
Zbiórka żywności, środków czystości, odzie-
ży oraz obuwia w ramach akcji rozpoczęła się 
już 28 listopada i trwała do 5 grudnia. W po-
moc włączyło się wielu mieszkańców gminy 
Samborzec, w tym radni, pracownicy Urzędu 
Gminy oraz podległych jednostek organizacyj-
nych, Ochotnicza Straż Pożarna ze Złotej, która 
pomogła również w przetransportowaniu paczki 

do magazynu, Szkoła Podstawowa w Skotnikach 
wraz z Publicznym Punktem Przedszkolnym, 
Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach, 
Szkoła Podstawowa w Złotej, Szkoła Podstawo-
wa w Śmiechowicach, panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Janowic wraz z radną Ireną Guźlą, 
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Bogoria Skot-
nicka, radna miejscowości Chobrzany Bożena 
Grzyb.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przygotowali paczki i wsparli akcję, 
zarówno instytucjom, organizacjom, jak i oso-
bom indywidualnym – każdemu z osobna. 
Ponadto na terenie gminy zostały przeprowa-

dzone zbiórki żywności w następujących skle-
pach: Delikatesy Centrum Samborzec oraz DC 
Milczany, sklep Biedronka oraz sklep ODIDO 
Łukasz Czarnecki – dziękujemy! 

Przygotowaną paczkę 6 grudnia w Zespo-
le Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
w Sandomierzu przekazał wójt gminy Sam-
borzec Witold Surowiec. Następnie paczka 

została przekazana wybranej rodzinie przez 
wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Uroczyste 
podsumowanie tegorocznej akcji zorgani-
zowano w niedzielne popołudnie w ZSTiO 
w Sandomierzu. Jak wspomina lider rejonu 
Sandomierz Renata Zarzycka – był to weekend 
pełen łez i wzruszeń. 

– W tym roku zostały obdarowane 22 ro-
dziny. Bardzo nas cieszy fakt, że mogliśmy 
włączyć się w tę szlachetną akcję i razem 
z mieszkańcami przygotować paczkę dla po-
trzebującej rodziny właśnie z terenu gminy 
Samborzec – mówi wójt gminy Samborzec 
Witold Surowiec. 
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Dzień Patrona w szkole w Skotnikach za-
inaugurowali dyrektor Bronisława Piasta, za-
stępca wójta gminy Samborzec Ewa Drzazga 
oraz dyrektor GOK w  Samborcu Sebastian 
Mazur. Gracze musieli najpierw zapoznać się 
z  rozmaitymi poszlakami w  terenie, następ-
nie – po odnalezieniu okularów – pokonać 
na terenie szkoły przeciwności w dotarciu do 
ich właściciela. Przy okazji poznawali sylwet-
kę i twórczość znanego pisarza. A na mecie 

czekał na nich nie kto inny tylko… Reymont! 
Zwycięzcy otrzymali nagrody od pani dyrek-
tor oraz gratulacje od patrona swojej szkoły.

– Korzystając z ciągle aktywnego dostępu 
do aplikacji Action Track, w  której można 
tworzyć gry mobilne, przygotowaliśmy grę  
„Na ratunek Reymontowi! W  poszukiwaniu 
zaginionych okularów”. Zabawa była przed-
nia! – mówi Katarzyna Ossowska z Gmin-
nego Ośrodka Kultury.

W  grze wzięli udział uczniowie z  klas 
III-VIII, natomiast na młodszych czekały 
inne atrakcje. Do przedszkolaków zawi-
tał święty mikołaj, następnie dzieci wraz 
z rodzicami podczas warsztatów zorgani-
zowanych przez panie Karolinę i Ewelinę 
wykonały ozdoby choinkowe. Pani Jagoda 
Szczęsna przeprowadziła warsztaty scrap-

bookingowe – dzieci z klas 0, I i II wyko-
nywały nietypowe kartki świąteczne. Po 
grze i  warsztatach odbył się świąteczny 
maraton filmowy. 

Szkoła w  Skotnikach przygotowała 
uczniom bardzo ciekawy i  aktywny Dzień 
Patrona. Gratulujemy szkole, a  przede 
wszystkim Kacprowi i Patrykowi.

Dzień Patrona 
z grą terenową

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skotnikach powstała w 1928 roku i nosi 
imię Władysława Stanisława Reymonta. W  piątek, 6 grudnia, odbył się 
kolejny już Dzień Patrona. Z  tej okazji ósmoklasiści Patryk Miecznikow-
ski i Kacper Dróżdż, z pomocą Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu, 
przygotowali dla swoich kolegów i koleżanek nietypowy prezent mikołajkowy 
– mobilną grę terenową.

To był weekend cudów
Podobnie jak w ubiegłym roku Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu 

dołączył do grona darczyńców w ramach ogólnopolskiej charytatywnej akcji 
Szlachetna Paczka.

Grudzień to magiczny czas oczekiwań na święta i świętego Mikołaja. Z tej okazji nasza 
biblioteka zaprosiła  dzieci z klas 0 ze szkół z terenu naszej gminy na mądrą i pouczającą 
opowieść o marzeniach, odwadze i sile przyjaźni.

Tygrysek i jego przyjaciele zabrali publiczność w podróż pełną przygód, zmuszającą 
widza do refleksji nad własnym postępowaniem. Zabawne perypetie głównego bohatera 
wywołały uśmiechy na dziecięcych twarzach i wprowadziły w nastrój zbliżających się 
świąt. Całość dopełniła przepiękna, zimowa sceneria.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich opiekunom za miło spędzony czas i zapraszamy 
do odwiedzania biblioteki. Zachęcamy również do odwiedzin na naszym fanpage’u na 
Facebooku i  wzięcia udziału w  akcji Biblioteczny Kalendarz Adwentowy, w  ramach 
której każdego dnia adwentu polecamy piękną, zimową, świąteczną książkę do wspólnej 
lektury w ten magiczny czas.

9 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Samborcu po raz kolejny 
gościliśmy aktorów Teatru Edukacji i  Profilaktyki Maska z  Krakowa. 
W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbył się spektakl pt. „Świąteczny 
dar  – magia i czar”.

Świąteczna magia 
w bibliotece
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Dlaczego krzyż nazwano ,,Pod Bożą Męką”? 
Otóż do pierwotnego słupa i transeptu drewnia-
nego krzyża przymocowano przedmioty symboli-
zujące Mękę Pańską. 

Były to m.in.: cęgi, mała drewniana drabina, korona cier-
niowa, trzcina, włócznia, płaszcz, gwoździe, młotek, kielich, 
tablice z  drewna, drewniana dłoń ludzka, kogut i  zegar. 
Przypominały one żyjącym, że ludzie umierający na tę cho-
robę odchodzili do Boga w strasznych cierpieniach. 

W  1908 roku Anna i  Walenty Siudakowie ufundowali 
nowy krzyż, ale już kamienny, który stoi do naszych cza-
sów. Dzięki inicjatywie mieszkańców Janowic, radnej Ireny 
Guźli, sołtysa wioski Marka Rutkowskiego i Koła Gospo-
dyń Wiejskich cmentarz choleryczny i  ,,Krzyż Pod Bożą 
Męką” zostały zabezpieczone i odnowione. Zamontowano 
też pamiątkową tablicę. 10 listopada cmentarz choleryczny 
został poświęcony przez ks. proboszcza Bogdana Króla 
z Chobrzan.

Trzeci cmentarz choleryczny usytuowany jest w Wielogó-
rze, na posesji Moniki i Piotra Piotrowskich, przed łukiem 
drogi gminnej Samborzec – Polanów, w rozwidleniu z drogą 
do Dębian. Na usypanym sztucznie ziemnym wzniesieniu 
w formie wydłużonego kopca (aktualnie o długości ok. 15 
m, szerokości 4 m, i wysokości ok. 1 m) stoi kamienny krzyż 
zwrócony frontem na wschód, w kierunku drogi do Polano-
wa. Cmentarz oddalony jest od wioski ok.1,2 km. Stojący 
pośrodku mogiły kamienny krzyż ufundowali Maria i Karol 
Drzazgowie w  1924 roku. Końce belek krzyża wyglądem 
przypominają typowe krzyże odznaczeń wojskowych. Pier-
wotnie stał tam krzyż drewniany. Tylko w jednym kartuszu 
widnieje inskrypcja: ,,Boże zmiłuj się nad nami. Wystawili 
ten pomnik Karol i Maria Drzazgowie 1924 rok”. Aktualnie 
jest tam umocowana ciemna szklana tablica z napisem tej 
samej treści. Na zachodniej ścianie postumentu krzyża, 
w  kartuszu widniały do niedawna nieco zatarte, wyryte 
ostrzem bagnetu, zarys i kontury orła w koronie oraz na-
pis „Tu Bobo toczył bój 17 lipca 1944 r.”. To osobisty ślad 

na krzyżu, jaki pozostawił Zbigniew Kabata pseud. Bobo, 
żołnierz oddziału partyzanckiego ,,Jędrusie”. Od 1999 roku 
Honorowy Obywatel Miasta Sandomierza.

Według tradycji i przekazów ustnych w dawnych latach 
pod tym krzyżem miało straszyć. Konie ciągnące furman-
kę w  tym miejscu stawały dęba. Widywano również słup 
ognia unoszący się ku górze, nocami ukazywała się postać 
nieznanego widma ubranego na biało i chodzącego wokół 
krzyża. Mieszkańcy okolicznych wiosek mówią, że było to 
działanie dusz ludzi, którzy zmarli bez rozgrzeszenia i  są 
pochowani na tym cmentarzu. Stojący na mogile krzyż dwa 
razy rażony był piorunem i uszkodzony. Staraniem rodziny 
Drzazgów został naprawiony.

Zapewne ewenementem jest to, że na terenie jednej gmi-
ny zachowały się aż trzy cmentarze choleryczne. Pamiętajmy 
zatem, że chodząc po nich stąpamy po szczątkach naszych 
przodków żyjących na samborzeckiej ziemi blisko 200 lat 
temu. Być może są tam pogrzebani także i nasi krewni. 

ANDRZEJ CEBULA

Dotacja dla biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 178 zł.

Nauka przez zabawę jest głównym ce-
lem projektu. Zachęcanie dzieci do po-
szerzania własnych horyzontów, inspiro-
wanie ich do odkrywania i  rozwijania 

swoich pasji, intelektu oraz twórczego 
potencjału, a  także dostarczanie mą-
drej rozrywki. Zajęcia wykładowe od-
bywają się 2 razy w roku akademickim, 
organizowane są przez Wyższą Szkołę 
Humanistyczno-Przyrodniczą w Sando-
mierzu. W zajęciach biorą udział wszy-
scy uczestnicy Uniwersytetu I  Wieku, 
od 3 do 6 lat.

Warsztaty tematyczne dla małych stu-
dentów prowadzone są przez nauczycieli 
akademickich, instruktorów i ekspertów 
z różnych dziedzin nauki i życia, a ich po-

ziom formą i językiem dostosowany jest 
do możliwości rozwojowych dzieci. Czas 
trwania poszczególnych spotkań warsz-
tatowych uzależniony jest od specyfiki 
danych zajęć. Tak było również podczas 
kolejnego spotkania, na którym uroczy-
ście wręczono indeksy dzieciom, które 
w bieżącym roku szkolnym dołączyły do 
grona naszych przedszkolaków. Tematy-

ka spotkania miała charakter bajkowy, 
a tematem zajęć były „Wróżby i zabawy 
andrzejkowe” w formie zabaw muzyczno-
-ruchowych. Wprowadzeniem do tematu 

było opowiadanie – list od czarownicy 
i  wróżki, odbywały się również wróżby 
andrzejkowe oraz nauka piosenki „Gra 
w kolory”, ze słowami Magdaleny Kawy 
i muzyką Wojciecha Motyki.

Na zakończenie mali studenci otrzy-
mali pamiątkowe wpisy do indeksów, 
a także słodkie upominki. Czekamy na 
następne spotkanie.

Jesień żniwem 
melancholii 

Patrycja Sasaga uczennica Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Armii Krajowej w Zawierzbiu 
została laureatką IX ogólnopolskiego konkur-
su plastycznego dla dzieci i młodzieży pod ha-
słem „Pod kolorowym parasolem jesieni”.

Organizatorem konkursu, którego finał odbył się  23 
listopada, był Rzeszowski Dom Kultury. Celem kon-
kursu było rozbudzanie dziecięcej wyobraźni, inspiro-
wanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki 
a także poznawanie najbliższego środowiska, tradycji, 
folkloru i kultury ludowej.

Spośród 3245 prac, które zostały nadesłane z 430 
placówek z całej Polski, jury wybrało te najlepsze pod 
względem walorów artystycznych.

Patrycja wykonała zdjęcie pod tytułem „Jesień żni-
wem melancholii”, które zajęło III miejsce w kategorii 
fotografia. Pracę naszej uczennicy można było oglądać 
w siedzibie RDK – filia Przybyszówka podczas werni-
sażu pokonkursowego.

Dofinansowanie pochodzi z programu Biblioteki Na-
rodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek pu-
blicznych – Priorytet 1” ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Priorytet 1 realizowany jest w ramach Pro-
gramu Wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa”, a jego głównym ce-
lem jest poszerzenie oferty i przez to zwięk-
szenie atrakcyjności bibliotek publicznych. 

Zgodnie z  zaleceniami programu dotacja została prze-
znaczona na zakup książek. Biblioteka z  pozyskanych 
środków zakupiła 226 woluminów.

22 listopada 2019 roku w Przedszkolu „Wesołe Jabłuszko w Samborcu”  odbyło się kolejne już spo-
tkanie w ramach projektu Uniwersytet I Wieku realizowanego przy współpracy naszego przedszkola 
z WSHP w Sandomierzu.

Mali studenci z Samborca

Niezwykłe miejsca pamięci – cd.


