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Lambert 
Nejmark 
– ostatni dziedzic 

Mało znane są dzieje ostatniego dzie-
dzica majątku Koćmierzów w gminie Sam-
borzec. Niniejszy tekst je przybliża.

Lambert Nejmark urodził się w 1836 roku, po-
chodził z Chełmna. Miał brata Bogusława (we-
dług niektórych źródeł Józefa), który w wieku 20 
lat poległ w bitwie pod Panasówką 9 września 
1863 roku. Lambert ożenił się dość późno. Z żoną 
Florentyną mieli dwie córki: Irenę, która zmarła 
w wieku 9 lat, i Zofię, która wyszła za mąż za 
pana Mańkowskiego. Lambert Nejmark w 1863 
roku, po ukończeniu uniwersytetu w Petersbur-
gu, aplikował przy Sądzie Pokoju w Warszawie. 
Przed wybuchem powstania styczniowego służył 
w oddziale Marcina Borelowskiego „Lelewela” 
w stopniu porucznika. Gdy wybuchło powstanie, 
w Pułtusku wstąpił do partii Konstantego Ramon-
towskiego „Wawra”. 

Po rozbiciu partii przez Rosjan, Lambert Nej-
mark, w roli emisariusza Rządu Narodowego, 
wyruszył na Litwę pod przybranym nazwiskiem, 
jako Alfred Mirski. Został aresztowany w Wilnie 
i uwięziony w Dyneburgu za działalność przeciwko 
Rosji. Nie przyznał się do prawdziwego nazwi-
ska. Ujawnił je dopiero proces Oskara Ajwedego. 
W 1865 roku Lambert Nejmark został skazany 
na karę śmierci, którą ostatecznie zamieniono na 
dożywotnie zesłanie na Syberię. 

Jak wspomina książę Czetwertyński Nejmark 
przebywał w miejscowości Usolu (Syberia) i dwu-
krotnie siedział w kozie, raz za nieokazanie sza-
cunku komendantowi, drugi raz za brak kajdan. 
W Usolu, miejscowości 80 km na północ od Ir-
kucka, położonej nad rzeką Angarą, wykonywał 
katorżniczą pracę głównie w warzelniach soli 
i naprawy wybrzeży Angary. Po wyjściu z Usola 
Nejmark pracował jeszcze przez wiele lat w ko-
palniach złota na dalekiej Syberii. 

W 1889 roku, jak wynika z dokumentów, był 
jeszcze w Irkucku. Do Polski i Koćmierzowa udało 
mu się powrócić prawdopodobnie w 1890 roku, 
dzięki szczęśliwemu zrządzeniu losu. Córka Zofia 
ubłagała łaskę u samego imperatora, który prze-
bywał na polowaniu w Spale. 

27 czerwca 1892 roku Lambert Nejmark kupił 
od Marianny Hempel folwark Koćmierzów w gmi-
nie Samborzec. Powierzchnia majątku wynosiła 
613 morgów 148 prętów. 

Lambert Leonard Nejmark zmarł 10 stycznia 
1900 roku w wieku 63 lat. Pochowany został na 
Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu. Gro-
bowiec rodzinny Nejmarków znajduje się blisko 
głównej bramy wejściowej, przy alejce odcho-
dzącej w prawo. 12 lipca 1912 roku wdowa Floren-
tyna z Kantorskich Nejmark rozprzedała ziemię 
majątku Koćmierzów pomiędzy 38 włościan z 
wioski i żydów zamieszkałych w Sandomierzu. 
W 1922 roku sprzedała resztę swojego majątku, 
opuściła Koćmierzów i zamieszkała w Gierla-
chowie. Zmarła 3 czerwca 1931 roku, w wieku 79 
lat. Pochowano ją w rodzinnym grobowcu obok 
męża i córki Ireny. 

Opracował ANDRZEJ CEBULA

Pod takim hasłem 13 listopada w świetlicy wiejskiej 
w Zajeziorzu odbyło się spotkanie upamiętniające  
Narodowe Święto Niepodległości.

Otwarcia uroczystości dokonali: dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Samborcu Sebastian Mazur, prezes Koła Gospodyń Wiejskich 
w Zajeziorzu Lucja Rugała, sołtys Zajeziorza Andrzej Skrzypczyński 

oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Rafał Bieniek. Spotkanie 
uświetnili swoją obecnością zastępczyni wójta Ewa Drzazga oraz 
reprezentacja Jednostki Strzelców z Sandomierza. 

Po odśpiewaniu hymnu narodowego oraz hymnu „Boże coś Polskę” 
zaprezentowano film pt. „Dzień Niepodległości, 11 listopada 1918 r.”. Po 
wzruszającej projekcji wystąpiła Kamila Wiatr, która wykonała utwór 
pt. „Tango na orkiestrę i jeszcze jeden głos”. Bogaty i przejmujący 

program muzyczny przygotował zespół „Triodeon” pod kierunkiem 
Anny Przybysz. 

Przywołujący historię naszej ojczyzny wieczór był doskonałą 
okazją do wspomnień i prezentacji starych fotografii. Jedną z osób, 
która opowiedziała o losach swoich przodków, była Agnieszka Forc.  
Natomiast Albina Grądz, która podczas II wojny światowej mieszkała na 
terenie Zamojszczyzny, opowiedziała o przymusowych wysiedleniach.

Spotkanie nie mogło się obyć bez tradycyjnego wojskowego po-
siłku. Wieczór zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, 
które poprowadził zespół „PrzeLaski” działający przy Kole Gospodyń 
Wiejskich. 

Organizatorami wydarzenia byli: Koło Gospodyń Wiejskich i Ochot-
nicza Straż Pożarna w Zajeziorzu oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Samborcu.

„Dla potomności 
śpiewamy o niepodległości” 

„Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć”
Jan Paweł II

Wolności cena
11 listopada, w tym dniu tak bliskim sercu 

każdego Polaka, mieszkańcy gminy wzięli 
udział w obchodach z okazji odzyskania 
niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pa-
rafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświęt-
szej w Samborcu, gdzie ksiądz proboszcz Marian  
Kowalski odprawił mszę w intencji Ojczyzny. Po niej 
program artystyczny zaprezentowali uczniowie z Pu-
blicznego Gimnazjum w Samborcu. 

Druga część obchodów 98. rocznicy odzyska-
nia niepodległości miała miejsce na placu szkolnym 
w Samborcu. To tutaj w 1943 r. rozstrzelano 10 Po-
laków, przywiezionych przez Niemców z Ostrowca 
Świętokrzyskiego. Za wolność zapłacili najwyższą 
cenę. Jak mawiał marszałek Piłsudski, niepodległość  
jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosz-
townym.

Dla upamiętnienia tych, którzy poświęcili swe 
życie za Polskę, przybyłe delegacje złożyły kwiaty 
pod znajdującym się na placu szkolnym pomnikiem. 
W imieniu społeczności gminy Samborzec wieniec 
pod pomnikiem złożyli: wójt Witold Surowiec, za-
stępca wójta Ewa Drzazga oraz przewodniczący 
Rady Gminy  Mieczysław Piątek. Delegacji szkolnej 
przewodniczył dyrektor ZPPO w Samborcu Mariusz 
Mierzwa. 

Kto ty jesteś?
W dniach 7-10 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sambor-

cu odbył się cykl zajęć dla dzieci, poświęcony tematyce patriotycznej 
pod hasłem „Polak mały”.

 W trakcie spotkań najmłodsi mieszkańcy naszej gminy obejrzeli film animowany, 
poświęcony symbolom narodowym naszego kraju oraz ułożyli puzzle z ilustracją go-
dła Polski. Działania te stanowiły część projektu edukacyjnego „Historia w kolorach” 
pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. 

Maluchy wysłuchały opowiadania Zofii Staneckiej pt. „O niepodległą bazę”, które 
przeczytała zastępca wójta Ewa Drzazga. Dzieci wspólnie z prowadzącymi roz-
wiązywały zagadki o naszej Ojczyźnie i przeglądały książki o historii naszego kraju. 

Na koniec zajęć dzieci, przy wtórze pieśni i piosenek patriotycznych, wykonały 
kotylion w barwach narodowych. Jedną ze swoich prac wręczyły wójtowi Witoldowi 
Surowcowi. Spotkanie wprowadziło wszystkich uczestników w nastrój zbliżającego 
się Narodowego Święta Niepodległości. 
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Dzieje gminy 
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W ubiegłym roku szkolnym klasy II i III wzię-
ły udział w VI edycji ogólnopolskiego konkursu 
,,Zdrowo jem, więcej wiem”, realizowanego przez 
Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt ten 
polegał na realizacji działań dotyczących promocji 
zdrowego stylu życia, odżywiania i aktywności 
fizycznej. 

,,Ananasy z 2 i 3 klasy”, bo taką nazwę przy-
jęła grupa działająca pod kierunkiem Katarzyny 
Osowskiej i Marty Glazer, podjęli mnóstwo ini-
cjatyw upowszechniających prozdrowotne po-
stawy wśród dzieci. Do ich realizacji aktywnie 
włączyli się również rodzice. Uczniowie przez 
cały rok szkolny realizowali wyznaczone zada-
nia. Były wśród nich zajęcia ruchowe, degustacja 
zdrowych słodyczy oraz poznawanie produk-
tów zapobiegających schorzeniom. Utworzono 
też „Księgę zdrowych przepisów”. „Ananasy” 
przygotowały również spektakl pt. „Owoce i 
warzywa to witaminki”, który zaprezentowały 
społeczności szkolnej. 

Należy podkreślić, że do konkursu zgłosiło się 
ponad 500 szkół z całej Polski, a uczniowie z 
Samborca go wygrali. Zdobyli grand prix w kla-
syfikacji rocznej. 

Uczniowie z Samborca najlepsi w kraju!
Świadomość zdrowego stylu życia kształtuje się już w dzieciństwie. Prawidłowe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna 

powinny być znane człowiekowi, by skutecznie potrafił dbać o własną formę. Doskonale wiedzą o tym uczniowie szkoły 
w Samborcu.  

Uczniowie z Samborca pojechali do Warszawy na uroczystą galę podsumowującą projekt. 

22 października w hali sportowej MCSiR 
w Skarżysku-Kamiennej ponad 300 zawodników 
z kraju, a także z Ukrainy i Rosji wzięło udział w II 
Międzynarodowym Turnieju Karate, organizowa-
nym przez Zbigniewa Zaborskiego, przy współ-
pracy ze skarżyskim Urzędem Miasta.

Samborzecki Klub Karate reprezentowało 
trzech uczestników. W kategorii 55 kg – 14-15 
lat Mateusz Macias (na zdjęciu z dyplomem) 
z Samborzeckiego Klubu Karate zajął III miejsce.

Z kolei 29 października odbył się Turniej Kara-
te w Padwi Narodowej. Wystartowało w nim 170 
zawodników z organizacji Oyama Karate. Styl 
Oyama jest rozwijany pod kątem sztuki i samo-
obrony oraz w kontaktowej formule sportowej. 
Shigeru Oyama odrzucił doktrynę walki wziętą 

z Goju-Ryu i Kyokushin, wprowadzając szybkie 
przemieszczanie się, wyprzedzanie ataku prze-
ciwnika i zejścia z linii ciosu wraz z równocze-
snym kontratakiem.

Spośród jedenastu zawodników Samborzec-
kiego Klubu Karate biorących udział w turnieju, 
siedmiu zajęło miejsca na podium w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowo-wagowych. To 
kolejny sukces naszych zawodników. 

W swojej kategorii zwyciężył Bartosz Mord-
ka. Julia Zając zajęła drugie miejsce. Na drugim 
miejscu uplasował się również Kajetan Macias. 
Trzecie miejsca w swoich kategoriach zdobyli: 
Jakub Pająk, Ilona Wrona, Filip Pietrzyk i Rafał 
Krakowiak.

W turnieju startowali ponadto: Mateusz Kija-
nia, Mateusz Macias, Wiktoria Krakowiak i Filip 
Gertner.

W związku z dużym zainteresowaniem zaję-
ciami Samborzecki Klub Karate planuje urucho-
mić na terenie gminy jeszcze jedno miejsce do 
zajęć dla dzieci i młodzieży.

Osiągnięcia naszych karateków
Zawodnicy Samborzeckiego Klubu Karate wzięli ostatnio udział w dwóch tur-

niejach, w których wywalczyli wysokie miejsca.

Srebrni 
z Chobrzan

23 października w Chobrzanach 
odbył się III Ogólnopolski Turniej 
Piłki Siatkowej  Kadetów.

W turnieju wzięło udział pięć zespo-
łów: „Sparta” Kraków, „Plas” Kielce, SMS 
Ostrowiec Świętokrzyski, „Avia” Świdnik i 
ULKS Chobrzany. Mecze rozgrywane były 
w systemie każdy z każdym, do dwóch 
wygranych setów. Zespoły biorące udział 
w turnieju są byłymi ćwierćfinalistami Mi-
strzostw Polski w roku 2015/2016. Gwa-
rantowało to wysoki poziom turnieju.

ULKS Chobrzany zajął drugie miejsce. Dru-
żyna zagrała w składzie: Patryk Giza, Michał 
Wrona, Patryk Szymczyk, Jakub Grzesik, Mi-
kołaj Osowski, Maciej Goździewski, Kacper Wi-
śniewski.  Trenerem zespołu jest Piotr Głowacki.

29 października w miejscowości Samborzec Szczepan Bąk i Artur 
Pawlęga znaleźli w sadzie jastrzębia, który nie mógł latać. 

Chory jastrząb

CHOBRZANY cd.
105. Talent zasługuje na uznanie lokalne,
O czym świadczy pierwsza nagroda
W konkursie „Nasze Sandomierskie 

– kulinaria regionalne”
– Srebrna Chochla – 

i z gotowaniem przygoda.
106. „Gołąbki z kaszą w sosie pieczarkowym” 
To chobrzańskie danie nagrodzone. 
Stało się daniem priorytetowym, 
Przez starostę sandomierskiego docenione.
107. Chobrzany mają w swoim dorobku 
Różne inne cenne nagrody, 
Nawet było jednego roku 
Pierwsze miejsce dla „Pięknej i bezpiecznej

zagrody”.
108. W zeszłorocznym „Echa Dnia” 

plebiscycie
Koło Gospodyń z Chobrzan startowało, 
Drugie miejsce z najlepszych w powiecie, 
A na siódmym w województwie 

się uplasowało.
109. Drugie miejsce przypadło 
„Przedsiębiorczej Kobiecie”
Konkurs ten również redakcja poprzednia

 prowadzi,
I „Rolnik Roku” z Chobrzan trzeci w powiecie 
Uplasował się wśród rolników licznej czeladzi. 
110. W Chobrzanach zdolnych osób nie 
brakuje,
Mających chęci do społecznej pracy, 
Ich wartość ogólnopolskie odbicie znajduje, 
Prezydent Brązowym Krzyżem Zasługi pierś

 ich znaczy.
111. Koło Gospodyń wraz z gronem chętnych 
W wycieczkach różnych uczestniczy, 
Podziwia piękno Karpat naszych, 
Odwiedza przyjaciół zza węgierskiej granicy.
112. Z Kołem Gospodyń żywo współpracuje 
OSP dziewięćdziesiąt cztery lata istniejąca, 
Wspólne dobre imię swojej wsi buduje 
A straży pozycja, jak wszędzie – wiodąca.
113. Nowocześniejszy samochód straży
przekazano,
By pomóc wzmocnić bezpieczeństwo, 
Bo dzięki straży – jest to prawdą znaną – 
Spokojniej śpi społeczeństwo.
114. Firma „Agromar” usługi świadczy 
Ciągniki i maszyny rolnicze sprzedając, 
Najwyższej klasy sprzęt, jak się patrzy 
Działa, rolnikom życie ułatwiając.
115. Przeprowadzone gminne modernizacje 
Wioskę w pełni unowocześniły, 
Ostatnio zrobiono tu kanalizację, 
Unijne projekty się w życie wcieliły. cdn

EWA JUDA

Kolejne 
inwestycje

14 października zakończono przebudowę 
300-metrowego odcinka drogi gminnej Cho-
brzany – remiza.

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu przy-
znanemu w ramach podziału środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych pochodzących od ministra 
spraw wewnętrznych i administracji. Koszt wykonanych 
prac wyniósł ponad 112 tys. zł, kwota dotacji natomiast 
blisko 46 tys. zł.

Tego samego dnia zakończono realizację zadania 
pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Gorzyczany”, na odcinku drogi 
o długości 475 m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
blisko 70 tys. zł, kwota dofinansowania 20 tys. zł.

Mieszkańcy natychmiast powiado-
mili o tym zdarzeniu policję, która prze-
kazała powyższą informację wójtowi 
gminy. Władze gminy podjęły działanie 
– zawiadomiono lekarza weterynarii, 
który udzielił pomocy zwierzęciu. 

U ptaka stwierdzono podejrzenie 
zatrucia pokarmowego. Jastrząb po 
kilkudniowym leczeniu wciąż nie mógł 
latać, w związku z czym wójt podjął de-
cyzję o przewiezieniu ptaka do Ośrod-
ka Rehabilitacji Ptaków Dzikożyjących, 
prowadzonego przez Klinikę Chirurgii 
Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie.


