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Szanowni Państwo, 
Z okazji Świąt Wielkanocnych – czasu pełnego radości i refleksji 
 – prosimy przyjąć serdeczne życzenia dobrego zdrowia, pogody 

ducha oraz pozytywnej energii do działania.
Aby świąteczne dni upłynęły w atmosferze serdecznych spotkań 

rodzinnych, w duchu polskiej tradycji. 
Ufamy, że wraz z nachodzącą wiosną, ciepło płynące z ludzkiej 

serdeczności zagości we wszystkich sercach, a wzajemna  
współpraca i życzliwość zaowocują pomyślną przyszłością.

Wesołego Alleluja!

Wojciech Kózka
Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bodzentynie

Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta 

i Gminy Bodzentyn

Andrzej Jarosiński
Zastępca Burmistrza



2 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYNgłos z BodzentynaROK IX NR 3 (56)

W pierwszą niedzielę 
kwietnia na bodzentyńskim 
rynku odbył się kolejny 
Bodzentyński Jarmark 
Wielkanocny. 

Ideą jarmarku była integra-
cja mieszkańców oraz pre-
zentacja dorobku kulinarnego 
i rękodzielniczego stowarzyszeń 
i grup nieformalnych działają-
cych w naszej gminie i poza 
nią. W promieniach wiosennego 
słońca można było posmakować 
potraw wielkanocnych, spróbo-
wać pysznych mazurków i bab 
oraz podziwiać ozdoby świą-
teczne. Na dziesięciu stoiskach 
członkowie stowarzyszeń ( „Dą-
browa”, „Świętokrzyskie Jodły”, 
„Wilków – Nasz Dom”, „Na Rzecz 
Rozwoju Celin i Podgórza -Miej-
ska Góra”, „Furmani”, „Rozwoju 
Miejscowości Wola Szczygiełko-
wa”, „ Gospodyń Wiejskich w Le-
śniej”, „Wzdolskie Kołowrotki”), 
grupa Alebabki oraz Spółdzielnia 
Socjalna „Pod Jodłami” przygo-
towały i prezentowały różnorakie 
specjały, ozdoby na świątecz-
ne stoły oraz palmy. Wszystko 
to można było zakupić i poczuć 
świąteczną atmosferę zabierając 
do domu palmę, zajączka czy 
cudnie ozdobione jajko. Techniki 
i kunszt artystyczny wykonanych 
ozdób zadziwiały wszystkich od-
wiedzających Jarmark. Kwiaty 
z bibuły, stroiki z kawy, zające 
z siana, jajka z piórek to tylko 
namiastka tego, co cieszyło oczy 
i wprawiało w zachwyt. Jako, że 
każde ze stowarzyszeń brało 
udział w rywalizacji na najładniej-
sze stoisko, nie mogło zabraknąć 
emocji konkursowych. „Niezwy-

kła” komisja konkursowa w skła-
dzie samych zainteresowanych 
wybrała spośród swoich stoisk to 
najbardziej wyjątkowe. Nagroda 
przypadła Stowarzyszeniu Roz-
woju Miejscowości Wola Szczy-
giełkowa. Pani Lidia Lipczyńska 
jako Prezes Stowarzyszenia 
odebrała nagrodę z rąk Marcina 
Sikorskiego – Dyrektora Miejsko
-Gminnego Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Bodzentynie. Bardzo 
wzruszającym momentem była 
chwila, kiedy Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta, pod batutą Kazimierza 

Podrazy, zagrała „Barkę” w hoł-
dzie Świętemu Janowi Pawłowi 
II, aby uczcić 12. rocznicę Jego 
śmierci. Wszyscy z godnością 
odśpiewali pieśń poddając się 
nastrojowi refleksji i zadumy. Po 
kilku godzinach bardzo miłego 
dnia nadszedł czas, aby wszyst-
kim podziękować za ich pracę 
i trud włożony w przygotowanie 
tego wydarzenia. Zrobił to Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 
Dariusz Skiba wręczając każ-
demu wystawcy podziękowanie 
oraz bardzo praktyczny prezent. 

Wszyscy uczestnicy Bodzentyń-
skiego Jarmarku Wielkanocnego 
byli niezmiernie zadowoleni, że 
mogli się zintegrować, wymie-
nić przepisami, porozmawiać 
i planować kolejne wydarzenia 
kulturalne na ten rok. Jesteśmy 
przekonani, że Bodzentyński 
Jarmark Wielkanocny na stałe 
wpisze się w kalendarz imprez 
organizowanych przez Miejsko
-Gminne Centrum Kultury i Tury-
styki w Bodzentynie.

/MGCKiT/
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Bodzentyński Jarmark Wielkanocny
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Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej 
W dniu 29 marca 2017r. 
w trzech lokalach wybor-
czych odbyły się wybory 
do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Bodzentynie.

W Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Bodzentynie, 
Gimnazjum im. mjr Jana Piwinka 
„Ponurego” oraz Zespole Szkół 
im. Oddziału Armii Krajowej „Wy-
branieccy” we Wzdole Rządowym 
uczniowie będący mieszkańcami 
Gminy Bodzentyn mogli głosować 
na kandydatów z ich Okręgów 
Wyborczych. Głosować można 
było w godzinach 13:00 – 17:00. 
Następnie Okręgowe Komisje po 
zliczeniu wszystkich głosów prze-

kazali dokumentację Gminnej Ko-
misji Wyborczej, która stacjono-
wała w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Bodzentynie. Z ogłoszonego 

protokołu poznaliśmy już wyniki. 
Poniżej przedstawiamy listę przy-
szłych radnych w poszczególnych 
Okręgach Wyborczych:
Okręg Wyborczy Nr 1 Gim-
nazjum im. mjr Jana Piwnika 
„Ponurego”:

Martyna Jeziorska
Wiktoria Świetlik
Kacper Świderski
Ewelina Chaba
Gabriela Świderska

Okręg Wyborczy Nr 2 Zespół 
Szkół we Wzdole Rządowym:

Kamil Dulęba
Patryk Ślusarczyk
Karolina Ryba

Okręg Wyboorczy Nr 1 Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
1 w Bodzentynie:

Filip Rzadkowski
W dwóch pozostałych Okrę-

gach Wyborczych, pomimo 
przedłużenia terminu zgłasza-
nia kandydatów na radnych nie 
przeprowadzono wyborów, gdyż 
nie było chętnych. W związ-
ku z powyższym Młodzieżowa 
Rada Miejska będzie obrado-
wać w ilości 9 radnych, co sta-
nowi kworum. 

Przyszłym Radnym Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Bodzen-
tynie serdecznie gratulujemy 
zaufania jakim zostali obdarzeni 
przez kolegów i koleżanek oraz 
życzy samych sukcesów w pra-
cy społecznej na rzecz swojego 
lokalnego środowiska.

/EŚ/

Sesja Rady Miejskiej
W środę, 29 marca 2017 r., 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Bodzentynie odbyła się 
sesja Rady Miejskiej.

Radni oprócz podjęcia 
uchwał i składania interpelacji 
wysłuchali opinii dyrektorów 
szkół w Bodzentynie, których 
dotyczy podjęta przez nich 
uchwała w sprawie dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustro-
ju szkolnego, na okres od dnia 
1 rześnia 2017 r. do 31 sierp-
nia 2019 r. Również wysłuchali 
sprawozdania z działalności 
Miejsko-Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych w Bodzentynie za 
ubiegły rok oraz sprawozdania 
z realizacji Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych 
dla Miasta i Gminy Bodzentyn 
na lata 2012-2020. Dodatko-

wo na sesję gościnnie przybyła 
przedstawicielka Lokalnej Gru-
py Działania, p. Lucyna Micek, 
która przedstawiła główne za-
łożenia i efekty wdrażania Lo-
kalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014-2020. 

Podjęte uchwały w sprawie:
• dostosowania sieci szkół pod-

stawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, na 
okres od dnia 1 września 2017 
r. do 31 sierpnia 2019 r.;

• zmian w budżecie Miasta 
i Gminy Bodzentyn na 2017 r.;

• zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzentyn 
na lata 2017 – 2030;

• przyjęcia „Planu Działania dla 
miejscowości Święta Katarzy-
na i Wilków bazujący na po-
tencjale endogenicznym;

• utworzenie na terenie Miasta 
i Gminy Bodzentyn świetlic 
środowiskowo-socjoterapeu-

tycznych w ramach projek-
tu „Utworzenie i rozwój sieci 
świetlic środowiskowo-socjo-
terapeutycznych na terenie 
Miasta i Gminy Bodzentyn.”;

• zmiany statutu samorządowej 
instytucji kultury – Miejsko
-Gminnego Centrum Kultury 
i Turystyki w Bodzentynie;

• przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Bo-
dzentyn w 2017 r.;

• nadania statutu Miejsko-Gmin-
nej Bibliotece Publicznej im. 
Adeli Nawrot w Bodzentynie.

/Oprac. EŚ/
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Sprawa mandatu Burmistrza 
Dariusza Skiby

Po blisko roku sprawa 
mandatu Burmistrza Da-
riusza Skiby uległa wyja-
śnieniu.

Wszystko zaczęło się jeszcze 
w czerwcu ubiegłego roku, kiedy 
do Wojewody Świętokrzyskiej 
trafiło zawiadomienie, w którym 
wskazano, iż Burmistrz Miasta 
i Gminy Bodzentyn naruszył 
przepis zakazujący łączenia 
funkcji burmistrza z zatrudnie-
niem w administracji rządowej. 
W związku z tym, Wojewoda 
zwrócił się do Rady Miejskiej 
w Bodzentynie o wyjaśnienie tej 
sprawy.

Rada Miejska w Bodzentynie 
przyjęła stanowisko, w którym 
poddano w wątpliwość decyzję 
Komisarza Wyborczego Bożeny 
Fabrycy. „Za” podjęciem rezolu-
cji opowiedziało się dziesięciu 
radnych, dwóch było „przeciw”, 
a trzech wstrzymało się od głosu.

Na początku sierpnia Pani Ko-
misarz stwierdziła wygaśnięcie 

mandatu Burmistrza. W odpowie-
dzi na to postanowienie z końcem 
sierpnia, pełnomocnik Dariusza 
Skiby złożył do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Kiel-
cach skargę na postanowienie 
Pani Komisarz. Skarga została 
odrzucona, a sprawa trafiła do 
Naczelnego Sądu Administracyj-
nego. W związku z tymi wyda-
rzeniami, Komisarz Wyborczy 
wniosła o zawieszenie postę-
powania do czasu rozpoznania 
skarg kasacyjnych od wyroków 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego (WSA) w odnie-
sieniu do spraw Wójta Górna 
i Burmistrza Chęcin. Dodatkowo 
zapowiedziała, że jeżeli Naczel-
ny Sąd Administracyjny (NSA) 
wyda wyrok niekorzystny dla 
niej, wówczas unieważni swoją 
decyzję.

Kolejne decyzje zapadły w lu-
tym. Naczelny Sąd Administra-
cyjny oddalił skargi kasacyjne, 
przesądzając tym samym, że to 
rada gminy może stwierdzać wy-

gaśnięcie mandatu z przyczyn 
naruszenia ustawowych zaka-
zów łączenia funkcji Burmistrza.

W związku z zaistniałymi oko-
licznościami, Pani Komisarz nie 
miał innego wyjścia jak uchylić 
wcześniejsze postanowienie 
z dnia 4 sierpnia 2016 r. w spra-
wie wygaśnięcia mandatu Bur-
mistrza Miasta i Gminy Bodzen-
tyn.

Burmistrz Dariusz Skiba od 
samego początku utrzymywał, 
że doszło do złamania kodeksu 
postępowania administracyj-

nego dotyczącego braku uza-
sadnienia do wydanego posta-
nowienia o wygaśnięciu jego 
mandatu. Dodatkowo informo-
wał, że nie ma żadnego zapisu 
prawnego o tym, jakoby Parki 
Narodowe były administracją 
rządową. Od czasu pełnienia 
funkcji Burmistrza, Dariusz Ski-
ba przebywa na urlopie bezpłat-
nym, co oznacza, iż nie pobie-
ra żadnego wynagrodzenia ze 
strony Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego.

/EŚ/
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Patriotyzm, wczo raj, dziś, jutro…
Patriotyzm, wczoraj, dziś, 
jutro – pod takim hasłem 
odbyło się 27 marca 2017 
roku spotkanie z historią 
uczniów klas IV – VI Szkoły 
Podstawowej im. Antonie-
go Wacińskiego w Bodzen-
tynie. 

Tego dnia na zaproszenie 
pedagoga szkolnego Krzyszto-
fa Bis naszą szkołę odwiedził 
przedstawiciel Instytutu Pamięci 
Narodowej – Delegatura Kielce, 
pani Marzena Grosicka, która 
ciekawie i w przystępny sposób 
przypomniała i opowiedziała na-

szej młodzieży na pytania m.in. 
co to jest patriotyzm, co cechuje 
prawdziwego patriotę, o powo-
jennej Polsce i panującym w tym 
czasie ustroju czy o heroizmie 
„Żołnierzy Wyklętych”.

Uczniowie bardzo chętnie 
i z duża dozą ciekawości uczest-

niczyli w spotkaniu, ochoczo 
i rzeczowo odpowiadali na pyta-
nia oraz zabierali głos w dyskusji. 

Serdeczne podziękowania dla 
pani Justyny Staszewskiej za po-
moc w organizacji spotkania.

Krzysztof Bis
Pedagog szkolny
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Rocznica śmierci 
Naszego Patrona

Dokładnie 12 lat temu,  
2 kwietnia 2005 roku zmarł 
papież Jan Paweł II.

Jak co roku w tym dniu, Polska 
i świat wspominali Ojca Świę-
tego. Również w Bodzentynie 
upamiętniono kolejną rocznicę 
Jego śmierci. Na Rynku Górnym 
w Bodzentynie, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta podczas „Bo-
dzentyńskiego Jarmarku Wielka-
nocnego” zagrała ulubioną pieśń 
Naszego Patrona - „Barkę”.

- „... właśnie ta oazowa pieśń 
wyprowadziła mnie z Ojczyzny 
przed dwudziestu trzema laty. 
Miałem ją w uszach, kiedy sły-
szałem wyrok konklawe. Z nią, 
z oazową pieśnią nie rozstawa-
łem się przez wszystkie te lata. 
Była jakimś ukrytym tchnieniem 
Ojczyzny. Była też przewodnicz-
ką na różnych drogach Kościo-
ła.” - JP II, 18 sierpnia 2002, 
Kraków

Fot. obrazu Pana Witolda Combra przedstawiającego 
papieża na tle bramy pałacu bodzentyńskiego.
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Szkolenie przewod
ników terenowych

W niedzielę 26 marca 
2017 r. Świętokrzyski 
Park Narodowy wspólnie 
z Miejsko-Gminnym Cen-
trum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie przeprowa-
dził szkolenie dla przewod-
ników terenowych. 

W szkoleniu wzięło udział 
14 osób reprezentujących Koło 
Przewodników Świętokrzyskich 
PTTK „BARTEK” w Kielcach.

Pierwsza część spotkania 
odbyła się w budynku Dyrek-
cji Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego, gdzie w formie 
prezentacji multimedialnej za-
poznano uczestników z aktual-
nym regulaminem zwiedzania  
i korzystania z wartości przyrodni-
czo-kulturowych ŚPN. Następnie 
pracownicy Parku omówili rzadkie  

i cenne gatunki flory i fauny 
Parku oraz przedstawili najbar-
dziej charakterystyczne siedli-
ska leśne. Scharakteryzowano 
również założenia i problemy 
obszarów ochrony ścisłej oraz 
czynnej na terenie ŚPN a także 
obszaru Natura 2000 Łysogóry. 
W dalszej kolejności przewod-
nicy wraz z Panem dr Cezarym 
Jastrzębskim udali się w teren, 
gdzie mieli okazje zwiedzić za-
bytki historyczne miasta Bo-
dzentyn. Szkolenie przebiegło 
w miłej atmosferze w gronie 
miłośników i pasjonatów przy-
rody i kultury. Uczestnictwo 
w szkoleniu umożliwiło prze-
wodnikom terenowym zakup 
biletu wielokrotnego wstępu  
do Świętokrzyskiego Parku Na-
rodowego. 

/ŚPN/

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wojciech Kózka
piątek 7.15 - 9.15
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, pok. 10

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Bzymek
środa 9.00 – 11.00
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, pok. 10

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Katarzyna Sikora
poniedziałek 8.00 - 10.00
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, pok. 10

Radny Rady Miejskiej Pan Dariusz Świetlik
pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca 16.00 – 17.00
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie, 
Rynek Górny 11, pomieszczenie czytelni

Radny Rady Miejskiej Pan Jan Zygadlewicz
pierwszy wtorek miesiąca 16.00 - 17.00
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie, 
Rynek Górny 11, pomieszczenie czytelni

Uwaga!
Termin składania wniosków na dopłaty bezpośrednie dla 

rolników upływa z dniem 15 maja 2017 r. 

Bezpłatne Porady Prawne
Przypominamy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie 

można uzyskać bezpłatne porady prawne w każdy poniedzia-
łek w godzinach 9:00 - 12:00, po uprzednim umówieniu terminu. 
Rejestracji można dokonać codziennie w sekretariacie UMIG 
w godzinach pracy, osobiście lub telefonicznie pod numerem 
telefonu (41) 311 - 50 - 10.

Zapraszamy!
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„Leśne Skrzaty” zwyciężyły!
W poniedziałek, 20 marca 
2017 r., w Bodzentynie, 
obyły się 16. Powiatowe 
Przeglądy Artystyczne zor-
ganizowane przez Komendę 
Hufca ZHP Kielce – Powiat 
im. Edmunda Massalskiego 
oraz MGCKiT w Bodzenty-
nie pod Patronatem Hono-
rowym Burmistrza Miasta 
i Gminy Bodzentyn.

Już od samego rana sala 
widowiskowa Miejsko-Gminne-
go Centrum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie wypełniona była 

po brzegi młodymi artystami, 
którzy przybyli do Bodzentyna 
nie tylko po to aby rywalizować 
między sobą w poszczególnych 
kategoriach, ale przede wszyst-
kim, aby wspólnie spędzić czas, 
poszukując inspiracji do dal-
szego rozwijania artystycznych 
pasji.

Przybyłych gości powitali: 
Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
dzentyn - Dariusz Skiba, Dy-
rektor MGCKiT Marcin Sikorski 
oraz hm. Izabela Paszowska 
- Komendantka Hufca ZHP Kiel-
ce - Powiat.

Powiatowe Przeglądy Arty-
styczne są niewątpliwie okazją 
do podsumowania pracy dru-
żyn, gromad zuchowych, ze-
społów harcerskich, szkolnych 
i solistów działających w ośrod-
kach upowszechniania kultury. 
Dlatego też co roku harcerze 
spotykają się, aby konkurować 
ze sobą artystycznie. 

Znamienite jury w skła-
dzie: hm. Arkadiusz Szostak, 
hm. Elżbieta Kubiec oraz hm. 
Izabela Paszowska oceniało 
młodych artystów, aż w pięciu 
kategoriach: soliści, zespoły 
wokalne - zuchy, zespoły wokal-
ne - harcerze i harcerze starsi, 
duety oraz zespoły taneczne. 
Zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach otrzymali nomina-
cję do udziału w Wojewódzkich 
Przeglądach Artystycznych.

Nasza Gromada „Leśne 
Skrzaty” liczy aż 20 młodych, 
dzielnych zuchów, którzy z nie-
zwykłym zaangażowaniem i cie-
kawością uczestniczą w różnych 
atrakcjach przygotowanych 
przez Hufiec Kielce – Powiat. 
Drużynowa zuchów dh. Justyna 

Wiśniewska jest niezwykle dum-
na ze swoich małych podopiecz-
nych. Uważa, że jej zuchy „są 
wspaniałymi, złotymi dziećmi, 
obdarzonymi niezwykłą i niespo-
żytą energią, a także ogromnym 
potencjałem artystycznym, w któ-
ry warto inwestować swój własny 
czas”. Gromada zuchowa zaczę-
ła funkcjonować od stycznia tego 
roku. W każdy poniedziałek dzie-
ci spotykają się na zbiórkach, 
aby przeżywać niesamowite 
zuchowe przygody, podczas któ-
rych odkrywają wiele tajemnic.

Nie tylko „Leśnie Skrzaty” zo-
stały laureatami. W Przeglądzie 
brały udział również dziewczęta 
z Bodzentyna: Julia Skrzeczyna, 
która zdobyła I miejsce w kate-
gorii solistów oraz Joanna Jan-
kowicz i Marysia Wierzbińska, 
które zdobyły również I miejsce, 
ale w kategorii duetów.

Wszystkim uczestnikom wy-
darzenia serdecznie gratuluje-
my, a w szczególności naszym 
lokalnym artystom, życząc dal-
szych sukcesów podczas kolej-
nych wystąpień scenicznych.

/JW, EŚ/

Bodzentyńscy harcerze uporządkowali miejsce pamięci 
na Sieradowskiej Górze

W słoneczną sobotę 25 
marca harcerze z gminy 
Bodzentyn spotkali się na 
Sieradowskiej Górze przy 
pomniku upamiętniającym 
miejsce obozu Zgrupowania 
Partyzanckiego Armii Krajo-
wej „Jędrusie” od paździer-
nika do grudnia 1944 r.

Harcerze pomogli w pra-
cach porządkowych Państwu 
Agnieszce i Michałowi Kowal-
czykom, na których terenie znaj-
duje się pomnik. W spotkaniu 
udział wzięli druhowie ze szkół 
podstawowych w Bodzentynie, 
Psarach, Śniadce oraz z gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształ-
cącego w Bodzentynie, pod 
opieką drużynowych Marka La-
chowskiego i Jana Świderskie-
go, dyrektora szkoły w Psarach 
Jerzego Wójcika oraz Urszuli 
i Mirosława Oettingen ze Sto-
warzyszenia Siekierno Nasza 
Ojczyzna.

Swoją wędrówkę harcerze 
rozpoczęli z Bodzentyna, uda-
jąc się do Siekierna-Podmie-
ścia, gdzie zatrzymali się na 
odpoczynek w domu Państwa 
Oettingen. Stąd wyruszyli na 
Sieradowską Górę. Tutaj oczeki-
wali na nich harcerze ze Śniadki 
i Państwo Kowalczykowie. Pani 
prof. Oettingen opowiedziała 
o walkach partyzanckich w Gó-
rach Świętokrzyskich.

Gospodarze posesji wraz 
z opiekunami wycinali samo-
siewy i zarośla, harcerze znosili 
gałęzie, grabili i wyrównywa-
li teren. Głównym celem prac 
było odsłonięcie partyzanckiego 
krzyża i tablicy, przygotowanie 
najbliższego otoczenia do jego 
zagospodarowania poprzez na-
sadzenie ozdobnych roślin oraz 
oznakowania miejsca.

Po skończonej pracy, zgro-
madzono się przy ognisku. Po-
dziwiano wspaniały krajobraz. 
Stefan Żeromski pisał o nim 

w swoich Dziennikach, których 
fragment umieszczono na znaj-
dującej się w pobliżu płycie.

Była to kolejna zbiórka bo-
dzentyńskich harcerzy, lekcja 
wspólnego działania i historii.

W gminie Bodzentyn harcer-
stwo, działające od jesieni ubie-
głego roku przy Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i Turystyki zysku-
je coraz więcej członków i osób 
wspierających. Dzięki prof. Ur-
szuli Oettingen rozpoczęto współ-

pracę z Główną Kwaterą ZHP 
w Warszawie, która przekazała 
książki-poradniki będące ważną 
pomocą w prowadzeniu zajęć.

Harcerstwo to pokazanie 
społecznego stylu życia, nauka 
szacunku do ludzi i przyrody. To 
piękne idee, których krzewienie 
na terenie gminy Bodzentyn za-
początkowali ponad 30 lat temu 
Państwo Teresa i Witold Com-
browie.

Urszula Oettingen
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Wizyta studentów Politechniki 
Świętokrzyskiej w Bodzentynie

Wraz z początkiem seme-
stru letniego inżynierowie 
– studenci I roku II stopnia 
Wydziału Budownictwa 
i Architektury Politechniki 
Świętokrzyskiej przyjechali 
do Bodzentyna. 

To pierwsza wizyta studentów 
w związku z organizowanym 
przez Urząd Miasta i Gminy 
w Bodzentynie oraz Politechni-
kę Świętokrzyską konkursem na 
opracowanie Koncepcji rewita-
lizacji strefy zabytkowej w Bo-
dzentynie obejmującej zespół 
Pałacu Biskupów Krakowskich 
wraz z przyrodniczym otocze-
niem.

Po przyjeździe studenci pod 
opieką dra inż. arch. Marka Ba-
rańskiego, dra inż. arch. Mał-
gorzaty Doros Turek oraz mgra 
inż. arch. Jagody Juruś zostali 
przyjęci w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i Turystyki. Tu-
taj przywitał ich Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bodzentyn Dariusz 
Skiba. Omówiono regulamin 
konkursu, zapoznano studen-
tów z historią Bodzentyna. Jak 
okazuje się z liczby 40 studen-
tów dotychczas tylko kilku gości-
ło w naszym mieście.

Następnie udano się do 
obiektów i miejsc, znajdujących 
się w obszarze objętym kon-

kursem. Wędrówkę, w której 
uczestniczyli dr hab. prof. UJK 
Urszula Oettingen, Inspektor 
ds. pozyskiwania środków unij-
nych Justyna Gawlik, Dyrektor 
MGCKiT Marcin Sikorski oraz dr 
hab. prof. UJK Stanisław Huruk, 
reprezentujący Świętokrzyski 
Park Narodowy, rozpoczęto od 
zobaczenia tzw. „małej targowi-
cy” oraz placu koło dzwonnicy. 
Tereny te przewiduje się zmo-

dernizować i zagospodarować 
jako miejsce parkingowo-han-
dlowe. 

Po zwiedzeniu kościoła para-
fialnego skierowano się w stro-
nę murów Pałacu Biskupów 
Krakowskich – najważniejszego 
obiektu w planowanej rewitaliza-
cji miasta. Podziwiając wyniosłe 
fragmenty budowli dyskutowano 
na temat metod jej przystosowa-
nia do celów turystyczno-eduka-

cyjno-wystawienniczych, mając 
na uwadze zorganizowanie 
w przyszłości muzeum. 

Schodząc w dolinę rzeki Psar-
ki, przedzierając się przez zaro-
śnięty teren dawnego ogrodu 
wodnego, obejrzano pozosta-
łości stawów biskupich. Zwró-
cono uwagę na drzewostan: 
zachowany gdzieniegdzie sta-
rodrzew oraz liczne samosiewy, 
zasłaniające bryłę pałacu. Tutaj 
oprócz uporządkowania zieleni 
projektuje się zorganizowanie 
ścieżki edukacyjno-przyrodni-
czej z wykorzystaniem małej 
architektury. Idąc wzdłuż rzeki 
dotarto w pobliże gimnazjum, 
gdzie planuje się wybudowanie 
amfiteatru – muszli koncertowej.

Studenci z dużym zacieka-
wieniem wysłuchali uwag doty-
czących zwiedzanego obszaru. 
Robili notatki, zdjęcia, formu-
łowali już pewne rozwiązania. 
W rzeczowy sposób podchodzili 
do zagadnień związanych z eks-
ponowaniem istniejących i pla-
nowanych obiektów w krajobra-
zie miasta. Poznany teren wraz 
z elementami urbanistyczno-ar-
chitektonicznymi i przyrodniczy-
mi będzie podstawą projektów 
konkursowych wykonywanych 
w ramach przedmiotu konser-
wacja i ochrona zabytków.

Urszula Oettingen
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Uczniowie radośnie powitały wiosnę!
Dzień wiosny w Szkole 
Podstawowej w Bodzenty-
nie był niezwykle kolorowy.

Wiosna to pełnia życia, barw 
i radości pora roku. Świat staje 
się weselszy i bardziej kolorowy. 
Szkoła Podstawowa w Bodzen-

tynie zamieniła się dnia 21 mar-
ca w niezwykłą, wiosenną paletę 
barw. Uczniowie klas młodszych 
przyszli w tym dniu do szkoły 
ubrani w różnokolorowe stroje – 
każda klasa przybrała wiosenne 
barwy żółci, zieleni, czerwieni 
oraz niebieskiego. Dzieci śpie-

wały wiosenne piosenki. Klasa 
3d zaprezentowała bajkę o „Zie-
lonym Kapturku”, a uczniowie 
z klasy 3c przebrali się za żaby 
i bociany. Nie zabrakło też Pani 
Wiosny. W jej rolę wcieliła się 
wychowawczyni 3c - pani Ma-
rzanna Borek.

Tak kolorowe i radosne powi-
tanie wiosny nie byłoby możliwe 
bez zaangażowania wychowaw-
czyń klas młodszych i rodziców 
dzieci. Bardzo wszystkim dzię-
kuję.

Marzanna Borek

Bodzentyńskie zuchy uczciły pamięć 
o Józefie Piłsudskim

27 marca, na cotygodnio-
wej zbiórce, „Leśne Skrza-
ty” złożyły kwiaty i zapa-
liły znicz pod pamiątkową 
tablicą, aby uczcić pamięć 
Józefa Piłsudskiego. 

W październiku 1914 roku 
Józef Piłsudski podróżując do 
Krakowa, dwa dni spędził w Bo-
dzentynie. W 70. rocznicę tego 
wydarzenia, Prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Bodzentyna, 
p. Antoni Waciński ufundował 
pamiątkową tablicę. 

W związku z tym, iż rok 2017 
został ustanowiony przez polski 
sejm rokiem m.in. Józefa Pił-
sudskiego, nasze dzielne zuchy 
pod opieką druhny drużynowej 
Justyny Wiśniewskiej, Mileny 
Kudlińskiej i w towarzystwie 
Dyrektora Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie, p. Marcina Si-
korskiego postanowili uczcić pa-
mięć Marszałka.

Wycieczka rozpoczęła się od 
gry terenowej, w czasie której 

dzieci mogły bliżej poznać po-
stać Józefa Piłsudskiego. Na-
stępnie wszyscy udali się pod 
tablicę upamiętniającą pobyt 

Komendanta Pierwszej Bryga-
dy Legionów Józefa Piłsudskie-
go, która zamieszczona jest na 
ścianie domu przy ul. 3 Maja. 

Przy niej dwóch zuchów odbyło 
swoją pierwszą w życiu wartę 
honorową.

/EŚ/
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„Uczeń z klasą”

Lider w nauce i zachowa-
niu wybierany jest każdego 
roku w Szkole Podstawo-
wej im. Poetów Doliny Wil-
kowskiej w Św. Katarzynie. 

Wyłania się go spośród 
uczniów klas IV – VI, którzy 
uzyskali najwyższą średnią 
z przedmiotów, otrzymali wzoro-
wą ocenę z zachowania i aktyw-
nie uczestniczyli w życiu szkoły. 
Decyzję o przyznaniu nagrody 
podejmuje Rada Pedagogiczna 
na koniec I semestru. Nagroda 
wręczana jest przez Dyrektora 
na apelu podsumowującym pra-
cę szkoły. Wyróżniona osoba 
otrzymuje tytuł „Ucznia z klasą”, 
dyplom oraz specjalnie zapro-
jektowaną statuetkę.

W bieżącym roku szkolnym 
nagrodę otrzymał uczeń klasy 
VI – Kacper Paź. Uzyskał on na 
zakończenie I semestru średnią 
ocen z przedmiotów 5,09 oraz 
wzorową ocenę z zachowania. 
Kacper posiada duży zasób 
wiedzy z różnych dziedzin. In-
teresuje się przyrodą i informa-
tyką. Z dużym zaangażowa-
niem bierze udział w różnych 
przedsięwzięciach na rzecz 
klasy i szkoły. Aktywnie działa 
w samorządzie szkolnym. Lubi 
czytać książki fantasy, przygo-
dowe i historyczne. Czas wolny 
spędza aktywnie, najchętniej na 
świeżym powietrzu.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Magdalena Skrzeczyna 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
świętował Dzień Patrona

Uroczyste obchody Dnia 
Patrona szkoły - Józefa 
Szermentowskiego odby-
wają się corocznie. Tym 
razem wydarzenie miało 
miejsce 17 marca.

Wśród licznie przybyłych 
gości – przedstawicieli władz 
powiatowych i wojewódzkich 
nie zabrakło reprezentantów 
naszego samorządu; Dariu-
sza Skiby – Burmistrza Miasta 
i Gminy Bodzentyn i Wojcie-
cha Kózki – Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Bodzentynie. 
Na uroczystość przybyli także 
uczniowie, absolwenci szko-
ły, emerytowani nauczyciele, 
sponsorzy i dyrektorzy różnych 
instytucji.

Po krótkich przemówieniach 
gości, nastąpiła długo oczeki-
wana przez uczniów chwila - co-
roczne wręczanie stypendiów, 
ufundowanych przez Stowa-
rzyszenie Absolwentów Szkół 
Średnich w Bodzentynie dla 
tych, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki w nauce.

W tak ważnym dniu nie za-
brakło wykładu przygotowanego 
przez dr Annę Myślińską o życiu 
i twórczości Józefa Szermen-
towskiego, a także występu 
artystycznego Aleksandry Za-
wrzykraj, która zaśpiewała dwie 
piosenki.

Z kolei uczniowie szkoły 
wspomnieli o działaniach jakie 
przeprowadzili i przeprowadzą 
jeszcze w związku z „Rokiem 
Szermentowskiego”, w tym 
przypomnieli ostatnie konkursy; 
malarski i literacki o życiu i twór-

czości ich Patrona, przygoto-
wane przez nauczycieli. Laure-
atom powyższych konkursów 
zostały wręczone nagrody ufun-
dowane przez licznych sponso-
rów, w tym przez Urząd Miasta 
i Gminy Bodzentyn.

Na zakończenie Maria Wierz-
bicka zaśpiewała piosenkę 
Marka Grechuty „Ojczyzna”, 
a dyrektor szkoły podziękował 
wszystkim za przybycie.

Wszystkim laureatom ser-
decznie gratujemy.

/EŚ/
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Mamy dwoje nowych lekarzy!
Od kwietnia Samorządowy 
Zakład Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej w Bodzenty-
nie zatrudnił dwoje nowych 
lekarzy, którzy będą przyj-
mować w Ośrodku Zdrowia 
w Bodzentynie i Świętej 
Katarzynie. 

W tym numerze przedstawi-
my Państwu krótką prezentację 
Pani doktor Bernardy Rdzanek 
oraz wywiad z Panem doktorem 
Damianem Dziurzyńskim. 

Pani doktor Bernarda Rdza-
nek ukończyła studia na Wy-
dziale Lekarskim Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Staż pody-
plomowy odbyła w Szpitalu Świę-
tego Aleksandra w Kielcach.

Pochodzi z Kielc i właśnie dla-
tego tutaj, w okolice Bodzentyna 
chciała wrócić po studiach. Szko-
liła się w szpitalach łódzkich, kie-
leckich oraz we Włoszech.

Pani doktor, jak każdy lekarz 
chciałaby, aby jej pacjenci byli 
zadowoleni z opieki zdrowot-
nej jaką im zapewnia. Stara się 
ustawicznie dokształcać i rozwi-
jać swoje umiejętności. Więcej 
informacji w postaci wywiadu 
z Panią Bernardą opublikujemy 
w przyszłym numerze „Głosu 
z Bodzentyna”.

Teraz zapraszamy Państwa 
do wywiadu z doktorem Damia-
nem Dziurzyńskim.

GzB: Panie doktorze, pro-
szę naszym Czytelnikom 
przybliżyć swoją osobę.

Doktor: Nazywam się Damian 
Dziurzyński, jestem lekarzem 
rezydentem, realizującym spe-
cjalizację w dziedzinie Pedia-
trii w Świętokrzyskim Centrum 
Pediatrii w Kielcach. Obecnie 
pracuję również w pogotowiu 
ratunkowym. 

GzB: Gdzie zdobywał Pan 
kwalifikacje zawodowe? 

DD: Jestem absolwentem Wy-
działu Lekarskiego, Pomorskie-
go Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie. Staż podyplomo-
wy odbyłem w Samodzielnym 
Publicznym Szpitalu Klinicznym 
nr 2 PUM w Szczecinie. Medy-
cyna od najmłodszych lat była 
dla mnie przedmiotem zaintere-
sowania. Obecnie, zawodowo 
i prywatnie związany jestem 
z Ziemią Świętego Krzyża, gdzie 
mieszkam wraz z żoną, z wy-
kształcenia lekarzem dentystą. 
Jak już wspomniałem, pracuję 
również w pogotowiu ratunko-
wym, gdzie dyżury nauczyły 
mnie odpowiedzialności i szyb-
kości w podejmowaniu, często 
trudnych decyzji, związanych 
z ratowaniem ludzkiego życia. 

GzB: Jakimi zasadami kieru-
je się Pan w życiu jako lekarz?

DD: W swojej pracy kieruję 
się dobrem Pacjenta, zgodnie 
ze zdobytą na studiach wiedzą 
i etyką lekarską. 

GzB: Jakie ma Pan plany 
zawodowe?

DD: Jako młody lekarz, pra-
gnę nadal się rozwijać, po-
szerzać swoją wiedzę i umie-
jętności, realizując m.in. kurs 
z diagnostyki USG. Myślę, że 
w najbliższym czasie, będzie-
my mogli się spotkać w naszym 
ośrodku zdrowia na badaniach 
obrazowych. Cieszę się, iż do-
łączyłem do grona pracowni-
ków Samorządowego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Bodzentynie.

GzB: Co by Pan powiedział 
swoim przyszłym pacjentom?

DD: Swoich przyszłych Pa-
cjentów, chciałbym uwrażliwić, 
aby przede wszystkim szanowa-
li swoje zdrowie, ponieważ jest 
najważniejsze, oraz prosić, aby 
ściśle przestrzegali zaleceń le-
karskich, gdyż tylko wtedy wia-
domo czy dany lek faktycznie 

Profilaktyka ma 
ogromny sens! 

działa lub nie. 
GzB: Kiedy i gdzie będzie 

Pan przyjmował pacjentów?
DD: Pacjentów zapraszam od 

10 kwietnia b.r., codziennie, od 
poniedziałku do piątku od godz. 

15:00 do 18:00 w Ośrodku Zdro-
wia w Świętej Katarzynie. 

GzB: Dziękuję bardzo za 
rozmowę. 

DD: Dziękuję. Do zobaczenia 
w ośrodku zdrowia! 

W dniach 23 – 25 lutego 
2017 r., w ramach akcji „Ko-
cham, więc badam!” prze-
prowadzonej w Bodzenty-
nie, przebadano 121 dzieci 
(65 chłopców i 56 dziew-
czynek). Wykonano u nich 
badanie USG szyi i jamy 
brzusznej, u dziewczynek 
także narządów miednicy 
mniejszej, a u chłopców 
narządów moszny. 

To właśnie dzieci są całym 
światem dla swoich rodziców. To 
ich zdrowie jest najcenniejszym 
skarbem. Badania profilaktycz-
ne dają rodzicom cenną wiedzę 
o stanie zdrowia ich pociech, dla-
tego organizowanie ich jest tak 
ważne. Profilaktyka u dzieci jest 
niezwykle potrzebna i ma ogrom-
ny sens! Przekonali się o tym ci 
rodzice, którzy dzięki akcji „Ko-
cham, więc badam” poznali stan 
zdrowia swoich pociech. 

W Bodzentynie u 121 małych 
pacjentów wykonano w sumie 
359 badań. Każdy rodzic otrzy-
mał wynik oraz konsultację, pod 

kątem szerszej diagnostyki. 
Dzięki tym badaniom, u 53 ma-
łych pacjentów odkryto odstęp-
stwa od normy o różnym stopniu 
natężenia  Niektóre nie wymagały 
dalszego postępowania, w innych 
przypadkach zalecano monitoro-
wanie czy też dalszą diagnosty-
kę, jeszcze innych rodziców kie-
rowano do specjalistów. 

Badania były bezpłatne i po-
zwoliły 121 rodzicom profilaktycz-
nie przebadać dziecko, dzięki cze-
mu otrzymali niezbędną wiedzę 
o stanie zdrowia swoich najwięk-
szych skarbów. Akcje tego typu są 
niezwykle potrzebne, dlatego też 
warto zgłaszać siebie lub bliskich 
na badania profilaktyczne.

/EŚ
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Dr Damian Dziurzyński
Przyjmuje pacjentów od 10 kwietnia 2017 r. 
Ośrodek Zdrowia w Świętej Katarzynie 
Od poniedziałku do piątku 15:00 – 18:00

Dr Bernarda Rdzanek
Przyjmuje pacjentów od 18 kwietnia 2017 r.
Ośrodek Zdrowia w Świętej Katarzynie
Poniedziałek, środa, piątek 8:00 – 14:35
Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie
Wtorek i czwartek 8:00 – 14:35
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W 1979 r. Witold Comber 
student Instytutu Arty-
stycznego Uniwersytetu 
Marii Curie Skłodowskiej 
w Lublinie napisał pracę 
poświęconą Józefowi 
Fąfarskiemu, mieszkań-
cowi Bodzentyna, twórcy 
wielu dzieł malarskich 
o tematyce historycznej.

Jej część została opublikowa-
na w „Kurierze Świętokrzyskim” 
1996 r., nr 2-3. Pan Comber 
rozmawiał z artystą, oglądał ob-
razy, które były prezentowane 
na wielu wystawach. Notował 
spostrzeżenia dotyczące jego 
sposobu bycia, stosunku do 
polskich dziejów i własnej twór-
czości. 

Z pracy wyłania się postać 
przekonanego o wyborze swo-
jej życiowej drogi człowieka, 
artysty, patrioty przywiązanego 
do historii rodzinnego miasta 
i Polski. Artysta urodził się w 22 
lutego 1909 r. w Bodzentynie. 
W księdze urodzin zapisany jest 
jako Józef Fąfara, jednak na 
swoich pracach podpisywał się 
Józef Fąfarski. Zmarł w 1999 r. 
i spoczął na miejscowym cmen-
tarzu.

Rozpoczynamy publikację 
fragmentów tej pracy. Jedno-
cześnie zwracamy się z proś-
bą o pomoc w poszukiwaniach 
obrazów artysty. Naszym celem 
jest ich skatalogowanie. Być 
może w przyszłości zorganizo-
wanie wystawy. W przygotowa-
niu jest publikacja poświęcona 
temu zapomnianemu samo-
ukowi-malarzowi, który utrwalał 
w swoich dziełach ważne mo-
menty polskiej historii. Prosimy 
również o podzielenie się swo-
imi wspomnieniami, udostępnie-
nie materiałów, które mogłyby 
przybliżyć tę ważną dla Bodzen-
tyna i regionu postać.

W 1970 r. artyście poświęco-
no film dokumentalny „A jak po-

szedł król na wojnę”, w reżyserii 
Andrzeja Brzozowskiego. Wy-
stąpiono o jego wypożyczenie. 
Niedługo będziemy mogli go 
obejrzeć w Bodzentynie pod-
czas specjalnego spotkania.

Pan Comber odwiedził Jó-
zefa Fąfarskiego w jego domu. 
Podkreślił panującą w nim at-
mosferę – połączenie trady-
cyjnego wystroju mieszkania 
małego miasteczka i wielkiej 
historii – drewniane meble, piec 
z zapieckiem, ściany wraz z bel-
kowanym sufitem pomalowane 
wapnem z dodatkiem lakmusa, 
przystrojone gałązkami jedli-
ny, kwiaty w doniczkach zwane 
krakowiakami, wielki krzyż nad 
drzwiami, obrazy religijne w po-
czerniałych ramach – i na tym 
tle postać artysty.

Dalej tak wspominał: Nad 
drzwiami, które prowadziły do 
następnej izby i jednocześnie 
pracowni, wisiało płótno wyjęte 
z ram. Przedstawiało ono Na-
poleona rozłożonego w dużym 
fotelu o skupionej i zamyślonej 
twarzy. Wtedy właśnie po dru-
giej stronie stołu, na jarmarcz-
nym krześle zasiadł pan Józef, 
przybierając podobna pozę jak 
Napoleon. Szeroko rozstawił 
kolana, oparł łokieć o krawędź 
stołu a drugą rękę wsparł na 
krześle. Spod czapki wyglądały 
siwe włosy, lecz twarz pomimo 
sędziwego wieku była nieznisz-
czona. Z ust padały pewnie wy-
powiadane zdania, tak że co do 
ich wątpliwości żaden rozmów-
ca nie mógł mieć zastrzeżeń. 

Po kilkuminutowym namyśle 
i po zupełnej ciszy Pan Józef 
zaczął mówić, a ja nie przery-
wając skrupulatnie notowałem. 
Urodziłem się w przededniu 
I wojny światowej. Ojciec mój 
miał na imię Wiktor, którego 
zresztą nie pamiętam, gdyż 
umarł, kiedy byłem mały. Matka 
moja Honorata – i tu przerwał 
prosząc, aby koniecznie wpi-

sać, że z domu Wójtowiczów – 
zmarła w 99 roku życia w 1978 
r. W domu było pięcioro dzieci, 
czterech braci i siostra. Dzieciń-
stwo moje było trudne, harde 
i twarde. 

W wielkim pożarze miasta 
20 czerwca 1917 r., m.in. i nasz 
dom też spłonął. Najbardziej – 
tak mówiła moja matka – szkoda 
było pięknych budynków drew-
nianych, których to podcienia 
ochraniały przed żarem i upa-
łem słonecznym. A tak pięknie 
wyglądały ich wspaniałe dachy, 
że jeszcze za swojego żywota 
nie widziała piękniejszych. Po 
pożarze nastał okres wielkiej 
nędzy. Ludzie nie mieli gdzie 
mieszkać, brakowało żywności, 
odsłoniły się mury miejskie, któ-
re prawie w 90 % istniały, lecz 
potem masowo i potajemnie 
je rozbierano, gdyż brakowa-
ło surowca pod nowe budynki. 
W ten sam sposób rozebrano 
też część zamczyska. 

Uczyliśmy się w szkole wznie-
sionej po pożarze przy tzw. Ryn-
ku Dolnym. Było to olbrzymie, 
drewniane gmaszysko zbudo-
wane w charakterze stylu świę-
tokrzyskiego. Szkoła była 7-kla-
sowa. Poziom bardzo wysoki 
– o wiele wyższy niż dzisiaj. Kla-
sy były liczne, a w jednej długiej 
ławie siedziało sześciu uczniów. 
O świcie każdego dnia trzeba 
było wyganiać krowy na pastwi-
sko, a na godzinę 8.00 być już 
w szkole. Do szkoły przychodzi-

ło się przeważnie boso. W zimie 
każdy miał trzewiki albo buty 
z cholewkami. W szkole najbar-
dziej lubiłem nauczyciela rysun-
ku p. Łukomskiego. W wolnych 
chwilach na polnych drogach 
i ścieżkach wypłukanych przez 
deszcze i nawałnice rysowałem 
patykiem wojowników i konie. 

W szkole do rysunku używane 
były zeszyty czyste. Do malowa-
nia natomiast musieliśmy mieć 
bristol oraz farby akwarelowe 
i pędzelek z sierści zwierząt do-
mowych czy dzikich lub kawałka 
końskiego ogona. W każdą nie-
dzielę był obowiązek uczestnic-
twa całej klasy we mszy świętej. 
Ja, szczególnie to lubiłem, gdyż 
mogłem się do syta napatrzeć 
na obrazy. Zwłaszcza intereso-
wał mnie ołtarz wielki z obrazem 
ukrzyżowania Chrystusa, gdzie 
obok jeźdźców widziało się 
wojowników rzymskich. Nieraz 
cichaczem uciekałem z domu, 
aby napatrzeć się na ten i inne 
obrazy. Interesowałem się bar-
dzo historią, bo przecież treści 
patriotyczne były najważniejsze 
i mocno podkreślane, gdyż już 
czuliśmy się narodem wolnym 
z językiem w piśmie i mowie 
polskiej. Codziennie były dekla-
mowane wiersze Mickiewicza. 
Śpiewaliśmy pieśni o wzięciu 
przez polskich ułanów Somo-
sierry. I tak przede wszystkim 
interesowała mnie historia.

Oprac. Witold Comber,  
Urszula Oettingen
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Józef Fąfarski – bodzentyński malarz 
batalista, cz.1. 

Józef Fąfarski, Tatarzy na polanie Tarczka.
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W dniu 24 marca, w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Bo-
dzentyn odbyły się gminne 
eliminacje do XXXX Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pt. „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”.

Organizowany od wielu lat 
Turniej Wiedzy Pożarniczej jest 
adresowany do dzieci i młodzie-
ży szkół podstawowych, gim-
nazjalnych oraz średnich. Jego 
celem jest popularyzowanie 
przepisów i kształtowanie umie-
jętności w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, ekologii, ra-
townictwa oraz historii i tradycji 
ruchu strażackiego. Eliminacje 
odbyły się w trzech grupach 
wiekowych (szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły ponadgimna-
zjalne). Do udziału w Turnieju 
zgłoszono 34 uczniów, repre-
zentując wszystkie szkoły z tere-
nu gminy Bodzentyn.  Jury  elimi-
nacji  stanowili st. kap. Mariusz 
Góra, kadeci Mariusz Kaleta 
i Jakub Bugajski, dh Józef 
Szczepańczyk – członek Za-
rządu Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, dh  Maciej Świderski 
Prezes Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego Związku OSP 
RP w Bodzentynie i dh Marek 
Białek którzy sprawdzali wiedzę 
uczestników zmagań turnieju. 
Turniej zawierał część pisem-
ną. Uczniowie musieli rozwiązać 
test składający się z 20 pytań. 
Rozstrzygająca ustna dogrywka 
wyłoniła zwycięzców w poszcze-

gólnych grupach wiekowych:
Pierwsza Grupa Wiekowa - 

Szkoła Podstawowa
I miejsce - Julia Lach Szkoła 

Podstawowa im. Stefana Że-
romskiego w Psarach-Starej Wsi

II miejsce – Igor Durlik Szkoła 
Podstawowa im. Poetów Doliny 
Wilkowskiej w Świętej Katarzynie

III miejsce – Oliwia Dziędziela 
Szkoła Podstawowa im. Oddzia-
łu AK ,,Wybranieccy’’ we Wzdo-
le Rządowym

Druga Grupa Wiekowa - 
Gimnazjum

I miejsce - Patryk Du-
lęba Gimnazjum im. mjr. 
Jana Piwnika „Ponurego”  
w Bodzentynie

II miejsce Marek Warchoł 
Gimnazjum im. mjr. Jana Piw-
nika „Ponurego” w Bodzentynie

III miejsce Mikołaj Kiczor 
Gimnazjum im. mjr. Jana Piw-
nika „Ponurego” w Bodzentynie

Trzecia Grupa Wiekowa – 
Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce Filip Rzadkowski – 
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Bodzentynie

II miejsce Kacper Zygadle-
wicz - Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Bodzentynie

III miejsce Sandra Koszarska 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Bodzentynie

Laureaci pierwszych miejsc 
tegorocznej edycji będą re-
prezentować naszą gminę na 

szczeblu powiatowym, 6 kwiet-
nia 2017 r., o godz. 10.00 w sali 
budynku Krajowej Bazy Sprzętu 
Specjalistycznego przy ul. San-
domierskiej 81 w Kielcach.

Wszystkim uczestnikom 
Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” 2017 
wręczono nagrody rzeczowe: 
tablety, dyski zewnętrzne, ro-
utery totolink, pendrivy oraz pa-
miątkowe dyplomy.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn oraz Zarząd Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Bodzentynie składa-
ją serdeczne podziękowania dla 
Pana Sebastiana Pierzchały wła-
ściciela Firmy „INTB” oraz Pana 
Michała Godowskiego - Starosty 
Kieleckiego za ufundowanie na-
gród rzeczowych dla uczestni-
ków tegorocznej edycji turnieju.

Składamy podziękowanie dla 
Druha Macieja Świderskiego - 
Prezesa Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego Związku OSP 
RP w Bodzentynie oraz Druha 
Marka Białka - Komendanta 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Bodzentynie za ufundowa-
nie poczęstunku dla naszych 
uczestników, a także podzięko-
wanie dla wszystkich nauczycie-
li i opiekunów za zaangażowa-
nie, trud i przekazanie wiedzy 
swoim uczniom.

/DA/

17 marca w Domu Seniora 
przy ul. Świętego Ducha 
w Bodzentynie, zaprezen-
towano najnowszy album 
Fundacji Świętokrzyskiej 
„Góry Historii” pt. „Święto-
krzyskie widoki”.

Przedstawiciel fundacji – 
Wojciech Kalwat, opowiedział 
o najnowszym projekcie, a tak-
że zaprezentował zebrane ma-
teriały w postaci fotografii uka-
zujących region świętokrzyski 
sprzed kilkudziesięciu lat, w tym 
z okolic Bodzentyna. Przedsta-
wiane fotografie w wielu przy-
padkach były unikatowe, a naj-
większą ich zaletą był fakt, że 

do tej pory nigdzie wcześniej nie 
były publikowane.

W spotkaniu oprócz miesz-
kańców, wzięli również udział 
przedstawiciele władz samo-
rządowych: Sekretarz Miasta 
i Gminy Bodzentyn - Wojciech 
Furmanek, Radni: Jolanta Mo-
skwa, Jan Zygadlewicz i Dariusz 
Świetlik, który wraz z ks. Lesz-
kiem Sikorskim przyczynił się do 
realizacji tego wydarzenia.

Zainteresowani widzowie 
obejrzeli również najnowszą 
produkcję filmową pt. „Drzwi 
Świętego Wojciecha”, która 
przeniosła ich w zupełnie inny 
wymiar historii.

Album „Świętokrzyskie wido-

ki” to podróż do innej epoki pre-
zentująca miejsca i ludzi z wielu 
wyjątkowych miejsc, nie tylko 

Bodzentyna, ale również z całe-
go regionu świętokrzyskiego.

/EŚ/

Świętokrzyskie widoki
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Eliminacje Gminne XXXX Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pt. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”


