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Redakcja: Na wstępie serde-
czne gratulacje z okazji pono-
wnego, jednogłośnego wyboru  
i objęcia funkcji prezesa stowarzys-
zenia. Dla Pana to bardziej uznanie  
za dotychczasową pracę, czy bodziec 
na przyszłość?

Dziękuję za gratulacje. Ponowny 
wybór przyjmuję jako uznanie i doce-
nienie pracy całego zarządu stowarzy-
szenia. W takim przekonaniu utwierdza 
mnie fakt ponownego wyboru zarządu 
w dotychczasowym składzie.

Jeśli chodzi o przyszłość - tak, jest to 
bodziec, który zachęca i inspiruje do dal-
szej pracy. Wiem, że nasza praca prowad-
zi do pięknych celów, a najważniejszy  
z nich to zmiana oblicza naszych wsi, na 
lepsze w każdym wymiarze.

Zaufanie, jakim zostaliśmy obda-
rzeni zobowiązuje, dlatego dołożymy 
wszelkich starań, aby tego zaufania nie 
zawieść.

Red.: Czy jednomyślność 
członków walnego zgromadzenia 
oznacza, że środowiska z po-
szczególnych gmin wchodzących  
w skład LGD mają zbliżone potrze-
by, czy to raczej stowarzyszenie 
jest tak elastyczne, że dopasowuje 
swoją działalność do potrzeb każdej 
społeczności?

Środowiska i struktury społeczne 
w każdej z gmin wchodzących w skład  
LGD są podobne i różnią się niezna-
cznie. W zarządzie pracują osoby,  
które posiadają duże doświadczenie 
i  z n a j ą  s p e c y f i kę  s wo i c h  
środowisk, co znacznie ułatwia naszą 
pracę.

Szanujemy również odmienne 
niekiedy potrzeby poszczególnych 
grup mieszkańców i samorządów. 
Jednocześnie, staramy się tak 
prowadzić swoją działalność, aby inic-
jatorami większości przedsięwzięć byli 
mieszkańcy, organizacje czy instytucje, 
bo to oni wiedzą, co jest im niezbędne. 
My wspieramy każdą inicjatywę i pilnu-
jemy, aby były one zgodne z przyjętymi 
założeniami.

Red.: A jak układa się 
współpraca z głównymi sektorami 
tworzącymi LGD?

LGD tworzą przedstawiciele trzech 
sektorów: społecznego, publicznego 
i gospodarczego. Każdy z nich tworzy 
swoisty filar, bez którego cała organi-
zacja ległaby w gruzach. Nasze stowar-
zyszenie posiada w swoich strukturach 
mocne przedstawicielstwa wszystkich 
trzech sektorów. A o tym, że współpraca 
układa się bardzo dobrze, świadczy 
ciągle zwiększająca się liczba naszych 
członków. Każdy może do nas przystąpić 
i współdecydować o tym, co robimy.

Red.: Nie sposób nie zapytać, czy 
zatem stowarzyszenie, a raczej jego 
Zarząd, ma opracowany jakiś sposób 
(model) na dobrą współpracę?

Bardzo chciałbym poznać taki 
sposób, znaleźć jakiś wzór, do którego 
podstawiałoby się dane, a uzyskany 
wynik określałby zakres sukcesu. Nie-
stety, nie mamy takiego modelu ani 
nie znamy żadnego sposobu na dobrą 
współpracę. Po prostu jesteśmy auten-
tyczni i umiemy słuchać.

Powiem więcej. Dobra współpraca 
z poszczególnymi sektorami, duże zain-
teresowanie beneficjentów środkami 
dysponowanymi przez stowarzysze-
nie, działalność wykraczająca poza 
ramy dystrybucji środków unijnych, 
rozpoznawalność w terenie - wszystko 
to cieszy i dowodzi, że Stowarzysze-
nie ukształtowało sobie dobrą markę  
w regionie.

Red.: Czy uważa Pan, że środki 
przyznane beneficjentom w ramach 
działalności stowarzyszenia zostały 
właściwie spożytkowane?

Tak, zdecydowanie tak. Ubolewam 
jedynie nad nadmierną biurokracją,  
z którą beneficjenci naszych środków 
muszą się zderzać. Od lat lokalne grupy 
działania wnioskują o uproszczenie pro-
cedury przyznawania środków, niestety 
jak do tej pory bezskutecznie.

Red.: Wchodzimy w nowy okres 
programowania. Jak widzi Pan 
przyszłość Stowarzyszenia i czy 
zostały już nakreślone jakieś prio-
rytety w jego przyszłej działalności 
lub cele do osiągnięcia?

Priorytety to te czynniki, które 
w naszej działalności najmniej od nas 
zależą. Wprawdzie, jako LGD, bierzemy 
udział w różnego rodzaju konsultacjach 
dotyczących wszelkiego rodzaju priory-
tetów i wytycznych, ale biurokratyczna 
maszyna raczej je nam narzuca, niż 
uznaje nasze. W konsekwencji to my 
musimy nasze działania podporządkować 
wytycznym i priorytetom nałożonym 
przez administrację.

Jeśli chodzi o cele, to naszą 
pracę chcielibyśmy ukierunkować 
na działania, które wzmocniłyby 
aktywność mieszkańców oraz w zna-
czny sposób przyczyniły się do rozwoju 
przedsiębiorczości.

Red.: Pana działalność 
społeczna nie zamyka się tylko w 
obszarze działania Lokalnej Grupy 
Działania.

Staram się być aktywny w swoim 
środowisku. Tu mieszkam, tu pracuję,  
i jak mówią słowa piosenki „Tu jest moje 
miejsce ...”. A skoro tu…

Prowadzę Stowarzyszenie Rozwo-
ju Gminy Łagów, gdzie cyklicznie 
podejmujemy działania na rzecz dzieci  
i młodzieży, w tym prowadzimy fundusz 
stypendialny – Sakiewka Zbója Madeja. 
Działam również w Łagowskim Klubie 

Sportowym oraz, od niedawna, jako 
strażak w OSP Łagów.

Red.: Proszę przybliżyć naszym 
czytelnikom swoją działalność.

W Łagowie jest wiele osób, które są 
niezwykle aktywne społecznie i bardzo 
chętnie podejmują się wszelkiego rodza-
ju inicjatyw. Ostatnio zorganizowaliśmy 
dwa przedsięwzięcia godne uwagi.

W sobotę 31 maja Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Łagów wspólnie z OSP 
w Łagowie oraz Diecezjalnym Centrum 
Pomocy Rodzinie zorganizowało rod-
zinny piknik strażacki z okazji Dnia Dzie-
cka. Piknik rozpoczęła msza święta za 
rodziców dzieci i strażaków. Następnie, 
odbyło się uroczyste ślubowanie i paso-
wanie na członków Młodzieżowych 
Drużyn OSP z Łagowa i Piotrowa. 
Wręczone zostały również medale dla 
zasłużonych strażaków.

W dalszej części przygotowaliśmy 
mnóstwo atrakcji dla dzieci: m.in. mia-
steczko linowe, zjeżdżalnie, huśtawki, 
piaskownicę, przejażdżki quadami, 
konkursy plastyczne i zręcznościowe, 
zajęcia z dogoterapii oraz pokaz sprzętu 
strażackiego.

Równocześnie odbywała się 
promocja książki Moniki Durlej, która 
podpisywała swoje „Wierszowane usy-
pianki”.

Dla uczestników festynu przygo-
towany został gorący poczęstunek-
grochówka, którą za darmo wydawano 
do późnych godzin wieczornych.

Dzięki wolontariatowi członków 
stowarzyszenia, rodziców i aktywnych 
mieszkańców oraz finansowemu wspa-
rciu darczyńców, ze wszystkich atrakcji 
dzieci korzystały za darmo. Uroczystość 
uświetniały występy zespołów „Dance”  
z Łagowa i „Szarotka” z Bodzechowa.

Innym przykładem zaangażowania 
i utwierdzenia się w przekonaniu, 
że siła miejscowości tkwi w jedności 
mieszkańców, jest projekt realizowany 
z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów. 

ROZMOWA Z ZDZISŁAWEM ZWOLIŃSKIM
Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
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Kwartalnik 
Realizatorami projektu są: Stowa-

rzyszenie Rozwoju Gminy Łagów, OSP, 
Rada Sołecka i aktywni mieszkańcy 
Łagowa.

Projekt rozłożony jest na kilka  
dni. Pierwszego dnia w czasie  
rodzinnych warsztatów plastycz-
nych ich uczestnicy malowali biało-
czerwoną flagę. Podczas wspólnego  
malowania, wielopokoleniowe ro-
dziny, dziadkowie, rodzice i dzieci  
staral i  s ię  namalować jak 
najdłuższą flagę. W kolejnym dniu  
nie brakowało chętnych do obsadzania 

białymi i czerwonymi kwiatami skweru 
koło kościoła.

Przygotowaliśmy również wystawę 
fotograficzną pt.: „25 lat wolności – 
wolni ponad podziałami”. Wystawa 
jest tak wykonana, aby konfrontować 
rzeczywistość z okresu PRL-u z dniem 
dzisiejszym.

Zgodnie z kształtującą się ostat-
nio tradycją, aby uroczystości patrio-
tyczne czcić biegami publicznymi,  
my również uznaliśmy za słuszne,  
aby w naszym programie znalazło 
się rodzinne bieganie - „Biegamy dla 
wolności”.

Obchody 25 rocznicy wolnych 
wyborów zakończył panel dysku-
syjny, p.t.: „Pamiętamy jak …”. Do 
dyskusji zaproszono osoby, które  
w okresie transformacji ustrojowej 
pełniły funkcje publiczne, członków 
miejscowej opozycji oraz wszystkich 
zainteresowanych.

Dyskusja dała sposobność do 
wspomnień i refleksji, była również 
okazją do przypomnienia i przeka-
zania ważnych faktów historycznych 
następnym pokoleniom. Była również 
lekcją patriotyzmu, uczyła obywatelskich 
postaw i wydobywała z niepamięci osoby 

i zdarzenia, które miały miejsce w owym 
czasie.

Red.: Działalność społeczna, to 
dobry sposób na samorealizację,  
czy bardziej poczucie obowiązku  
i prac y na rzecz swojego  
środowiska?

Jedno i drugie, ale nie w jedna-
kowej proporcji, dlatego powiem tak: 
Działalność społeczna to dobry sposób 
na samorealizację, ale bardziej poczu-
cie obowiązku pracy na rzecz swojego 
środowiska.

Red.: Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Dokończenie ze strony 1

Sakiewka zbója Madeja
Zbój Madej, jak to ze zbójami bywało, napadał na bogatych i „ograbiał” ich 
z majątku. Takie to było zbójeckie prawo. Legenda mówi o nawróceniu się 
Zbója i jego dobroczynnej działalności pod koniec życia. Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Łagów, wykorzystując przesłanie legendy o pokucie i pomocy 
bliźnim utworzyło fundusz stypendialny dla zdolnej i aktywnej młodzieży 
nazwany „Sakiewka zbója Madeja”.

Program stypendialny, który 
pomaga realizować nie tylko marze-
nia, ale dba również o osobisty rozwój 
młodych ludzi powstał w 2004 r. Jego 
pomysłodawcą jest Zdzisław Zwoliński, 
prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Łagów. Początkowo obejmował 
tylko gminę Łagów, jednak z czasem 
przystępowały kolejne: Waśniów, Brody 
i Nowa Słupia.

I chociaż wstęp do artykułu jest baj-
kowy, to program stypendialny jak naj-
bardziej poważny i godny naśladowania. 
Całe przedsięwzięcie opiera się na spon-
sorach. To od ich hojności w zdecydo-
wanej mierze zależy zawartość sakiewki. 
W każdej gminie koordynator programu 
zbiera środki do odrębnej sakiewki.

W gminie Łagów sponsorzy nie 
zawodzą. Rodzice, nauczyciele i wielu 
prywatnych darczyńców ochoczo 
wspiera fundusz, dostrzegając swoje 
nadzieje na starsze lata w dobrze 

wykształconej młodzieży. Do najbard-
ziej szczodrych należą: Firma Georyt 
Krzysztofa Witkowskiego, firmy Urs-
zuli i Rafała Krowińskich, firma Kariny  
i Łukasza Warda, Andrzeja Nadziałka, 
Piotra Krowińskiego oraz wielu innych 
darczyńców.

Po zamknięciu zbiórki, kiedy 
pieniądze są policzone i zsumowane, 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów 
występuje do fundacji im. Stefana Bato-
rego z wnioskiem o dofinansowanie. 
Wysokość dofinansowania jest stała,  
a jej stosunek wynosi 1:1, co oznacza,  
że fundacja Batorego do każdej zebranej 
złotówki dokłada swoją. W ten sposób 
zawartość sakiewki podwaja się.

Obecnie pomoc otrzymuje  
14 stypendystów na łączną kwotę 
26.500zł.

- Dzięki stypendium mogłam 
realizować swoje marzenia i osiągać 
wyznaczone cele – mówi Małgosia, była 

stypendystka. - To bardzo ważne, aby 
inwestować w rozwój młodych ludzi, 
przecież to oni będą tworzyć przyszłe 
społeczeństwo.

- To piękna idea, która daje wiele 
satysfakcji i radości. Pomaga młodym 
ludziom kształtować lepszy świat, pełen 
marzeń i ambicji – mówi mama jednego 
ze stypendystów.

Stypendium może otrzymać każdy 
uczeń Publicznego Gimnazjum, jeśli 
otrzyma świadectwo z wyróżnieniem 
(biało-czerwony pasek) i wykaże się 
działalnością na rzecz społeczeństwa. 
Osoba ubiegająca się o wsparcie musi 
wypełnić odpowiedni wniosek, dołączyć 
świadectwo oraz otrzymane dyplomy  
i zaświadczenia. Następnie takie doku-
menty są weryfikowane przez komisję 

stypendialną. Program trwa 10 miesięcy. 
Rozpoczyna się we wrześniu, a kończy 
w czerwcu następnego roku. Po każdej 
otrzymanej racie pieniędzy stypendysta 
musi złożyć sprawozdanie, w którym 
informuje o przeznaczeniu otrzymanych 
funduszy.

- Cieszę się, że są osoby, które 
popierają nasze działania, potrafią 
znaleźć czas i pieniądze, aby pomóc 
rozwijać się młodym ludziom. Dla wszy-
stkich darczyńców mam wielki szacunek 
i chylę przed nimi czoło. Dziękuję również 
koordynatorom w poszczególnych gmi-
nach za ich pracę, bez której fundusz 
nie mógłby istnieć i się rozwijać - mówi 
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Łagów, Zdzisław Zwoliński.

Laureaci Sakiewki Zbója Madeja

Majówka
Dla wielu osób maj, to najpiękniejszy miesiąc roku. W kościele katolickim 
to okres szczególnej czci Matki Bożej. W każdym kościele odbywają się 
nabożeństwa majowe, a przed przydrożnymi kapliczkami roznoszą się gro-
madne śpiewy zwane potocznie „majówkami”.

Śpiewanie pieśni na cześć Matki 
Bożej jest znane od średniowiecza, na 
początku XIV w. pojawił się zwyczaj 
poświęcania miesiąca maja kultowi 
Maryi. Jednak dopiero w XVIII w. 
rozpowszechniły się codzienne majowe 
nabożeństwa, w czasie których śpiewano 
pieśni ku czci Bożej Matki. Obecnie 

centralną częścią nabożeństwa majo-
wego jest „Litania Loretańska” - hymn 
na cześć Maryi, oraz modlitwa „Pod Twoją 
obronę”.

W Polsce bardzo popularna jest tra-
dycja uczestnictwa w nabożeństwach 
majowych odprawianych w kościołach 
oraz gromadzenia się wieczorami przed 

przydrożnymi kapliczkami na „majów-
kach”.

Sam zwyczaj gromadzenia się przed 
figurkami Matki Bożej nie jest długi, 
rozpowszechnił się dopiero od połowy 
XIX w., i chociaż w XXI w. coraz mniej osób 
uczestniczy w majówkach, to zwyczaj 
ten jest wciąż żywy. Przejeżdżając przez 

wioski w rejonie Gór Świętokrzyskich 
późnymi majowymi popołudniami 
czy wieczorami na pewno usłyszymy 
rozbrzmiewające pieśni maryjne. Nie-
jedna z tych pieśni zawiera elementy 
narodowo-patriotyczne. …I tylko trochę 
żal, że w kultywowaniu tej pięknej trady-
cji tak mało jest ludzi młodych.
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Wydawnictwo sfinansowano w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Leader pobudza i zmienia - PAWŁÓW
Wśród wielu programów pomocowych, z których korzysta Gmina Pawłów 
jest też Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w nim podejście Leader 
realizowane przez Lokalną Grupę Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Świętokrzyskiej z siedzibą w Łagowie.

Wykorzystując unijne wsparcie 
z podejścia Leader, Gmina Pawłów 
zainwestowała pozyskane środki w 
kulturę, sport i rekreację. Beneficjentami 
złożonych projektów była Gmina Pawłów 
oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  
i Rekreacji.

W 2010 r., w ramach Odnowy  
i Rozwoju Wsi, gmina złożyła projekt, 
a następnie zrealizowała inwestycję 
p.n.: Budowa boiska sportowego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
placem zabaw, trybuną i skate parkiem  
w Pawłowie.

W zakres inwestycji weszło boisko 
wielofunkcyjne o wym. 45,00m x 34,00m 
z nawierzchnią poliuretanową przezna-
czone do gry w piłkę ręczną, siatkową, 
koszykówkę i tenisa ziemnego. Wybu-
dowano również trybunę dla widzów  
na 96 miejsc siedzących.

Plac  zabaw w yposażono  
w podwójną huśtawkę wahadłową 
huśtawkę „Ważka”, karuzelę, słupki do 
slalomu, drabinkę poziomą, ruchomy 
pomost, ściankę wspinaczkową, stół do 
ping-ponga oraz zestaw „Przedszkolak”.

Bardzo ciekawym elementem 
inwestycji jest skate park (specjalny tor 
przeznaczony do uprawiania sportów 
ekstremalnych) o wym. 34,23x12,38 
i 12,88 m, z podwójnym quarter pipe, 
funboxem, grinboxem i pojedynczym 
quarter pipe. Obecnie, to właśnie skate 
park i plac zabaw cieszą się największym 
powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. 
Całość uzupełniają ciągi komunikacyjne 
wykonane z kostki brukowej, ławki par-
kowe oraz elementy zieleni. Powierz-

chnia działki, jaką objęła inwestycja 
wyniosła 5 255,59 m².

W trakcie realizacji jest Budowa 
zespołu boisk sportowych wraz z mie-
jscami postojowymi w miejscowości 
Chybice. Ta inwestycja również realizo-
wana jest w ramach działania „Odnowa  
i Rozwój Wsi”, a całkowity koszt inwestycji 
określony w wyniku przeprowadzonego 
przetargu wyniesie 1 020 803,03 zł,  
z czego kwota dofinansowania wyniesie 
stanowi 500 000,00 zł. Przewidziany 
termin zakończenia inwestycji wyzna-
czono na dzień 30 września 2014 r.

W trakcie realizacji zadania wybu-
dowane zostanie boisko piłkarskie ze 
sztuczną nawierzchnią o wym. 30,00m 
x 60,5m oraz boisko wielofunkcyjne  
z nawierzchnią poliuretanową o wym. 
32,00m x 19,00m, przeznaczone do gry 
w piłkę siatkową i koszykówkę. Całość 
zespołu boisk zostanie uzupełniona 
zielenią i zamknięta ogrodzeniem. 
Wykonane zostaną również utwardzone 
dojścia i dojazdy oraz miejsca postojowe. 
Powierzchnia terenu objęta opracowa-
niem wynosi 9 149 m².

Działania prowadzone w ramach 
PROW skierowane są głównie na pod-
noszenie jakości życia mieszkańców 
obszarów wiejskich, poprzez poprawę 
dostępu do infrastruktury tech-
nicznej i społecznej. Dodatkowo, 
jednym z celów podejścia Leader 
realizowanego w ramach PROW jest 
tworzenie warunków do aktywizacji 
społeczności lokalnych i włączania jej  
w proces budowania społeczeństwa 
obywatelskiego. Osiąganie tego celu 

umożliwiają tzw. „małe projekty”, które 
mogą być realizowane ze środków,  
którymi dysponują Lokalne Grupy 
Działania.

Bardzo ciekawym przykładem 
wykorzystywania środków unij-
nych w ramach „małych projektów”  
jest zrealizowany w 2011 r. przez  
Gminny Ośrodek Kultury Sportu  
i Rekreacji w Pawłowie projekt p.n.: 
Rozbudowa folklorystycznego zespołu 
„Okrasa” o grupę młodzieżową.  
W jego ramach zakupiono 16 kompletów 
świętokrzyskich strojów ludowych,  
a kwota dofinansowania wyniosła  
17 152,80 zł.

Zespół Folklorystyczny „Okrasa” 
działa nieprzerwanie od dwudziestu 
lat. Obecnie tworzą go dwie grupy  
wiekowe. W 2013 r. „Duża Okrasa” wraz 
z kabaretem „Prosto z mostu” zdobyli  
I miejsce w ogólnopolskim festiwalu 
piosenki ranczerskiej „Wilkowyjce”.  
W zespole tańczą  gimnazjaliści, licealiści 
i studenci wywodzący się z gminy 
Pawłów. „Duża Okrasa” w swoim reper-
tuarze, aktualnie przedstawia wiązankę 
pieśni i tańców przedweselnych, pod 
wspólnym tytułem „ZALOTY”. Opiekuna-
mi zespołu są Bożena Sławek i Bogusław 
Sitek.

Polub nas na Facebooku 
www.facebook.com/lgdsrws

Boisko sportowe w Pawłowie

Zespół „Okrasa“
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Kwartalnik 
AKTUALNOŚCI STOWARZYSZENIA

9 kwietnia 2014 r. | Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
W dniach 21 marca i 9 kwietnia 2014 r. w Sali konferencyjnej Restauracji 

Zacisze w Łagowie, ul. Rakowska 5 odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2013. 
Prezes Zdzisław Zwoliński omówił wyniki finansowe oraz działania jakie były podej-
mowane w okresie sprawozdawczym. Komisja Rewizyjna przedstawiła wyniki kontroli 
dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie nie stwierdzając nieprawidłowości  
w tym zakresie. W związku z kończącą się kadencją organów statutowych Stowarzysze-
nia, kolejnym etapem tegorocznego spotkania były wybory. Miło nam poinformować, 
iż dotychczasowy Zarząd został doceniony i obdarzony zaufaniem Członków Stowa-
rzyszenia, którzy w głosowaniu niejawnym wybrali Zarząd w niezmienionym składzie.

W dalszej części zebrania, Dyrektor Biura Zarządu, Piotr Sadłocha poinformował 
zebranych o planach i zamierzeniach dotyczących działalności stowarzyszenia  
w roku 2014 r. Duży nacisk położył na informacje dotyczące projektowanego kształtu 
Lokalnej Grupy Działania oraz jej roli i zakresu odpowiedzialności w kolejnym okresie 
programowania latach 2014 – 2020. Piotr Sadłocha, jako członek Grupy Tematycznej 
ds. Podejścia Leader przy Ministerstwie Rolnictwa jest bezpośrednio zaangażowany 
w tworzenie regulacji prawnych i zasad, w oparciu o które LGD będą funkcjonować 
kolejnych latach. 

Na zakończenie spotkania, Prezes Zdzisław Zwoliński podziękował Zarządowi, jak 
również pracownikom i członkom Stowarzyszenia za dotychczasową działalność oraz 
wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę w kolejnych latach.

19 maja 2014 r. | Wielkie emocje 
na III Mistrzostwach Lokalnej 

Grupy Działania w Siatkówkę
Już po raz trzeci odbyły się Mistrzo-

stwa Lokalnej Grupy Działania w Siatkówkę. 
Imprezę otworzyli: Przewodniczący Rady 
Gminy Brody Jerzy Stąporek i Prezes Sto-
warzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
Zdzisław Zwoliński. Zarówno uczestnikom 
turnieju jak i widzom towarzyszyły duże 
emocje. Zawodnicy walczyli do ostatniego 
gwizdka. Ostatecznie wyniki przedstawiają 
się następująco: I miejsce: SK Baszowice  
z gminy Nowa Słupia; II miejsce: drużyna  
z gminy Waśniów; III miejsce: Barchan 
Krynki z gminy Brody; IV miejsce: drużyna 

z gminy Baćkowice. 
Mistrzostwa sfinansowane zostały ze środków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej na promocję Lokalnej Strategii Rozwoju.

31 maja 2014 r. | Piknik Rodzinny w Łagowie
W sobotę 31 maja odbył się Rodzinny Piknik Strażacki z okazji Dnia 

Dziecka. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla dzieci: min. Miasteczko 
linowe zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownicę, konkursy plastyczne i zręcznościowe, 
budowanie wieży z klocków, przejażdżki Quadami, prezentację sprzętu 
strażackiego, zajęcia z dogoterapii, warsztaty plastyczne w ramach obchodów  
25 rocznicy wolnych wyborów, gdzie uczestnicy malowali najdłuższą flagę Polski. 
     Równocześnie odbyła się promocja książki dla dzieci gdzie Monika Durlej 
podpisywała swoje „Rymowane usypianki”, a dzieci wykonywały prace plastyczne  
z nagrodami. Upominki i poczęstunek w ramach promocji Lokalnej strategii Rozwoju 
ufundowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej –LGD .

Dla uczestników festynu przygotowany został gorący poczęstunek-grochówka, 
którą za darmo wydawano do późnych godzin wieczornych.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Dance który obchodził 15 rocznicę swojej 
działalności oraz zaproszonego zespołu „Szarotka” z Bodzechowa. Wszystkie te atrakcje 
przygotowane były w wolontariacie przez rodziców i aktywnych mieszkańców. 

7 czerwca 2014 r. | Baw się z nami LGD-ami
7 czerwca 2014 roku (sobota) w Kielcach już po raz kolejny odbyła się 

impreza plenerowa pn. „Baw się z Nami LGD-ami”. Festyn rozpoczął się tradycyjnie 
barwnym korowodem przez ul. Henryka Sienkiewicza. Następnie rozpoczęły się 
występy artystyczne na scenie na Placu Artystów. Swój dorobek artystyczny oraz 
działalność reprezentowało 18-cie. lokalnych grup działania w tym Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Wzdłuż ulicy Sienkiewicza na stoiskach wystawien-
niczych można było spróbować regionalnych potraw, zapoznać się z atrakcjami 
turystycznymi, czy też wziąć udział w kon-
kursie z nagrodami. Scena przyciągała 
liczne tłumy zgromadzonych. Na scenie do 
późnego wieczora prezentowali się różni 
wykonawcy z terenu całego województwa 
świętokrzyskiego. Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Świętokrzyskiej reprezentował zespół 
taneczny „Okrasa” z Pawłowa. Mieszkańcy 
starożytnej osady w Nowej Słupi promowali 
Centrum Kulturowo Archeologiczne oraz 
Dymarki Świętokrzyskie. Podczas zabawy 
wszystkim dopisywały świetne humory, a 
i pogoda nie pokrzyżowała świętującym 
zabawy.

10 czerwca 2014 r. 
Piotr Sadłocha - Dyrektor biura Stowarzyszenia został wybrany do 

Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. FAOW jest 
organizacją zrzeszającą polskie organizacje działające na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich. Wśród jej członków są takie organizacje jak Fundacja Pomocy dla Rolnictwa, 
Fundacja Fundusz Współpracy czy Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej  
w Sandomierzu. Więcej o działalności FAOW na stronie www.faow.org.pl.

25 czerwca 2014 r. 
Redakcja National Geographic Polska nominowała produkt Turystyczny 

Szlak Przygody do prestiżowej nagrody 7 Nowych Cudów Polski. W miesiącu lipcu 
dziennikarze tej redakcji odwiedzą nasz region, a ze swojej wizyty przygotują artykuł, 
który ukaże się w kolejnych miesiącach na łamach miesięcznika National Geogra-
phic Traveler. Zachęcamy do głosowania na Szlak Przygody na stronie Internetowej 
http://7cudow.national-geographic.pl/glosowanie/.

26 czerwca 2014 r. 
Piotr Sadłocha – Dyrektor biura Stowarzyszenia na zaproszenie Kan-

celarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczył w Forum Debaty Publicznej 
„Polska Wieś 2014. 25 lat przemian i 10 lat w Unii Europejskiej”. W konferencji wziął 
udział Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz wszyscy dotychczasowi ministrowie 
rolnictwa. Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów 25 lecia Wolnych 
Wyborów i była podsumowaniem zachodzących przemian społeczno-gospodarczych 
na obszarach wiejskich.
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WYBRANE WYDARZENIA Z GMIN

BAĆKOWICE
30 kwietnia na zespole boisk sportowych w Baćkowicach ruszyła 

„Piłkarska Akademia Korony Kielce”. Akademia jest pomysłem największego 
klubu piłkarskiego w naszym województwie. Jej celem jest umożliwienie 
młodym miłośnikom piłki nożnej z całego województwa realizowania swoich 
pasji i zainteresowań.

Gmina Baćkowice jest jedną z 20, w których utworzono oddział akademii. Otwar-
cia szkółki piłkarskiej, na baćkowickich obiektach, dokonał Dominik Fiuk. Szkółka 
wyposażona została w sprzęt sportowy, m.in.: piłki, koszulki i bidony. Do udziału  
w akademii zapisało się blisko pięćdziesięcioro dzieci, które podzielono na trzy 
grupy wiekowe: przedszkolaki, klasy I-III i klasy IV-VI. Treningi odbywają się w każdy 
poniedziałek i środę. Zajęcia prowadzi Krzysztof Grzyb.

1 czerwca we Wszachowie już po raz trzeci odbył się piknik rodzinny. 
Integracja środowiska, pozyskanie środków na rozbudowę placu zabaw 
oraz dofinansowanie szkolnej wycieczki to główne cele, które przyświecały 
organizatorom imprezy: Dyrektorowi Szkoły Podstawowej i Radzie Rodziców.

Uroczystość rozpoczęła msza święta. Następnie, na scenę wyszły dzieci ze szkoły 
podstawowej i w niezwykle sugestywny sposób przedstawiły scenki z życia braci 
strażackiej i ich rodzin. W satyrze na strażaków „Pożar we wsi” wystąpiło 22 dzieci  
z klas IV-VI. Był również taniec w wykonaniu sześciu dziewczynek z mopami.

Organizatorzy imprezy włożyli wiele pracy w przygotowania. Przeprowadzili 
loterię fantową, na którą uczniowie przynieśli swoje zabawki, książki i gry. Był kiermasz 
taniej książki.

Dużym powodzeniem cieszyła się aukcja dzieł wykonanych przez mieszkańców 
Wszachowa. Piękne łabędzie i kosze z kwiatami na licytacji osiągały dość pokaźne 
kwoty.

Na stoisku z domowymi wypiekami mamy uczniów proponowały placki, ciastka 
i różne słodycze. Był grill i niedrogie smakołyki przygotowywane przez wytrawnych 
kucharzy.

Ogromnym powodzeniem wśród dzieci cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia, do 
ostatnich godzin pikniku, w oczekiwaniu na kolejny zjazd, ustawiona była długa 
kolejka. Piknik zakończył się zabawą taneczną.

BRODY
20 maja uczniowie Publicznego Gimnazjum im. St. Staszica w Rudzie 

zajęli pierwsze miejsce w powiatowych eliminacjach konkursu „Przegląd 
Małych Form Teatralnych”. Młodzi aktorzy będą reprezentować powiat stara-
chowicki podczas wojewódzkiego przeglądu, który odbędzie się w Kielcach.

Uczniowie: Angelika Turek, Beata Kozieł, Weronika Gębura, Hubert Dwojak, Iga 
Stępień, Eliza Kozłowska, Karolina Kusiak, Natalia Skiba, Anna Prokop pod kierun-
kiem pedagoga szkolnego Beaty Kryzińskiej przygotowali spektakl profilaktyczny pt. 
„Wielki Mały Człowiek”. Spektakl porusza problemy zaniku bezpośrednich kontaktów 
międzyludzkich spowodowany uzależnieniem od internetu. Konkurs zorganizowany 
został przez Wojewódzką Komendę Policji w Kielcach i Kuratorium Oświaty w Kielcach.

1 czerwca na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnym w Brodach 
zorganizowano festyn pod nazwą „Stowarzyszenie Rodzina mieszkańcom”.

Organizatorzy zapewnili w tym dniu pociechom obchodzącym swoje święto wiele 
ciekawych gier i zabaw. Przybyli na festyn przedstawiciele Klubu Abstynenta „Azyl”  
z Pionek przywieźli ze sobą armatę, z której każdy za darmo mógł oddać strzał. Dzieci 
korzystały z dmuchanych zamków, mężczyźni próbowali sił w konkurencjach siłowych, 
a kobiety w zawodach w biciu piany. Na festynie swoje wyposażenie prezentowali 
strażacy - ochotnicy z gminy Brody. Zajęcia edukacyjne z dziećmi prowadzili polic-
janci z powiatowej komendy w Starachowicach. Swoje akrobacje prezentowali klowni  
i szczudlarze z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ze sceny publiczność zabawiali: cygański zespół „Katrina”, ludowy zespół „Brodo-
wianki” oraz dyskotekowy zespół „CDN”.

ŁAGÓW
18 maja odbyła się VI Piotrowska Majówka „Ach kieleckie jakie cudne”.
Majówkę tradycyjnie rozpoczęła polowa msza święta na placu przyszkolnym. 

Następnie swoje programy artystyczne zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich  
z gminy Łagów. Gwiazdą majówki była znana w całym rejonie Kapela Braci Wit-

kowskich z Orłowin. Nie zabrakło również stoisk z rękodziełem artystycznym oraz 
wesołego miasteczka. Majówka zakończyła się zabawą taneczną z zespołem „The 
Cover”.

1 czerwca na placu przy Gminnym Zespole Szkół w Łagowie odbył się 
barwny i bogaty w atrakcje festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami 
imprezy byli: Wójt Gminy Łagów, Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz szkoły z terenu gminy.

W tym napiętym programie organizatorzy zapewnili wiele ciekawych konkursów 
edukacyjnych i sportowych dla dzieci i całych rodzin. W kąciku plastycznym najmłodsi 
przy pomocy „zaczarowanych kredek”, wykorzystując swoje umiejętności i fantazję, 
oddawali się pasji rysowania.

Duże zainteresowanie wszystkich uczestników imprezy wzbudził pokaz CAPO-
EIRA – zabawy, tańca połączonego z elementami sztuki walki. Strażacy i policjanci 
prezentowali swoje wozy, które jak zwykle bywa, najbardziej cieszyły męskie oczy.

W tym dniu organizatorzy zapewnili każdemu dziecku możliwość skorzystania 
z bezpłatnej przejażdżki kucykiem, korzystania ze zjeżdżalni oraz darmowej waty 
cukrowej.

Niezwykle kolorowe i wzruszające były prezentacje i występy dzieci  
i młodzieży szkolnej. Królował śpiew i taniec, a najodważniejsi mogli wziąć udział 
w przesłuchaniach do Festiwalu Polskiej Piosenki o „ Złotą Nutkę”. Festyn zakończyła 
dyskoteka przy muzyce zespołu K2.

NOWA SŁUPIA
W dniach od 29 maja do 1 czerwca odbył się 56. Harcerski Rajd 

Świętokrzyski po szlakach turystycznych Gór Świętokrzyskich, w którym 
wzięło udział ponad 600 osób. Rajd odbywał się pod hasłem: “…puszcza 
jest niczyja, nie moja, nie Twoja, jeno boża, święta…”.

Rajd zakończył się dwudniowym zlotem na terenie Centrum Kulturowo- Archeo-
logicznego w Nowej Słupi, gdzie uczestnicy dokonali prezentacji wszystkich tras 
rajdu, brali udział w zajęciach z pierwszej pomocy oraz korzystali z przygotowanych 
atrakcji, jak ścianka wspinaczkowa czy trampolina. Wieczorem bawili się razem  
z licznie zaproszonymi gośćmi na przygotowanym przez siebie koncercie.  
Ze swoimi prasłowiańskimi stoiskami prezentowało się też Centrum Kulturalno-
Archeologiczne. W niedzielę na uroczystym apelu wręczono odznaczenia zasłużonym 
harcerzom i osobom przyjaznym harcerstwu. Wręczono także nagrody dla najlepszych 
patroli rajdowych. Dla najmłodszych uczestników nagrodę przygotował Wójt Nowej 
Słupi Wiesław Gałka.
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Kwartalnik 
30 maja rozstrzygnięty został X Plebiscyt Euro-Gmina Województ-

wa Świętokrzyskiego 2013/2014. Plebiscyt organizuje Agencja Pop-Art 
wraz z partnerami, do których należą, m.in.: Urząd Wojewódzki i Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Gmina Nowa Słupia otrzymała nagrodę główną w kategorii Gmina Roku 
2013/2014. W uzasadnieniu stwierdzono, że Nowa Słupia to turystyczna perła regionu. 
Znajdują się tu najbardziej uczęszczane szlaki turystyczne. To świetnie położona gmina 
w centrum Gór Świętokrzyskich, ze Świętym Krzyżem. Co roku samorząd organizuje 
Dymarki Świętokrzyskie, które swoją sławą znane są nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Głównym celem plebiscytu jest promowanie instytucji i ludzi wyróżniających się 
aktywnością na rzecz lokalnych społeczności.

PAWŁÓW
Rada Gminy w Pawłowie w dniu 12 czerwca 2014 roku udzieliła Ignace-

mu Gieradzie – Wójtowi Gminy Pawłów absolutorium za rok 2013.
W programie czwartkowej sesji znalazły się dwa punkty dotyczące realizacji 

budżetu gminy w Pawłowie. Najpierw Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy Pawłów za rok 2013, a następnie przy jednym głosie przeciw (Radnego 
Krzysztofa Sławka) Rada udzieliła Wójtowi absolutorium.

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium głos zabrał Mieczysław 
Saramak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – „Komisja Rewizyjna wystąpiła  
z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium. Wiosek ten był analizowany 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach i uzyskał jej pozytywną opinię. 
Oznacza to, iż wszystkie ustawowe przesłanki do podjęcia uchwały zostały spełnione”.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem budżet na rok 2013, po uwzględnieniu 
zmian na dzień 31 grudnia 2013 roku, wynosił: po stronie dochodów – 45 192 376,33 
zł, po stronie wydatków 49 573 151,64. Deficyt wyniósł 4 380 774,81 zł.

Podczas sesji Radni zatwierdzili również sprawozdania finansowe za rok 2013: 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Pawłowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowie.

15 czerwca po raz szesnasty mieszkańcy gminy Pawłów obchodzili 
święto swojej gminy. 

Dni Pawłowa co roku skupiają ogromną liczbę widzów, a to za sprawą 
ciekawego programu arystystycznego. W tym roku na pawłowskiej scenie  
pojawili się: kabaret „Smile“ z Lublina, Andrzej „Piasek“ Piaseczny z zespołem  
oraz znany na arenie międzynarodowej DJ C-Bool. Nie zabarakło również lokalnych 
akcentów, na scenie swój dorobek artystyczny prezentowały gminne szkoły oraz 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie. Obszerna relacja zdjęciowa 
i wideo dostępna jest na stronie www.pawlow.pl.

WAŚNIÓW
18 maja w Mominie odbyły się uroczystości z okazji 70. rocznicy śmierci 

płk. Jana Piwnika „Ponurego”. Mieszkańcy gminy Waśniów, młodzież szkol-
na, organizacje kombatanckie oraz delegacje wielu środowisk, organizacji 
i władz oddali hołd wspaniałemu żołnierzowi i człowiekowi o niezłomnej 
postawie patriotycznej.

Hymn, podniesienie flagi państwowej, patriotyczna akademia młodzieży szkol-
nej z Zespołu Szkół w Mominie, polowa msza święta, płomienne przemówienia 
zaproszonych gości, apel poległych, salwa honorowa wykonana przez oddział Wojska 
Polskiego z kieleckiej Bukówki - wszystko to nadawało niezwykle podniosły charakter 
uroczystości. Nie mogło być inaczej skoro Jan Piwnik jest synem tej ziemi, urodził 
się w pobliskich Janowicach, a szkoła w Mominie nosi jego imię. Gmina Waśniów  
i szkoła w Mominie należy do tych instytucji, dzięki którym pamięć o tym wspaniałym 
i niezłomnym człowieku jest wciąż żywa. 

Władze rządowe i samorządowe reprezentowali: Wicewojewoda Świętokrzyski 
Grzegorz Dziubek i Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz oraz Wójt Gminy 
Waśniów Krzysztof Gajewski i Wicemarszałek Województwa Grzegorz Świerszcz.

Uroczystość była również okazją do uhonorowania medalami osób 
zaangażowanych w opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

31 maja w sobotę dzieci z gminy Waśniów bawiły się podczas Rodzinnej 
Majówki. Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po oficjalnym otwarciu imprezy i życzeniach z okazji Dnia Dziecka rozpoczęła 
się część artystyczna. Na scenie zaprezentowała się miejscowa młodzież z GOKiS: 
uczestnicy zajęć z nauki gry na instrumentach muzycznych, zespół instrumentalny 
GOKiS, zespół wokalny „Forte” i zespół taneczny „Power”. Dla uatrakcyjnienia imprezy 
organizatorzy przeprowadzili wiele konkursów, zabaw i pokazów. Dużą popularnością 
wśród dzieci cieszył się dmuchany zamek i trampoliny. Organizatorzy zapewnili 
młodym uczestnikom kiełbaskę z grilla. Na zakończenie imprezy przeprowadzono 
dwa mecze piłki nożnej.

WYBRANE WYDARZENIA Z GMIN
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Z KALENDARZA ŚWIĄT I ROCZNIC

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
Święto wprowadził Sejm, ustawą z dnia 20 lutego 2004 r. Wybór tego dnia 

nie był przypadkowy. Uznano, że tuż przed świętem Konstytucji 3 maja Rzeczypos-
politej Obojga Narodów, Polakom towarzyszą pozytywne emocje, zaduma i refleksje 
o wzniosłych kartach historii Polski.

24 maja - 71 rocznica, pacyfikacji Gębic i Żuchowca 
Pacyfikacja była bezwzględnym narzędziem represji, wykorzystywanym 

bardzo często przez niemieckiego okupanta. Najmniejsze podejrzenia o współpracę 
mieszkańców wsi z partyzantami, o ukrywanie Żydów, unikanie wywózek na roboty 
do Niemiec, czy nie wywiązywanie się z nałożonych kontyngentów mogły być przez 
okupanta pretekstem do największej bezwzględności.

Aresztowania, rozstrzeliwania, nakładanie kontyngentów, wywożenie na przy-
musowe roboty oraz podpalanie gospodarstw i całych miejscowości, to represje 
stosowane przez okupanta wobec mieszkańców wsi za ich opór, sprzeciw, pomoc, 
współpracę z partyzantami oraz zakładanie tajnych organizacji oporu. Dla okupanta nie 
miało znaczenia czy wśród represjonowanych są niemowlęta, małe dzieci, młodzież, 
kobiety ciężarne, czy osoby starsze.

Stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej, dopuszczali się najcięższych zbro-
dni. Pacyfikacje, polegające na mordowaniu ludzi na miejscu i paleniu zabudowań, 
połączone często z innymi formami przemocy były najbardziej bezwzględnymi 
formami represji. Taki właśnie los okupant sprawił mieszkańcom Gębic i Żuchowca 
w gm. Pawłów.

24 maja 1943 r. niemiecka ekspedycja karna dokonała pacyfikacji obydwu 
miejscowości, prawdopodobnie w odwet za zniszczenie przez oddział Gwardii Ludowej 
linii telefonicznych Brody-Iłża i Styków-Gębice. Z zeznań świadków tamtych wydarzeń 
wynika, że w czasie pacyfikacji zginęło ponad 60 mężczyzn w wieku 15-60 lat,  
z których większość została rozstrzelana. Około18 osób, wśród nich kobiety i dzieci, 
poniosło śmierć w płomieniach pięciu podpalonych domów.

„Po wyprowadzeniu mężczyzn w liczbie 115 za wioskę hitlerowcy najpierw kazali 
im siadać na ziemię i patrzeć tylko na wioskę, zakazując rozmów. Następnie zaczęli 
palić zabudowania wsi, a gdy paliły się zabudowania w pobliżu siedzących, wtedy 
polecili im powstać i iść w kierunku podwórka najbliżej płonącego domu. Marsz 
ten wykonywali opornie, ponieważ od płonących domów bił silny żar. W tym czasie 
nadszedł oficer z kilkunastoma żołnierzami hitlerowskimi, którzy przynieśli łopaty. 
Wówczas zawrócono wszystkich i poprowadzono do lasu. Po drodze na polecenie 
tegoż oficera został zastrzelony Wincenty Maciąg, dlatego że trzymał ręce w kieszeni 
kożucha. Dziewięć osób odsunięto na bok, a do pozostałych hitlerowcy otworzyli ogień, 
przeważnie z broni automatycznej, kładąc ich wszystkich trupami. Do wymordowanych 
przyprowadzono następnie te dziewięć osób, którym polecono zabitych wrzucić do 
pobliskich dołów, stanowiących wyrobiska szybów dawnej kopalni. Ponieważ ofiary 
robiły sobą straszliwy widok, gdyż nie wszystkie trafione były celnie i męczyły się w 
stanach agonalnych, przeto świadek Władysław Jeżewski i pozostali z przerażenia 
nie chcieli wykonać polecenia. Kierujący egzekucją oficer hitlerowski polecił wówczas 
całej 9-tce uklęknąć wokół szybu ze zwróconymi do niego twarzami, po czym zostali 
otoczeni przez hitlerowców z plutonu egzekucyjnego. Przed egzekucją zaczęli te 
osoby rewidować. Świadek Jeżewski widząc niechybną śmierć zaryzykował ucieczkę. 
Wyrwał najbliżej stojącemu hitlerowcowi broń i począł uciekać. Powstało ogólne 

zamieszanie, co ułatwiło Władysławowi Jeżewskiemu ucieczkę”. – wspomnienia 
Władysława Jeżweskiego [w] T. Romański, A. Jankowski – Represje niemieckie na 
wsi kieleckiej 1939-1945, Kielce 2011.

26 maj - Dzień Matki 
Święto ustanowione na cześć wszystkich matek, w celu podkreślenia 

uznania i szacunku za ich pracę i poświęcenie w wychowaniu dzieci. Jest ono obcho-
dzone w wielu krajach świata, w różnych terminach.

Korzeni tego święta można doszukiwać się w czasach śródziemnomorskich 
państw starożytnych, kiedy to istniały święta poświęcone matkom-boginiom, ich 
płodności i macierzyństwu.

W XVII w., w Anglii rozpowszechnił się zwyczaj uczestnictwa, w okresie Wielkiego 
Postu, całych rodzin we mszy świętej odprawianej w rodzinnym kościele, a po jej 
zakończeniu odwiedzania rodziców i obdarowywania matki prezentami.

Jednak współczesna forma świętowania Dnia Matki wywodzi się ze Stanów 
Zjednoczonych, gdzie w drugiej połowie XIX w. promowano kilka form powszech-
nego okazywania szacunku dla matek. Na początku XX w. Annie Jarvis z Filadelfii 
udało się tak mocno rozpowszechnić Dzień Matki, że w 1914 r. stało się ono świętem 
państwowym w Stanach Zjednoczonych.

W Polsce jest obchodzone od 1914 r., kiedy to po raz pierwszy świętowano je  
w Krakowie i przypada na dzień 26 maja. W tym dniu, każdy powinien pamiętać  
o swojej matce i o tym, że podziękowania i życzenia powinny być świadectwem 
szacunku i miłości, a kwiaty i upominki miłym dodatkiem.

W życiu Polaków matka zawsze była osobą wyjątkową. Już w okresie słowiańskim 
matka darzona była szczególnymi względami, a w życiu rodziny zajmowała miejsce 
szczególne. Od czasów piastowskich przez kolejne wieki największe wartości zawie-
rane były w zwrocie „Matka”.

Matka Ojczyzna - pierwsza i najważniejsza dla Polaków, czyli swoich dzieci. 
Dając swoim obywatelom wszystko do życia, w okresie próby żąda poświecenia  
i bohaterskich czynów.

Matka Polka – rodzicielka i jedyna żywicielka, poświęcającą się dla dobra dzieci. To 
ona wychowuje swoje dzieci na prawdziwych obywateli-patriotów oraz przygotowuje 
ich do poświęcenia, włącznie ze śmiercią.

Do Matki Bożej – matki całej ludzkości, kierujemy szczególne uwielbienie. Matkę 
Bożą Cierpiącą i Bolejącą widzimy jako przeżywającą ból i rozpacz nieznane nikomu 
innemu. Matka Boska Częstochowska jest z kolei symbolem opieki nad Polską i Matką 
wszystkich Polaków, dlatego tak chętnie i desperacko jej bronimy.

Matka to nie tylko symbol największych wartości, ale sama w sobie jest moralnym 
autorytetem, opiekunką, przewodniczką, ostoją i miłością.

23 czerwiec - Dzień Ojca
Dzień Ojca – święto obchodzone w wielu krajach, ale w różnych termi-

nach. Po raz pierwszy obchodzone w Stanach Zjednoczonych nieformalnie w 1910 
r., a formalnie od 1924 r. po zaakceptowaniu przez prezydenta. Jego inicjatorką była 
Sonory Smart Dodd, której ojciec samotnie wychowywał sześcioro dzieci.

W Polsce obchodzone corocznie od 1965 r., w dniu 23 czerwca. Ono również 
zostało ustanowione jako wyraz szacunku dla ojców, jednak jest znacznie mniej 
popularne od Dnia Matki.

Wespazjan Kochowski – poeta spod Waśniowa
Wespazjan Kochowski, jeden z najwybitniejszych polskich poetów i 

dziejopisarzy okresu baroku. Był przedstawicielem literatury sarmackiej, 
opartej o dominujące wówczas przekonanie, że szlachta polska pochodzi 
od starożytnych Sarmatów. Wielokrotny poseł na sejm, żołnierz elitarnej 
chorągwi husarii i urzędnik królewski. Założyciel stowarzyszenia szlache-
ckiego Rzeczypospolita Waśniowska.

Kochowski urodził się 6 stycznia 1633 r. w Gaju, nieistniejącej już miejscowości koło 
Waśniowa, w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej pieczętującej się herbem Nieczuja. 
          Nauki pobierał w Kolegium Nowodworskiego w Krakowie. W 1660 r. powrócił do 
rodzinnego dworu, ale już w maju 1663 r. przeniósł się do miejscowości Goleniowy 
pod Szczekocinami, gdzie spędził resztę życia.

Ten poeta i kronikarz przez ponad 10 lat służył w elitarnej chorągwi husarii, 
polskiej jeździe stanowiącej wówczas główny trzon armii. Pod wodzą króla Jana II 
Kazimierza walczył z Kozakami pod Sokalem i Beresteczkiem, walczył z wojskami 
moskiewskimi oraz przeciw szwedzkim wojskom Karola X Gustawa pod Gnieznem, 
Warszawą i Warką, uczestniczył też w pogoni za wojskami księcia Siedmiogrodzkiego 
Jerzego Rakowego aż na Węgry.

Kiedy w 1665 r. zawiązał się rokosz szlachty pod przywództwem Lubomirskiego, 
Kochowski przystąpił do konfederatów i brał czynny udział w walkach przeciwko 
zwolennikom Jana II Kazimierza.

Jako poseł brał udział w elekcjach Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III 
Sobieskiego popierając te kandydatury.

dokończenie na str. 8
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Szlakiem Przygody przez Krainę Sacrum i Profanum 
Nowa Słupia zajmuje szczególne miejsce na kartach starożytnego i obe-
cnego Regionu Świętokrzyskiego. To tu i w najbliższej okolicy, na przełomie 
starej i nowej ery funkcjonowało jedno z największych zagłębi metalurgii 
żelaza w starożytnej Europie, a miejscowi hutnicy produkowali żelazo znane  
w imperium Rzymskim.

Nie wiemy skąd przybyli starożytni hutnicy, ani dlaczego tak nagle opuścili tę 
okolicę i gdzie się przenieśli. Odcisnęli jednak tak głęboki ślad, że do dzisiaj Nowa 
Słupia korzysta z ich dziedzictwa.

Starożytni hutnicy zapewne nie byli pierwszymi osadnikami, ale o poprzedzających 
ich tubylcach nic nie wiemy. Niewiele też wiemy o ludności zamieszkującej okolicę po 
odejściu hutników. Nie zajmowali się wytopem żelaza, ale pozostawili inny bardzo 
znamienny ślad. Na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia nowej ery, na szczycie 
Łysej Góry, zbudowali imponujący wał kultowy z kamiennych głazów.

W połowie XIV w. świętokrzyscy benedyktyni, na mocy przywileju Kazimierza 
Wielkiego, założyli tu miasto. Jan Długosz w swojej kronice wymienia je jako Nova Słup.

Na przestrzeni wieków duże znaczenie dla Nowej Słupi miał Świętokrzyski Kla-
sztor. To w Nowej Słupi zatrzymywali się pielgrzymi zmierzający do Sanktuarium.  
Ci zwykli - chłopi i mieszczanie, oraz ci najważniejsi – królowie, z Władysławem 
Jagiełło na czele. To właśnie zwycięzca bitwy pod Grunwaldem nadał Nowej Słupi 
przywilej targu w każdą środę.

Pielgrzymi napędzali rozwój miasta. Powstawały oberże i karczmy oraz nowe 
warsztaty rzemieślnicze, co sprawiało, że miasto stawało się ważnym lokalnym 
ośrodkiem.

Jedną z największych tragedii miasto przeżyło w 1656 r. za sprawą wojsk księcia 
Rakoczego, sprzymierzeńcy szwedzkiego najeźdźcy. Miasto zostało wtedy całkowicie 
ograbione.

Po kasacji klasztoru świętokrzyskiego w 1819 r. miasto zaczęło podupadać.  
Wg słownika geograficznego Królestwa Polskiego, w II połowie XIX w. w Nowej Słupi 
było 106 domów, w tym 5 murowanych oraz 983 mieszkańców. Znajdował się też 
kościół murowany, szkoła początkowa i dom schronienia dla 9 starców i kalek.

Umiejętnie wykorzystując pozostałości starożytnych pieców dymarskich Nowa 
Słupia stała się w XX w. jednym z najważniejszych punktów turystycznych w regionie. 
W miejscu, gdzie odnaleziono pozostałości starożytnego piecowiska, utworzono 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Daje ono możliwość prezentowania autentycznych 
fragmentów pieców hutniczych w miejscu, gdzie funkcjonowały one przed dwoma 
tysiącami lat. Cała ekspozycja odwołująca się do czasów starożytnych, ukazuje sposób 
wytopu żelaza, produkcję metalowych elementów oraz ówczesne wyroby żelazne. 
Ukazuje również metody pracy naukowców, jakimi posługiwali się w czasie prowa-
dzonych badań.

W utworzonym Centrum Kulturowo-Archeologicznym zrekonstruowano 
starożytną osadę z chatami i półziemiankami oraz stanowisko dymarskie i rzymską 
warownię. Przygotowano również stanowiska do prezentacji starożytnego rzemiosła, 

m.in.: kowalstwa, tkactwa, garncarstwa i zielarstwa, które w okresie letnim zapoznają 
zwiedzających z zajęciami i zwyczajami Prasłowian. Centrum stanowi bazę dla coro-
cznie organizowanego od początku lat 60-tych festynu archeologicznego „Dymarki 
Świętokrzyskie”.

Nowa Słupia posiada również kilka ciekawych zabytków. Jednym z nich jest 
parafialny kościół, którego nawa główna pochodzi z II połowy XVII w. Posiada ona 
ciekawe kolebkowe sklepienie przyozdobione późnorenesansową sztukaterią. 
Wyposażenie kościoła stanowią barokowe elementy: ołtarz główny z figurą Chrystusa 
ukrzyżowanego wykonany z marmuru chęcińskiego oraz ołtarze boczne, a w jednym 
z nich XVII-wieczna ikona przedstawiającą Matkę Bożą z Dzieciątkiem.

Ciekawą przeszłość ma dawna szkoła benedyktyńska, nazywana „Domem opata” 
lub „Opatówką”. XVIII-wieczny budynek stanowiący w przeszłości nieistniejący już 
kościół i szpital, przez długie lata był szkołą, a obecnie mieści się w nim biblioteka  
i siedziba Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi.

Znany i niezwykle popularny wśród turystów jest kamienny posąg 
świętokrzyskiego pielgrzyma, zwany Emerykiem. Figura przedstawia klęczącego 
mężczyznę i znajduje się tuż przed wejściem na teren Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego. Wg legend może nim być któryś z królów pielgrzymujących do 
świętokrzyskiego sanktuarium lub średniowieczny rycerz, który słysząc dobiegające  
z klasztornej wieży odgłosy bijących dzwonów głośno uznał, że biją one na jego cześć.  
Za niewyobrażalną dla pielgrzyma pychę niebiosa zamieniły go w głaz, który przesuwa się  
w stronę klasztoru jedynie o ziarnko piasku rocznie, a kiedy tam dojdzie nastąpi 
koniec świata.

Nowa Słupia jest również głównym węzłem pieszych szlaków turystycznych po 
Górach Świętokrzyskich. Z Nowej Słupi na Święty Krzyż prowadzi najsłynniejsza droga 
turystyczna w regionie Świętokrzyskim - droga królewska, którą każdy turysta czy 
zdrowy pielgrzym podążający do świętokrzyskiej bazyliki powinien przebyć pieszo. 
Przechadzka będzie tym przyjemniejsza, że podążać będziemy śladami jednego  
z największych polskich królów, Władysława Jagiełły.

Sprawował urzędy państwowe, był sekretarzem królewskim, a w latach 1671-
1673 piastował urząd podżupnika, któremu podlegały kopalnie soli.

Ciesząc się dużym zaufaniem szlachty i możnych pełnił różne funkcje społeczne, 
m.in. był sędzią kapturowym i skarbowym powiatu lelowskiego. 

W 1683 r., jako historiograf królewski, brał bezpośredni udział w odsieczy 
wiedeńskiej pod wodzą króla Jana III Sobieskiego oraz w bitwie pod Parkanami  
w drodze powrotnej do Ojczyzny.

Po powrocie do kraju ufundował szpital dla biednych poddanych w Goleniowych 
oraz był współfundatorem świątyni w Waśniowie i Goleniowych. Niewiele pamiątek 
pozostało po Kochowskim, jedną z nich jest portret pędzla samego Bacciarellego.

Wespazjan Kochowski zmarł 6 czerwca 1700r., a pochowany został w krakowskim 
kościele na Skałce.

Jego dorobek literacki jest niezwykle bogaty i różnorodny. Zadebiutował poe-
matem Kamień świadectwa wielkiego w Koronie Polskiej senatora niewinności,  
a pierwszy jego tomik nosił tytuł Różaniec Najświętszej Panny Maryi.

W 1674 r. wydał pierwsze wielkie dzieło, zbiór liryk i fraszek pt. Niepróżnujące 
próżnowanie. Wysławiał w nim sukcesy i potępiał słabości państwa, mobilizował 
do walki z wrogami i o nabyte prawa. Jest autorem zbioru wierszy maryjnych 
Ogród Panieński oraz cyklu poematów Chrystus cierpiący. W Rocznikach polskich,  

tzw. klimakteriach, opisał dzieje Rzeczypospolitej za czasów Jana II Kazimierza  
i Michała Wiśniowieckiego. Dał w nich wyraz swojego patriotyzmu i przywiązania 
do ojczyzny. Praca ta jest dla nas jednym z podstawowych źródeł wiedzy o tamtym 
okresie.

Jako bezpośredni świadek wyprawy wiedeńskiej opisywał tryumf oręża polskiego 
pod wodzą króla Jana III Sobieskiego. Swoje odczucia i emocje zawarł m.in. w poemacie 
Pieśń Wiednia wybawionego.

Twórczość Kochowskiego zamyka poemat Psalmodia polska z 1695 r., w którym 
wyraził swoje przekonanie o szczególnej roli Polski w obronie chrześcijaństwa.

W swoich dziełach opisywał również piękno Gór Świętokrzyskich z Łysą Górą 
jako miejscem szczególnym, często w swoich utworach wracał do rodzinnego Gaju  
i Waśniowa. Opuszczając swój ukochany Gaj, napisał wiersz pt.: Rozjezdne pożegnanie 
z ojczystym Gajem, w którym czytamy: Ojczysty Gaju, który w tym kraju, / Masz swoje 
pochwały, / Dziedzictwo wierne, leć panu wierne / Spłachciu cnoty stałej. / Tu na pagórku 
w drewnianym dworku / Pierwsze kartofle / Ptactwo swawolne, powietrze wolne / 
Gwałcąc, ciszy mile.

A, tak pisał o Górach Świętokrzyskich: Miłe Gór Świętokrzyskich knieje, / Na leśnych 
wiecznie list się zielenieje, / A między innych wyższa pięknym blaskiem / Zbawiennym 
Pańskim uczczona jest znakiem.


