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Budżet Obywatelski 
Miasta i Gminy Bodzentyn

W numerze

Powstaje Młodzieżowa 
Rada Miejska

Rada Miejska w Bodzenty-
nie podjęła uchwałę w spra-
wie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Miejskiej.

 Czytaj str. 2

Fundusze sołeckie 
- co zostało zrobione? 

Zobacz jakie przedsięwzię-
cia zostały już zrealizowane 
w poszczególnych sołectwach 
gminy Bodzentyn.

 Czytaj str. 4

Razem ratujemy 
cmentarne pomniki

Sprawdź, ile pomników do-
tychczas udało się odnowić 
dzięki Waszemu zaangażowa-
niu. 

 Czytaj str. 6

Kim jest Duch 
Puszczy Jodłowej? 

 Wywiad z poetą z Podgó-
rza.

 Czytaj str. 8-9

Kreatywne nauczanie

Gmina Bodzentyn realizu-
je dwa projekty edukacyjne.  
W sumie pozyskaliśmy ponad 
1 milion złotych!

 Czytaj str. 3 i 12

Na sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się 30 
września, 2016 r. w Woli 
Szczygiełkowej, Radni 
podjęli uchwałę w sprawie 
przeprowadzenia 
konsultacji społecznych, 
dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego Miasta 
Bodzentyn na rok 2017. 

Uchwała ta jest wyrazem 
dążeń Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Bodzentyn aby opracować 
procedurę Budżetu Obywatel-
skiego, która będzie formą kon-
sultacji społecznych. Dzięki tej 
inicjatywnie mieszkańcy będą 
mogli bezpośrednio wybierać 
cele, dla których zostaną przy-
znane środki. Mogą również 
składać propozycje projektów, 
które należą do zadań własnych 
gminy.

Propozycję  zadania do zre-
alizowania może zgłosić każdy 
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mieszkaniec Bodzentyna oraz 
organizacja pozarządowa, dzia-
łająca na terenie Miasta i Gmi-
ny Bodzentyn, pod warunkiem, 
że na wstępie uzyska poparcie 
co najmniej piętnastu miesz-
kańców. Projekty, które przejdą 
weryfikację formalno-prawną 
będą podlegały głosowaniu po-
wszechnemu, odbywającemu 
się na zebraniu mieszkańców.

Podstawową zaletą wprowa-
dzenia budżetu obywatelskiego 
jest to, że finansowane będą tyl-
ko te projekty, które mieszkańcy 
uznają za istotne, zapewni to 
więc efektywne gospodarowa-
nie pieniędzmi. Równie ważny 
jest aspekt społeczny. Proces 
budżetu obywatelskiego przy-
gotowany jest tak, aby był on 
okazją do spotkań społeczno-
ści.  Mieszkańcy będą mogli 
przeznaczyć środki nie tylko na 
remont chodnika pod własny-
mi oknami, ale także wspierać 
obywateli z innej części miasta, 
dostrzegając, że ich potrzeby są 
równie ważne. Nie chodzi więc 
o to, aby, wykorzystując możli-
wość zagłosowania na projekt, 
wyciągnąć ze wspólnych środ-

ków pieniądze na remont swo-
jej ulicy. Chodzi także o to, by 
powstawała prawdziwa, lokalna 
społeczność, w której ludzie 
dbają o siebie nawzajem.

Budżet obywatelski, to jedno 
z niewielu narzędzi, dzięki któ-
rym to MY możemy decydować, 
na co zostaną wydane miejskie 
pieniądze. To sposób na to, by 
świadomie wspierać Bodzentyn 
i to według naszych potrzeb! 
Czy tegoroczny pierwszy budżet 
będzie budżetem obywatel-
skim? To zależy tylko i wyłącz-
nie od NAS. Nie od urzędu czy 
urzędników. Od nas – miesz-
kańców i mieszkanek.

Formularze zgłaszania pro-
pozycji projektów zadań do zre-
alizowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego dostępne są 
na stronie internetowej www.
bodzentyn.pl oraz w punkcie in-
formacyjnym UMiG w Bodzenty-
nie. Formularze można składać 
do końca lutego 2017 r. w se-
kretariacie Urzędu. Jeśli macie 
jakieś propozycje, sugestie, po-
mysły poprawy naszego miasta 
zgłaszajcie je!

/Oprac. EŚ/
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Rada Miejska 
w Bodzentynie, pragnąc 
stworzyć młodemu 
pokoleniu odpowiednie 
warunki do czynnego 
udziału w kształtowaniu 
samorządności lokalnej, 
podjęła uchwałę w sprawie 
utworzenia Młodzieżowej 
Rady Miejskiej 
w Bodzentynie. 

Młodzieżowa Rada jest re-
prezentacją młodzieży zamiesz-
kałej na terenie Miasta i Gminy 

Bodzentyn – uczniów szkół gim-
nazjalnych oraz ponadgimna-
zjalnych i składa się z 15 człon-
ków. Kadencja Młodzieżowej 
Rady trwać będzie 2 lata. 

Jej celem jest upowszechnia-
nie idei samorządowej wśród 
młodzieży oraz zwiększanie 
aktywności młodych ludzi w na-
szej Gminie. Młodzi Radni będą 
realizować swoje cele poprzez 
opiniowanie projektów uchwał 
Rady Miejskiej w Bodzentynie,  
w szczególności regulujących 
sprawy istotne dla środowiska 

młodzieżowego. Będzie się to 
odbywało w sposób uwzględ-
niający opinie i postulaty zgła-
szane przez młodych obywateli. 
Działalność ta będzie obejmo-
wała: inicjowanie projektów do-
tyczących życia młodych ludzi 
w gminie Bodzentyn, koordyno-
wanie inicjatyw swoich rówieśni-
ków, prowadzenie działalności 
informacyjno-doradczej, a tak-
że nawiązywanie współpracy 
z krajowymi oraz zagranicznymi 
organizacjami, których cele po-
krywają się z celami Młodzieżo-
wej Rady. 

Rada wybierać będzie swoje 
Prezydium, Komisję Rewizyjną 
i Zespoły problemowe. Będzie 
przygotowywać projekty uchwał, 
określać sposób ich wykonywa-

nia, a także będzie je realizo-
wać. 

Młodzież ze wszystkich so-
łectw będzie przynależeć do 
pięciu Okręgów Wyborczych. 
W poszczególnych Okręgach 
Wyborczych liczba radnych wy-
nosić będzie od 1 do 5. 

Kandydat na Radnego będzie 
musiał zebrać podpisy pod listą 
osób popierających jego kandy-
daturę. Następnie będzie pro-
wadzona kampania wyborcza 
oraz przeprowadzone głosowa-
nie, które wyłoni przedstawicieli 
pierwszej kadencji. 

Więcej informacji na ten temat 
dostępnych jest na stronie: http://
www.bodzentyn.bip.jur.pl/doku-
menty/uchwala_72_2016.pdf

/Oprac. EŚ/

Gminny program odbioru azbestu
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Głos młodzieży w gminie Bodzentyn

Gmina uruchomiła 
Program Usuwania 
Wyrobów Zawierających 
Azbest z terenu Miasta 
i Gminy Bodzentyn na 
lata 2016- 2032 wraz 
z inwentaryzacją tych 
wyrobów i oceną stanu 
technicznego każdego 
obiektu pokrytego 
azbestem. 

Celem Programu jest usunię-
cie i unieszkodliwienie do 2032 
r. wszystkich wyrobów zawiera-
jących azbest oraz minimaliza-
cja szkodliwego oddziaływania 
azbestu na ludzi i środowisko.

Chorobotwórcze działanie 
azbestu jest wynikiem wdy-
chania włókien zawieszonych 
w powietrzu. Cechą szczególną 
azbestu jest to, że włókna gro-
madzą się i pozostają w tkance 
płucnej w ciągu całego życia, 
powodując po wielu latach zmia-
ny chorobowe. Nie stwierdzono 
ryzyka dla zdrowia człowieka 
wynikającego z wchłaniania 
pyłu drogą pokarmową.

Zwiększające się ryzyko wy-
stępowania chorób azbesto-
zależnych związane jest 
z nagromadzeniem przez lata 
ogromnych ilości materiałów 
azbestowych i zawierających 
azbest. Należy podkreślić, że 
niebezpieczeństwo emisji włó-
kien azbestu do środowiska 

znacznie się zwiększa na skutek 
nieprawidłowego użytkowania 
tych wyrobów oraz niewłaściwe-
go demontażu np. podczas piło-
wania, szlifowania narzędziami 
szybkoobrotowymi. 

Jak wynika z inwentaryzacji 
przeprowadzonej w 2016 r. w gmi-
nie Bodzentyn, największy udział 
w ogólnej ilości wyrobów zawie-
rających azbest występuje w mie-
ście Bodzentyn (9,21%), w m. 
Śniadka (8,69%) oraz w m. Leśna 
(8,36%). Z kolei najmniej wyrobów 

azbestowych zanotowano w m. 
Orzechówka, tj. 0,77 % 

W ramach tego programu de-
montaż eternitu, jego transport 
i zdeponowanie na bezpiecznym 
składowisku oraz utylizacja jest 
nieodpłatne dla właściciela nie-
ruchomości. Realizacją tego za-
dania zajmuje się firma usługowa 
„HEN-POL”. Urząd Gminy złożył 
wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
o dofinansowanie wykonania 

tych prac dla 92 gospodarstw 
z terenu naszej gminy.

Ogólna kwota kosztów kwa-
lifikowanych to 54 505,96 zł, 
z tego wnioskowana kwota o do-
finansowanie to 46 330,07 zł. 

Każdy mieszkaniec zaintere-
sowany nieodpłatnym usunię-
ciem ze swojej posesji wyrobów 
azbestowych, musi złożyć odpo-
wiedni wniosek w sekretariacie 
naszego urzędu.

/WŚ/
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bodzentyn
Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn informuje, że 
opracowany na zlecenie 
Gminy Bodzentyn projekt 
dokumentu  „Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
Gminy Bodzentyn” (PGN), 
został zweryfikowany 
pozytywnie przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach. 

Po analizie PGN-u pod kątem 
oddziaływania na środowisko na-

turalne, na sesji w dniu 27.102016 
r., Radni jednogłośnie przyjęli go do 
realizacji.

Jest to dokument strategiczny, 
opisujący strategicznym, opisują-
cym kierunki działań zmierzających 
do osiągnięcia celów pakietu klima-
tyczno-energetycznego tj. redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, zwięk-
szenia udziału energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, zwiększe-
nia efektywności energetycznej 
oraz poprawy jakości powietrza, 
a także zmiany postaw konsump-
cyjnych użytkowników energii.

Dzięki uchwaleniu PGN-u, 
mieszkańcy Gminy Bodzentyn 
będą mogli starać się o uzyskanie 
dofinansowania na projekty zwią-
zane m.in. z kompleksową termo-
modernizacją oraz odnawialnymi 
źródłami energii.

W dokumencie zawarto charak-
terystykę stanu istniejącego, iden-
tyfikację obszarów problemowych, 
analizę scenariuszy rozwiązań dla 
wyznaczonych kierunków działań. 
Ponadto dokument zawiera opis  
zaplanowanych czynności, które 
mają prowadzić do ograniczenia 

zużycia energii i redukcji emisji 
dwutlenku węgla.

Opracowanie „Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej Gminy Bodzen-
tyn” zostało dofinansowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach (WFOŚiGW) w wysoko-
ści 90% kosztów kwalifikowanych. 
Całkowity koszt opracowania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 
Bodzentyn wyniósł 29 450 zł z cze-
go dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Kielcach wyniosło 26 505 zł.

Oprac. M. Kimla

Dnia 25 października, 2016 
r., odbyło się spotkanie z 
dziećmi w bodzentyńskich 
szkołach, którego celem 
było zachęcenie  ich do 
wstępowania do Związku 
Harcerstwa Polskiego.

Z inicjatywy Dyrektora Miej-
sko-Gminnego Centrum Kul-
tury i Turystyki w Bodzentynie 
Marcina Sikorskiego oraz Prze-
wodniczącej Społecznej Rady 
Kultury, Ochrony Dziedzictwa 
Kulturalnego i Przyrodniczego 
oraz Polityki Społecznej Miasta 
i Gminy Bodzentyn Urszuli Oet-
tingen, powstała idea odbudo-

wy Harcerstwa w Bodzentynie. 
Inicjatorzy pragną reakty-

wować harcerstwo w szkołach 
w Bodzentynie poprzez utwo-
rzenie drużyny środowiskowej 
działającej przy Miejsko-Gmin-
nym Centrum Kultury i Tury-
styki w Bodzentynie. Docelowo 
planowane jest utworzenie kil-
ku grup członkowskich: zuchy 
wiek 6-9 lat, harcerki i harcerze 
10-13 lat, harcerki i harcerze 
starsi 13-16 lat, wędrowniczki i 
wędrownicy 16-21 lat, instruk-
torki i instruktorzy od 16 lat po 
złożeniu Zobowiązania Instruk-
torskiego.

25 października br. odbyło 

się spotkanie z dziećmi w bo-
dzentyńskich szkołach, które 
miało zachęcić ich do wstąpie-
nia do Związku Harcerstwa Pol-
skiego. Jak podkreślają sami 
inicjatorzy: - „Celem przedsię-
wzięcia jest odbudowa harcer-
stwa na terenie miasta i gminy 
Bodzentyn, pokazanie dzieciom 
i młodzieży dobrych zasad 
spędzania wolnego czasu, 
zwrócenie uwagi na wartości 
kształtujące młodych ludzi jako 
dobrych obywateli, Polaków; 
nauka współżycia społecznego, 
poszanowanie przyrody i dzie-
dzictwa kulturowego.”

Akcję reaktywacji harcerstwa 

w Bodzentynie oprócz inicjato-
rów wspierają: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bodzentyn Dariusz 
Skiba, dyrektorzy szkół, na-
uczyciele oraz byli członkowie 
harcerstwa z gminy Bodzentyn: 
p. Witold Comber były komen-
dant Hufca „Jodła” działający w 
latach 80’, p. Jan Świderski. W 
działania zmierzające do reak-
tywacji harcerstwa w Bodzen-
tynie włączyli się również: Cho-
rągiew Kielecka, Hufiec Kielce 
– Powiat jak również były Prze-
wodniczący ZHP, członek PTTK 
hm. Adam Massalski. 

/EŚ/

Reaktywacja harcerstwa w Bodzentynie
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Realizacja Funduszu Sołeckiego

Zestawienie realizacji przyjętych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016.

Sołectwo i nazwa zadania Etap realizacji

Sołectwo Podgórze – zakup gruntów pod potrzeby społeczności lokalnej W trakcie realizacji 

Sołectwo Wilków – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wilkowie (plac zabaw, 
altana, miejsce na grill) W trakcie realizacji

Sołectwo Psary Podłazy – remont budynku i zagospodarowanie terenu wokół działki nr 522/2 W trakcie realizacji

Sołectwo Psary Stara Wieś – urządzenie i wyposażenie placu zabaw na działce nr 156/2 W trakcie realizacji

Sołectwo Wzdół Parcele – remont ogrodzenia w Samorządowym Przedszkolu we Wzdole Rządo-
wym Zrealizowano

Sołectwo Wzdół Parcele – remont budynku „Klub Rolnika” Zrealizowano

Sołectwo Dąbrowa Dolna – zagospodarowanie placu na działkach nr 290/2 i 290/3 z przeznacze-
niem na boisko poprzez wyrównywanie terenu oraz wykonanie ogrodzenia Zrealizowano

Sołectwo Święta Katarzyna – regulacja geodezyjna dróg gminnych sołectwa Święta Katarzyna W trakcie realizacji

Sołectwo Leśna – Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wraz z jego czę-
ściowym wykonaniem z miejscowości Leśna Stara Wieś do miejscowości Kamienna Góra W trakcie realizacji

Sołectwo Siekierno – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej Zrealizowano

Sołectwa Psary Kąty i Podlesie – remont drogi gminnej Psary Kąty – Psary Podlesie Zrealizowano

Sołectwa Psary Kąty i Podlesie – dofinansowanie montażu parapetów Zrealizowano

Sołectwo Celiny – zakup gruntów dla sołectwa Celiny Kupiona działka za 75 000 zł,  
płatność przez 3 lata po 25 000

Sołectwo Podmielowiec – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Podmielowiec W trakcie realizacji

Sołectwo Wola Szczygiełkowa – wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i nadbu-
dowę istniejącego budynku remizy straży pożarnej na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z pracami 
budowlanymi

W trakcie realizacji

Sołectwo Sieradowice – wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP I Zrealizowano 
W trakcie oczekiwania na oferty

Sołectwo Hucisko – remont budynku leśniczówki w miejscowości Psary – Podłazy z przeznacze-
niem na świetlicę wiejską

W trakcie realizacji – zgłoszenie 
robót budowlanych w Starostwie

Sołectwo Śniadka – zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Śniadce 
Drugiej Zrealizowano

Sołectwo Wzdół Kolonia – budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w miejscowości Stara Wieś 
(Wzdół Rządowy) Zrealizowano

Sołectwo Wzdół Rządowy – budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w miejscowości Stara Wieś 
(Wzdół Rządowy) Zrealizowano

Sołectwo Ściegnia – wykonanie ogrodzenia wokół przedszkola w Starej Wsi Zrealizowano

Sołectwo Orzechówka – wykonanie oświetlenia sołectwa Orzechówka W trakcie realizacji

Sołectwo Wiącka – Wykonanie parkingu przy Ośrodku zdrowia w miejscowości Stara Wieś 
(Wzdół Rządowy) Zrealizowano

Sołectwo Dąbrowa Górna – rozbudowa placu zabaw dla dzieci W trakcie realizacji

Fundusz sołecki to 
wydzielone w budżecie 
gminy środki, o których 
przeznaczeniu decydują 
mieszkańcy sołectwa. 

Mają oni do dyspozycji okre-

ślony budżet, w ramach które-
go mogą działać, realizując in-
westycje w obrębie swoich wsi. 

W gminie Bodzentyn ku koń-
cowi zmierzają działania reali-
zujące fundusz sołecki za 2016 
rok. W sierpniu i we wrześniu 

odbyły się kolejne zebrania 
wiejskie, na których mieszkań-
cy wszystkich sołectw zdecy-
dowali o kierunkach rozdyspo-
nowania środków na 2017 rok. 
Bez wątpienia fundusz sołecki 
jest potrzebny, bo daje pewną 

niezależność od gminy. Poni-
żej przedstawiamy pokrótce 
na co poszczególne sołectwa 
przeznaczyły otrzymane pie-
niądze.

Oprac. /JW/, /DZ/
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Tegoroczni małżonkowie na medal

W Zespole Szkolno-
Przedszkolnym 
w Bodzentynie, 15 
września 2016 r., 
odbyły się uroczystości 
obchodów jubileuszy 50 
lat pożycia małżeńskiego, 
zwanych Złotymi Godami.

Jubileusz Długoletniego 
Pożycia Małżeńskiego należy 
do wyjątkowych uroczystości. 
Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie ustanowiono jako 
nagrodę dla osób, które prze-
żyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Ma on kształt 
stylizowanej, sześciopromien-
nej, srebrzonej, oksydowanej 
gwiazdy z ornamentowanymi 
elementami łączącymi jej ra-
miona. Na awersie w środku 
medalu, na okrągłej tarczy po-
krytej różową emalią umiesz-
czone są dwie srebrzone, ok-
sydowane róże. Na odwrotnej 
stronie, w środku umieszczony 
jest monogram RP, a w otoku 
napis: „ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.

Odznaczenie przyznawane 
jest przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej małżonkom, 
którzy zawarli ślub cywilny 
w 1966 roku. Pięćdziesiąt lat 
temu młodzi i pełni zapału mał-
żonkowie przyrzekli sobie „mi-
łość, wierność oraz uczciwość 
małżeńską”. W gminie Bo-
dzentyn w roku 1966 związek 
małżeński zawarło 70 par. Do 
dnia dzisiejszego przetrwało 
15 par, a na uroczystości wrę-
czania medalu spotkaliśmy się 
tylko z 12 parami. Tegoroczny-
mi Jubilatami są:
1. Państwo Marianna i Stani-

sław Biskupowie
2. Państwo Wanda i Bogu-

sław Cedrowie
3. Państwo Bronisława i Teofil 

Grzegorscy
4. Państwo Celina i Józef 

Jamrożkowie
5. Państwo Zofia i Józef 

Kowalscy
6. Państwo Maria i Franciszek 

Lesiszowie
7. Państwo Danuta i Jerzy 

Michtowie
8. Państwo Marianna i Stani-

sław Nawrotowie
9. Państwo Barbara i Euge-

niusz Pomorscy

10. Pani Helena Pożoga
11. Państwo Janina i Dyskur 

Wronowie
12. Państwo Henryka i Marian 

Wzorkowie

Jubilaci, którzy nie mogli 
uczestniczyć w uroczystości 
wręczania medalu:
1. Państwo Jadwiga i Bogu-

sław Skarbkowie
2. Państwo Józefa i Roman 

Szczepaniakowie
3. Pan Ryszard Gała

Na uroczystości Burmistrz 
podkreślił, że: „Złote Gody to 
jubileusz obchodzony w na-
szej polskie tradycji szczegól-
nie uroczyście. Patrzymy na 
Państwa z podziwem i chylimy 
przed Wami z szacunkiem i po-
korą głowy. Państwa obecność 
tu, dowodzi że dochowaliście 
wbrew wszelkim możliwym 
przeciwnościom przysięgi mał-
żeńskiej…”

Ponadto, Pan Dariusz Skiba 
życzył Jubilatom długich i po-
godnych lat pełnych optymi-
zmu i radości. „- Niech zdrowie 
zawsze Wam dopisuje, a bło-
gosławieństwo Boże dodaje 

Wam siły do dalszego trwania 
we wspólnej miłości, przyjaźni 
i zaufaniu”.

Wręczenia medali w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej dokonali: Dariusz Ski-
ba - Burmistrz Miasta i Gmi-
ny, Wojciech Kózka – Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Bodzentynie, Teresa Bzy-
mek i Katarzyna Sikora – Za-
stępcy Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Bodzentynie.

Żadna ważna uroczystość 
nie może się odbyć bez dźwię-
ków muzyki, dlatego specjalnie 
na tą uroczystość Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta przygotowa-
ła koncert dla Jubilatów, wzo-
rem z minionego roku. 

Taki dzień jak ten, zdarza 
się tylko raz w życiu wszystkich 
małżeństw. Dlatego z okazji 
tych wspaniałych Złotych Go-
dów życzymy Wam, Szanowni 
Jubilaci, abyście nadal patrzyli 
zgodnie w jednym kierunku; 
a Wasza miłość niech będzie 
nadal tak silna i tak piękna jak 
do tej pory.

/EŚ/
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Ratujemy cmentarne pomniki
Od 30 października 
do 1 listopada 2016 r. 
po raz siedemnasty 
odbywała się kwesta przy 
cmentarzu parafialnym 
w Bodzentynie.

Towarzystwo Przyjaciół 
Bodzentyna w porozumieniu 
z Urzędem Miasta i Gminy Bo-
dzentyn, Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i Turystyki 
w uzgodnieniu z proboszczem 
dr Leszkiem Sikorskim, po raz 
siedemnasty zorganizowało 
kwestę przy cmentarzu parafial-
nym. Tegoroczna kwesta trwała 
3 dni: od 30 października (nie-
dziela) do 1 listopada (wtorek). 
W sumie dzięki Waszej hojności 
udało się zebrać 7 802,75 zł, 5 
euro i 4 szwedzkie korony. Pie-
niądze zebrane w czasie kwesty 
zostaną przeznaczone, jak co 
roku, na konserwację cennych, 
zabytkowych pomników i rzeźb 
cmentarnych.

Bodzentyński cmentarz pa-
rafialny został założony na 
początku XIX w, zastępując 
dotychczasowy przy kościele 
pod wezwaniem Św. Ducha. To 
nowe miejsce pochówku, stało 
się nową wartością. Sadzono 
tam drzewa, stawiano pomniki, 
które w wielu wypadkach były 
dziełami sztuki. Na bodzentyń-
skim cmentarzu zachowało się 
wiele zabytkowych pomników 
i nagrobków, które często nie 
posiadają opiekunów, ulegają 
zniszczeniu i dlatego wymagają 
renowacji, aby mogły przetrwać 
następne dziesiątki lat, świad-
cząc o naszej długiej i chlubnej 

historii.
W bieżącym roku i w kilku 

poprzednich latach, prace kon-
serwatorski przy grobowcach na 
cmentarzu po wygraniu prze-
targu, wykonywało Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe 
„Nowa Sztuka” z Kunowa pod 
kierunkiem mgr Dominika Roli. 
Zgodnie z tegoroczną umową 
odnowiono trzy obiekty:

- Pomnik Cezarego Nas-
se, byłego dzierżawcy majątku 
ziemskiego w Sieradowicach 
(następca po rodzinie Zalew-
skich). Pomnik wykonany z stylu 
neoklasycystycznym z piaskow-
ca na planie kwadratu na mogi-
le ziemnej. Składa się z cokołu 
z wyraźnymi schodkowymi po-
działami poziomymi. Centralny 
element pomnika stanowi po-
zbawiona zdobień wręcz asce-
tyczna tablica napisowa. Całość 
wieńczy kamienny ostrosłup 
z krzyżem. Pomnik posiada wa-
lor artystyczny płynący z suro-
wości jego monolitu.

- Pomnik nagrobny Antoniego 
Drążkiewicza wykonany w sty-
lu neoklasycystycznym z pia-
skowca na planie prostokąta na 
mogile ziemnej. Początek XX 
w. Składa się z cokołu o kształ-
cie sześcianu ze zdobieniami 
w formie płycin o obiegającym 
gzymsie, które stanowią jed-
nocześnie tablice napisowe 
podziałami poziomymi. Całość 
wieńczy kamienny krzyż ze sty-
lizowanymi ramionami. Pomnik 
posiada walor artystyczny wyni-
kający z jego formy, jak również 
detalu rzeźbiarskiego. Przede 
wszystkim jest on ważny histo-

rycznie ze względu na osobę 
zmarłego, który był ojcem trzech 
synów, w tym dwóch  księży pa-
triotów oraz wybitnego bohatera 
z okresu powstania styczniowe-
go w oddziałach Dionizego Cza-
chowskiego, autora znanych 
pamiętników Antoniego Drąż-
kiewicza.

- Pomnik ks. Józefa Czeka-
jowicza - proboszcza bodzen-
tyńskiego (1812-1831) zmar-
łego w Bodzentynie w 1831 r. 
w wieku 62 lat. Były rektor szkół 
kieleckich, w 1825 r. podpisał 
formalny akt organizacji ist-
niejącej Szkółki Elementarnej 
(państwowej). Przydzielił dla 
niej lokal w zabudowaniach ple-
bańskich przy kościele, zasłużył 
się także w sprawie bodzentyń-
skich dzwonów. Pomnik stanowi 
przykład płyt epitafijnych spoty-

kanych w XIX w. Z powodu swo-
jego położenia horyzontalnego 
do dziś zachowało się niewiele 
nagrobków tego typu w dobrym 
stanie. 

Dotychczas dokonano re-
nowacji dwudziestu nagrob-
ków i pomników nagrobnych, 
a wśród nich: pomnika ofiar z pa-
cyfikacji Bodzentyna z 1943 r. 
pomnik powstańców stycznio-
wych z 1863 r. grobowce Zalew-
skich i Pniewskich, pomniki księ-
ży Aleksandra Grabdzińskiego, 
Jana Kasperka, Michała Karcza, 
pomnik Katarzyny Szermentow-
skiej-Sadkowskiej, Walentego 
i Stanisława Zygadlewiczów, 
Józia i Stasi Mąkosów, dr Alek-
sandra Jopkiewicza, Fryczów, 
Śmigielskich i Latalskich, Doroty 
Mańki, Zosi Ruzikowskiej, Jana 
i Piotra Bryłów. 

W tegorocznej kweście udział 
brali członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Bodzentyna, Burmi-
strzowie i pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy, przewodniczą-
cy i radni Rady Miejskiej, prze-
wodnicząca Społecznej Rady 
Kultury, dyrektor i wolontariusze 
z Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Turystyki, biblioteka-
rze, dyrektorzy i nauczyciele 
szkoły podstawowej, gimnazjum 
i ponadgimnazjalnej, członkowie 
OSP, sołtysi i młodzież szkolna 
z liceum.

Wyrażam przekonanie, że 
za zebrane pieniądze w czasie 
XVII kwesty uratujemy kolejne 
pomniki.

Prezes TPB
Stefan Rachtan

Pomnik nagrobny 
Antoniego Drążkiewicza Pomnik Cezarego Nasse

Pomnik ks. Józefa 
Czekajowicza
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Pieniądze zbierali m.in. burmistrz Dariusz Skiba, przewodniczący 
Rady Miejskiego Wojciech Kózka, prezes TPB Stefan Rachtan.
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Gmina Bodzentyn wraz 
z Fundacją Centrum Europy 
Lokalnej realizuje projekt 
edukacyjny skierowany do 
uczniów i nauczycieli szkół 
podstawowych.

Projekt „Klucz do lepszej edu-
kacji – wsparcie szkół podstawo-
wych w gminie Bodzentyn” jest 
współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską, w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (Program 
Operacyjny Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 8. 3 – Zwiększenie do-
stępu do wysokiej jakości eduka-
cji przedszkolnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego. Poddzia-
łanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia 
podstawowego w zakresie kom-
petencji kluczowych.

Projekt realizowany jest od  
1 września 2016 r. do 30 czerwca 

2018 r. Głównymi jego celami są 
podniesienie kompetencji kluczo-
wych oraz rozwój nauczania, któ-
re są skierowane do 180 uczniów 
z czterech szkół podstawowych. 
Będzie to możliwe dzięki zajęciom 
matematycznym, językowym, 
z zakresu ICT i umiejętności ucze-
nia się oraz przez uzupełnienie 
kwalifikacji zawodowych 12 na-
uczycieli w zakresie stosowania 
technologii informacyjnych na lek-
cjach.

Dla uczniów biorących udział 
w projekcie przewidziano zajęcia 
dodatkowe z zakresu indywidu-
alnego doradztwa edukacyjno
-zawodowego, które ukierunkują 
uczniów na działania zwiększa-
jące ich szanse na rynku pracy 
w przyszłości. Wsparcie doradcy 
zawodowego na etapie edukacji 
w szkole podstawowej pozwoli na 
analizę mocnych i słabych stron 
uczestnika projektu oraz rozwój 

umiejętności identyfikowania wła-
snych potrzeb edukacyjno – za-
wodowych. 

Do projektu zakwalifikowały się 
cztery szkoły podstawowe z Gmi-
ny Bodzentyn, których ucznio-
wie uzyskali wyniki z egzaminów 
zewnętrznych szóstoklasistów 
w 2015 r. na poziomie niższym niż 
średnia dla województwa świę-
tokrzyskiego. Są to: Szkoła Pod-
stawowa im. Stefana Żeromskie-
go w Psarach Starej Wsi, Szkoła 
Podstawowa w Woli Szczygiełko-
wej, Szkoła Podstawowa im. A. 
Wacińskiego w Bodzentynie oraz 
Szkoła Podstawowa im. Oddziału 
Armii Krajowej „Wybranieccy” we 
Wzdole Rządowym.

Wszyscy uczniowie otrzymają 
wsparcie w postaci zajęć dodat-
kowych z matematyki i z języka 
angielskiego, warsztatów „Uczę 
się kreatywnie”, warsztatów „Ma-
tematyka w Kosmosie” oraz in-

dywidualnego doradztwa eduka-
cyjno-zawodowego. Dodatkowo 
odbędzie się wyjazd edukacyj-
ny do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie, którego celem jest 
podniesienie wiedzy i umiejętności 
praktycznych z zakresu matema-
tyczno - przyrodniczego uczniów 
biorących udział w projekcie. 

Oprócz tego, 40 uczniów weź-
mie udział w certyfikowanym kur-
sie, podnoszącym kompetencje 
komputerowe, który jest zorgani-
zowany przez Polskie Towarzy-
stwo Informatyczne.

Ponadto przewidziano do-
posażenie szkolnych pracowni 
w nowoczesne pomoce dydak-
tyczne do nauczana przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki oraz 
sprzęt TIK (technologie informa-
cyjno - komunikacyjne).

Kwota dofinansowania tego 
projektu wynosi 567 148,75 zł.

/Oprac. EŚ, JW

Ponad pół miliona złotych na edukację

W słoneczny, wakacyjny 
dzień, w świetlicy 
wiejskiej w Sieradowicach 
dzieci wzięły udział 
w warsztatach 
archeologicznych, które 
przygotował i poprowadził 
Albin Sokół – absolwent 
Wydziału Archeologii 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.

Na początku objaśnił czym 
zajmuje się archeolog. Dzieci 
mogły obejrzeć repliki przedmio-
tów z minionych epok, np. narzę-
dzia z kości zwierząt, naczynia 
codziennego użytku służące lu-
dziom. Zebrani z zaciekawieniem 
słuchali i oglądali przygotowaną 
prezentację – większość ekspo-
natów zostało własnoręcznie wy-
konanych przez pana Albina.

Potem przyszedł czas na 

lepienie garnków z gliny bez 
użycia koła garncarskiego. Je-
dynym narzędziem były ręce 
dzieci i ich mam. Zabawa była 
doskonała, a uśmiechnięte twa-
rze pociech sprawiły radość ich 
mamom. Trzeba przyznać, że 
wszyscy świetnie się bawili. Pra-
cy było dużo, ale efekt końcowy 
niesamowity – wspaniałe kubki, 
miski...

Na zakończenie próbowa-

no rzutów za pomocą miota-
cza oszczepów - broni używa-
nej przez łowców i zbieraczy 
u schyłku epoki lodowcowej. 
Rzut takim miotaczem nie jest 
łatwy, a jeszcze trzeba trafić do 
celu, sama mogłam się o tym 
przekonać. Bardzo dziękuję Al-
binowi, że poświęcił swój cenny 
czas i przyjął moje zaproszenie. 

Marzanna Borek

Warsztaty archeologiczne w Sieradowicach
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Duch Puszczy Jodłowej 
Mirosław Wiśniewski. 
Leśnik – poeta. 
Długoletni leśniczy 
Leśnictwa Podgórze 
w Świętokrzyskim Parku 
Narodowym, w którym 
podczas 33-letniej pracy, 
napotykał wszędzie na 
ślady wilkołaków, ale 
nigdy na nich samych. 
Debiutował na łamach 
tygodnika „Angora” 
w 2006 roku. Jest autorem 
tomików wierszy: „Po 
tamtej stronie marzeń” 
(2010), „Piękno jest 
w Tobie” (2013), 
„Nicniemówienie” (2014). 
Zapraszamy do wywiadu 
z poetą.

Głos z Bodzentyna: - Jak 
zaczęła się Pana przygoda 
z poezją?

Mirosław Wiśniewski: - My-
ślę, że to chyba nie jest żadną 
tajemnicą, że młodzi ludzie 
przeżywają swoją młodość „dur-
nie i chmurnie”. Wtedy bardzo 
ważnym przeżyciem, kształ-
tującym przyszłe ego, jest tak 
zwana pierwsza miłość. Nie ina-
czej było ze mną. Aby ją opisać, 
bezwiednie sięgnąłem po pióro 
i napisałem wiersz. Zaraz, to 
był rok… 1972. Strach pomy-
śleć, że to już 44 lata temu. Cóż, 
smarkatą miłość diabli wzię-
li, ale infantylny, grafomański 
wierszyk pozostał. W 1973 roku 
ukończyłem Technikum Leśne 
w Zagnańsku i podjąłem pra-
cę w Nadleśnictwie Zagnańsk. 
Duży zastrzyk wolności, sa-
motności i bezpośredni kontakt 
z przyrodą zrobiły swoje. Wró-
ciłem do pisania, ale wiersze 
wciąż trafiały do szuflady. Póź-
niej była dość długa przerwa. 
Latem 2006 roku napisałem 
wiersz pt. „Rozmowa z duszą”. 
Wysłałem go do tygodnika „An-
gora”. O dziwo, został opubli-
kowany. No i tak to się zaczęło. 
Publikowanych wierszy przyby-
wało. Wespół z nowymi, złożyły 
się na tomik „Po tamtej stronie 
marzeń” (2010 r). Drugi tomik, 
„Piękno jest w Tobie” (2013), 
zadedykowałem Państwu Joan-
nie i Janowi Kulmom, natomiast 
trzeci „Nicniemówienie” (2014), 
tobie, czyli każdemu. Ale chyba 
trochę odbiegliśmy od tematu. 
Tak, początkiem mojej przygody 
z poezją, która trwa do dziś, był 
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Radośnie i sportowo 

11 września 2016 roku 
gorące niedzielne 
popołudnie, mieszkańcy 
Bodzentyna i okolic mogli 
spędzić na Rynku Górnym 
w Bodzentynie, gdzie 
zorganizowano festyn 
rodzinny „Powitanie roku 
szkolnego”. 

Organizatorami festynu byli: 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
i Turystyki, Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna oraz Stowarzysze-
nie Biegacz Świętokrzyski. O dobrą 
zabawę dla najmłodszych i rodzi-
ców zadbali wspaniali animatorzy 
z agencji artystycznej - Patigo.

Dzieci chętnie uczestniczyły 
w zabawach oraz konkursach za 
co otrzymywały różnego rodzaju 
upominki. Najmłodsi radośnie ba-
wili się również na dmuchanej zjeż-
dżalni oraz w basenie z piłeczkami. 
Wspólne zabawy umilały słodko-

ści, wręczone wszystkim dzieciom 
przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Bodzentyn Dariusza Skibę.

Ważnym punktem festynu były 
biegi dla najmłodszych, organizo-
wane w ramach projektu „O ząbki 
dbamy, w zawodach biegamy”. 
Biegi odbyły się w różnych kate-
goriach wiekowych, dzieciaki dziel-
nie pokonały wyznaczony dystans 
i z uśmiechem na twarzy przekro-
czyły linię mety. Wszyscy uczest-
nicy biegów otrzymali od organi-
zatorów szczoteczki oraz pasty do 
zębów a zwycięzcy za I,II i III miej-
sce otrzymali dodatkowo maskotki 
Angry Birds.

Na scenie zaprezentowali się 
również wicemistrzowie Polski 
w Dwuboju Obronnym: Anna Pan-
kowska, Joanna Jankowicz, Ange-
lika Wasik, Ernest Niemaszewski, 
Adam Pocheć i Dominik Rubinkie-
wicz, którzy na co dzień uczą się 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 1 w Bodzentynie. Zapre-
zentowali trofea zdobyte w rywa-
lizacji na szczeblu ogólnopolskim.  
II miejsce dziewcząt, I miejsce 
chłopców w marszobiegu bojo-
wym, II miejsce chłopców w po-
jedynku strzeleckim, Mistrzostwo 
Polski w kategorii chłopców oraz 
III miejsce w kraju w kategorii dziew-
cząt, co dało reprezentacji Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 1 w Bodzentynie, zawodnikom 
ULKS „Jodła” Bodzentyn II miejsce 
w kraju. Wszystkim zawodnikom 
oraz trenerom drużyny; pani Mag-
dalenie Tusień-Kuzka i Marcinowi 
Lesiszowi serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Niedzielne popołudnie upłynęło 
milusińskim w klimacie aktywnej, 
sportowej i radosnej zabawy.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za przybycie 
i udział w festynie.

/MGCKiT/

29 września 2016 roku 
obchodziliśmy Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania, 
który został ustanowiony 
przez Polską Izbę Książki  
w 2001 roku.

W Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Leśnej zarówno uczniowie 
jak i nauczyciele włączyli się do 
tej ogólnopolskiej akcji. W czasie 
przerw, między lekcjami uczniowie 
słuchali czytanych bajek z nasze-
go dzieciństwa przez nauczycielki 
szkoły: Aleksandrę Mendak, Elż-
bietę Stefańczyk, Annę Maciejską 

oraz Barbarę Czernikiewicz. 
Celem akcji było promowanie 

głośnego czytania, dzięki któremu 
dziecko uczy się słuchać, ćwiczy 
koncentrację, rozwija wyobraźnię, 
a także wyrabia nawyk czytania. 

Dobra literatura ukazuje warto-
ści moralne i dobre wzorce zacho-
wania, a wspólne czytanie może 
być bardzo istotne w wychowaniu 
dziecka. 

Elżbieta Stefańczyk

Cała szkoła głośno czyta
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rok 1972.
GzB: - Jaką tematykę po-

dejmuje Pan w wierszach?
DPJ: - Każdy z twórców, 

obojętnie jaką dziedzinę sztuki 
uprawia, ma ulubione tematy, 
w których się wyraża. Moim jest 
przyroda. Bardzo trudno napi-
sać o niej dobry wiersz. A jesz-
cze trudniej dotrzeć do jej jądra, 
wnętrza, istoty. Jednak warto 
próbować. Czasem się to uda-
je, czasem nie, bo natura jest 
jak wiersz, jak poezja, jak ko-
bieta niezgłębiona, nieskończo-
na, inspirująca i unicestwiająca 
zarazem. Opisywanie jej jest 
niekończącym się poematem. 
Zmieniają się pory roku, barwy, 
odcienie, rytmy, rymy, melodyj-
ność, a ona trwa, kusi, wabi, 
nęci.

GzB: - Do kogo Pana wier-
sze są adresowane?

MW: - Swoje wiersze sta-
ram się adresować do każdego 
czytelnika, który bez względu 
na płeć i wiek po nie sięgnie. 
Aczkolwiek opisuję i swoje prze-
życia, szczególnie wtedy, gdy 
samotność doskwiera, jak pień-
kowi siekiera, gdy dusza łaknie 
obecności drugiego, bliskiego, 
życzliwego człowieka, którego 
nie ma. Cóż wtedy pozosta-
je? Pozostaje rozmowa, prosta 
i brutalna czasem, rozmowa 
z samym sobą, rozmowa z du-
szą. Nigdy nie piszę udziwnio-
nym, trudnym do zrozumienia 
językiem, tylko po to, aby po-
pisać się erudycją, wiedzą, czy 
znajomością jakichś tam wiel-
kich słów, które niewielu zrozu-
mie. Staram się pisać w sposób 
prosty, łatwy i przyjemny, tj. 
taki, aby każdy znalazł coś dla 
siebie. I jeśli w tomiku znajdzie 
się chociaż jeden wiersz, który 
mu się spodoba, który polubi, to 
uważam, że warto było podjąć 
trud i napisać taki wierszyk. 

GzB: - Jak ludzie odbierają 
Pana wiersze?

MW: - Wszystko zależy od 
wrażliwości człowieka. Nie 
chciałbym jej tutaj stopniować, 
ale zdarza się, że ludzie o go-
łębich sercach, wrażliwszych od 
mojego, znajdują w wierszach 
to, czego nie miałem na myśli 
podczas ich pisania. I na tym 
polega prawdziwa magia poezji: 
zasiać w duszy czytelnika zia-
renko wrażliwości, czułości, do-
broci i pokory, które prowadzi go 

w inny, lepszy i piękniejszy świat 
od tego, który proponuje poeta. 

GzB: - Panie Mirosławie, 
skąd czerpie Pan inspiracje 
do swoich wierszy?

MW: - Inspiruje mnie przy-
roda, człowiek, lektura, obraz, 
fotografia, piękno. Ktoś powie, 
że Bóg też może być inspira-
cją. I będzie miał rację. Bo jest. 
Ale wydaje mi się, że w tym 
wszystkim gubimy jedną rzecz. 
Bo czymże jest Bóg? Jedni wy-
obrażają Go sobie jako dziadka 
z siwą brodą, który za dobre 
wynagradza, a za złe karze. Dla 
drugich będzie stwórcą człowie-
ka, piekła i nieba i tak dalej. A ja 
uważam, że nie do końca. Dla 
mnie Bóg nie jest osobą, która 
tego dokonała. Jest słońcem, 
siłą, energią, mocą, jest obło-
kiem, lipą, skowronkiem, kwiat-
kiem, krową, dębem, zegarem, 
pszczołą, pchłą, trawą, książką, 
drogą, domem, radością, pod-
łością, a zarazem codziennym 
budzeniem się, udawaniem na 
spoczynek, jest kochaniem, 
cierpieniem, miłością, zdradą 
itd. Poecie pozostaje to jedynie 
opisać.

GzB: - Nawiązując do na-
tchnienia, do tej weny. Czy 
ona łatwo przychodzi?

MW: - Wena nie tyle przy-
chodzi, co tkwi w duszy 
człowieka. Trzeba ją tylko 
z pokorą, i z uśmiechem 
obudzić. A ona już sobie 
znajdzie furteczkę, którą 
cichuteńko otworzy i po-
przez pióro, długopis, bądź 
klawiaturę spłynie na papier, 
przybierając najfrywol-

niejszą, często filuterną postać. 
Dlatego twórzmy, tęsknijmy, 
cierpmy, zdradzajmy, kochajmy 
i zbawiajmy naszą samotność, 
nasze dusze, bez względu na 
to, co ludzie powiedzą.

GzB: - Czy są w planie ko-
lejne tomiki poezji?

MW: - Aktualnie pracuję nad 
kolejnym. Pisanie to nałóg, nar-
kotyk powiedziałbym. Jak się 
raz spróbuje, odwrotu nie ma. 
Tylko diabli wiedzą, czy warto? 
Bo może się skończyć tragicz-
nie. Weźmy na ten przykład An-
drzeja Bursę, Rafała Wojaczka, 
Ryszarda Milczewskiego-Bru-
no, czy Edwarda Stachurę, który 
zapewniał, że warto, jeszcze jak 
warto! Wszyscy umarli śmier-
cią, jak każda śmierć, tragiczną. 
Cóż, ludzie nadwrażliwi mają 
problemy z egzystencją. Ja 
też mam (!), ale mnie, w prze-
ciwieństwie do wymienionych, 
zahartował las. I wydaje mi się, 
że dzięki poezji jestem silny, że 
twardo stąpam po ziemi. A może 
się mylę? Tego do końca się nie 
wie, ale się wie, że gdy człowiek 

zostaje sam ze sobą na sam, je-
śli pożera go coś, o czym chce, 
ale nie ma komu powiedzieć, to 
wtedy słona łezka niespełnienia 
spływa mu po twarzy. Mnie też 
spływa. I wcale się nie wstydzę. 
Wracając do nowego tomiku. 
Tak jak wspomniałem, rodzi się, 
jak wszystko, w bólach. Będzie 
nosił tytuł:

Duch Puszczy Jodłowej

nad pogańskimi górami
niebo wiosenne niewinne
jodły seledynem umajone
sarenki dziewicze nie inne

los cichuteńko tu skrzypi
jak drzwi pustego mieszkania
znowu żyje samotny
w krainie sabatowania

między klekotem serca
a klekotaniem bociana
między chłystem zieleni
a rosą z rana

na drżącej baniczej kropelce
od gołoborza odbija i płynie
pomiędzy nieskończeniem
a nadzieją która mija

GzB: - Dziękuję bardzo za 
rozmowę.

MW: - Dziękuję. I zapraszam 
na łyk poezji do Podgórza, do 
Naszej Puszczy. Zapewniam, 
że pod wielkim, zielonym da-
chem dla każdego wystarczy 
miejsca.

/EŚ/

Duch Puszczy Jodłowej 
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Festiwal pieczonego ziemniaka we wsi Wiącka 
10 września 2016 roku, 
nad wsią Wiącka unosiły 
się aromat pieczonych 
ziemniaków i dźwięki 
muzyki. To znak, że 
w sołectwie już po raz 
drugi zorganizowane 
zostało Święto Ziemniaka.

Tegoroczną imprezę objęli 
swym patronatem: Burmistrz 
MiG Bodzentyn Dariusz Ski-
ba, Miejsko–Gminne Centrum 
Kultury i Turystyki w Bodzenty-
nie, Radna Gminy Bodzentyn 
Jadwiga Dulęba, Rada Sołec-
ka, Sołtys Wsi Wiącka Mariusz 
Matla.

Przybyłym gościom smako-
wały nie tylko przygotowane 
ziemniaki, ale również smako-
łyki podawane przez gospody-
nie wiejskie i kiełbaski z grilla, 
do których ustawiała się długa 
kolejka. Całe święto uświetniały 
artystyczne pokazy, przygoto-
wane przez twórców ludowych 
z naszej gminy. Głośne śpiewy 
od samego początku zachęcały 
przybyłych do wspólnego bie-

siadowania w to piękne, sobot-
nie popołudnie.

Nie zabrakło atrakcji dla naj-
młodszych. W przygotowanym 
specjalnie dla nich miejscu, 

dzieci mogły tworzyć ludzi-
ki i zwierzątka oraz malować 
buzie w fantastyczne wzory. 
Pomysłowość i  umiejętności 
uczestników warsztatów oraz 

oryginalność wykonywanych 
przez nich prac zaskakiwały 
wszystkich.

/DZ/

Obchody Roku Szermentowskiego
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Bodzentynie 
ustanowił rok szkolny 
2016/2017, „Rokiem 
Szermentowskiego”, 
ponieważ 6 września 
2016 r. minęła okrągła, 
140. rocznica śmierci 
malarza - patrona Liceum 
Ogólnokształcącego. 

Obchody zainaugurowano 
lekcją „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie ”, zapoznającą z ma-
larstwem artysty. Została ona 
przeprowadzona przez pracow-
ników Muzeum Narodowego 
w Kielcach.

6 i 7 września grupa około 80 
uczniów ZSP nr 1 i delegacja 
uczniów Gimnazjum im. J. Piw-
nika Ponurego, uczestniczyły 

w wycieczce do Muzeum Na-
rodowego w Kielcach. Najpierw 
wzięto udział w zajęciach  edu-
kacyjnych na temat twórczości 
Józefa Szermentowskiego. Lek-
cja odbyła się w sali, w której 
zgromadzono obrazy malarza 
i jego mecenasa – Franciszka 
Kostrzewskiego. Prowadząca 
przedstawiała postać artysty 
jako prekursora realizmu i mi-

łośnika ziemi świętokrzyskiej, 
a następnie wspólnie ze zwie-
dzającymi dokonała analizy 
obrazu zatytułowanego „Widok 
Sandomierza od strony Wisły”. 
Po zajęciach edukacyjnych 
zwiedzano wnętrza Pałacu Bi-
skupów Krakowskich z XVII w. 
oraz ogrody pałacowe.

 W pierwszym dniu wyciecz-
ki, uczniów i ich opiekunów 
zaszczycili swoją obecnością: 
Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
dzentyn Dariusz Skiba oraz 
byli dyrektorzy ZSP Nr 1 w Bo-
dzentynie:  Stanisław Rachtan 
z córką i Michał Rachtan z żoną 
Krystyną -  emerytowaną na-
uczycielką języka angielskiego.

W związku z obchodami  
„Roku Szermentowskiego” za-
planowano dalsze inicjatywy. 
Będą to między innymi: kon-
kurs wiedzy o życiu i twórczości 
malarza oraz konkurs na repro-
dukcję wybranego dzieła. Do 
udziału zapraszamy uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjów. Na uczestników czekają 
dobra zabawa i atrakcyjne na-
grody.

/ZSP/
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Turniej Piłki Nożnej 
Na boisku Orlika 
w Bodzentynie, 
w niedzielę, 25 września, 
2016 roku, odbył się 
Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Miasta 
Bodzentyn, w którym 
wzięło udział sześć 
zespołów z naszej gminy. 

Na murawie zmierzyło się 
około 50 zawodników, w wieku 
od 16 do 35 lat. Każdy zespół 
rozgrywał mecz trwający 13 
minut. 

Organizatorami turnieju był 
Urząd Miasta i Gminy Bodzen-
tyn oraz portal e-Bodzentyn.pl. 

Zwycięskie zespoły odebrały 
puchary ufundowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Bo-
dzentyn. Dodatkowo puchar 
„Dla Najlepszego Bramkarza 
za udział w Turnieju o Puchar 
Miasta Bodzentyn” otrzymał 
Daniel Biskup, a puchar „Dla 
Najlepszego Zawodnika za 
udział w Turnieju o Puchar 
Miasta Bodzentyn” dostał 
Szymon Michta. Obaj Pano-
wie  to przedstawiciele zwycię-
skiej drużyny e-Bodzentyn.

Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy za udział w rozgryw-
kach i wspólną zabawę. Jako 
organizatorzy mamy nadzieję, 

że ten ciekawy i jakże udany 
turniej, zaowocuje większym 
zainteresowaniem zawodami 

tego typu na bodzentyńskim 
Orliku. 

/EŚ/

Wicemistrostwo Polski wywalczone 
przez uczniów Bodzentyńskiego liceum

9 września grupa 
młodzieży z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Bodzentynie wyruszyła 
na Ogólnopolskie Zawody 
w Dwuboju Obronnym 
rozgrywane w Bydgoszczy. 
Mimo zmęczenia podróżą, 
zawodnicy znaleźli siły 
na popołudniowy trening 
kontrolny, przeprowadzony 
na bydgoskiej strzelnicy. 
W tym roku postanowili 
zostawić w siedzibie Ligi 
Obrony Kraju w Kielcach 
wieloletnią, wysłużoną już 
broń sportową i skorzystać  
z karabinków Gospodarzy 
zawodów.  

10 września, wspólnie z tre-
nerami p. Marcinem Lesiszem 
oraz p. Magdaleną Tusień-Kuz-
ką udali się na poligon wojskowy, 
gdzie miały zostać przeprowa-
dzone zawody w konkurencjach 
marszobiegu bojowego oraz po-
jedynku strzeleckiego. 

Do rywalizacji stanęło aż 14 
województw z całej Polski. Naj-
lepsi z najlepszych,  wybrani 
w eliminacjach wojewódzkich, 
przejechali setki kilometrów, by 
tego dnia zmierzyć się w biegu 
terenowym, strzelaniu do opa-
dających tarcz i w rzucie grana-
tem. Doskonałe przygotowanie 
kondycyjne, jakie zaprezento-

wali uczniowie szkoły i klubu 
ULKS „Jodła” Bodzentyn, wzbu-
dziło ogromny podziw wśród ob-
serwatorów rywalizacji sporto-
wych. W marszobiegu bojowym 
dziewcząt najlepsza okazała się 
Anna Pankowska, która zajęła 
IV miejsce w kraju. W pierwszej 
dziesiątce uplasowała się naj-
młodsza zawodniczka drużyny 
– Joanna Jankowicz, której od-
ległość rzutu granatem zrobiła 
ogromne wrażenie na sędziach. 
Filarem damskiej drużyny była 
również Angelika Wasik – do-
świadczona zawodniczka z lat 
ubiegłych, która okazała się nie-
zawodna w konkurencji poje-
dynków strzeleckich. Drużyno-
wo dziewczęta zajęły II miejsce 
w kraju w konkurencji marszo-
biegu bojowego, natomiast 
w pojedynku strzeleckim  upla-

sowały się w połowie stawki. 
Prawdziwe mistrzostwo po-

kazali chłopcy. Ernest Niema-
szewski został Mistrzem Polski 
w marszobiegu bojowym, Adam 
Pocheć stanął na III miejscu po-
dium, a tuż za nim ze stratą za-
ledwie 2 sekund uplasował się 
Dominik Rubinkiewicz. Mimo, iż 
każdy z chłopców biegał 2-3 run-
dy karne po nietrafnym strzale, 
to forma fizyczna ukształtowana 
podczas wielokrotnych udziałów 
w biegach długodystansowych, 
które w ostatnim czasie stały 
się wizytówką szkoły, pokaza-
ła, że w tej konkurencji żadne 
z województw nie dorówna 
świętokrzyskiemu.  Dzięki temu 
drużyna chłopców zajęła I miej-
sce w konkurencji marszobiegu 
bojowego. Pojedynki strzelec-
kie w wykonaniu mistrzów po-

twierdziły jedynie wysoką formę 
i poziom wyszkolenia zespołu. 
Zaledwie jeden przegrany poje-
dynek dał drużynie chłopców II 
miejsce w kraju.

Mimo ogromnych tradycji 
i sukcesów w tej dyscyplinie 
sportu, szkoła od dwóch lat nie 
posiada strzelnicy na broń palną 
oraz magazynu broni. Maleńkim 
krokiem było uzyskanie upraw-
nień instruktorskich ze strze-
lectwa sportowego oraz pozwo-
lenia na dysponowanie bronią 
i amunicją przez nauczycieli 
wychowania fizycznego szko-
ły, którzy na co dzień pracują 
z młodzieżą, jak również utwo-
rzenie pneumatycznej strzelnicy 
sportowej w jednej z sal lekcyj-
nych.  Sześciostanowiskowa 
strzelnica cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród 
uczniów i pozwala kształcić 
podstawowe umiejętności zwią-
zane z nauką strzelania wśród 
uczniów klas o profilu policyjno
-prawnym oraz służy treningom 
dla uczniowskiego klubu sporto-
wego. Czekając na odbudowę 
otwartej strzelnicy, która kiedyś 
mieściła się przy szkole wierzy-
my, że Wicemistrzostwo Polski 
które zdobyli uczniowie małego, 
bodzentyńskiego ogólniaka to 
przedsmak wymarzonego zwy-
cięstwa w przyszłym roku.

/Magdalena Tusień-Kuzka/
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Dożynki to uroczystość 
wieńcząca czas żniw. Należy 
podziękować Panu Bogu za 
zebrane plony i uwić wieniec. 
Dlatego też młode duchem 
babcie ze Śniadki Drugiej po 
raz kolejny w swoim życiu, 
zachowując tradycję podjęły 
się tego dzieła. 

Odłożyły swoje liczne obo-
wiązki domowe, bo dzieci prze-
cież pracują zawodowo, a tu trze-
ba wnuków dopilnować, mężowi 

dogodzić, o dom i gospodarstwo 
zadbać.

Wybrałyśmy na miejsce prac 
stary drewniany dom, który po-
wstał w latach 30-tych ubiegłego 
wieku. Najpierw odbyło się zebra-
nie, na którym wybrałyśmy projekt 
i omówiłyśmy szczegóły przed-
sięwzięcia. Następnie panowie 
z sąsiedztwa przygotowali szkielet 
wieńca, a panie – materiał: zbo-
ża, trawy, nasiona i kwiaty. Przez 
kilka popołudniowych godzin wiły-
śmy wieniec. Trzeba było wybrać 

piękne kłosy, odpowiednio je uło-
żyć, przybrać kwiatami, przebrać 
nasiona i nakleić je. Starałyśmy 
się wykonać to, jak najlepiej po-
trafimy, bacznie przyglądając się 
i doradzając sobie nawzajem. 
Przy tym rozmawiałyśmy, wspomi-
nałyśmy dziecięce i młodzieńcze 
lata, bo wszystkie wychowałyśmy 
się w takich małych, drewnianych 
domach. Przy herbatce i szarlot-
ce podziwiałyśmy pomysłowość 
i zaradność naszych mam i babć. 
Wicie wieńca sprawiło nam radość 

bycia razem.
Wieniec jest prosty, ale nasz. 

Najpierw obejrzały go wnuczęta, 
potem obśpiewały Świętokrzyskie 
Jodły na gminnych dożynkach 
w Psarach, a 1 września był ofia-
rowany podczas Mszy Świętej 
Odpustowej na Świętego Idziego 
Opata w Tarczku.

Pani Wanda Grzejszczyk, przy 
tej okazji wyrecytowała wiersz 
własnego autorstwa. Znajduje się 
w ramce obok.

Elżbieta Wrona

Wieniec Dożynkowy - sztuka tradycji

„Na Wniebowzięcie zakończone żnięcie”

Dzięki Ci składamy Wszechmogący Boże
za zebrane z pola to życiodajne zboże.
Symbol tego zboża w wieńcu przynosimy,
błogosław naszej pracy serdecznie prosimy.
Bo Ty jesteś Panem powszedniego chleba
i wiesz, że do życia ludziom go potrzeba.
Pełną radość z plonów w kościele wyrażamy
jako dar życia dziś na ołtarzu składamy.
Z Twej woli rolnicy pola ziarnem obsiewali,
z Twej też nadzieję w plonach pokładali.
Dar plonów od Stwórcy ziemskiego pochodzi
i na tej ziemi z pracy ludzkiej się rodzi.
Wieniec przyniesiony na ołtarz w podzięce,
uplotły niezawodne nigdy rolników ręce.
Jakaż to łaska Boża im do pracy przyświeca,
wszak daje im siły i do pracy wznieca.
Każdy z nas rozumie ile sił potrzeba
by z zasianych ziaren doczekać się chleba.
A chleb, który wyjdzie z tej rolnika pracy
będą spożywać godnie wszyscy rodacy.
Niechaj fakt ten wspólną modlitwą
będzie potwierdzony,
wszyscy dziękujemy dziś Bogu
za tegoroczne plony.

Ponad 480 000 złotych na zajęcia 
edukacyjne i pomoce naukowe w 
ramach projektu realizowanego przez 
naszą Gminę w partnerstwie z Fundacją 
Centrum Europy Lokalnej.

Projekt „Gimnazjum w Bodzentynie – szkoła 
z pasją” jest współfinansowany przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Działanie 8. 3 – Zwiększenie dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjal-
nego. Poddziałanie 8.3.4 – Rozwój szkolnictwa 
ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji 
kluczowych. Okres realizacji projektu przewidzia-
ny jest od 01.10.2016 r. do 30.06.2018 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kom-
petencji kluczowych oraz rozwój nauczania opar-
tego o eksperyment i narzędzia TIK wśród 120 

uczniów. Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponu-
rego” w Bodzentynie, poprzez odbycie zajęć ma-
tematycznych, językowych, przyrodniczych, ICT 
i umiejętności uczenia się oraz przez uzupełnienie 
kwalifikacji zawodowych przez 12 nauczycieli w za-
kresie stosowania technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych na lekcjach do końca czerwca 2018 r.

Do projektu zakwalifikowano te gimnazja, 
których uczniowie uzyskali wyniki z egzaminów 
gimnazjalnych w 2015 r. na poziomie niższym niż 
średnia dla województwa świętokrzyskiego. Do 
I edycji realizacji projektu zaproszono 60 uczniów 
gimnazjum.

Wsparcie dla uczniów obejmuje:
1. Budowanie kompetencji kluczowych z mate-

matyki i angielskiego:
• Przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego
• Przeprowadzenie zajęć z matematyki
2. Wzmacnianie kompetencji kluczowych nie-

zbędnych na rynku pracy:
• Podniesie przez uczniów kompetencje ICT po-

przez odbycie kursu ECDL BASE
• Odbycie warsztatów z umiejętności uczenia 

się
• Wsparcie uczniów w postaci indywidualnego 

doradztwa edukacyjno-zawodowego
3. Nauczanie eksperymentalne przedmiotów 

przyrodniczych:
• Przeprowadzenie zajęć eksperymentalnych 

z poszczególnych bloków przyrodniczych
• Przeprowadzenie warsztatów „Kosmiczna fi-

zyka”
• Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w W-wie
• Wyjazd do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie
Dodatkowo w ramach projektu przewidziane 

jest wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej, 
chemicznej, geograficznej, biologicznej w pomo-
ce i sprzęt informatyczny, a także zakup pomocy 
dydaktycznych i sprzętu informatycznego do zajęć 
z matematyki i j. angielskiego.

Kwota dofinansowania to 480885,30 zł.
/JW/

Dofinansowanie dla Gimnazjum z Bodzentyna
Zd

ję
ci

e:
 A

rc
hi

w
um

 p
ry

w
at

ne



13BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN ROK VIII NR 9-10 (50-51)głos z Bodzentyna

Zd
ję

ci
e:

 ?
??

Zd
ję

ci
e:

 U
M

iG
 B

od
ze

nt
yn

Uroczyste poświęcenie „Dziennego 
Domu Pobytu dla Osób Starszych”

W dniu 8 października, 2016 
roku odbyło się uroczyste 
otwarcie Dziennego Domu 
Pobytu dla Osób Starszych, 
położonego przy ul. Św. 
Ducha w Bodzentynie.

W uroczystości wzięli udział: 
Jego Ekscelencja Biskup Jan 
Piotrowski, duszpasterze: ks. dr 
Leszek Sikorski proboszcz tutej-
szej parafii, ks. Rafał Gudwań-
ski, sekretarz Miasta i Gminy 
Bodzentyn Pan Wojciech Fur-
manek, Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Bodzentyna Pan Ste-
fan Rachtan oraz przedstawicie-
le jednostek podległych gminie 
jak również wszyscy, którym leży 
na sercu los bodzentyńskich se-
niorów.

Podczas uroczystości Biskup 
Jan Piotrowski w swoim prze-
mówieniu mówił o szacunku dla 
osób starszych i potrzebie nie-

sienia im pomocy. W dalszej czę-
ści programu nastąpiło poświę-
cenie obiektu. Następnie głos 
zabrał sekretarz Miasta i Gminy 
Pan Wojciech Furmanek, który 
podziękował ks. proboszczowi 
za owocną współpracę oraz za 
inicjatywę utworzenia Dzienne-

go Domu Pobytu dla Osób Star-
szych.

Dzienny Dom Pobytu dla 
Osób Starszych to miejsce, 
w którym seniorzy otrzymują 
wsparcie i pomoc. W ramach 
zajęć grupowych prowadzone są 
warsztaty, prelekcje oraz zajęcia 

integracyjne.
Placówka została utworzona 

z myślą o podtrzymywaniu kon-
dycji psychicznej i zwalczaniu 
poczucia osamotnienia u przed-
stawicieli najstarszej grupy na-
szej społeczności.

/Anna Kiljan/

Gmina Bodzentyn na Kongresie Turystyki Polskiej
Od wielu miesięcy trwały 
starania organizacyjne, 
mające za zadanie 
skupić w jednym miejscu 
przedstawicieli wszystkich 
branż, powiązanych 
z szeroko rozumianą 
turystyką. Zamierzenie 
to udało się zrealizować 
w tym roku w Świdnicy. To 
dolnośląskie miasto będące 
stolicą dawnego księstwa 
świdnicko-jaworskiego, 
które obecnie zachwyca 
turystów swą niemal 
osiemsetletnią historią, 
przez trzy dni było centrum 
turystycznym Polski. 

Uczestnicy Kongresu mieli 
możliwość wzięcia udziału w pię-
ciu panelach tematycznych: „In-
terwencjonizm państwa: prawne 
i finansowe instrumenty pośred-
niego i bezpośredniego wsparcia 
przedsiębiorczości w turystyce”, 
„Zarządzanie promocją turystycz-
ną. W jaki sposób zwiększyć 
zdolność finansową kraju i miejsc 
docelowych na rzecz komunikacji 
marketingowej? Jak budować in-
stytucjonalnie markę kraju? Gra-

nice pomocy publicznej. Wspar-
cie przedsiębiorców w działaniach 
promocyjnych – partnerstwo 
a konieczność? Czy system POT
-ROT-LOT wymaga ewolucji? Czy 
dzielić zadania promocji wizerun-
kowej i produktowej”, „Samorząd 
gospodarczy – rola i zadania 
w rozwoju turystyki”, „Rozwój tu-
rystyki w Polsce w perspektywie 
2030”, „Miejsce samorządu i jego 
zadania w przestrzeni turystycz-
nej”. 

Gmina Bodzentyn, uważana za 

typowo turystyczny obszar, repre-
zentowana była przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Bodzentyn Dariu-
sza Skibę. Podczas panelowych 
dyskusji i panelu podsumowu-
jącego przedstawiliśmy własne 
spostrzeżenia dotyczące poprawy 
stanu turystyki, jej rozwoju, wpro-
wadzenia rozwiązań prawnych, 
które wsparły by jej wzrost i pro-
mocję. W czasie rozmów z więk-
szością uczestników Kongresu 
na pierwszy plan wysuwały się 
tematy należytego zagospoda-

rowania terenu pod kątem infra-
struktury turystycznej i rekreacyj-
nej. Zauważono również problem 
mnogości instytucji turystycznych, 
często o zbliżonych kompeten-
cjach i zakresach działalności 
co według wielu przedstawicieli 
branży powoduje rozdrobnienie 
działań, czyniąc je niespójnymi. 
W czasie licznych rozmów mieli-
śmy również możliwość zarekla-
mowania naszej gminy i obszaru 
Gór Świętokrzyskich. 

/Marcin Sikorski/
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7 października odbył 
się wieczór literacki 
z Krzysztofem Nawrotem, 
wywodzącym się 
z Bodzentyna pisarzem 
(autorem ponad 300 
opowiadań), scenarzystą, 
twórcą spektakli 
teatralnych. Ostatnie 
zbiory opowiadań noszą 
tytuły: „Portrety ze słów” 
i „Co widać w ciemności”. 

Podczas spotkania usłysze-
liśmy kilka ciekawych, recyto-
wanych przez autora tekstów, 
wśród których znalazły się 
również opowiadania związane 
z Bodzentynem. Panu Krzysz-
tofowi Nawrotowi towarzyszył 
znany muzyk, karykaturzysta 
i malarz kielecki - Kazimierz Ko-
łomyja-Run, który grając na gi-
tarze prezentował znane utwory 
klasyczne.

Podczas spotkania wspo-
minaliśmy mamę p. Krzysztofa 
- Adelę Nawrotową, która była 
pierwszą społecznie pracującą 
bibliotekarką w naszej bibliotece.

Miejsko-Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Bodzentynie, 
w 2017 roku obchodzić będzie 
70-lecie swojego powstania 
i w związku z tym, aby uho-
norować szlachetną postawę, 
poświęcenie oraz stosunek do 
książki i czytelnictwa pani Ade-
li, obecna kierownik biblioteki –  
p. Marta Janicka zapropono-
wała aby bodzentyńskiej biblio-
tece nadać imię Adeli Nawroto-
wej. Propozycja ta spotkała się 

z wielką przychylnością.
Krzysztof Nawrot tak wspo-

mina swoją matkę: „…Matka po 
wojnie zaczęła prowadzić miej-
ską bibliotekę. Przychodziły tam 
często także inne dzieci i tam 
były czytane i deklamowane naj-
piękniejsze teksty. To matce za-
wdzięczam, że mój patriotyzm 
jest pełen humanizmu, że nie 
jest on roszczeniowy i budowa-
ny na nienawiści do innych…”

„…W mojej dziecięcej pa-
mięci pozostał także obrazek, 
którego zrazu nie mogłem zro-
zumieć. Otóż matka, przez kilka 
kolejnych wieczorów niszczyła 
książki w bibliotece. Darła je na 
pół, płakała i rzucała na podło-
gę. Potem ładowała do worka 
i te podarte książki trafiały do 
pieca w kotłowni. Ale przy tym, 
każdego ciemnego wieczoru, 
mój stary dziecięcy wózek był 
wypełniony po brzegi innymi 
książkami. I te książki ukrad-
kiem zawoziliśmy do domu. 
Książki zapełniły całe nasze 
skromne mieszkanie, zajmu-
jąc miejsce również pod moim 
dziecięcym łóżeczkiem. W ten 
sposób matka ocaliła dla swo-
ich uczniów księgozbiór, który 
według specjalnej listy ustalonej 
przez ówczesne komunistyczne 
władze oświatowe, musiał być 
zniszczony w całej Polsce…”

Organizatorami wieczoru lite-
rackiego byli: Burmistrz Miasta 
i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko
-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Bodzentynie.

/MGBP w Bodzentynie/
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Dzień Edukacji 
Narodowej

„Najcenniejszym 
i najtrwalszym podarunkiem 
jaki można dać dziecku – 
jest wykształcenie.”

Arystoteles

Święto Edukacji Narodo-
wej jest obchodzone co roku 
przez nauczycieli, pedagogów 
i wychowawców. Data 14 paź-
dziernika upamiętnia powstanie 
Komisji Edukacji Narodowej 
w 1773 roku. 

Tego dnia świętujemy w Pol-
sce Dzień Edukacji Narodowej, 
w szkole popularnie nazywany 
Dniem Nauczyciela. Jest on 
powszechnie obchodzony we 

wszystkich instytucjach związa-
nych z oświatą.

Uczniowie bardzo lubią ten 
dzień... jak wiemy nie ma wów-
czas lekcji, więc jest okazja do 
odpoczynku i zabawy. Ale nie 
tylko. To przede wszystkim czas 
aby dostrzec wagę zawodu na-
uczyciela i okazać szacunek 
swoim wychowawcom, podzię-
kować za ich pracę, poświę-
cenie, zaangażowanie i trud 
codziennie wkładany w kształ-
cenie nowych pokoleń. 

Dzień ten, jest miły i potrzeb-
ny. Pamiętajmy jednak aby nie 
tylko 14 października doceniać 
pedagogów, lecz myśleć o nich 
ciepło przez cały rok.

Wieczór literacki  
z Krzysztofem Nawrotem

Drodzy Nauczyciele, 
Pracownicy Oświaty, 

z okazji Waszego Święta kierujemy do 
Was najlepsze życzenia wszelkiej pomyśl-
ności, zadowolenia z wykonywanej pracy, 
wielu sukcesów zawodowych oraz przede 
wszystkim wytrwałości w pokonywaniu 
codziennych trudności. 

Wasze Święto jest szczególną okazją, by 
serdecznie podziękować Wam za przekazy-
wanie młodemu pokoleniu najcenniejszego 
daru jakim jest niewyczerpane bogactwo 
wiedzy oraz za wskazywanie im autentycz-
nych wartości życia, nauki tolerancji, sza-
cunku i zrozumienia dla każdego człowieka. 

Dariusz Skiba 
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Andrzej Jarosiński
Zastępca Burmistrza

Wojciech Kózka
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Już po raz drugi Szkoła 
Podstawowa im. Stefana 
Żeromskiego w Psarach 
Starej Wsi obchodziła swoje 
święto. W tym roku Dzień 
Patrona został połączony ze 
Świętem Komisji Edukacji 
Narodowej. 

Uroczystość miała miejsce 16 
października, 2016 r. Wśród za-
proszonych gości byli: Burmistrz 
MiG Bodzentyn Dariusz Skiba, 
historyk dr hab. prof UJK Urszula 
Oettingen, członkowie Rady Mia-
sta na czele z przewodniczącym 
Wojciechem Kózką, przedstawi-
ciele sołectw: Psar Starej Wsi, 
Psar Kątów i Psar Podłazów oraz 
Podgórza, nauczyciele, rodzice 
i uczniowie oraz mieszkańcy Psar.

Po odśpiewaniu hymnu, dy-
rektor szkoły Jerzy Wójcik powitał 
uczestników uroczystości, a na-

stępnie oddał głos gościom. Mo-
gliśmy m.in. usłyszeć z ust dr hab. 
prof. Urszuli  Oettingen o znacze-
niu miejsc pamięci narodowej. 
Wpisują się do nich także Psary 
osobą pisarza Stefana Żerom-
skiego, który w latach 1873-1874 
uczęszczał do tutejszej szkoły.

Po wystąpieniach gości ucznio-
wie szkoły przedstawili program 
artystyczny pod tytułem „Ziemia 
mojej duszy”, przygotowany pod 
kierunkiem Marty Borek-Cho-
lewy. Na tle jesiennej dekoracji 

dzieci zaprezentowały sylwetkę 
Żeromskiego jako piewcy ziemi 
świętokrzyskiej. Mogliśmy także 
przenieść się w czasie do wiej-
skiej szkółki z końca XIX wieku 
i do gimnazjum klerykowskiego, 
do których uczęszczał bohater 
powieści „Syzyfowe prace” Marcin 
Borowicz. W jego losach dostrze-
gamy dzieje samego pisarza Ste-
fana Żeromskiego. W dalszej czę-
ści programu uczniowie wyrazili 
też wdzięczność swoim nauczy-
cielom za dar edukacji w pięknej 

recytacji wierszy.
Kolejnym punktem uroczy-

stości był przemarsz pocztu 
sztandarowego, gości, uczniów 
i mieszkańców pod obelisk Ste-
fana Żeromskiego oraz złożenie 
wiązanki kwiatów.

Uroczystość  zakończyła się 
poczęstunkiem i wspólną zabawą 
wszystkich przybyłych na tego-
roczne obchody Święta Patrona. 
Ten dzień długo pozostanie w na-
szej pamięci.

/Marta Borek-Cholewa/

WYDAWCA: Miasto i Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.
ADRES REDAKCJI: „Głos z Bodzentyna”, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, tel. 48(41) 31-15-010. 
Redaktor naczelny - Ewa Ślęczek, ewa.sleczek@bodzentyn.pl, Korekta: Anna Dyk-Bober
Szata graficzna skład i druk: ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04, www.artserwis.info. Nakład - 1700 egz.
Zdjęcia, artykuły oraz propozycje tematów można przesyłać na adres e-mail: ewa.sleczek@bodzentyn.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnym tytułem.

Zd
ję

ci
e:

 A
rc

hi
w

um
 s

zk
oł

y

„Świętokrzyskie Jodły” i „Leśnianie” w programie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14 października, br. 
w Muzeum Okręgowym 
w Sandomierzu, odbyła 
się uroczysta gala, 
podczas której otwarto 
wystawę fotograficzną 
oraz zaprezentowano filmy 
nagrane w ramach programu 
Dziedzictwo Kulturowe - 
Priorytet: Kultura Ludowa 
i Tradycja, pn. „Ludowe 
obrzędy doroczne i rodzinne 
utrwalone w kadrach 
filmowych”.

Pomysłodawczynią i realiza-
torką projektu jest Iwona Łukaw-
ska - kustosz Muzeum Okrę-
gowego w Sandomierzu. 
W projekcie tym brały udział 
cztery zespoły, w tym dwa 
z naszej gminy. Zespół wokalny 
„Świętokrzyskie Jodły” ze Śniad-

ki przygotował i przedstawił ob-
rzęd „Zmówiny”. Przedstawienie 
to wyreżyserowała Lucyna Lip-
czyńska na podstawie scena-
riusza, który był napisany przed 
wieloma laty przez Aleksandrę 
Szafraniec i Florentynę Nowak 
z zespołu „Sieradowianie”. Ze-
spół wiernie zaprezentował daw-
ny obrzęd, oddając ówczesny 
klimat wsi świętokrzyskiej przez 
ludowe stroje, rekwizyty oraz 
gwarę. Drugim zespołem, który 
zaprezentował się z obrzędem 
„Wesele świętokrzyskie” był Ze-
spół Pieśni i Tańca „Leśnianie”. 
Obrzęd ten był prezentowany już 
na wielu scenach naszego kraju 
i zdobył uznanie na licznych prze-
glądach folklorystycznych. Filmy 
z prezentowanymi obrzędami 
nagrywano w najnowszej tech-
nologii cyfrowej Full HD, w sce-

nerii stałej wystawy etnograficz-
nej „Dawna wieś sandomierska”, 
eksponowanej w siedzibie Mu-
zeum Okręgowego w Sandomie-
rzu. Z wybranych zdjęć została 
przygotowana wystawa fotogra-
ficzna, ukazująca sceny z pre-
zentowanych obrzędów. Nagra-
nia obrzędów z kilku regionów, 
nie tylko naszego województwa, 
ale także z Janowa Lubelskie-
go (zespół „Janowiacy”) oraz 
z Baranowa Sandomierskiego 
(zespół „Lasowiaczki”) stanowią 
cenny materiał archiwalny, edu-
kacyjny i promocyjny dla placó-
wek muzealnych, grup teatralno
-obrzędowych, pedagogów oraz 
animatorów kultury ludowej co 
podkreślił w swojej wypowiedzi 
dyrektor Muzeum Okręgowego 
dr Dominik Abłamowicz. Pod-
czas uroczystej gali członkowie 

zespołów z dumą i zadowole-
niem odbierali zasłużone gratu-
lacje. Solidarnie stwierdzili, że to 
nie koniec ich przygody z kulturą 
ludową i planują dalszą pracę 
nad kolejnymi obrzędami, aby 
dziedzictwo kulturowe naszego 
regionu pozostało jak najdłużej 
zachowane w pamięci kolejnych 
pokoleń. Dyrektor Muzeum wrę-
czył nagrania filmów i z radością 
zaprosił wszystkich do kolejnej 
edycji programu. Na zakoń-
czenie uroczystej gali wystąpił 
zespół „Świętokrzyskie Jodły”, 
prezentując kilka utworów ze 
swojego szerokiego repertuaru. 
Mając tak zaangażowanych ani-
matorów kultury, jesteśmy prze-
konani, że jeszcze wiele razy 
będziemy „chwalić” ich sukcesy 
i osiągnięcia.

/MGCKiT/

Święto Patrona szkoły w Psarach 
Starej Wsi
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Ratowali Dzbaniska-Źródliska
15 października 2016 r. 
we wsi Kapkazy 
wyremontowano 
ceramiczne dzbany.

Na rozległej łące, spomiędzy  
rozbujanych na wietrze traw, 
„wychylają się” dwa ogromne, 
ceramiczne naczynia. A kiedy 
podejdziemy i zajrzymy do nich, 
znajdziemy krystaliczną wodę 
pochodzącą z bijących we-
wnątrz dzbanów źródeł. To nie-
zwykle urokliwe miejsce, od lat 
jest ulubionym celem spacerów 
wielu osób. Co roku przyjeżdża-
ją tu turyści, aby odkrywać pięk-
ną przyrodę, żywą wodę i życie 
w rytmie Natury. „Dzbaniska” we 
wsi Kapkazy podkreślają urodę 
i charakter małej ojczyzny.

Ceramiczne, metrowe dzba-
ny od kilku lat otulają źródła. 
Ukrycie nieestetycznych, beto-
nowych cembrowin i wyekspo-
nowanie ciekawego miejsca, 
było marzeniem artystki-plasty-
ka, Ewy Skowerskiej-Kosmal-
skiej, mieszkającej we wsi Kap-
kazy. „Dzbaniska” składają się 
z dwóch części: zewnętrznego 
dzbana widocznego doskonale 
na łące i wewnętrznego, ukrywa-
jącego starą, betonową cembro-
winę. Niestety, po latach okazało 

się, że ceramika, rzecz krucha, 
uległa uszkodzeniom. Dlatego 
też, autorzy tego unikatowego 
dzieła, 15 października zorga-
nizowali spotkanie remontowo
-edukacyjne. Oprócz pracy przy 
dzbanach, zaplanowano również 
spotkanie dla przybyłych przyja-
ciół oraz gości. Ekipa remonto-
wa składająca się z ochotników 
z całej okolicy (Kapkazy, Wiąc-
ka, Bodzentyn),  naprawiła i za-
bezpieczyła wewnętrzny dzban 
stojący w źródle. W późniejszym 

happeningu wzięły udział rów-
nież dzieci z Wiącki i Kapkazów, 
oraz goście przybyli aż z Łodzi 
i Zakopanego.

Organizatorzy wydarzenia, 
„Szkoła Wrażliwości” w Kapka-
zach, przygotowali dla wszyst-
kich uczestników warsztaty, za-
bawę plastyczną oraz muzyczną 
przy kominku. Wydarzenie miało 
miejsce w domu zbudowanym 
z naturalnych surowców: gliny, 
drewna, słomy. Spontaniczny 
koncert Alicji Rozborskiej uprzy-

jemniał pobyt, tak samo jak 
ziołowe napary przygotowane 
przez lokalną zielarkę. Uczest-
nicy happeningu obejrzeli film 
i zdjęcia z akcji ustawiania dzba-
nów, „Dzbaniska-Źródliska”. 
Można było też postrzelać z tra-
dycyjnego łuku.

Warto dodać iż mieszkańcy 
tych okolic uważają, że to wła-
śnie w Dzbaniskach bije serce 
Gór Świętokrzyskich i źródła lo-
kalnej tożsamości.

/EŚ/
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Dnia 6 września 2016 r. 
Zespół Pieśni i Tańca 
„Leśnianie” pojechał do 
Warszawy na specjalne 
zaproszenie posła RP.

Poseł Krystian Jarubas jesz-
cze na Jubileuszu 25-lecia Ze-
społu Pieśnie i Tańca „Leśnie-
nie” zaprosił jego członków  na 
całodzienną wycieczkę do War-
szawy. „Leśnianie” dodatkowo 
zaprosili na nią przedstawicieli 
innych zespołów folklorystycz-
nych z terenu gminy Bodzentyn 
i w ramach dobrej współpracy 
z Publiczną Szkołą Podstawo-
wą w Leśnej, uczniów klas VI. 
W początku września, wszyscy 
razem, zwiedzali stolicę. 

Wśród zaplanowanych dla 
nich atrakcji była wizyta w sej-
mie, w którym spotkali się z pa-
nem posłem Krystianem Jaru-
basem, spacer po Starówce 

i Krakowskim Przedmieściu, 
zwiedzanie podziemi w Bazy-
lice Archikatedralnej św. Jana 
Chrzciciela. Uczestnicy  wy-
cieczki mieli również okazję 
zobaczyć honorową odprawę 
warty przy Grobie Nieznane-

go Żołnierza. Podczas wizyty 
w stolicy towarzyszył im prze-
wodnik, który oprowadzając 
ich po mieście opowiadał jego 
historię.

Pani Krystyna Kuropatwa – 
kierowniczka zespołu – z uśmie-

chem i dużym zadowoleniem 
opowiadała o tym wyjeździe, 
mile wspominając zaproszenie.  
– To bardzo miłe, kiedy ktoś do-
cenia naszą twórczość i pasję.

/EŚ/

„Leśnianie” zaproszeni do stolicy przez posła
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