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Pod hasłem „Dla potomności śpiewamy o niepodległości” Gminny Ośrodek Kultury, 
wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Zajeziorza i Ochotniczą Strażą Pożarną, zorga-
nizował 12 listopada uroczystość upamiętniającą 99. rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Rzeczpospolitą.

Śpiewamy dla potomności

Mszą świętą w intencji Ojczyzny w koście-
le parafi alnym w Samborcu rozpoczęły się  
gminne obchody Święta Niepodległości. 

Po mszy, której przewodniczy³ ksi¹dz Marian Ko-
walski, z okolicznościowym programem artystycznym 
wyst¹pili uczniowie Zespo³u Publicznych Placówek 
Oświatowych w Samborcu pod kierunkiem Ma³gorza-
ty Spad³o. Nie zabrak³o w nim patriotycznych wierszy 
i wzruszaj¹cych pieśni. 

Druga czêśæ obchodów mia³a miejsce na placu 
szkolnym ZPPO w Samborcu. Dla upamiêtnienia tych, 
którzy poświêcili ¿ycie w walce o niepodleg³ośæ, przy-
by³e delegacje z³o¿y³y kwiaty pod tamtejszym pomni-
kiem. W imieniu spo³eczności lokalnej wieniec z³o¿yli: 
wójt Witold Surowiec, zastêpca wójta Ewa Drzazga, 
przewodnicz¹cy Rady G miny Mieczys³aw Pi¹tek oraz 
proboszcz samborzeckiej parafi i ks. Marian Kowalski. 
Delegacji szkolnej przewodniczyli dyrektor Mariusz 
Mierzwa oraz wicedyrektor Ma³gorzata Trzaska. 

 7 i 9 listopada Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziła cykl 
zajęć dla dzieci i młodzieży poświęconych tematyce patriotycznej. 

7 listopada gościliśmy w naszej bibliotece klasê I Szko³y Podstawowej w Sam-
borcu wraz z opiekunk¹ Mart¹ Glazer. Dzieci uczestniczy³y w lekcji multimedial-
nej pt. „Mieszkañcy spod 11”, a tak¿e obejrza³y fi lm animowany, poświêcony 
tematyce odzyskania niepodleg³ości. Wspólnie z prowadz¹cymi rozwi¹zywa³y 
zagadki o naszej Ojczyźnie i przegl¹da³y ksi¹¿ki opowiadaj¹ce o historii naszego 

kraju. Wys³ucha³y równie¿ opowiadania o Lechu, Czechu i Rusie, które przeczy-
ta³a zastêpca wójta Ewa Drzazga. 

9 listopada pracownicy biblioteki udali siê z wizyt¹ do Szko³y Podstawowej 
w Zawierzbiu. Uczniowie klas I-III, w ramach projektu edukacyjnego „Historia 
w kolorach” pod patronatem Instytutu Pam iêci Narodowej, obejrzeli fi lm ani-
mowany poświêcony symbolom narodowym naszego kraju oraz u³o¿yli puzzle 
z ilustracj¹ god³a Polski. Podobnie jak dwa dni wcześniej w Samborcu, dzieci 
wykona³y kokardê narodow¹ oraz plakat przedstawiaj¹cy god³o Polski. Jedn¹ 
z kokard przypiê³y dyrektorowi Janowi Wiatrowi. O godzinie 12.30 w oddziale 
dla dzieci i m³odzie¿y gminnej biblioteki gościli uczniowie klasy II Gimnazjum 
w Samborcu wraz z opiekunk¹ Ma³gorzat¹ Spad³o. Spotkaniu towarzyszy³a pro-
jekcja fi lmu przedstawiaj¹cego historiê odzyskania przez Polskê niepodleg³ości. 

Uroczyście w Świêto Niepodleg³ości

W bia³o-czerwonych
barwach

Wykonane w³asnorêcznie kokardy dzieci podarowa³y wójtowi Witoldowi 
Surowcowi oraz jego zastêpcy Ewie Drzazdze.

Uroczystośæ rozpoczê³y projekcja 
fi lmu pt. „Dzieñ Niepodleg³ości – 11 
listopada 1918 r.” oraz  odśpiewanie 
hymnu pañstwowego. Ofi cjalnego 
otwarcia uroczystości dokonali: za-
stêpca wójta Ewa Drzazga, prezes 
Ko³a Gospodyñ Wiejskich Lucja Ru-
ga³a oraz dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Samborcu Sebastian 
Mazur, który zapowiedzia³ program 
artystyczny w wykonaniu zespo³ów 
z Gminnego Ośrodka Kultury. 

W pierwszej czêści uroczystości wyst¹pili harce-
rze z Samborca pod opiek¹ ks. Grzegorza Ro¿ka. 
Odegrali oni sceny upamiêtniaj¹ce postaæ niezwykle 
wa¿n¹ w historii gminy Samborzec – mêczennika 
ks. kmdr ppor. W³adys³awa Miegonia. Licznie zgro-
madzona publicznośæ ze wzruszeniem i zaciekawie-
niem s³ucha³a pieśni o tematyce patriotycznej w wy-
konaniu grup: „Czerwone jab³uszko”, „Do re mi fa”, 

„Nic na si³ê” oraz „Gorzyczany”. Podnios³y charakter 
spektaklu podkreśla³a klimatyczna scenografi a.

W drugiej czêści spotkania wszystkich zgromadzo-
nych poczêstowano tradycyjnym wojskowym posi³-
kiem. Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Zajeziorzu 
serwowa³y gościom grochówkê, co ciekawe – tak¿e 
w wersji wege. Nie brakowa³o przepysznych ciast 
i zdrowych przystawek. 

Ostatnim akcentem wieczoru by³o wspólne śpie-
wanie o wolności  i niepodleg³ości, które poprowadzi³ 
zespó³ „Przelaski”, z Ann¹ Przybysz na czele. Spotka-
nie uświetni³ swoj¹ obecności¹ Adam Bidas z Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej „Niez³omni 1939-1963”, 
który opowiedzia³ o elementach umundurowania.

Dziêkujemy instruktorom Gminnego Ośrodka 
Kultury, wszystkim zespo³om i harcerzom za pomoc 
w organizacji uroczystości, Pani Anicie Bajorskiej za 
przygotowanie wzruszaj¹cego przedstawienia, Pani 
Annie i Panu Jackowi Przybyszom za zapa³ i pe³ne za-
anga¿owanie, Panu Adamowi Bidasowi za uświetnienie 
wieczoru, a do wszystkich Pañstwa kierujemy serdeczne 
podziêkowania za przybycie.
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Dzieje gminy 
rymem pisane 

Janowice
265. Kolejną wioską są Janowice – wieś 

w Średniowieczu już znana,             
Początkowo do parafi i Goźlice należąca,
A gdy parafi a powstała w Chobrzanach,
To do chobrzańskiej wieś się przyłącza.

266. W piętnastym wieku folwark się znajdował
I kilku ziemskich właścicieli,
W swojej kronice Długosz tak notował,
Mieszkańcy do „stołu biskupiego” należeli.

267. Część dokumentów Janowic zginęła,
W kronikach ich wiele brakuje,
Może zawierucha wojenna je pochłonęła,
Po piętnastym wieku długa przerwa następuje.

268. Po powstaniu styczniowym Henryk 
Strusiński

Jako dziedzic Janowicami Górnymi włada,
Potem dłuższy czas Stefan Rupniewski
Tytuł dziedzica wioski posiada.

269. W nieznanych okolicznościach niestety
 umiera,

Swej żonie Zofi i majątek przekazując,
Po latach ona Kosińskiego za męża wybiera,
Stefanowi fi gurę Matki Bożej fundując.

270. Rupniewska majątkiem rządziła 
do wyzwolenia powojennego,

Potem część jego między ludność 
rozparcelowano,

Park dworski przetrwał do czasu obecnego,
O dawny drzewostan w miarę zadbano.

271. Dziedziczka Rupniewska religijna była,
Do dworu na różaniec ludność zapraszała,
Nowej modlitwy mieszkańców nauczyła,
Która do dzisiaj wśród „róż” różańcowych 

przetrwała.

272. Część parku dworskiego i sadu wykarczowano,
Pod budowę szkoły podstawowej przeznaczono,
Dla remizy i sklepu też tam teren przyznano,
Spożywczy GS „Samopomoc Chłopska” 

założono.

273. Początkowo były to budynki drewniane,
A w miarę rozwoju gospodarczego,
Zbudowano nowe, piękne, murowane,
Służące dla pokolenia przyszłego.

274. W starym budynku szkoły podstawowej
Pułkownik Skopenko z wojskiem stacjonował,
Biorąc udział w drugiej wojnie światowej
Wyzwalał Sandomierz, gdy go wróg okupował.

275. W latach sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia

Nową szkołę podstawową wybudowano,
Dla uczczenia Państwa Polskiego 1000-lecia,
Te tysiąc szkół wybudowano.

276. Pomogło Prezydium Rady Narodowej,
Wsparł Fundusz Budowy Szkół i Internatów,
Lecz wielkim wkładem pracy zbiorowej
Wykazali się mieszkańcy liczbą darmowych

 etatów.

277. Gospodarze w Kółkach Rolniczych 
zrzeszeni byli,

Które wówczas dobrze prosperowały,
Ziemię podworską też dzierżawili,
Po upadku dworu Spółdzielnie Rolnicze tę 

ziemię dostały.

278. Pod koniec lat siedemdziesiątych
Nowy budynek remizy OSP wybudowano,
Ku zadowoleniu młodych i starszych
Do publicznego użytku oddano.

279. Wszystkie lokalne uroczystości
W tej to remizie się odbywały,
Z honorem witano dostojnych gości,
Wiejskie zebrania miejsce tu miały.
cdn. EWA JUDA

Od października Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu 
organizuje spotkania z gwarą sandomierską we wszystkich 
szkołach w gminie. 

Spotkania, które prowadzi Andrzej Cebula, odbywaj¹ siê raz w mie-
si¹cu. Podczas zajêæ uczniowie dowiaduj¹ siê, czym jest gwara i co j¹ 
wyró¿nia. Zapoznaj¹ siê równie¿ z has³ami zawartymi w „S³owniku 
gwary sandomierskiej” autorstwa Andrzeja Cebuli. W s³owniku ujêtych 
jest blisko 1110 hase³, które zosta³y zebrane na podstawie rozmów 
i konsultacji ze starszymi ludźmi. Źród³em s³ów gwarowych by³y rów-
nie¿ opowiadania Romana Kose³y, regionalisty, pisarza i spo³ecznika 
z Sandomierza, dzie³o Oskara Kolberga „Sandomierskie” oraz legendy 
o ziemi sandomierskiej.

W spotkaniach uczestniczy³y dzieci ze wszystkich szkó³ dzia³aj¹cych 
na terenie gminy Samborzec. Kolejne spotkania z gwar¹ odbêd¹ siê 
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie  www.kultura-
samborzec.pl

Śladami lat ubiegłych również w tym 
roku w harmonogramie darmowych za-
jęć oferowanych przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Samborcu na stałe za-
gościł aerobik.

Ciesz¹ce siê ogromn¹ popularności¹ wśród 
pañ w ró¿nym wieku zajêcia odbywaj¹ siê dwa 
razy w tygodniu, w poniedzia³ki i czwartki 
o godz. 18.30 w hali sportowej w Samborcu.

– Podczas zajêæ wykonujemy seriê odpo-
wiednio powi¹zanych uk³adów choreografi cz-
nych, które s¹ kombinacj¹ kroków tanecznych 
i innych æwiczeñ ruchowych obejmuj¹cych 
chód, bieg, skoki, æwiczenia wzmacniaj¹ce 
miêśnie brzucha, bioder, pośladków, ramion 
oraz æwiczenia rozci¹gaj¹ce. Wprowadzamy 
równie¿ elementy zumby  – opowiada instruk-
torka fi tness Marta Mazur. 

Zajêcia gimnastyczne przy muzyce popra-
wiaj¹ kondycjê, uaktywniaj¹ miêśnie ca³ego 
cia³a, a przede wszystkim s¹ przyjemn¹ for-

m¹ spêdzania wolnego czasu. Te zajêcia s¹ dla 
ka¿dego, kto chce poprawiæ swoj¹ kondycjê 
i samopoczucie.

Aerobik w ośrodku kultury

Gmina zakończyła zadanie pod nazwą „Montaż urzą-
dzeń placu zabaw w Gorzyczanach”.

Projekt zrealizowano 
dziêki dofinansowaniu 
przyznanemu przez samo-
rz¹d województwa świê-
tokrzyskiego w ramach 
programu Odnowa Wsi 
Świêtokrzyskiej na 2017 
rok. W jego ramach za-
montowano cztery urz¹-
dzenia, kosz na śmieci oraz 
tablicê z regulaminem. Plac 
zabaw ogrodzono, a jego 
teren wysypano piaskiem. 

Jest to miejsce, gdzie 
dzieci mog¹ aktywnie 
i bezpiecznie spêdzaæ czas wspólnie z rówieśnikami, w pobli¿u swojego 
miejsca zamieszkania. Plac zabaw oddano do u¿ytku pod koniec paździer-
nika. Wartośæ ca³kowita zadania wynios³a: 37 726,02 z³. Dofi nansowanie ze 
środków samorz¹du województwa świêtokrzyskiego to  10 tys. z³.

Aktywnie i bezpiecznieAleksandra Pietrzykowska, uczennica II klasy LO im. 
St. Żeromskiego w Chobrzanach, za szczególne osiągnię-
cia edukacyjne i działalność społeczną w roku szkolnym 
2016/2017 otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Stypendium
od premiera

Aleksandra mo¿e siê pochwaliæ najwy¿sz¹ śred-
ni¹ ocen w szkole – 5,37. Interesuje siê zarówno 
przedmiotami humanistycznymi, w tym jêzykami 
obcymi, jak i naukami ścis³ymi. Jest uczennic¹ wyj¹tkowo ambitn¹, syste-
matyczn¹, sumienn¹ i odpowiedzialn¹. Aktywnie uczestniczy w ¿yciu klasy, 
szko³y oraz udziela siê w środowisku lokalnym. Jest cz³onkini¹ Samorz¹du 
Szkolnego, dzia³a w wielu szkolnych organizacjach. 

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje jej dzia³alnośæ w Szkolnym Kole Wo-
lontariatu,  w ramach której bierze udzia³ w akcjach na rzecz pomocy 
osobom potrzebuj¹cym. Aleksandra reprezentuje Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce w ró¿norodnych konkursach i turniejach. W ubieg³ym roku szkolnym 
osi¹gnê³a bardzo wysoki wynik w Konkursie Jêzyka Angielskiego dla 
Uczniów Szkó³ Ponadgimnazjalnych, zorganizowanym przez Wydzia³ 
Zamiejscowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Spotkania z gwar¹

11 listopada to symboliczna data w naszej historii. 99 lat 
temu, po 123 latach niewoli, odrodziło się państwo polskie.

– Z tej okazji dzieñ przed Narodowym Świêtem Niepodleg³ości m³o-
dzie¿ naszej szko³y przygotowa³a spektakl, w którym s³owami wierszy 
i piosenek przypomnia³a o poświêceniu wielu pokoleñ Polaków, którzy 
oddali ¿ycie za wolnośæ Ojczyzny – mówi Robert Soja, dyrektor Zespo³u 
Placówek Oświatowych w Chobrzanach. W ramach obchodów odpra-
wiona zosta³a równie¿ msza świêta za Ojczyznê, z³o¿ono tak¿e kwiaty 
na ¿o³nierskich grobach. 

W uroczystościach wziêli udzia³: wójt Witold Surowiec, przewod-
nicz¹cy Rady Gminy Mieczys³aw Pi¹tek, kierownik Zespo³u Obs³ugi 
Jednostek Organizacyjnych Gminy Izabela Ossowska, przedstawiciel 
kombatantów – podporucznik Czes³aw Stêpieñ oraz poczet sztandarowy 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Chobrzanach z prezesem OSP Chobrzany 
Jackiem Jóźwiakiem na czele.

W tym uroczystym dniu uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego z³o¿yli ślubowanie. Przyrzekali rzetelnie wype³niaæ obowi¹zki 
uczniowskie oraz swoj¹ postaw¹ godnie reprezentowaæ szko³ê.

Symboliczna data


