Niemcy wy-
konali w kilku etapach. W pierwszym, od października do 
17 grudnia 1939 r. wywieźli do Generalnej Guberni 87883 
osoby. W kolejnym etapie, przeprowadzonym od 10 lutego 
do 15 marca 1940 r. wysiedlili 40 128 Polaków. Najwięcej, 
t.j. 140 820 osób wysiedlili od maja 1940 r. do marca 1941 
r. W marcu 1941 r. Niemcy wstrzymali akcje deportacyjne 
Polaków w związku z przygotowywaniem ataku na Rosję 
Sowiecką. Transporty z wysiedlonymi wysyłane były do Ge-
neralnej Guberni bez uzgodnienia z jej władzami, co często 
kończyło się tragicznie dla podróżujących. Zdarzało się, że 
zaplombowane wagony z Polakami stały w szczerym polu 
przez kilka dni. Przesiedleńcy byli stłoczeni po 85 osób w 
wagonie i pozbawieni jakiejkolwiek pomocy. Z liczby 87883 
Polaków wysiedlonych w pierwszym etapie z Wielkopolski 
do Generalnej Guberni, na ziemię opatowską trafiło oko-
ło 15000, gdzie znaleźli schronienie. Zostali przyjęci przez 

miejscową ludność i rozmieszczeni na kwaterach w mia-
stach i wsiach powiatu opatowskiego.

Przymusową podróż w początku grudnia 1939 roku z 
Wielkopolski do ziemi opatowskiej, tak wspomina w „Pa-
miętniku z wygnania 1939-1943” ( Wydawnictwo miejskie, 
Poznań, 2007 ) przesiedleniec Karol Kandziora:

"Po dłuższym postoju ruszyliśmy dalej. Kiedy zajechali-
śmy na dworzec częstochowski, rozbrzmiały z kilku wago-
nów pieśni ku czci tej "co Jasnej broni Częstochowy". Po-
ciąg zatrzymano, lecz drzwi nie otworzono, a publiczność 
pragnącą zbliżyć się do wagonów brutalnie odpędzono. 
Ruszyliśmy w dalszą drogę ciemną nocą. Od świtu podzi-
wialiśmy piękno krajobrazu. Minęliśmy stację Skarżysko - 
Kamienna i wreszcie 4-go grudnia o godzinie 10.10 przed 
południem stanęliśmy u kresu podróży w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. (...) Drugi i trzeci transport z Poznania, które 
wyruszyły z Głównej kilka godzin po nas , zostały już daw-
no w Ostrowcu rozkwaterowane. Jechali wprost i przybyli 
znacznie wcześniej od nas. Podróż nasza, trwająca trzy dni 
i cztery noce, była tak ciężką i przykrą, w warunkach tak 
upokarzających i przekraczających wyobraźnię cywilizowa-
nego człowieka XX wieku, że w nagiej prawdzie opisać jej 
nie potrafię. " " Nam oświadczono, że zostaniemy wysłani 
do Opatowa Kieleckiego. Wyjazd nastąpił w dniu 8 grudnia 
1939 w święto Matki Boskiej o godzinie 11.30 przed połu-
dniem. Jechaliśmy chłopskimi furmankami i na miejscu sta-
nęliśmy około godziny 3-ciej po południu. Nie był tu jeszcze 
kres naszej tułaczki. Na rynku w Opatowie oświadczono 
nam, że w mieście już wszystko przepełnione i komitet za-
decydował rozmieścić nas po wsiach.” 

Antoni Sułowski w swojej książce „U podnóża Gór Świę-
tokrzyskich” (wyd. Instytut Wydawniczy PAX 1987) napisał: 

"W październiku 1939 r. do Opatowa przybyła grupa 183 
osób, wysiedlonych z Poznańskiego. Część rodzin przyje-
chała z małymi dziećmi i staruszkami, bez żadnych zapasów, 
bez zimowej odzieży. Wysiedleni byli zgnębieni i załama-
ni, a dzieci domagały się jedzenia ( Niemcy nie pozwalali 
podczas transportu opuszczać wagonów i nie dostarczali 
żywności ). Społeczeństwo Opatowa i okolicznych wiosek 
natychmiast zaopiekowało się wysiedlonymi. Wójt gminy 
opatowskiej rozdzielił przybyłe rodziny pomiędzy 22 wio-
ski, zaś 83 osoby rozlokował pomiędzy 5 majątków. Kilka 
transportów ludności wysiedlonej z Poznańskiego przybyło 
koleją do Ostrowca w listopadzie 1939 r. Pierwszy z nich 
rozlokowany został w Ostrowcu. Władze miasta powołały 
komitet, który zorganizował doraźną pomoc i zajął się roz-
mieszczaniem wysiedlonych na terenie miasta. Następne 
transporty kierowano do poszczególnych gmin w powiecie 
, gdzie wysiedlonych lokowano w wioskach i w majątkach. 
Transport ze stacji kolejowej do wiosek organizowały gmi-
ny przy pomocy chłopskich furmanek w ramach podwód. 
W każdej wsi na terenie powiatu ulokowano co najmniej 
jedną , a w niektórych wioskach dwie i trzy rodziny wysie-
dlonych. Znaczna część z nich została zatrudniona w okupa-
cyjnej administracji Ostrowca i Opatowa oraz w zarządach 
gmin. Rzemieślnicy prowadzili warsztat, niektórzy trudnili 
się handlem, niektórzy wyrobem mydła, nauczyciele włą-

Polakom wypędzonym przez Niemców z Poznańskiego i mieszkańcom ziemi opatowskiej, którzy udzielili im 
schronienia tych kilka zdań ten poświęcam.

Szymon Heba
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W tym roku Gmina Lipnik 
wzięła udział w naborze ofert w 
ramach Programu „Senior+” edy-
cja 2018, według Programu Wie-
loletniego Senior+ na lata 2015-
2020. W ramach zakwalifikowanej 
oferty gmina przyjęła dotację na 
utworzenie i wyposażenie Klubu 
Seniora w miejscowości Słoptów 
w budynku dawnej szkoły. Ce-
lem programu jest zwiększenie 
aktywnego uczestnictwa w życiu 
seniorów, a w szczególności za-
pewnienie wsparcia osobom nie-
aktywnym zawodowo. Wszystkie 
działania będą dostosowane do 
wieku i stanu zdrowia osób star-
szych. Placówka będzie posiadać 
pracownię do zajęć artystycznych, 
pomieszczenie do zajęć rehabilita-
cyjno- ruchowych, dostosowane 
łazienki i toalety, a także pomiesz-
czenie ogólnodostępne.

Kolejnym programem wspierają-
cym osoby niepełnosprawne będzie 

„Remont budynku z przeznaczeniem 
na ŚDS w Usarzowie typu C dla osób z 
całościowymi zaburzeniami rozwoju i 
z niepełnosprawnością sprzężoną.”

Stosownie do społecznego zapo-
trzebowania wychodzimy z inicja-
tywą utworzenia ośrodka wsparcia 

– Środowiskowego Domu Samopo-
mocy typ C, dla osób z całościowymi 
zaburzeniami rozwoju i z niepełno-
sprawnością sprzężoną. Placówka 
swoim zasięgiem docelowo obejmu-
je Gminy Powiatów sandomierskie-
go i opatowskiego- Gminy Lipnik, 
Opatów, Iwaniska, Wojciechowice, 
Klimontów, Samborzec, Obrazów, 
Wilczyce, Sandomierz. Z poszcze-

gólnymi gminami zostaną zawarte 
stosowne porozumienia dotyczą-
ce objęcia mieszkańców wsparciem 
placówki. Z terenu wymienionych 
Powiatów otrzymaliśmy informacje 
o zapotrzebowaniu na wyspecjalizo-
waną placówkę i zainteresowaniu w 
zajęciach prowadzonych przez nią. 
Obecnie na terenie Województwa 
Świętokrzyskiego funkcjonuje pięć 
Środowiskowych Domów Samopo-
mocy typ C , z czego trzy zlokalizo-
wane w Kielcach, jeden w Łopusznie, 
a jeden w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Spośród wymienionych tylko jeden 
świadczy specjalistyczne usługi tera-
peutyczne dla osób z tego typu zabu-
rzeniami oraz jeden dla osób z auty-
zmem.

Nowo tworzony Środowiskowy 
Dom Samopomocy zlokalizowany 
byłby w miejscowości Usarzów, w bu-
dynku po byłej szkole podstawowej. 
Likwidacja barier architektonicznych 
w tym budynku sprowadzi się do wy-
konania podjazdów dla osób niepeł-
nosprawnych przy wejściu głównym i 
przy wyjściu ewakuacyjnym. Zakładane 
wyposażenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy, schemat organizacyjny 
i zatrudnienie wykwalifikowanej kadry 
z doświadczeniem w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi pozwoli zapewnić 
udział w zajęciach prowadzonych na 
najwyższym poziomie, dostosowanym 
do potrzeb wynikających z danego 
schorzenia. W ramach nowej placówki , 
uczestnicy będą mogli korzystać z czte-

Dla mieszkańców
rech pracowni: gospodarstwa domo-
wego i zaradności życiowej, edukacji, 
fizjoterapii, terapii ruchowej i integra-
cji sensorycznej, oraz plastyczno- tech-
nicznej. W SDS świadczone będą 
usługi w formie zajęć grupowych lub 
indywidualnych. Ponadto uczestnicy 
będą brali udział w zajęciach z psy-
chologiem, zajęciach rekreacyjnych i 
kulturalnych.

Program zajęć dostosowany zosta-
nie do indywidualnych potrzeb uczest-
ników. Ważnym elementem oddziały-
wań terapeutycznych realizowanych 
w placówce będą działania integrują-
ce ze środowiskiem ludzi zdrowych i 
integracja międzypokoleniowa. Stwo-
rzone zostaną tu warunki sprzyjające 
nabywaniu, bądź podtrzymywaniu 
niezbędnych umiejętności w wyko-
nywaniu podstawowych czynności 
życia codziennego, umiejętności spo-
łecznych oraz umiejętności rozwijają-
cych zainteresowania i pasje. Gmina 
jest merytorycznie przygotowana za-
równo do organizacji planowanego 
przedsięwzięcia, jak również do jego 
prowadzenia i bieżącej obsługi, jednak 
nie wykluczamy przeprowadzenia po-
stępowania konkursowego zmierzają-
cego do wyłonienia organizacji poza-
rządowej , jako organu prowadzącego 
dla nowo utworzonego Środowisko-
wego Domu Samopomocy.

Przewidywany termin realizacji 
przedsięwzięcia: grudzień 2018 r.

Autor: Adam Barański we współpracy z 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipniku.

czali się do nauki w istniejących szkołach, a następnie w 
ramach tajnego nauczania. W późniejszym okresie niektó-
rzy z wysiedlonych odegrali poważną rolę w konspiracji.” 

Prawdopodobnym jest, że grupie przybyłej do Opato-
wa w październiku 1939 roku, znajdowała się trzyosobo-
wa rodzina literata Jan Sztaudyngera, która zamieszkała 
w majątku Mikułowskich- Pomorskich w Malicach Kościel-
nych. Jan Sztaudynger podjął pracę jako nauczyciel w Gim-
nazjum i Liceum w Opatowie, które zostało reaktywowane 
za zezwoleniem władz niemieckich w październiku 1939 
roku, dzięki staraniom Stefanii Fórmanowicz i burmistrza 
Stanisława Kulaka. Niestety, po przejęciu władzy w mie-
ście przez cywilną administracje niemiecką, na wniosek 
starosty Rittera z dniem 16 grudnia 1939 r. szkoła zosta-
ła zamknięta. W Malicach Jan Sztaudynger prowadził na-
uczanie na tajnych kompletach do końca okupacji.  
Przesiedleńcy z Wielkopolski na ziemi opatowskiej spotkali 
się z życzliwością i pomocą jej mieszkańców. Organizowali 
swoje życie, podejmowali pracę, zakładali sklepy i warszta-
ty rzemieślnicze, uczestniczyli w tajnym nauczaniu i ruchu 

oporu. W Warszawie założyli Tajny Uniwersytet Ziem Za-
chodnich. W jego ramach wykłady odbywały się w kilku 
miastach Generalnej Guberni m. in. w Kielcach i Ostrow-
cu Świętokrzyskim. Wspólne życie w trudnych warunkach 
okupacji niemieckiej zbliżały wysiedlonych i mieszkańców 
ziemi opatowskiej.  Współcześni mieszkańcy ziemi 
opatowskiej mogą być dumni z postawy swoich przodków, 
którzy rodakom wysiedlonym z Wielkopolski udzielili po-
mocy i schronienia. Pobyt przesiedlonych jest faktem histo-
rycznym, który wpisał się w dziedzictwo kulturowe ziemi 
opatowskiej. Świadczy o tym zapis zamieszczony w Gmin-
nym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Lipnik na lata 
2013- 2017, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 
XXIX/230/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 
2012 r. w punkcie Zasoby Dziedzictwa i Krajobrazu Kultu-
rowego w Gminie Lipnik: 

„W malickim dworze znalazł spokojną przystań popular-
ny pisarz Jan Sztaudynger.  Dwory z reguły były miej-
scem schronienia dla uciekinierów i wysiedlonych.”

 Szymon Heba 
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Dalsze jego funkcjonowanie stało 
się niemożliwe. Społeczność szkol-
na przywiązana do reprezentowania 
szkoły z udziałem sztandaru w róż-
nych uroczystościach szkolnych lub 
samorządowych, wykazała inicjatywę 
ufundowania nowego sztandaru. Na 
potrzeby przygotowań powołano ko-
mitet, w skład którego weszli nastę-
pujący nauczyciele i rodzice: p. dyrek-
tor Małgorzata Krakowiak, p. Paweł 
Nowak, p. Kornelia Rolecka, p. Lidia 
Sałata, p. Katarzyna Piątek, p. Marta 
Zielińska – Behrendt, p. Małgorzata 
Walczak, p. Aneta Kondas, p. Michał 
Wójcikowski, p. Dorota Zmarzlik, p. 
Justyna Moskal. Członkowie komitetu 
podjęli starania mające na celu zbiór-
kę funduszy przeznaczonych na zakup 
sztandaru oraz wybór wzoru. Spo-
łeczność szkolna pragnąc podkreślić 
związek sztandaru z Małą Ojczyzną i 
szkołą zdecydowała o umieszczeniu 
na nim portretu Romana Koseły – pa-
trona Szkoły Podstawowej we Wło-
stowie, a zarazem pisarza, historyka, 
regionalisty i działacza konspiracyjne-
go, który urodził się we Włostowie i 
z Włostowem związany był w latach 
szkoły podstawowej. Sztandar jest 
również znakiem Polski, przywiąza-
nia do najwyższych wartości, dlatego 
widnieją na nim słowa: Bóg, Honor, 
Ojczyzna, Nauka. Na tę podniosłą 
chwilę czekali wszyscy z niecierpliwo-

ścią, angażując się w różne działania, 
które mogłyby uświetnić tak ważne 
dla szkoły wydarzenie. Napisano sce-
nariusz przebiegu uroczystości, za-
projektowano i wykonano scenogra-
fię, opracowano gazetki tematyczne. 
Przygotowano również zaproszenia 
dla gości w imieniu organizatorów: 
pana Wójta Gminy Lipnik Andrzeja 
Grządziela, pani Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej we Włostowie Małgorzaty 
Krakowiak i Rady Rodziców. Zaanga-
żowano uczniów w prace plastyczne 
i tworzenie własnych wierszy o szkole 
oraz patronie szkoły Romanie Kosele, 
a także w projekty literackie, prezen-
tację multimedialną. Odbyło się sze-
reg prób chórku szkolnego, grupy ta-
necznej, uczniów przygotowujących 
poloneza i inscenizację opowiadania. 
Wiele uwagi poświęcono ceremonii 
przekazania sztandaru i ślubowania. 
Przedsięwzięcie to nie było łatwe, ale 
bardzo ważne.

Przebieg uroczystości
Uroczystość odbyła się 27 kwiet-

nia 2018 roku. Została zapoczątko-
wana Mszą Świętą odprawioną o 
godz. 10:00 w kościele parafialnym 
pw. św. Jana Chrzciciela we Włosto-
wie, a koncelebrowaną przez pro-
boszcza parafii ks. Pawła Golińskiego 
i ks. Prałata Jerzego Siarę. W świą-
tyni zgromadzili się zaproszeni go-

ście, nauczyciele, pracownicy szkoły, 
uczniowie i rodzice oraz mieszkańcy 
Włostowa. Ksiądz proboszcz Paweł 
Goliński wygłosił kazanie, a na zakoń-
czenie Mszy Św. dokonał poświęcenia 
sztandaru przyniesionego do kościoła 
przez przedstawicieli rodziców. Na-
stępnie wszyscy zebrani udali się w 
uroczystym i zorganizowanym prze-
marszu na dalszą część ceremonii do 
budynku szkoły.

Część oficjalna uroczystości
O godz. 11:30 rozpoczęła się ofi-

cjalna część uroczystości, którą po-
prowadzili nauczyciele: Pani Kornelia 
Rolecka i Pan Michał Wójcikowski. Na 
wstępie wprowadzono poczty sztan-
darowe i odśpiewano hymn narodo-
wy. 

Następnie Pani Dyrektor Małgorza-
ta Krakowiak powitała zaproszonych 
gości: pełniącego obowiązki Wójta 
Gminy Lipnik pana Andrzeja Grzą-
dziela, panią Małgorzatę Jalowską 

– kierownik jednostki KRUS w Opa-
towie przybyłą w imieniu wojewody 
świętokrzyskiego, panią wizytator 
Małgorzatę Skrzypczak reprezentu-
jącą Kuratorium Oświaty w Kielcach, 
Sekretarza Gminy Lipnik pana Woj-
ciecha Zdyba, Skarbnika Gminy Lipnik 
panią Magdalenę Zimoląg, Inspek-
tora ds. oświaty Gminy Lipnik pana 
Mariusza Olecha, Proboszcza Parafii 
Włostów Ks. Pawła Golińskiego, Dy-
rektora GOK-U we Włostowie i CK 
w Lipniku pana Sebastiana Szymań-
skiego, Kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Lipniku panią Danutę 
Stańko, Wicedyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego im. Józefa Miku-
łowskiego – Pomorskiego w Lipniku 
panią Monikę Wesołowską, Przewod-
niczącego Rady Gminy Lipnik pana 
Stanisława Mazura, Radnego Powia-
tu pana Krzysztofa Hajdukiewicza, 

W wyniku reformy systemu oświaty wprowadzonej w Polsce dnia 1 
września 2017 roku Zespół Szkół we Włostowie został przekształcony w 
Szkołę Podstawową im. Romana Koseły we Włostowie. Zmiany wprowa-
dzone w organizacji pracy szkoły dotyczyły również posiadanego przez 
szkołę sztandaru. 

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA 
I PRZEKAZANIA SZTANDARU 
SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. ROMANA KOSEŁY WE WŁOSTOWIE
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obecnych Radnych Gminy Lipnik, re-
gionalnego rzeźbiarza, poetę i fun-
datora płaskorzeźby Romana Koseły 
ofiarowanej szkole pana Zygmunta 
Niewiadomskiego, emerytowanych 
nauczycieli i pracowników szkoły, 
Przewodniczącą Rady Rodziców pa-
nią Dorotę Zmarzlik, wszystkich obec-
nych rodziców, sympatyków szkoły, 
obecnych nauczycieli i pracowników 
szkoły, wszystkich uczniów Szkoły 
Podstawowej we Włostowie. 

Pani dyrektor wygłosiła okoliczno-
ściowe przemówienie. 

Kolejnym punktem części oficjal-
nej było pożegnanie obecnego na sali 
sztandaru Zespołu Szkół we Włosto-
wie i odprowadzenie go na honoro-
we miejsce.

Po pożegnaniu sztandaru Zespo-
łu Szkół we Włostowie miała miej-
sce długo wyczekiwana uroczysta 
ceremonia przekazania przez Prze-
wodniczącą Rady Rodziców panią 
Dorotę Zmarzlik sztandaru dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Romana Ko-
seły we Włostowie pani Małgorzacie 
Krakowiak, a następnie przekazanie 
go uczniom. Wydarzenie to dopeł-
nił krótki opis sztandaru zaprezen-
towany przez pana Pawła Nowaka. 
Po prezentacji sztandaru odbyło się 
pierwsze ślubowanie uczniów na 
nowy sztandar. Tekst przysięgi wy-
powiedzieli przedstawiciele uczniów 
wszystkich klas. Uroczyste ślubowa-
nie zamykało najważniejszą część 
uroczystości. Doniosłość tego wyda-
rzenia została ukazana zarówno w 
słowach wypowiedzianych z szacun-
kiem przez społeczność szkolną pod-
czas ślubowania, a także w gestach 
wykonanych podczas przejmowania 
sztandaru. Była to niezwykle ważna 
chwila dla całej społeczności szkolnej.

Następnie nadszedł moment, w 
którym poproszono o zabranie głosu 
przedstawicieli władz wojewódzkich, 
oświatowych i samorządowych. W 
imieniu wojewody świętokrzyskiego 

odczytała list pani Małgorzata Jalow-
ska – kierownik jednostki Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego w 
Opatowie. Przemówienia wygłosili 
także: pani Małgorzata Skrzypczak 
starszy wizytator reprezentująca Ku-
ratorium Oświaty w Kielcach, pan 
Andrzej Grządziel Wójt Gminy Lipnik, 
pan Stanisław Mazur Przewodniczący 
Rady Gminy Lipnik. W swoich prze-
mówieniach goście skierowali do 
pani dyrektor, społeczności szkolnej i 
lokalnej słowa uznania za zorganizo-
waną uroczystość oraz życzyli wielu 
sukcesów w pracy pod nowym sztan-
darem.

Po przemówieniach przekazano 
wyrazy wdzięczności wszystkim oso-
bom, które dokonały wpłat na poczet 
zakupu sztandaru. Podziękowano raz 
jeszcze: rodzicom, nauczycielom i pra-
cownikom szkoły, emerytowanym na-
uczycielom, Samorządowi Uczniow-
skiemu za zorganizowanie kiermaszu, 
wszystkim tym, którzy nie minęli 
obojętnie kwestujących pod kościo-
łem uczniów, radnym: Pani Helenie 
Sierpniak, Panu Krzysztofowi Hajdu-
kiewiczowi, Panu Krzysztofowi Kra-
kowiakowi, ofiarodawcy, który pra-
gnie pozostać anonimowy, księdzu 
proboszczowi Pawłowi Golińskiemu 
za możliwość zbiorki pieniędzy pod 
kościołem oraz odprawienie mszy św. 
i poświęcenie sztandaru szkoły, kwe-
stującym uczniom: Roksanie Dziekań-
skiej, Patrycji Toporowskiej, Małgosi 
Zyzik, Norbertowi Szczepańskiemu. 
Kubie Wiąckowi, Maćkowi Jezierskie-
mu, a także uczniom uczestniczącym 
w kiermaszu. 

Część oficjalna uroczystości zakoń-
czyła się wyprowadzeniem sztandaru 
Szkoły Podstawowej we Włostowie 
i złożeniem zaproszonym gościom 
najserdeczniejszych podziękowań w 
imieniu całej społeczności szkolnej za 
uświetnienie swoją obecnością, tego 
wydarzenia oraz wypowiedziane cie-
płe słowa i życzenia.

Część nieoficjalna uroczystości
W części nieoficjalnej wszyscy 

goście zostali zaproszeni na krótki 
program artystyczny, w którym wy-
stąpili uczniowie Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum. Uczniowie zatańczyli 
Poloneza, przedstawili prezentację 
multimedialną pt. ,,Z kart historii 
szkoły”, zaśpiewali piosenki i recyto-
wali wiersze opracowane na tę oko-
liczność. Przedstawili również insce-
nizację opowiadania Romana Koseły 
pt. ,,Za naukę się nie płaci”, a ponad-
to wystąpili w tańcu współczesnym. 
Uczniowie za swoje występy zostali 
nagrodzeni gorącymi brawami. 

Za przygotowanie uczniów i opra-
cowanie scenografii przekazano po-
dziękowania paniom: Małgorzacie 
Walczak, Marcie Zielińskiej – Behrent, 
Kornelii Roleckiej, Urszuli Dołowiec, 
Lidii Sałacie, Katarzynie Lasocie, Ane-
cie Kondas, Katarzynie Piątek, Ma-
riannie Długosz oraz panom: Pawłowi 
Nowakowi i Michałowi Wójcikowskie-
mu.

Słowa podziękowania skierowano 
również do rodziców uczniów kl. II 
Gimnazjum pań: Justyny Wiącek, Mo-
niki Jezierskiej, Agnieszki Zyzik, Anny 
Czajki, które przygotowały scenogra-
fię do inscenizacji opowiadania Ro-
mana Koseły ,,Za naukę się nie płaci" 
oraz pani Beaty Dzik i pana Łukasza 
Dąbrowskiego.

Po zakończeniu części artystycznej 
obecni na uroczystości goście zostali 
zaproszeni na wspólny poczęstunek i 
poproszeni o złożenie wpisów do wy-
stawionej Księgi Pamiątkowej. Każdy 
z gości otrzymał symboliczny upomi-
nek okolicznościowy – tarczę szkoły. 
Zainteresowani mieli też możliwość 
obejrzenia prac plastycznych uczniów, 
które wyeksponowano na sali gimna-
stycznej i na ścianach korytarzy szkoły. 

Ta uroczystość przetrwa w pamięci 
wszystkich przez długi czas i zapisze 
się kolejną kartą w historii szkoły. 

Marianna Długosz



WIEŚCI LIPNICKIE nr 31         str. 22

Artysta dzięki kunsztowi aktor-
skiemu i umiejętności przekazywania 
emocji, przeniósł zebranych gości 
w inny wymiar – świat poezji. Spo-
tkanie to pozwoliło licznie zgroma-
dzonej publiczności oderwać się na 
chwilę od prozy życia i codziennego 
pośpiechu.

Zygmunt Niewiadomski urodził 
się 12 kwietnia 1955 roku w Leszcz-
kowie, w gminie Lipnik, powiecie 
opatowskim. Po ukończeniu szkoły 
zawodowej w 1975 r. wyjechał do 
Niemiec, gdzie ożenił się i spędził 30 
lat. W 2005 roku powrócił do rodzin-
nego Leszczkowa, gdzie zbudował 
dom i pracownię plastyczną. Zajął się 
snycerką, rzeźbą, malarstwem oraz 
pisaniem wierszy.

Podczas spotkania zostały za-
prezentowane dwa tomiki artysty. 
Pierwszy, debiutancki tomik poetyc-
ki „Moja Ojczyzna” wydany w 2014 
roku, w którym autor zawarł utwory 
wierszowane, pisane na obczyźnie 
przez 30 lat tęsknoty za ojczyzną. Z 
kolei drugi „Drogi mojego dzieciń-
stwa” ukazał się w 2017 roku. 

Sebastian Szymański dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury we Wło-
stowie i Centrum Kształcenia w Lip-
niku przywitał gości oraz dokonał 
otwarcia spotkania. Gospodarz wie-
czoru poetyckiego - Zygmunt Niewia-
domski serdecznie przywitał gości 
oraz przedstawił program spotkania. 
Następnie dr Artur Lis dokonał pre-
zentacji nowego tomiku poezji „Dro-
gi mojego dzieciństwa”. Podkreślił, że 
wiersze Zygmunta Niewiadomskiego 
czyta się bardzo przyjemnie, z lekkim 
przymrużeniem oka, ale i głębokim 
podziwem dla kunsztu autora. Każ-
dy z wierszy traktuje o czymś innym, 
ukazuje odmienny problem. Jednak 
we wszystkich z nich da się wyczuć 
lekkość pióra i zabawę słowem pisa-
nym. Napisane są językiem prostym, 
ascetycznym, jednocześnie głęboko 
metaforyczne i docierające do istoty 
rzeczy. Można się zastanawiać, dla-
czego Zygmunt wybrał język tak pro-
sty, niemal potoczny? Wydaje się, 

że poezja jest dla niego czymś 
zwyczajnym, powszednim – jak 
chleb, płynącym z serca. Zygmunt 
jest przykładem samorodnego talen-
tu ludowego poety, dla którego pisa-
nie wierszy, to jak promyk radości w 
chwilach odpoczynku po pracy. Swo-
im zapałem zawartym 

w prostym słowie dociera do na-
szej wyobraźni w sposób niezwykle 
zastanawiający. W jego wierszach 

ukryta jest głęboka refleksja nad ży-
ciem, zaduma nad kondycją ludzkie-
go losu. 

W kolejnej części spotkania Artur 
Lis przeprowadził rozmowę z Zyg-
muntem Niewiadomskim na temat 
życia i twórczości autora.

Oprawę muzyczną wydarzenia 
przygotował Sebastian Szymański 

- dyrektor GOK we Włostowie (pia-
nino) oraz Konrad Dzik (skrzypce). 
Publiczność wysłuchała w skupieniu 
poruszającej recytacji wierszy w wy-
konaniu Anny Sidor, Antoniego Sido-
ra, Dawida Cichonia, Kariny Wywiał, 
Wiesławy Wywiał, Zofii Kryszczyń-
skiej, Barbary Usak oraz Barbary Bie-
łońskiej. 

Następnie 
malarz artysta 

- krytyk sztuki 
Tomasz Sta-
szewski doko-
nał charaktery-
styki malarstwa 
Zygmunta Nie-
wiadomskiego. 
Po spotkaniu 
uczestnicy mie-
li możliwość 
obejrzenia wy-
stawy przygo-
towanej przez 
Zygmunta Nie-
wiadomskiego. 
Mogli również 

Wieczór poezji i wernisaż prac 
Zygmunta Niewiadomskiego

25 lutego 2018 roku w opatowskim „Żmigrodzie” odbył się wieczór 
poetycki z Zygmuntem Niewiadomskim, który wprowadził nas w świat 
swoich wierszy. Prezentacji utworów towarzyszyła wystawa jego malar-
stwa. Organizatorem tego wydarzenia kulturalnego był Gminny Ośrodek 
Kultury we Włostowie i Centrum Kształcenia w Lipniku. Wieczór poezji i 
wernisaż prac Zygmunta Niewiadomskiego cieszył się ogromną popular-
nością, czego dowodzi iż na spotkanie licznie przybyli goście.

wymienić się wrażeniami przy kawie 
i słodkim poczęstunku. Cała impreza 
przebiegła w bardzo poetyckiej at-
mosferze, bez wątpienia była to jed-
na z tych „chwil, tych na które cze-
kamy”.

Publiczność dopisała, bowiem 
sala była wypełniona po brzegi. 
Podsumowaniem wieczoru poetyc-
kiego były podziękowania, gromkie 
oklaski, wspólne rozmowy i co naj-
istotniejsze – prośba o kolejne tego 
typu spotkania. Uczestnicy mogli 
odbyć fascynującą podróż do prze-
szłości i wewnętrznego świata do-
znań, do którego zaprosił nas autor.

oprac. A. Lis
fot. Grzegorz Lipski
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Wycieczka Pani Anny Sidor do USA

Konkursy sprawnościowe organizowane przez panią dzielnicową 
podczas Pikniku Rodzinnego w Leszczkowie

Przekazanie sztandaru uczniom szkoły Podstawowej 
im. Romana Koseły we Włostowie

Obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Odbiór drogi w Swojkowie Miłóść silniejsza jest niż śmierć

Piłsudski na kasztance- konkurs plastyczny 
organizowany przez GOK Włostów Wernisaż Zygmunta Niewiadomskiego



WYRÓŻNIONE WIERSZE W „TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA” 
PODCZAS XVII WIOSNY POETYCKIEJ W COLLEGIUM GOSTOMIANUM

JESTEM SZCZUREM

Niespokojnie miotam się w życiu
Jak w pokoju bez wyjścia
Zobaczę promyk słońca,
Pędzę ku niemu…
 … a to tylko czyjś papieros

Jestem szczurem,
Jednym z wielu,
Szukam chleba, 
Szukam szczęścia,
Szukam miłości,
Mieszam priorytety i autorytety,
Gubię drogę, tracę węch,
Wchodzę po drabinie
  Wyżej 
   Dalej
Chcę więcej, lepiej i tylko dla siebie
Jestem sama, depcząc po głowach braci,
Jestem szczurem jednym z wielu.

Dorota Chruściel

NADZIEJA DLA ŚWIATA

Mam nadzieję, myśląc o przyszłości. 
Mam nadzieję, że w ludziach tkwi dobro. 
Mam nadzieję, że każdy zaakceptuje siebie. 
Mam nadzieję, że chwile ulotne będą tymi 
najszczęśliwszymi. 
Mam nadzieję, że ludzie zamiast zamykać się 
w sobie będą na siebie otwarci. 
Mam nadzieję, na świat bez bólu i cierpienia. 
Mam nadzieję, że zło które jest w samo dobro 
się zmieni. 
Mam nadzieję, że ludzie swoją innością 
przyciągać będą, a nie odstraszać. 
Mam nadzieję, że każdy znajdzie swój świat. 
Mam nadzieję, że ludzie znajdą swoją drogę. 
Mam nadzieję, że każdy znajdzie kogoś kto 
wywróci jego świat do góry nogami. 
Mam nadzieję, że każdy kto za kimś tęskni 
sprawi że tęsknota ulotni się. 
Mam nadzieję, na miłość bezgraniczną 
i bezinteresowną. 
Na lepsze jutro mam nadzieję... 
Czym byłby świat bez nadziei?

Kinga Cichoń

W POSZUKIWANIU SAMEGO SIEBIE

Po rozświetlonym nocnym niebie ,
Biegną me myśli - lecz do kogo?
Szukam w tej mglistej otchłani siebie.
Zadaje ciągle pytanie - kim jestem? 
Co robię? Dokąd zmierza ta nieznana droga? 

Raz w górę, raz w dół - stąpa za nogą druga noga.
Raz bywa miło - słonecznie.
Raz wiatr wieje mi prosto w oczy.
Przed sobą widzę niejeden zakręt.
Za chwilę pewnie znów mnie coś zaskoczy.

Ubrana w wiarę, we własne siły, podążam swą życio-
wą drogą.
Choć nieraz sił już kompletnie brakuje.
Nieraz chwila zwątpienia mocno mąci w mojej wę-
drówce.
Idę przed siebie z wiarą, że na końcu drogi czeka mój 
Anioł Stróż,
Który wspiera mnie i nie da zbłądzić.

Kiedyś przed świtem, wpatrzona w niebo, chciałam 
zebrać myśli
O moim rozmytym nocnym wspomnieniu.
Po dłuższej chwili zrozumiałam.
Droga - to życie, góry, doliny, wzloty i upadki.
Czy ja już wiem wszystko o tym, o czym śniłam? 

Życie to zagadka - w pełni jej nie odkryłam.
Każdy ma swoją drogę.
Każdy swoją szansę dostaje.
Pamiętaj tylko o tych wygodnych butach,
By twa wędrówka stała się rajem …

Aleksandra Baran


