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PA STWO
JAROCIN

NR 11 PISMO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ
PA STWA JAROCIN

nowu z du ym po lizgiem 
wydajemy kolejny numer 
PA STWA JAROCIN. Pismo 
nasze zaczynamy  nazywa
„Nieregularnikiem”, gdy  oka-
zuje si , e nie jeste my w stanie 
wydawa  je raz na kwarta .
Gdyby jednak nast pne numery 
uda o si  nam wydawa  w od-
st pach kwartalnych powrócimy 
do formy kwartalnika. Ostatni 
numer pod wzgl dem graficz-
nym by   totaln  katastrof .
Zawini a drukarnia, która le
na wietli a form  drukow .
Szkoda, bo zamieszczone zdj -
cia sta y si  nieczytelne. Po-
prawna wersja tego numeru 
pisma jest zamieszczona w In-
ternecie  pod adresem 
www.jarocin.ug.pl lub 
www.jarocin.of.pl. Najwi cej  
miejsca w obecnym numerze 
naszego pisma po wi camy 
jaroci skim, sierpniowym  im-
prezom.  Oprócz tego kontynu-
ujemy:  kronik  szko y w Szwe-
dach,  artyku  o zawodach pusz-
cza skich oraz kolejny fragment 
z przedwojennego Kodeksu 
Towarzyskiego. Publikujemy 
tak e dalsze nazwiska osób 
z naszej gminy zamordowanych 
przez Niemców w czasie 
II wojny wiatowej. A poza tym 
wiele informacji  dotycz cych 
dzia alno ci jaroci skiego samo-
rz du w 2007 roku.                          

                                      Redakcja

                                                   

Starostowie do ynek na czele korowodu 

Z

Magda Anio  – gwiazda Festiwalu Dobrej Nadziei 
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FESTIWAL DOBREJ NADZIEI  W PA STWIE JAROCIN 

Przeci cie wst gi                  Po wi cenie estrady 

 Zespó  „Ad hoc”                           Skrzyd a Nadziei

Zespó  Duch z Torunia   Chili My 
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FESTIWAL DOBREJ NADZIEI  W PA STWIE JAROCIN 
Na ubieg oroczne wi towanie w Pa stwie Jarocin w ramach spotka  rodzinnych sk ada y si  cztery 

imprezy: 
    -   10 sierpnia 2007 r. (pi tek)  -   FESTIWAL DOBREJ NADZIEI (festiwal muzyki chrze cija skiej)
    -   11 sierpnia (sobota) - SPOTKANIA RODZINNE W PA STWIE  JAROCIN 
    -   12 sierpnia ( niedziela) - DO YNKI POWIATU NI A SKIEGO – JAROCIN 2007
    -   15 sierpnia ( roda) – BIEGI ZWYCI STWA NAD BOLSZEWIKAMI „GO  BOLSZEWIKA, GO ”
                                          imienia Sebastiana Ma ka i Jana Kozio a - kawalerów orderu Virtuti Militari 

wi towanie rozpocz o si  10 sierpnia od po wi cenia i oddania do u ytku nowo wybudowanej 
sceny plenerowej nad rzek  Gilówk  w Jarocinie. Msz w. w ko ciele parafialnym w Jarocinie odprawi
i po wi cenia obiektu dokona  ks. wikary Micha  Wrona. Przeci cia wst gi symbolizuj cego oddanie do 
u ytku sceny plenerowej dokonali pose  RP Dariusz K eczek, Starosta Ni a ski W adys aw Praco ,
przewodnicz ca Rady Gminy w Jarocinie Aniela Olszówka i Z-ca Wójta Andrzej Kata. Inauguracyjny 
wyst p na nowej scenie w ramach I Festiwalu Dobrej Nadziei mia a grupa muzyczna z Jarocina o nazwie 
„AD HOC” w sk adzie: Dominika Smutek, Dagmara Walczak, Katarzyna Siembida (schola parafialna) oraz 
muzycy klerycy: Rafa  Rzeszut i Witold Garbuli ski, ksi dz ukasz Szewczyk z Niska i kierownik grupy 
graj cy na gitarze ks. wikary z Jarocina Micha  Wrona. Oprócz miejscowego zespo u wyst pi y na festiwalu 
nast puj ce zespo y: SKRZYD A NADZIEI, DUCH, CHILI MY i gwiazda wieczoru MAGDA ANIO .
Pomys odawc  festiwalu muzyki chrze cija skiej oraz jego nazwy by  Wójt Gminy Zbigniew Walczak, 
którego pragnieniem by o, aby ten rodzaj, bardzo warto ciowej muzyki zago ci  w Jarocinie. Si a wy sza
zrz dzi a, e wójt z powodu pobytu w szpitalu nie móg  wzi  udzia u w otwarciu obiektu ani  
w inauguracyjnym I Festiwalu, którego by  organizatorem. Przys a  jednak list, który zosta  odczytany przez 
jego zast pc . Chocia  publiczno rednio dopisa a, to ci, którzy s uchali muzyki chrze cija skiej  
w wykonaniu w/w zespo ów byli zachwyceni.

Wybory 2007 
W wyborach do sejmu i senatu, które odby y si
w dniu 21 pa dziernika,  spo ród uprawnionych 
4274 wyborców,  wzi o udzia  1590 
mieszka ców gminy Jarocin  (37,2 %).  By a to 
najni sza frekwencja w powiecie ni a skim. 
Najwi cej osób g osowa o w Golcach 40,07%, 
najmniej za  w obwodzie Zdziary – Kuty y
(34,43%).
Poszczególne komitety w wyborach do Sejmu 
uzyska y nast puj c  ilo  g osów:
PIS – 696, PSL – 243, PO – 226  
Lewica i Demokraci – 188, 
LPR – 83,  Samoobrona - 46  
Polska   Partia Pracy - 31 
Na uwag  zas uguje fakt, e tylko w gminie 
Jarocin - spo ród gmin ni a skich - partie 
polskiej prawicy przekroczy y 5 procentowy 
próg wyborczy. 
Spo ród startuj cych kandydatów do Sejmu 
najwi cej g osów uzyskali: 
B dek Antoni – 147   (PIS) 
G sicka Gra yna – 113  (PIS) 
Ozimek Julian – 102  (LiD) 
Wali ko Gabriel – 93  (PSL) 
Trzustko Eugeniusz – 75 (PIS) 
O óg Stanis aw – 72  (PIS) 

Bury Jan – 63  (PSL) 
Rynasiewicz Zbigniew  - 51 (PO) 
Wójtowicz Andrzej 47  (PIS) 
K eczek Dariusz – 46  (LPR) 
Butryn Renata – 43   (PO) 

Wybory do Senatu 
W wyborach wi kszo ciowych do Senatu startuj cy
kandydaci  zdobyli nast puj c  ilo  g osów:
Jaworski Kazimierz (PIS) – 592; Ortyl W adys aw (PIS) 
– 541; Lato Grzegorz  (LiD)– 538; Pupa Zdzis aw  (PIS)- 
434; Wi niewski Jerzy (PSL) - 398; Dec Andrzej (PO) - 
299; Bochy ski Witold (PO) - 247; Maziarz Mieczys aw
/bezpartyjny/ - 175; Rylski Andrzej (LPR) - 111. 

Tablica i krzy
W numerze 7 naszego pisma zasygnalizowana zosta a
mo liwo  upami tnienia w Muzeum Martyrologii Wsi 
Polskiej w Michniowie k. Bodzentyna  spacyfikowanych 
podczas II wojny wiatowej wsi z terenu gminy Jarocin . Od 
pa dziernika ubieg ego roku  na zarezerwowanym du ym  
kamieniu z piaskowca stoi krzy  oraz jest przymocowana 
tablica z napisem: „KU PAMI CI MIESZKA CÓW 
GMINY JAROCIN ZAMORDOWANYCH PRZEZ 
NIEMCÓW W CZASIE  II  WOJNY WIATOWEJ”   
Samorz d Gminy Jarocin k/Niska 2007”. Ods oni cie 
tablicy nast pi wiosn  bie cego roku. Zorganizowany 
zostanie wtedy wyjazd dla wszystkich ch tnych, którzy 
zechc  wzi  udzia  w tej patriotycznej uroczysto ci. 

J.R.

T.P.
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Zmiana dyrektorów 
   W zwi zku z przej ciem na emerytur  p. Lucyny Mazur 
- b d cej od 01.09.1991 roku dyrektorem szko y
podstawowej w Zdziarach - w dniu 9 lipca 2007 r. odby
si  konkurs na dyrektora tej placówki. Dokumenty do 
konkursu z o y y dwie osoby: Iskra Rozalia i Pche ka 
El bieta. Do drugiego etapu konkursu Komisja dopu ci a
tylko p. Rozali  Iskra, poniewa  oferta p. E. Pche ka nie 
spe nia a okre lonych przepisami ustawy wymogów 
formalnych. Konkurs zosta  rozstrzygni ty i Pani Rozalia 
Iskra od 1 wrze nia 2007 r. jest dyrektorem PSP              
w Zdziarach. Jako, e p. Iskra by a dotychczas 
dyrektorem szko y w Golcach, to koniecznym sta o si
og oszenie tak e  konkursu na dyrektora tej e szko y.
Do konkursu na dyrektora PSP w Golcach nikt nie 
przyst pi , wi c wójt powierzy  pe nienie obowi zków
dyrektora tej szko y, zatrudnionej tam nauczycielce,  
pani Marii B o skiej.

Zmiany w Radzie Nadzorczej 
Rada Nadzorcza Gminnego Zak adu
Komunalnego w Jarocinie; spó ka      z o.o. od  
4 lipca 2007 r. dzia a w nowym sk adzie.  
W miejsce p.p. Zbigniewa Lacha i Kazimierza 
B ka, którzy z o yli rezygnacj  (pierwszy      
z powodu pe nienia funkcji dyrektora Zarz du
Dróg Powiatowych, drugi z powodu wyboru 
na  radnego Rady Gminy      w Jarocinie), wójt 
gminy pe ni cy dla GZK  rol  Zgromadzenia 
Wspólników powo a    p. Krystyn  Orze
i p. Bogus awa Iskr .    
Obecny sk ad Rady Nadzorczej: 
   Tadeusz Awsiukiewicz – przewodnicz cy
   Krystyna Orze  - z-ca przewodnicz cego
   Bogus aw Iskra - sekretarz

Zdaniem wójta 
Z powodu wypadku, który mi si  przydarzy  pod koniec 

lipca ubieg ego roku, by em przez czas pobytu  
w szpitalu i zwolnienia lekarskiego (3 miesi ce) wy czony  
z czynnego zajmowania si  sprawami gminy. Dlatego te  – 
jakkolwiek dokona em wyboru zespo ów muzycznych - nie 
mog em wzi  udzia u w ko cowych przygotowaniach do 
sierpniowych imprez, jak  i uczestniczy  w nich, w trakcie ich 
trwania.  G ówny ci ar przeprowadzenia imprezy spad  wi c na 
barki innych. Ciesz  si , e sobie z tym doskonale poradzili.  
W czasach, gdy tak trudno o przyk ady bezinteresownego, 
spo ecznego dzia ania, to fakt,  e w naszej gminie jest coraz wi cej 
osób anga uj cych si  w organizacj  imprez jest doprawdy 
fenomenem. Szkoda tylko, e nieraz spotyka si  to z bierno ci
mieszka ców gminy, czego przyk adem by o bardzo niewielkie 
zainteresowanie dwoma imprezami. Pierwsz  z nich by  Festiwal 
Dobrej Nadziei z muzyk  chrze cija sk  w dniu 10 sierpnia. 
Chcia bym wierzy , e powodem zignorowania  festiwalu by o to, 
e odby  si  on w pi tek i nie by  nag o niony w mediach i poprzez 

parafie. Ci, którzy przybyli na pi tkow  imprez , na pewno nie byli 
zawiedzeni. Zapewne wi kszo  osób przyby ych z kolei  
w dniu nast pnym nie zdawa a sobie sprawy,  e dwa g ówne 
zespo y wyst puj ce w tym dniu a mianowicie ANASTASIS  
i MALEO REAGGE ROCKERS to tak e zespo y z nurtu 
chrze cija skiego. Drug   imprez , która nie cieszy si  zbytnim 
zainteresowaniem mieszka ców naszej gminy s Biegi Zwyci stwa 
nad bolszewikami „Go  bolszewika, go ” w dniu  
15 sierpnia, które oprócz waloru sportowego maj  tak e
niew tpliwy walor patriotyczny, gdy  przypominaj  o kolejnej 
rocznicy zwyci skiej dla Polski bitwy, która uratowa a nasz kraj i 
ca y zachodni wiat przed zalewem bolszewickiej dziczy. Nie 
ka da miejscowo  mo e si  poszczyci  tym, e w tej wojnie 
pomi dzy cywilizacjami, tak wybitnie zas u yli si  jej mieszka cy. 
Nadanie „Biegom…” imienia kawalerów orderu Virtuti Militari  

Sebastiana Ma ka i Jana Kozio a, to ho d
z o ony za ich bohatersk  postaw .
Pora aj cym jest, e ów  ho d, w  formie 
wzi cia udzia u w zawodach odda a – o  ile 
mi wiadomo – tylko jedna osoba z terenu 
gminy Jarocin.  Zawody te, to nie tylko 
bieg g ówny na 5 czy 6  km., ale tak e biegi 
na 800 m. w ró nych kategoriach 
wiekowych. Dla uczestników by y nagrody 
rzeczowe i finansowe. Gmina Jarocin 
ka dego roku wymiernie wspomaga 
dzia alno  sportow . Owszem, najwi cej 
„idzie” na pi k  no n  ale przecie
dotowane s  wyjazdy uczniów na zawody 
czy te  obozy sportowe zwi zane  
z biegami. Czy jest sens wspomaga
finansowo szkolny sport, skoro nie ma 
w ród uczniów adnego zainteresowania 
tego typu  imprez .
Nie wiem, czy mo na gdziekolwiek 
znale  w Polsce przypadek tak wielkiej 
bierno ci. Mam nadziej , e to si  zmieni  
w przysz o ci. Wszystkim tym, którzy 
zaanga owali si  w organizacj
sierpniowych imprez  wyra am serdeczne 
podzi kowanie.
Mniej a wi c dro ej
Liczba uczniów szkó  podstawowych  
z terenu gminy Jarocin w dalszym ci gu
si  zmniejsza. W obecnym roku 
szkolnym (2007/2008) jest ich 418,  
z czego 59 to uczniowie klasy „0”.   

J.R.
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W przysz ym b dzie ich tylko 391 (w tym 42 uczniów klasy 
„0”. W najlepszym przypadku - o ile niektórzy nie zmieni
miejsca zamieszkania, b d  nie wyjad  z rodzicami zagranic  – 
b dzie ich w poszczególnych szko ach:
w Jarocinie - 87; w Domostawie  - 85; Zdziarach – 59; 
Mostkach Sokalach – 53; Golcach – 44; Szyperkach – 40  
i Majdanie Golcza skim – 23.
Projekt bud etu w zakresie finansowania o wiaty jest 
skonstruowany w ten sposób, e te so ectwa, w których 
funkcjonuj  szko y podstawowe dop ac  z w asnych rodków
brakuj ce kwoty niezb dne do ich utrzymania, tak wi c:
Domostawa -  124.990 z .; Jarocin – 144.560 z ; Golce – 
99.968 z .; Majdan Golcza ski – 180.174 z .; Mostki – Sokale 
– 64.290 z .; Szyperki – 122.333 z . i Zdziary – 135.560 z .
Aby utrzyma  szko y, Gmina Jarocin musi do o y  do 
otrzymywanej od pa stwa subwencji 995 582 z . (w kwocie tej 
mieszcz  si  jeszcze wydatki na dowóz uczniów oraz 
utrzymanie Zespo u Obs ugi Szkó ). Kwota powy sza nie jest 
ostateczna, gdy  rz d przewidzia  podwy ki dla nauczycieli, 
jednak e aby je zrealizowa , trzeba b dzie w bud ecie gminy 
dokona  zwi kszenia wydatków na ten cel.
Z ostatniej chwili 
Lada dzie  (12 marca – pierwsze czytanie) polski parlament 
przeg osuje projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu 
Reformuj cego, który jest w a ciwie konstytucj  Unii 
Europejskiej. Ju  28 lutego pos owie zadecydowali, e naród 
jest za g upi aby sam podj  decyzj  w referendum, czy 
zachowa  suwerenno  Polski, czy te  j  utraci . Jest niemal 
pewne, e obecni parlamentarzy ci zag osuj  za likwidacj
suwerenno ci. Nie b dzie tego mo na nazwa  inaczej ni
zdrad . Nast pi tak e z amanie Konstytucji RP wg której 
„W adza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nale y do 
Narodu”, a w adze pa stwowe winny wykonywa  jego wol .
Historia lubi si  powtarza . Ju  raz w przesz o ci elity 
polityczne doprowadzi y do likwidacji pa stwa polskiego. W 
takiej sytuacji dziwi  mo e taka pieczo owito  w wi towaniu 
kolejnych rocznic polskich zrywów niepodleg o ciowych przez 
rz dz cych. Mo e to tylko stwarzanie sobie alibi. Jedno jest dla 
mnie pewne, e kiedy  – gdy ju  b dzie za pó no – nast pi
chwila otrze wienia i rozpocznie si  szukanie winnych tego 
stanu rzeczy.  

Garncarski jarmark 
Dzie  8 lipca 2007 r. by  historycznym 
dla mieszka ców ka Garncarskiego. 
Odby  si  tam po raz pierwszy jarmark 
garncarski, na który zjecha o si

mnóstwo go ci. Pomys  na jarmark by
znakomity, gdy  anga owa  do dzia ania
niemal wszystkich mieszka ców tej 
niewielkiej przecie   miejscowo ci. 
Udost pnili oni swoje zagrody na 
miejsce przeprowadzenia imprezy. Trzy 
zagrody by y  typowo garncarskie. 
Mo na by o si  w nich dowiedzie  jak 
przebiega wyrób garnków i kafli. 
Zainteresowani mogli sami, zasiadaj c
do ko a garncarskiego przekona  si , e
nie jest to – wbrew pozorom – taka atwa
sztuka. Oprócz tego by y zagrody 
drwala, pszczelarza, le nika i gospodarza. 
Mo na by o zobaczy  pszczo y
w przeszklonym ulu, wystaw  królików, 
kozy a nawet za niewielk  op at
poje dzi  sobie na koniach. Najwi cej
emocji wzbudzi o wspinanie si  po 
osikowym palu. Przy okazji tej 
wspania ej imprezy mo na si  by o
przekona , e nasz radny Zdzis aw 
Kurzyna wywodz cy si  z ku
Garncarskiego, nie zapomnia  trudnej 
sztuki toczenia garnków na kole 
garncarskim.                                /an/ 

WANTED !!! 
Wyznaczam nagrod  w wysoko ci 1000 z  dla osoby, która wska e policji 

(w sposób nie budz cy w tpliwo ci) nazwisko pó g ówka, który zniszczy  szyb
przystanku autobusowego w Jarocinie k. bazy GS „SCH”. Ponadto wyznaczam 
kwot 500 z . za ujawnienie sprawcy ka dego aktu wandalizmu, jaki zdarzy si  na terenie 
gminy Jarocin.                                                                                    

     Wójt Gminy – Zbigniew Walczak 

Zbigniew Walczak
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          Inwestycje 2007 
Rok 2007 w dziedzinie inwestycji to przede wszystkim 
modernizacja dróg gminnych i powiatowych. Po o ono
nawierzchnie asfaltowe na drogach: 
- droga gminna  Kuty y – 650 mb za kwot  109.146,69 z
brutto (Przedsi biorstwo Robót Drogowo-Mostowych  
w Janowie Lub.) 
- droga gminna w Zdziarach – II pas - 848 mb za kwot
151.185,92 z . oraz poszerzenie tej drogi w ramach robót 
dodatkowych – 5.994,68 z  - wykonawca j.w.  
- droga gminna  Szyperki  Kaplica - 240 mb nawierzchni 
asfaltowej  i  60 mb drogi t uczniowej za kwot  67.043,85 
z . Wykonawca: j.w. 
- droga gminna  Golce  Górka - D bowe - Rusiny  -  
350 mb za kwot   – 81.341,21 z   wykonawca: 
Przedsi biorstwo Robót Drogowych St. Wola. 
- droga wew.  Domostawa – cmentarz - 394 mb za kwot
125.262,72 z . Wykonawca - Przedsi biorstwo 
„MOLTER” Rudna Ma a 47 b k/Rzeszowa.  
- droga gminna w Nalepach   - 700 mb za cen
131.187,82 z  Wykonawca Przedsi biorstwo Robót 
Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. Janów Lub. 
- Remont drogi powiatowej „nak adka” w  Deputatach –  
300 mb drogi. By o to wspólne zadanie ze Starostwem. 
Dofinansowanie gminy wynosi o  14.960 z .
Wykonawca: Przedsi biorstwo Robót Drogowych  
Sp. z o.o. Stalowa Wola 
- Remont drogi powiatowej „nak adka” w Golcach 
Habudy 150 mb za cen  9.607 z  wykonawca: Przedsi b.
Robót Drogowo – Mostowych  Kra nik. 
- Przebudowa drogi powiatowej Zdziary–Jarocin, d ugo ci
2970 mb wspó finansowana z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Warto  robót 
po przetargu 589.377,50 z . Wykonawca  - 
Przedsi biorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. Le ajsk.  
- remont drogi rolniczej w miejscowo ci Majdan 
Golcza ski. Ca kowity koszt zadania wyniós   68.124,80 
z ., w  tym dotacja z FOGR wynosi a 21 tys.  z .
Wykonawc  zadania by  GZK sp. z o.o. w Jarocinie.  

Po o one zosta y kolejne odcinki chodników: 

- W Jarocinie – 1007 mb za 199.653z  – GZK Jarocin 
- W Szyperkach - II etap 280 mb za cen  59.558,88 z  + 
szko a za 13.912,88 z  – GZK Jarocin. 
- Parking przy drodze powiatowej w Jarocinie (przed 
Ko cio em) za 51.829 z  – GZK Jarocin 
- W Zdziarach – przebudowa kolektora i budowa 
chodnika (780mb.) ca kowicie sfinansowana zosta a przez 
ODDKiA  w  Rzeszowie 
- W Jarocinie przy Zespole Szkó  wybudowane zosta o
wielofunkcyjne boisko o nawierzchni sztucznej za 
475.990z  z  – Wykonawca Przedsi biorstwo 
Wielobran owe PLIMER Zabrze. Jego wymiary to:        

28 x 62 mb. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkó  w Jarocinie za 30.867,95 z  – GZK. 
- Wbudowanie 50 ton materia u kamiennego podczas 
remontu dróg gminnych – 4.980 z  – GZK. 
Ponadto: 
- Remont pomnika  w Grabie  za kwot  6.039 z .
wykonawca GZK Jarocin. 
- Wykonanie o wietlenia ulicznego Majdan Golcza ski -
Brzozówka – 7 opraw za cen  15.720 z . Wykonawca   
RE Janów Lubelski. 
Nie powiod o si  uzyska  dotacji na: 
- budow  boiska szkolnego w Domostawie  
o nawierzchni sztucznej w ramach programu „Boisko 
blisko”, finansowanego przez Ministerstwo Sportu.  
- zagospodarowanie placu przy pomniku  
w Jarocinie – jakkolwiek wniosek Gminy Jarocin znalaz
si  na pierwszym miejscu listy rezerwowej i by y
oszcz dno ci w programie do którego by  z o ony, to 
zosta  zablokowany przez dzia ania Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. 

Oznakowanie przysió ków. 
W sierpniu 2007 r. zosta o na terenie gminy Jarocin 
ustawionych 50 
sztuk tablic z na-
zwami przysió ków
wyst puj cych na 
jej terenie, zgodnie 
z urz dowym wyka-
zem miejscowo ci.
Na pomys  wykona-
nia drewnianych 
tablic z nazwami 
przysió ków wpad
p. Janusz Pasek w 
czasie, gdy by
radnym w ubieg ej kadencji. Tablice wykona   stolarz 
z Szyperek wed ug  projektu wójta. Wykonane s
solidnie i starannie, prezentuj  si adnie i spotka y si
z uznaniem zarówno mieszka ców gminy jak  
i  przyjezdnych.  
Nie oby o si  te  bez g osów krytyki, co do 
zasadno ci przedsi wzi cia i poniesionych na ten cel 
wydatków. Tym marudom mo na na pocieszenie 
zadedykowa  znane powiedzenie: „Wydatek niewielki 
a korzy  niezmierna.”  
Oznaczenie przysió ków jest przypomnieniem nazw 
historycznych tych niewielkich cz ci miejscowo ci, 
dla przyjezdnych za , jest potrzebn  informacj .
Tablice s  ozdobnym elementem drewnianej 
architektury oraz spe nieniem da  radnych  
z poprzedniej kadencji, którzy ci gle domagali si
oznakowania poszczególnych miejscowo ci.

J.R.
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Wybory uzupe niaj ce
W dniu 2 grudnia 2007 r. w okr gu wyborczym 

Nr 1 w Jarocinie odby y si  wybory uzupe niaj ce do 
Rady Gminy w Jarocinie, celem uzupe nienia sk adu
Rady o jednego radnego.  Wakat w jaroci skiej Radzie 
Gminy powsta  na skutek wyga ni cia mandatu  
radnego Zbigniewa Gorczycy stwierdzonego 
Zarz dzeniem zast pczym Wojewody Podkarpackiego
z dnia 08.08.2007 r. Przyczyn  wygaszenia mandatu 
przez Wojewod  by o nie zaprzestanie przez radnego w 
ci gu 3 miesi cy od dnia z o enia lubowania
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na w asny 
rachunek z wykorzystaniem mienia komunalnego 
gminy Jarocin a Rada Gminy w Jarocinie nie wykona a
obowi zku wynikaj cego z przepisów art.190 ust.2 
Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów  
i sejmików województw i nie podj a uchwa y
w sprawie wyga ni cia mandatu radnego Z. Gorczycy. 
Projekt uchwa y w sprawie wyga ni cia mandatu 
radnego by  dwa razy w porz dku obrad sesji Rady 
Gminy: 13 kwietnia 2007 (wynik 2 za, 8 przeciw,  
4 wstrzymuj ce) oraz 15 maja 2007 i wówczas uchwa a
te  nie zosta a podj ta (wynik 3 za, 5 przeciw,  
3 wstrzymuj ce).
Poniewa  w wyborach uzupe niaj cych kandydowa a
tylko jedna osoba, obsadzenie mandatu nast pi o bez 
przeprowadzania g osowania w obwodzie. 
Nowym radnym w okr gu wyborczym Nr 1  

w Jarocinie zosta  Dariusz ak, który sprawowanie 
mandatu radnego rozpocz   od z o enia lubowania na 
sesji 28 grudnia 2007 r. Nowy radny  zosta  cz onkiem
Komisji O wiaty, Kultury i Sportu. 

Jaroci skie korzenie „Lekarza Roku 2007  
w powiecie stalowowolskim” 

W zorganizowanym po raz pierwszy przez „Echo 
Dnia” plebiscycie, tytu  Lekarza Roku 2007  
w powiecie stalowowolskim otrzyma a doktor Janina 
Kara . O zwyci stwie zadecydowali czytelnicy 
gazety, którzy wys ali wype nione kupony 
plebiscytowe. Laureatka otrzyma a 423 g osy. Do 
wygrania plebiscytu przyczynili si  zapewne tak e
czytelnicy Echa Dnia z gminy Jarocin, którzy wys ali
kupony w dowód wdzi czno ci, za bardzo yczliwe 
podej cie i profesjonalne us ugi lekarskie wiadczone
przez Pani  doktor na rzecz pacjentów z rodzinnej 
miejscowo ci. Doktor Janina Kara  z domu Haliniak 
pochodzi bowiem z Jarocina, gdzie z rodzicami, 
bardzo zacnymi lud mi i siostrami sp dzi a lata 
dzieci stwa i m odo ci i dok d do dzisiaj bardzo 
ch tnie wraca jako do „cudownego miejsca gdzie 
najlepiej odpoczywa” mimo, e „rodzinne gniazdo 
jest puste,” bo rodzice nie yj  a siostry pozak ada y
rodziny poza Jarocinem. Z okazji wygranego 
plebiscytu Pani doktor Janina otrzyma a od Wójta 
Gminy Jarocin i pracowników urz du gminy kwiaty  
z gratulacjami i podzi kowaniem za godn  wielkiego 
uznania postaw  przynosz c  zaszczyt Jarocinowi

Ba towski sukces 
Ba tów to niewielka wioska po o ona w okolicach 

Ostrowca wi tokrzyskiego. Do niedawna zupe nie
nieznana, ale od kilku lat odwiedzana przez ogromne 
masy turystów. W ubieg ym roku  przez Ba tów
przewin o si   ich ok. 250 000. Sam Ba tów
i okoliczne wioski pod wzgl dem zabudowy 
wygl daj  na biedniejsze ni  w naszym regionie. 
Ba tów zas yn  przede wszystkim z za o onego
w 2004 roku parku jurajskiego. Pomys  jego 
wybudowania nale y powi za  z odkryciem  
w Ba towie  przez polskiego paleontologa, dr Gerarda 
Gierli skiego pochodz cych z okresu jury tropów 
dinozaurów.  By  to strza  w dziesi tk . W parku 
mo na obejrze  m.in. makiety dinozaurów  
w naturalnych wymiarach. cie ki spacerowe 
podzielone s  na odcinki, które reprezentuj  kolejne 
epoki geologiczne Ziemi, od kambru do momentu 
pojawienia si  cz owieka w neolicie. Na terenie parku 
znajduje si  oko o czterdziestu modeli dinozaurów  
a tak e muzeum, w którym wystawione  
s  skamienia o ci z okresu jurajskiego, w tym mi dzy
innymi tropy dinozaurów, znalezione w innych 
miejscowo ciach regionu wi tokrzyskiego.
Kiedykolwiek si  tam pojedzie, to zawsze na 

Gratulacje przewodnicz cej Rady dla 
nowego radnego 

J.R.
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parkingu jest wiele autokarów przywo cych  
wycieczki szkolne. Do innych atrakcji Ba towa 
nale  sp ywy po rzece Kamiennej, dwie stadniny 
koni a tak e niewielki wyci g narciarski.
Do Ba towa wyjecha a w ramach Lokalnej Grupy 

Dzia ania Powiatu Ni a skiego wycieczka 
sk adaj ca si  z przedstawicieli poszczególnych 
gmin ni a skich. Nasz  grup  reprezentowali: 
Teresa Walko, Andrzej Kata, Janusz Pasek, Pawe
Domaradzki oraz Zbigniew Walczak. Po 
zwiedzeniu jurajskiego parku odby o si  spotkanie 
w miejscowym klubie z prezesem Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Gminy Ba tów "Ba t" 
Jaros awem Kub . Prezes stowarzyszenia 
przedstawi  dzia ania, które doprowadzi y
w przeci gu kilku lat (od 2002r.) do tak 
wspania ego rozwoju gminy Ba tów. Trzeba 
zaznaczy , e by a to inicjatywa oddolna a nie 
dzia ania samorz du (przynajmniej  
w pocz tkowym okresie). Po spotkaniu udali my 
si  do przystani, sk d na trzech p askodennych
odziach /tratwach/ p yn li my kilka kilometrów 

rzek  Kamienn . Tratwy kierowane by y przez 
miejscowych flisaków a w zwi zku z tym, e
w naszej grupie by  retman Mieczys aw ab cki
z Ulanowa byli my wiadkami arcyciekawej 
wymiany do wiadcze  pomi dzy flisakami.  
Sp yw Kamienn  zako czy  nasz bardzo 
pouczaj cy pobyt w Ba towie.

Klub je dziecki 
Gmina Jarocin wzbogaci a si  o nowe 

stowarzyszenie. Z inicjatywy p. Waldemara 
Fostacza od wiosny ubieg ego roku w gminie 
Jarocin funkcjonuje klub je dziecki. Powsta  on 
na bazie jego stadniny, która ma siedzib
w miejscowo ci Mostki – oza. Jak na razie liczy 
ona 5 koni oraz  4 kuce. Du  atrakcj  jest 

sympatyczna o lica o imieniu Mary.  Pan Waldemar 
zwróci  si  ze swoim pomys em do wójta gminy 
Zbigniewa Walczaka, który powy sz  inicjatyw
popar  i zadeklarowa  swoj  pomoc w sprawach 
organizacyjnych. Zebranie Cz onków – Za o ycieli 
klubu je dzieckiego odby o si   w dniu 26 kwietnia 
2007 r. Podczas zebrania za o ycielskiego
przygotowano tre  Statutu klubu i wybrano nazw ,
która brzmi Klub Je dziecki „Pa stwo Jarocin”. Po  
wpisaniu Klubu do Ewidencji stowarzysze  kultury 
fizycznej prowadzonej przez Starost  Ni a skiego
odby o si   w dniu 22 maja 2007 roku  I Walne 
Zebrania Cz onków podczas którego wybrano w adze
klubu.
Prezesem Zarz du zosta  p. Waldemar Fostacz.                       
Celem  Klubu Je dzieckiego „Pa stwo Jarocin”   - 
zgodnie ze statutem -  jest rozwój i popularyzacja 
sportu konnego, rekreacji i turystyki konnej, 
hipoterapii oraz innych form kultury fizycznej  
i sportu na terenie swojego dzia ania w ród dzieci, 
m odzie y i doros ych a tak e podtrzymywanie 
tradycji narodowej, piel gnowania polsko ci oraz 
rozwoju wiadomo ci narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej. Klub nie prowadzi dzia alno ci
gospodarczej. Dochody zwi zane z charakterem 
Klubu realizuj cego cele po ytku publicznego b d
przeznaczone 
wy cznie na cele 
statutowe. 
Cz onkami Klubu 
mog  by  osoby 
fizyczne i prawne. 
Cz onkami 
zwyczajnymi
Klubu mog  by
osoby, które 
uko czy y 18 rok 
ycia i posiadaj

czynne i bierne 
prawo wyborcze, 
natomiast  
m odzie  szkolna 
do 18 roku ycia
za zgod  swych 
prawnych
opiekunów, bez 
mo liwo ci
czynnego i biernego prawa wyborczego. 
Wi cej informacji o klubie mo na znale  na stronie 
http://www.kki.pl/jarocin/prezentacja/panstwo_jaroci
n/panstwo_jarocin.htm                                        /an/

Z.W. 
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      Kodeks towarzyski ks. Mikusi skiego  
 /ci g dalszy/ 

VII. W ko ciele. 
1. Do ko cio a  id   spokojnie i w milczeniu;   wst puj   

do ko cio a i wychod  z niego z nale nem
uszanowaniem; w ko ciele zachowuj si
odpowiednio do nabo e stwa, jakie si  odbywa, nie 
rozgl daj si , nie rozmawiaj, nie miej si .

2. Gdy widzisz  znajomych w ko ciele, pozdrów ich 
w milczeniu skinieniem g owy. 

3. Gdy na chórze piewaj  jak  pie , nie wtóruj pod 
nosem. 

4. Gdy idziesz na msz w. t. zw. nabo e stwo  
parafjalne, nie   spó niaj si  i nie wychod
równie  za wcze nie z ko cio a. 

5. Gdy zwiedzasz jaki  ko ció  w obcem mie cie, nie  
czy  tego podczas nabo e stwa, albo czy  to 
przynajmniej tak, aby  innym w nabo e stwie  nie  
przeszkadza .

6. W wi tyni  innowierców   zachowuj si
z godno ci ,   ale  i z  szacunkiem   dla ich 
obrz dów,   nie   zapieraj   si e jeste  innej wiary, 
ale nie obra aj uczucia obecnych, tak np. yd  
w ko ciele katolickim — nie kl ka i nie egna   si ,   
ale   powinien odkry  g ow , spokojnie sta  i nie 
rozgl da  si .

7. Gdy ksi dz jedzie do chorego z Naj wi tszym 
Sakramentem, jako katolik ukl knij,   je li nie 
jeste  katolikiem przysta , odkryj g ow  i oka  w 
ten sposób szacunek dla uczu  religijnych innych 
ludzi. Czyni  tak nale y i w wi tyni i na ulicy.  

8. Pochodowi religijnemu przypatruj si  spokojnie  
i nie rób z o liwych uwag; pogrzebowi nie 
towarzysz z prostej ciekawo ci. 

VIII. Na boisku. 
1. Na boisku gimnastycznem lub placu zabaw miej 

zawsze czyst  bielizn  i zachowaj si  stosownie do 
przepisów kierownika gimnastyki czy zabaw. 

2. Nie pozwalaj  sobie na nierozwa ne arty 
(podstawianie nogi i t. p.) Nie u ywaj   adnego   
przyrz du  w  nieobecno ci kierownika  
i powstrzymuj innych od tego. 

3. Przy   grze   nie   b d    grubja skim wobec 
kolegów,   nie   u ywaj   adnych wyzwisk;   nie  
niszcz   przyborów do gier /i/ do zabaw. 

IX. Wycieczki. 
1. Podczas wycieczek b d  zgodliwy z towarzyszami, 

jakkolwiek mo esz si  tu swobodniej zachowa , to 
jednak nie wolno nigdy post powa   wbrew   
przepisom dobrego wychowania. 

2. Nie rzucaj nigdy kamieni, nie niszcz zasiewów 
polnych,   k   lub   lasów.   Nie zrywaj kwiatów 
lub owoców z drzew, nie niszcz ruin i nie podpisuj 

si  na nich. Nie za miecaj lasów, gór lub pól 
papierkami, resztkami jedzenia, lecz chowaj to 
wszystko pod kamie .

3. Je eli   zamawiasz w gospodzie jedzenie, zrób 
to grzecznie i skromnie; zachowaj miar
w jedzeniu i piciu, nie krzycz  i nie piewaj 
zbyt g o no,   nie zbli aj si  do obcych  
zwierz t,   nie  wypisuj  swego nazwiska   lub 
czegokolwiek  na   murach,   altanach i t. p. 

X. Sporty. 
1. Podczas gry sportowej (tenis, pi ka no na,

palant i t. p.) trzymaj si  w a ciwych regu  oraz 
wskazówek kierownika zabawy. Ze wzgl dów 
higjenicznych unikaj wszelkiego forsowania 
si , przem czania si , przesady i brawury; 
bluzk  mo na zdj , gdy to inni robi  i gdy 
koszula jest zupe nie czysta. 

2. Jad c rowerem, jed  zawsze go ci cem, nigdy 
chodnikiem;   nie   przeje d aj bez 
poprzedniego dania sygna u tu  ko o
przechodniów, niczego si  nie 
spodziewaj cych, mo e to ich narazi  na 
przestrach, a ciebie na nieprzyjemno , unikaj 
tak e niepotrzebnego dzwonienia. Na ulicach -
bardzo ruchliwych  prowad  rower;   przy 
krzy owaniu,  pod  gór  lub na  skr tach jed
powoli;  nie jed  za wozem wzniecaj cym 
kurz, unikaj przem czenia si .

3. W k pieli zachowuj si  przyzwoicie. Nie pisz 
na cianach   kabin i trzymaj si
obowi zuj cych tam przepisów.   Nie b d
zanadto   mia ym  i   lekkomy lnym,   nie 
dokuczaj nikomu, p ywaj c pod wod  i t. p. 

XI. Wakacje  na wsi i w miejscu klimatycznem. 
1. Je eli jeste  podczas wakacyj na wsi lub  

w miejscu klimatycznem, to wtedy twoje 
zachowanie powinno równie  odpowiada
regu om przyzwoito ci, nie s d , e ci na wsi 
wszystko wolno. Stosuj si  do stosunków 
miejscowych i nie krytykuj ludzi i miejsca. 

2. Nie rób adnych szkód w lesie lub w parku  
i nie  pisz na awkach; nie ów ryb ani raków 
bez  pozwolenia. 

3. Podczas  wycieczki  w towarzystwie b d
grzeczny dla wszystkich uczestników  
i zachowaj   si   przyzwoicie pod  ka dym 
wzgl dem. 

4. Wi ksze wycieczki  piesze,  zw aszcza  
górskie,  urz dzaj  o ile   mo no ci - w dwóch, 
trzech i t. d., a nie sam, zasi gnij  zawsze  rady   
do wiadczonych przewodników i  s uchaj ich  
rad i ostrze e .

                 Cdn.                  
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Spotkania Rodzinne w Pa stwie Jarocin 
Sobotnia impreza „Spotkania rodzinne w Pa stwie Jarocin” 
rozpocz a si  na sportowo tj. turniejami pi ki siatkowej i no nej.
W turnieju pi ki siatkowej bra o udzia  8 dru yn. Zwyci y a dru yna  
z firmy „Us ugi Transportowe – Tomasz Wo oszyn” z Domostawy 
(sk ad: Nalepa Pawe , Cie la Jacek, Skrzypek Wojciech, Gajewski 
Jacek, Rzek  Grzegorz, Gorczyca Leszek, Olszewski Piotr, Cicho
Szymon, Prawica Grzegorz, Kowalik Mariusz), II miejsce przypad o
zespo owi z Huty Der gowskiej (sk ad: Niedzia ek Jan, Niedzia ek 
Mariusz, Niedzia ek Grzegorz, Schiffer Krzysztof, Szpojnarowicz 

ukasz, Tomecki Grzegorz) a III dru ynie Nadle nictwa Rudnik 
(sk ad: Korzeniewicz Jaros aw, Ku mierczyk Józef, Ma lach
Tomasz, Dziewa Jaros aw, Tomecki Krzysztof, Tofilski Andrzej).  
O puchar wójta w pi ce no nej walczy o 9 zespo ów. Zwyci stwo 
wywalczy a dru yna „Huragan” z  jaroci skich Lipników, II miejsce 
zaj a dru yna LZS Jarocin a III zespó  LZS z Szyperek. Po raz 
pierwszy rozegrano turniej w armwrestlingu czyli… w si owaniu si
na r k . Zawody odby y si  w dwóch kategoriach tj. kobiet  
i m czyzn. W rywalizacji m czyzn wygra  Artur Cagara a kolejno 
za nim byli: Jaros aw Ko odziej, Dariusz Kobylarz i Dariusz ak  
z Jarocina. W ród  kobiet  zwyci y a Monika Jod owska a kolejno 
za ni  uplasowa y si  Karolina Pielach, Mariola S dej i Weronika 
Si bicka. Zawody te zosta y przygotowane przez Klub Viking  
z Niska. Odby a si  równie  rywalizacja w innych konkursach,  
a niektóre z zaplanowanych nie odby y si  poniewa  pocz tek 
imprezy zosta  zak ócony przez ulewny deszcz. Pokazy akrobatyki 
rowerowej publiczno  podziwia a w wykonaniu lubelskiej grupy 
„BIKE TRIAL SHOW TOUR” Wieczorem odby y si  koncerty 
zespo ów muzycznych w kolejno ci: RAMOLSI, ANASTASIS oraz 
gwiazdy sobotniego wieczoru MALEO REGGAE ROCKERS. 

Do ynki Powiatu Ni a skiego - Jarocin 2007
Uroczysto ci do ynkowe rozpocz y si  w dniu 12.08 od 

uroczystej Mszy w. w ko ciele parafialnym w Jarocinie, któr  odprawi
i homili  wyg osi  tut. Proboszcz ks. Tadeusz Ku niar. Nawo ywa  w niej 
do poszanowania ci kiej pracy na roli i nawi zywa  do wa nych wydarze
z historii zwi zanych ze wi tem plonów, apelowa  do rz dz cych aby  
w Polsce stworzyli godne warunki ycia, by m odzie  nie musia a masowo 
wyje d a  za granice za chlebem. Starosta ni a ski W adys aw Praco
dzi kuj c proboszczowi, wyg oszone przez Niego s owo nazwa  „lekcj
patriotyzmu”. Po Mszy w. korowód do ynkowy przemaszerowa  pod 
scen  plenerow  nad Gilówk . Na pocz tku w imieniu organizatorów 
wszystkich przyby ych go ci powita  Andrzej Kata Z-ca Wójta Gminy 
Jarocin i odczyta  list przys any od przebywaj cego w szpitalu wójta 
Zbigniewa Walczaka, w którym powita  serdecznie na go cinnej
Jaroci skiej Ziemi wszystkich go ci Do ynek Powiatu Ni a skiego 
odbywaj cych si  na nowym obiekcie i yczy  wszystkim gminnym 
ekipom udanych prezentacji swoich osi gni  a go ciom mi ego sp dzenia
czasu. Starosta Ni a ski – gospodarz Do ynek Powiatu Ni a skiego – 
Jarocin 2007 dokona  uroczystego otwarcia wi ta plonów, powita
i przedstawi  oficjalnych go ci oraz w okoliczno ciowym przemówieniu 
podzi kowa  rolnikom za ich codzienny trud w pracy na roli i doceni  ich 
wysi ek owocuj cy tym, e nie brakuje chleba na sto ach rodzin ca ego
naszego powiatu.   Starostowie tegorocznych do ynek Maria Ma ek  
z Jarocina i Czes aw W gli ski z Szyperek na r ce Starosty Ni a skiego 
przekazali bochen chleba upieczony z m ki z tegorocznego zbo a, którym 
podzieli  si  z zaproszonymi go mi i mieszka cami gminy i powiatu. 

Powiatowe wi to plonów swoj  obecno ci
u wietnili m.in. Pos anka na Sejm RP Anna 
Paku a - Sacharczuk, radni Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego: Lidia B dek 
i Bogus aw Tofilski, Starosta Ni a ski 
W adys aw Praco , Wicestarosta Krzysztof 
Krawiec, Przewodnicz cy Rady Powiatu 
Eugeniusz Trzuskot, wójtowie i burmistrzowie  
z terenu powiatu ni a skiego, radni gminni  
i powiatowi, oraz Starostowie i Przewodnicz cy 
Rad Powiatów o ciennych. Po cz ci oficjalnej 
nast pi a prezentacja artystyczna gmin powiatu 
ni a skiego. Jako pierwsza prezentowa a si
gmina Harasiuki a potem kolejno Je owe,
Krzeszów, Nisko, Rudnik, Ulanów i Jarocin. 
Prezentacj  gminy Jarocin zako czy  wyst p
zorganizowanej kilka dni przed imprez  grupy 
muzycznej „Ad hoc”, której debiut mia  miejsce 
podczas I Festiwalu Dobrej Nadziei, dwa dni 
wcze niej. Po prezentacji dorobku 
poszczególnych gmin Jury w sk adzie: Damian 
Dr g - etnograf z Muzeum w  Rzeszowie oraz 
Jolanta Dragan z Muzeum Etnograficznego  
w Kolbuszowej i Anna Szcz bara – dyr. 
GOKSTiR w Jarocinie, przyzna o nagrody  
w konkursie na Wieniec Do ynkowy. Nagrod
g ówn  otrzyma y panie z Ko a Gospody
Wiejskich z Krzeszowa, które w nagrod
reprezentowa y Powiat Ni a ski na do ynkach 
wojewódzkich w Oleszycach. II nagrod
otrzyma o KGW w Jarocinie a III - KGW 
w Sierakowie, z gminy Harasiuki. Nagrody 
laureatom wr czali Pos anka Anna Paku a - 
Sacharczuk i Starosta Ni a ski W adys aw 
Praco . Wszystkie wie ce prezentowa y si
bardzo okazale, bardzo podoba y si
publiczno ci, chocia  jury nie podzieli o gustów 
publiczno ci, gdy  kierowa o si  tradycyjnymi 
regu ami a nie tylko wra eniem estetycznym. 
Wszystkie wie ce otrzyma y wyró nienia.
Stoisko Lokalnej Grupy Dzia ania – Nisko 
serwowa o do degustacji regionalne, bardzo 
smaczne potrawy. By a równie  prezentacja na 
oddzielnym stoisku miejscowego r kodzie a
artystycznego przygotowana jak co roku przez p. 
Halin lusarczyk. Ogl daj cym szczególnie 
podoba y si  haftowane przez mieszkanki gminy 
obrazy i serwety. Podziwiane by y oryginalne 
obrazy p. Pow ski z Kuty . Du ym 
zainteresowaniem cieszy  si  kiermasz ksi ki
i loteria fantowa zorganizowane przez 
GOKSTiR w Jarocinie.  Nast pnie odby y si
koncerty zespo ów muzycznych: MARIACHI 
LOS AMIGOS – grupy meksyka skiej, 
PECTUS z Rzeszowa oraz grupy BIG DAY – 
gwiazdy niedzielnego wieczoru. 

J.R.
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              Pokaz akrobatyki rowerowej           Wystawa r kodzie a

           Zwyci ska Dru yna z Domostawy                        Si owanie si  na r k

Spotkania Rodzinne w Pa stwie Jarocin 

Ramolsi            Anastasis 
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Do ynki Powiatu Ni a skiego

                Korowód do ynkowy

MALEO REGGAE ROCKERS
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MARIACHI LOS AMIGOS

PECTUS z Rzeszowa 

Gwiazda wieczoru zespó  BIG DAY 
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GIN CE   ZAWODY 
Garncarstwo – nale y do najstarszych dziedzin rzemios a
ludowego wytwarzaj cego naczynia gliniane . Ma o kto wie, e
jedyny piec do wypalania glinianych naczy  w naszej gminie 
zachowa  si  jeszcze u Zygmunta Paska w Domostawie, pod       
nr 22. Jego ojciec Stanis aw Pasek, nauczy  si  lepienia garnków 
w pobliskim ku Garncarskim w warsztacie kuzyna Józefa 
Sikory. ek Garncarski nale y do s siedniego powiatu Janów 
Lubelski, który s ynie z garncarstwa od kilku pokole . Do 
niedawna rzemios o to by o g ównym zaj ciem mieszka ców tej 
osady. 
Kiedy Stanis aw Pasek o eni  si ,  postanowi   usamodzielni  si
i podj  produkcj  na w asny rachunek. Wybudowa  warsztat  
i piec ceglany do wypa u ceramiki. 
Ma e stwo, Julia i Stanis aw Paskowie wychowali 6-cioro 
dzieci: Edwarda, Józefa, Zygmunta, Andrzeja, Zofi  i Stefani .
Utrzymywali si  tylko z garncarstwa i 5 hektarowego 
gospodarstwa rolnego.
Z pewno ci  okres terminowania i kontakty z majstrami  
w ku Garncarskim mia y du y wp yw na jego przysz
dzia alno  garncarsk . W pe ni wykorzystywa  umiej tno ci  tam 
nabyte. Na kole garncarskim wykonywa  naczynia  
o ró nych formach i malowa  w kilku kolorach. Zdobi
i pokrywa  szkliwem, przez co powierzchnia uzyskiwa a g adko
i po ysk. W warsztacie wykonywano nie tylko naczynia 
u ytkowe, ale i dekoracyjne, które by y bardziej ozdabiane  
z  przeznaczaniem do zawieszania na cianach mieszka  (np. 
talerze).
W warsztacie pracowa a ca a rodzina: ojciec, matka i 6-cioro 
dzieci. Pó niej dzieci zacz y si  usamodzielnia , podejmuj c
sta  prac  w pobliskich miastach. Produkowano, doniczki, 
wazony i flakony na kwiaty, dzbanki, miski, talerze, garnki na 
mleko i do kiszenia ogórków. Wykonywano te  na zamówienie 
urny na ziemi  pobieran  z pola bitwy partyzanckiej, stoczonej  
w czasie II wojny wiatowej z Niemcami na Wzgórzach 
Porytowych w Lasach Janowskich. Wyroby ozdabiano w stylowe 
kwiatki, ga zki ro lin, wianki, ptaszki oraz ornamentami 
geometrycznymi: kó kami, gwiazdkami, kreskami i liniami 
falistymi. Wzory te powtarzane s  do dzi  przez czynnych 
garncarzy.  
Pan Zygmunt syn garncarza Stanis awa Paska, który pozosta  na 
ojcowi nie, wspomina, e ka da ilo  wyrobów mia a du y zbyt. 
Towar sprzedawa  si  jak „ciep e bu eczki”. G ównym odbiorc
by a Spó dzielnia R kodzie a Ludowego i Artystycznego  
CEPELIA w Le ajsku, która mia a punkt skupu w ku 
Garncarskim. Cz  wyrobów sprzedawano te  bezpo rednio na 
jarmarkach. 
Piec jest nadal w dobrym stanie technicznym, ale od roku 1995 
jest nieczynny, bo zabrak o kontynuatora tradycji. Najd u ej
pracowa  w warsztacie nie yj cy ju  syn Andrzej.(zm. 1995) Dnia 
8 lipca 2007 r. odby  si  w ku Garncarskim tzw. Jarmark 
Garncarski. W ród uczestników, z gminy Jarocin, którzy 
prezentowali swoje umiej tno ci wytwarzania naczy  na kole 
garncarskim by  Zygmunt Pasek,  jako jedyny nasz przedstawiciel 

(ostatni Mohikanin). Wprawdzie pan 
Zygmunt jest rencist  i nie pracuje 
zarobkowo jako garncarz, to nadal 
wykazuje du e umiej tno ci w tym 
rzemio le nabyte w rodzinnym warsztacie, 
bo jak powiedzia  „nie wi ci garnki 
lepi ”, a z zaproszenia i uczestnictwa  
w pokazach jest bardzo zadowolony. 
Czynnych  zawodowo (zarejestrowanych) 
w ca ym kraju jest ponad 100 garncarzy. 
Zamieszkuj  przede wszystkim rodkow
i wschodni  Polsk . Liczba ich z roku na 
rok maleje. Skomplikowany i d ugi proces 
wytwarzania, niezb dne pomieszczenia  
i urz dzenia warsztatowe oraz konieczny 
piec do wypalania oraz drogi opa
(drewno), a przede wszystkim niskie ceny 
sprzedawanych wyrobów, nie zach caj
do kontynuowania tego rzemios a przez 
m odzie . Garncarstwo ludowe w szybkim 
tempie zanika, czego dowodem jest  
Domostawa, gdzie jeszcze w latach 80. 
XX wieku by o 7 warsztatów, w tym:  
4 garncarskie i 3 warsztaty wytwarzaj ce
kafle piecowe. Oprócz rodziny Pasków 
warsztaty garncarskie w Domostawie 
prowadzili: Feliks Siembida, Stanis aw

elazko i Micha  Mul, a wyrobem kafli 
piecowych zajmowali si  bracia Micha
i Jan Winderlichowie, Marian Wo oszyn 
oraz Franciszek Pacholec. Poza 
Domostaw  warsztatów garncarskich na 
terenie gminy Jarocin nie by o.

Zachowany piec garncarski u rodziny Pasków 
wraz z ceramik  ostatniego wypa u w 1995 r. 
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Poszczególne etapy wytwarzania naczy  glinianych (skrótowo): 
- wydobywanie r cznie gliny z rzeki Bukowa i zwózka wozami 
konnymi lub saniami do  warsztatu, 
-  r czna a pó niej mechaniczna obróbka surowca (gliny); 
- formowanie r czne
naczy  przy pomocy ko a
garncarskiego;
- suszenie, zdobienie  
i glazurowanie wyrobów; 
- wypalanie wysuszonych 
wyrobów przez okres ok. 
30 godzin, drewnem 
olchowym, sosnowym,   
a pod koniec wypa u
smolnymi szczapami. 
Na okres zimowy, glin
gromadzono w piwnicy,  
a gdy jej zabrak o, to 
wydobywano j  nawet  
w zimie spod warstwy 
piachu rzecznego na 
istniej cych pó wyspach 
lub wyspach, tak wi c ko o
garncarskie i  interes kr ci  si  na okr g o przez ca y rok. 
W ostatnich latach bardzo zmala o zapotrzebowanie na naczynia 
gliniane i na kafle piecowe. 
W polskich muzeach jest jeszcze du o okazów garncarstwa i ca e
szcz cie, e tam s .
Niektórzy optymi ci twierdz , e niektóre wyroby garncarskie 
b d  jeszcze poszukiwane w przysz o ci,  po okresie zalewu 
rynku wyrobami fabrycznymi, z plastiku i metalu. 

                       Stanis aw GAZDA 

Kronika szko y w Szwedach 
/ci g dalszy/ 

Rok szkolny 1938/39 

 Rok szkolny rozpocz to w dniu 6 wrze nia uroczystym 
nabo e stwem w ko ciele parafialnym   
w Domostawie. W bie cym roku stan dzieci  
w poszczególnych klasach  jest nast puj cy: kl. I – 11 ucz., kl. II 
– 16 ucz., kl. III – 19 ucz., kl. IV – 13 ucz. 
Wa niejsze wydarzenia i uroczysto ci szkolne w roku 1938/39: 
W dniu 9 pa dziernika odby a si  w tutejszej szkole wieczornica  
w zwi zku z zako czeniem „V Tygodnia Szko y Powszechnej”. 
Zbiórka da a dochodu 8,75z , któr  przes ano do T.P.B.P.S.P. 
W dniu 11 listopada dziatwa bra a udzia  w nabo e stwie  
w ko ciele w  Domostawie, na którym starsze dzieci piewa y na 
chórze.
Po nabo e stwie odby o si  w Domostawie po wi cenie „Krzy a
Niepodleg o ci”, w którym dziatwa bra a udzia   a nast pnie 
odby  si  poranek w szkole  w Domostawie urz dzony wspólnie 
przez szko  tutejsz  i szko  w Domostawie. 

Zygmunt Pasek przy wej ciu
do pieca garncarskiego 

OG OSZENIE
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o dzia alno ci po ytku publicznego  i o 
wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z pó n. zm.) oraz 
Uchwa y Nr XI/81/2008 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 lutego 
2008 r. w sprawie przyj cia Rocznego Programu Wspó pracy 
Gminy Jarocin z Organizacjami Pozarz dowymi oraz
Podmiotami Prowadz cymi Dzia alno  Po ytku Publicznego  
na rok 2008

Wójt Gminy Jarocin 
og asza otwarty konkurs ofert na realizacj  zada  z 

zakresu :
Zadanie Nr 1 
 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pi ki no nej 
w miejscowo ci Jarocin” – 21000 z
Zadanie Nr 2 
„Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pi ki no nej 
w miejscowo ci Zdziary” –  31000 z
Zadanie Nr 3 
„ wiadczenie nieodp atnych us ug rehabilitacyjno – 
piel gnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin” – 
20 000 z
I. Warunki konkursu i obowi zuj ce terminy. 
1. W otwartym konkursie ofert mog  uczestniczy
organizacje pozarz dowe oraz inne podmioty wymienione w 
art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie. 
2. Oferty nale y sk ada  zgodnie ze wzorem okre lonym 
w rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 
27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania 
(Dz.U. Nr 264, poz. 2207) znajduj cych si  pod adresem 
WWW.jarocin.bip.pl. Druki mo na pobra  równie  w Urz dzie 
Gminy w Jarocinie, pok. Nr 5. 
3. Oferty z o one na innych drukach, niekompletne lub 
z o one po terminie zostan  odrzucone z przyczyn 
formalnych. 
4. Przygotowane oferty dot zadania 1 i 2 nale y
sk ada  w terminie do 02 kwietnia 2008 r. do godz. 
10.00, natomiast dot. zadania 3 nale y sk ada
w terminie do 14 kwietnia 2008 r. do godz. 10.00 
w sekretariacie Urz du Gminy w Jarocinie, pok. Nr 5 
w godzinach pracy urz du,  w zamkni tej kopercie opatrzonej 
napisem „Konkurs” i nazw  zadania. 
5. Do oferty nale y do czy :
–   aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci g

z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj ce status 
prawny oferenta i umocowanie osób go 
reprezentuj cych, 

–   sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2007. 
6. Og aszaj cy konkurs zastrzega sobie prawo wezwania 
oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów. 
7. Za poprawno  z o onej oferty odpowiada sk adaj cy 
ofert .
II. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty. 
1. Post powanie o udzielenie dotacji jest jawne. 
2. Z o one oferty s  rozpatrywane pod wzgl dem formalnym  
przez pracownika Urz du Gminy  a nast pnie przekazane 
Komisji Oceniaj cej, która ocenia je wed ug kryteriów 
okre lonych w punkcie 5. 
3. Po zapoznaniu si  z opini  Komisji Oceniaj cej,  konkurs 
rozstrzyga Wójt Gminy Jarocin, który dokonuje wyboru oferty 
w formie zarz dzenia. 
4. Sk ad Komisji Oceniaj cej oraz zasady jej pracy okre la
odr bne zarz dzenie Wójta Gminy Jarocin. 
5. Og oszenie wyników konkursu nast pi w ci gu 7 dni od 
daty zako czenia przyjmowania ofert. 
Wykaz podmiotów, wysoko ci przyznanej dotacji i jej 
przeznaczenie zostanie podane do publicznej wiadomo ci 
poprzez zamieszczenie na tablicy og osze  w Urz dzie Gminy 
w Jarocinie i stronie internetowej www.jarocin.of.pl
Pe ny tekst og oszenia, b d cy podstaw  oceny ofert, 
umieszczony jest na stronie internetowej: www.jarocin.bip.pl.
Informacje w sprawie konkursu mo na otrzyma  w Urz dzie 
Gminy w Jarocinie pok. 5  u P. Ma gorzaty B k tel. (015) 87 
13 141. 
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Zorganizowany samorz d szkolny zorganizowa
wspó dzielni  szkoln , na któr  zebrano 6,80 z .
Na sprzedaj ce wybrano Szwedo W adys aw   kl. III  
i Szwedo Stanis aw  ucz.  kl. IV. 
        W dniu 19 listopada odby a si  w tutejszej szkole 
konferencja rejonowa, na której tutejszy nauczyciel 
przeprowadzi  lekcj  pokazow  z j zyka polskiego  
w klasie III i IV. Na zebraniu „Ko a Rodzicielskiego”  
w dniu 12. XI. wysuni ty przez tutejszego nauczyciela 
projekt zakupienia radia dla szko y spotka  si
z uznaniem rodziców. Zebrano na ten cel 115 z , za któr
to sum  zakupiono dla szko y radioodbiornik trzylamp. 
bateryjny „Elektrik”. W zwi zku z tym zosta a
zorganizowana „ wietlica powszechna” oraz „Sekcja 
teatralna”, która w dniu 22. I. odegra a przedstawienie 
„Lustracja u pana wójta”, i „Nie mów hop, a
przeskoczysz”. Dochód z przedstawienia przeznaczono na 
wydatki wynikaj ce z u ywaniem radioodbiornika. /……/ 
powi kszona przez przy czenie l ska Zaolzia skiego.
W dniu 6.XI. odby y si  wybory do Sejmu, a 13. XI.. do 
Senatu.  W tutejszej szkole odby y si  wybory do Sejmu  
z obwodu Szwedy. W dniu 26. I. – 1939 r. z o y  wizyt
w Polsce minister spr. Zagr. Rzeszy Joachim von 
Ribentrob. Czechos owacja zosta a cz ciowo rozebrana 
przez oddanie terytoriów Polsce, Niemcom i W grom. 
W dniu 10 lutego zmar  Ojciec wi ty (Papie ) Pius XI 
wielki przyjaciel Polski. W dniu 25. II. 1939 przyjecha
z oficjaln  wizyt  do Polski minister spr. Zagr. W och  
hr. Ciano, który przebywa  w Polsce przez 4 dni.  
W dniu 14. III. 1939 r. Niemcy obj y protektorat nad 
Czechami a 23. III. Zosta a w czona do Trzeciej Rzeszy 
K ajpeda – port Litwy.  28. III. 1939 r. kanclerz Rzeszy 
Hitler wyg osi  mow , w której zarz da  przy czenia 
Gda ska do Rzeszy Niemieckiej, oraz zezwolenia 
polskiego Rz du na zbudowanie autostrady i linii 
kolejowej przez Pomorze, a tak e zerwa  pakt nieagresji z 
Polsk . Minister spr. Zagr. Polski J. Beck w przemówieniu 
w dniu 5. V. b.r. odpowiedzia  na danie kanclerza 
Hitlera przecz co. Od tego czasu zacz o si  wielkie 
prze ladowanie  Polaków w Niemczech i na terenie 
Wolnego Miasta Gda ska. W Polsce zosta a rozpisana 
„po yczka Przeciwlotnicza”, któr  spo ecze stwo 
zrealizowa o. Uzyskano wielk  sum , bo przesz o 400 000 
000z . Spo ecze stwo widz c niebezpiecze stwo jakie 
grozi Polsce, sk ada du e ofiary na F.O.N. Samorz d
szkolny tutejszej szko y podczas kursu O.p.l.g. dla 
nauczycieli, jako dniu wolnym od zaj  zorganizowa
starsz  m odzie  szkoln , która uda a si  na zarobek do 
lasu „kulturowanie lasu” i zarobion  kwot  20 z .
ofiarowano na F.O.N. 
W bie cym roku szkolnym zaczyna si  objawia  ch
dzieci do dalszego kszta cenia. Ludno  tutejsza te  my li
o dalszym kszta ceniu dzieci a powodem tego jest blisko
„Zak adów Po udniowych” C.O.P., które daj  zaj cie 
wielkim masom pracowników. Dzieci my l   o sko czeniu 
szko y zawodowej by móc dosta  zaj cie w charakterze 

rzemie lników. Praca spo eczna na terenie tutejszej 
wioski trudna ze wzgl du na du y procent radyka ów, 
którzy stale psuj  jak  zapocz tkowan  prac ,
a natomiast u reszty brak ch ci, a tak e zrozumienia. 
Na uroczysto ci urz dzane przez szko  chodzi bardzo 
ma y procent ludzi. Rok szkolny zako czono  
21 czerwca uroczystym nabo e stwem, po którym 
odby  si  poranek  i rozdanie wiadectw. 
W roku  szkolnym 1939/40  Szko a w Szwedach nie 
by a czynna z powodu braku nauczyciela. 

Rok szkolny 1940/41 
         Nauczycielk  tutejszej szko y mianowan  przez 
Inspektorat Szkolny w Janowie Lubelskim zosta a
Bilicz Janina. Rok szkolny rozpocz to w dniu  
2 pa dziernika z powodu braku nauczyciela. Stan 
dzieci w poszczególnych klasach przedstawia  si
nast puj co: kl. I–25; kl. II–17; kl. III – 18, kl. IV – 9. 
Pomimo czasu wojennego, nauka w bie cym roku 
szkolnym nie by a przerywana i odbywa a si  jak 
ubieg ych lat w budynku nalepy. Nauki religii udziela
ks. Buczek Karol z Domostawy. Rok szkolny 
zako czono 28 czerwca nabo e stwem  
w Domostawie. 

Rok szkolny  1942/43 - 1943/44 
        Na podstawie przeprowadzonego wywiadu przez 
nauczyciela Katrusiaka Stanis awa mianowanego 
przez Inspektorat Szkolny w Tarnobrzegu z dniem  
1 marca 1946 roku, stwierdzono, i  nauka w tutejszej 
szkole nie odbywa a si  z nast puj cych powodów: 
1)  Nauczycielka tutejszej szko y w roku szkolnym 
1940/41 p. Bilicz Janina zosta a
w bestialski sposób rozstrzelana przez Niemców  
w Kochanach /odleg e 4 ½ km. od Szwedów na 
pó noc/ w toku pacyfikacji przeprowadzonej przez 
okupanta na tym terenie.* W przeprowadzonej przez 
okupanta pacyfikacji dosz o do za artych walk 
Niemców z polskimi partyzantami. Szwedy w tym 
czasie uchodzi y za „stolic  partyzantów”, st d te
ludno  tutejsza by a zdana na ask  losu. Okupant 
m ci  si  w okrutny sposób, czego wyrazem by o
wywo enie wszystkich, z wyj tkiem starców 
m czyzn do obozu pracy najpierw do Budzynia,  
a pó niej do Linzu 
2) Przyby y do Szwedów nauczyciel  
p. Pawlikowski nie znalaz  w Szwedach odpowiednio 
mo liwych warunków pracy i z tego te  powodu 
po egna  Szwedy po dwóch tygodniach pracy.  
Rok szkolny 1944/45 
        W my l zarz dzenia Inspektoratu Szkolnego  
w Tarnobrzegu nauczycielem tutejszej szko y
mianowany zosta  Sabatowicz Zygmunt rozpocz
nauk  w dniu 15 pa dziernika 1944r. prowadz c klasy 
I - II i  III- ci .
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Rok szkolny 1945/46 
W my l zarz dzenia Inspektoratu Szkolnego  
w Tarnobrzegu nauczycielem tutejszej szko y mianowany 
zosta  Katrusiak Stanis aw w miejsce p. Sagatowicza 
Zygmunta, który wyjecha  na Ziemie Odzyskane.  
Z powodu braku nauczyciela rozpocz to rok szkolny  
w dniu 11marca 1946 roku przy stanie 93 dzieci w  klasie  
I- II- III i IV-tej. 
Realizacja nauczania i wychowania nastr cza a wiele 
trudno ci. Ksi ga inwentarzowa mówi wyra nie
o dewastacji mienia szko y, i tu przykro wspomnie , e
dokonana zosta a  nie przez okupanta ale przez ludno
tutejszego rodowiska. Ciemnota ludno ci – wyp ywaj ce 
z niej pija stwa, bandytyzm, niski stan kultury rolnej, 
niszczenie mienia pa stwowego /lasy/ stwarzaj  rozleg e
horyzonty pracy wychowawczej szko y.   

*Tak wspomina j  p. Ludwika Habuda w kronice 
ZNP: „Nazywa a si  Janina Bilicz by a weso a i adna. 
Do zawodu nauczycielskiego posz a z zami owania.
Pi knie malowa a i dobrze piewa a. W gimnazjum 
lubili my j  bardzo, bo by a kole e ska. Zawód 
nauczycielski przypad  jej do gustu. Dzieci za ni
przepada y. Lubili j  i szanowali ludzie doro li. Do 
Szwedów przysz a  w ostatnim roku przed drug
wojn wiatow . Zgin a z r k niemieckich, 
zastrzelona wraz z m em Edwardem Rzewskim 
podczas pacyfikacji. Mia a wtedy 23 lata, wiele 
zapa u, chcia a uczy , chcia a y . W weso ych latach 
szkolnych nie przeczuwa a losu, który mia  j
spotka ”.                                                        
                                                                    cdn. 

Puszcza skie zawody 
SMOLARSTWO, DZIEGCIARSTWO, MAZIARSTWO I POTASZNICTWO 

Szczególnie znane ze smo y i pota u by y Bory 
Tucholskie, gdzie w wi kszo ci produkowano  
z przeznaczeniem na eksport. Eksportem smo y
i dziegciu zajmowali si  tak e Kameduli - po nadaniu 
zakonowi królewskich ziem i nieu ytków Puszczy 
Mareckiej i Augustowskiej smolarnie i potasznie 
wyrasta y jak grzyby po deszczu. Wypalano te
w puszczach Gosty skiej, Radomskiej, Sandomierskiej, 
Solskiej i wielu innych. Z terenów Puszczy Zielonej 
zachowa a si  co prawda niewielka ilo  danych 
ród owych, jednak e nawet te fragmenty pozwalaj

wysnu  wniosek o niezwyk ej popularno ci smolarstwa 
na Kurpiowszczy nie. Powszechna dost pno  surowca 
nie by a jedynym powodem rozmieszczenia smolarstwa. 
W miejscach, gdzie smo , pota  i dziegie  uzyskiwano 
w przeznaczeniem na szeroko zakrojony handel i eksport 
smolarnie lokalizowano w okolicach sp awnych rzek.  
I tak w s awnych Borach Tucholskich smolarnie 
zlokalizowane by y nad Brd , na Mazowszu, w Puszczy 
Przasnyskiej nad Narwi , w Wielkopolsce nad Wart ,
za  w Ma opolsce nad ososin , w okolicach 
Ma ogoszczy i J drzejowa. Smolarnie ustawiano 
g ównie na polanach ródle nych, aby, po pierwsze, 
ogie  nie stanowi  zagro enia dla domostw, po drugie 
za , aby koszt transportu surowca by  jak najni szy. 
Osady smolarskie zwane w puszczach Rusi i Litwy 
"budami" - st d mazurska nazwa smolarzy "budnicy" - 
lokowane by y na surowym pniu, aby dostarczy  jak 
najwi kszej ilo ci karczu do wypa u. Korzystano, 
bowiem, g ównie z karczu oraz tych cz ci drzewa, które 
pozosta y po obróbce przez innych rzemie lników. 
Jednak e do wyrobu wysokiej klasy pota u, mazi czy 
dziegciu stosowano konkretne gatunki drzew, niekiedy 
specjalnie przygotowane. Smo  produkowano 
najcz ciej ze smolnych pniaków sosnowych tzw. 
karpiny. Najlepiej kiedy nieokorowane pnie le a y

w ziemi kilka do kilkunastu lat- taki stan gwarantowa
du  ilo ywicy. Gdzieniegdzie, np na pó nocnej 
Wielkorusi, proces wytwarzania ywicy przy pieszano.
Obdzierano mianowicie kor  ze strza y  na wysoko
mniej wi cej metra, zostawiaj c w ski promie , aby soki 
mog y kr y . Drzewo sta o przez ca e lato pokrywaj c
ran ywic . Cz ywiczna s u y a potem na surowiec 
do wypa u, reszt  po prostu wyrzucano. 
Na dziegie  przeznaczano pnie brzozowe oraz du  ilo
ywicy oraz wysuszon  i sproszkowan  kor , g ównie d bow .

W giel drzewny wymaga  wysokogatunkowego drzewa, 
jak d b, sosna czy wierk. Z 10m3 drewna uzyskiwano 
1m3 w gla.
Pota , czyli w glan potasu, otrzymywany by  poprzez 
ugowanie popio u drzewnego wod . Najlepszy 

gatunkowo pota  produkowano z wysokiej jako ci
popio u drzewnego z twardego drewna- d b, brzoza, 
buk. Popió  podgrzewano w celu odparowania wody  
w wielkich kadziach. (….) 
Produkcja smo y, dziegciu i mazi polega a na suchej 
destylacji rozk adowej drewna i w ogólnym zarysie 
pozostawa a niezmieniona od redniowiecza. Pierwotnie 
u ywano do ów, potem mielerzy a  w ko cu pieców 
smolarskich. Maziarnie, czy te  smolarnie, w Polsce 
niczym nie ró ni y si  od s owia skich smolarni  
w Rosji, czy Bu garii, jak równie  od nies owia skich  
w Niemczech, Skandynawii, czy Francji. By  to lej  
w ziemi, oblepiony glin , o rednicy 15-30 metrów  
i g boko ci 1,5 m. W dnie znajdowa  si
trzycentymetrowy otwór prowadz cy do obszernej jamy 
niewylepionej glin . Do jamy mo na si  by o dosta
przez ocembrowany korytarz. Dó  mielerzowy 
wype nia o si  ciasno materia em drzewnym, uk adaj c
go w charakterystyczny sto ek. Po czym drewno ok ada
si , zale nie od regionu, nawozem (Bu garia) albo darni
i ziemi  (Polska, Rosja). emkowie dodatkowo ok adali
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stos pó metrowymi szczapkami ze smolnej karpiny. 
Trzeba by o pilnowa , aby ar nie przerodzi  si  w ywy 
ogie . Do tego celu u ywano ró nego rodzaju bijaków: 
od grubych ga zi po iglaste ga zki wierka czy sosny. 
Czas wypalania zale y od oczekiwanego produktu. Po 
12 godzinach wydziela si  terpentyna, potem dziegie ,
na ko cu ma . Aby otrzyma  smo  drzewn  nale y
wypala  kilka dni. Wydajno  jednego mielerza  
o pojemno ci 2m3 wynosi a 15 l dziegciu i 6 l mazi. 
Zasadnicza ró nica mi dzy mielerzem, a piecem 
smolarskim polega a na konstrukcji dna. W mielerzu 
by o ono p askie, dla pewniejszego ustawienia stosu,  
w piecu smolarskim za  pó okr g e, aby smo a mog a
atwiej cieka . Do produkcji mazi na mniejsz  skal

u ywano naczy  glinianych. W rowie ustawiano kilka 
podwójnych naczy , otworami do siebie  
i przedzielonych ruchom  pokryw  z lejkowatym 
wg bieniem oraz otworem. W górnej cz ci uk adano
materia  drzewny, dolna za  by a pusta. Obsypywano 
naczynia ziemi , tak, aby tylko po owa górnej cz ci
wystawa a ponad powierzchni . Materia  drzewny 
pra ono, bez dost pu powietrza, przez kilka dni. 
Koniec wieku XIX i wiek XX przyniós  rozwój 
przemys u, a co za tym idzie przemys owymi sposobami 
pozyskiwania mazi, dziegciu i smo y. Ma  zacz to
otrzymywa  poprzez gotowanie ropy naftowej  
z kalafoni  i wapnem lub asfaltem i olejem. Jednak  
w czasie okupacji, kiedy przemys owe sposoby by y
niedost pne, wracano do tradycyjnych metod 
pozyskiwania, nieco je modyfikuj c. Na 

emkowszczy nie we wsi osie, gdzie jeszcze w latach 
50-tych XX wieku wi kszo  mieszka ców trudni a si
maziarstwem, znana by a beczka o pojemno ci 50 do 
200 l, tak zwana "maziarka". Prowadzono w niej 
destylacj  szczap smolnych zalanych wod . Produkty 
odprowadzane by y rur  do beczek, przy czym rura 
przeprowadzona by a przez strumyk, pe ni cy rol
ch odnicy. Chocia  pozyskiwanie smo y w mielerzach 
jest dro sze od przemys owego to warto wspomnie
o wci ywej norweskiej tradycji, gdzie do 
zabezpieczania dachów ko cio ów u ywa si  jedynie 
smo y wyprodukowanej w tradycyjnych mielerzach lub 
piecach smolarskich. (…) 
Wiemy ju , e w pierwszym dniu wypalania wytwarza 
si  terpentyna, dziegie  i ma , za  po maksimum pi ciu 
dniach w jamie pod do em mielerzowym ju  znajduje si
smo a. Pomi dzy pierwszym, a pi tym dniem wypa u
równie  powstaj  ró nego rodzaju produkty, nie ma na 
nie jednak takiego zapotrzebowania. Pierwszym 
produktem, zaraz po mazi, jest tak zwana ó  smo owa,
czyli br zowo- czerwona woda smo owa; potem 
wydziela si  smo a z olejem smolnym znana jako olej 
drzewny, na ko cu za  dopiero pe nowarto ciowa smo a.
Ró ne rodzaje smo y maj  ró ne zastosowanie. I tak 
smo a z ywicznej so niny w ró nym wieku s u y do 
smarowania osi wozów i piast kó , smo a z ywicznej 

karpiny- do impregnacji drewna, za  pak- zag szczona
smo a, powsta a przy powtórnej obróbce termicznej- by
wietnym, cenionym w Europie, izolatorem  

i uszczelniaczem. W giel drzewny u ywany by  jako 
materia  opa owy w hutnictwie, do wypalania rudy 
miedzi i elaza, równie  do wypalania gliny. Mia
równie  swoje zastosowanie w kosmetyce- s u y
pi knym kobietom do czernienia brwi. Najciekawsze 
zastosowanie mia  dziegie . Oprócz standardowej 
konserwacji skór zwierz cych i szerokiego zastosowania 
w szewstwie i garbarstwie, stosowano go równie
w medycynie ludowej i magii. Nie by o lepszego rodka
od dziegciu na oparzenia, opuchlizny i krwawi ce rany. 
Posmarowanie dziecka "w do ku" dziegciem 
gwarantowa o ochron  przed paso ytami, zwanymi 
przez lud "robakami". By  te  wy mienitym rodkiem
odka aj cym i dezynfekuj cym. Dziegie  mia  równie
swój wi ty, magiczny wymiar. W niektórych rejonach 
w czasie chrztu zamiast wody u ywano dziegciu. Na 
drzwiach domostw krzy e rysunki i napisy robiono 
dziegciem, a k ty domów okadzano za pomoc
dziegciowego kadzide ka. Istnia o równie  przekonanie, 
ze trup z ustami zalepionymi dziegciem nie mo e sta
si  upiorem. Wraz z wytworzeniem si  rzemios a
smolarskiego, zwanego równie  przemys em 
budniczym, narodzi o si  zapotrzebowanie na 
organizacj  pracy. Smolarze jednak, jako ze zawsze 
pozostawali na marginesie spo ecze stwie- o czym 
b dzie jeszcze mowa- nie wykazywali specjalnych 
tendencji organizacyjnych. W wi kszo ci przypadków 
smolarze albo sami dowozili towar do miasta, albo 
przyje d ali po nie pracownicy mo nych. W okresie 
gospodarki pa szczy nianej wszyscy rzemie lnicy 
zorganizowani byli w le nych osiedlach. W XIX wieku 
na Górnym l sku smolarze zorganizowali si  sami, 
dziel c wszystkich robotników na trzy grupy. Byli wi c
"si gorze", czyli drwale inaczej zwani "pniorzomi", 
"kurzoki" czyli smolarze i ‘wikturianci’ czyli wo nicy 
dowo cy towar do miasta. Brakowa o cechów, 
stowarzysze  i organizacji. A wszystko przez dosy
marn  pozycje smolarzy w spo ecze stwie wiejskim. 
Rekrutowali si  z warstw najbiedniejszych, nie trzeba 
by o, bowiem, ani specjalnych narz dzi, ani 
umiej tno ci. W spo ecze stwie wiejskim istnia a
ogromna ilo  powiedze  i przys ów wiadcz cych  
o ni szo ci spo ecznej smolarzy i odstawieniu ich na 
margines ycia spo ecznego. "Kto si  dotyka mazi, ten 
si  od niej skazi" wiadczy nie tylko o zabrudzeniu 
fizycznym, ale równie  ska eniu duchowym, moralnym, 
odej ciu od dobrych obyczajów. Wyra enie "czarny jak 
smo a" zawsze mia o pejoratywny wyd wi k,
a w Wielkiej Brytanii o linii przodków zrodzonych  
z mezaliansu mówi si  "a touch of the tar brusch" 
(ma niety smo ). Niska pozycja smolarzy poprzez 
produkowany przez nich dziegie , dotkn a równie
szewców i garbarzy, którzy u ywali dziegciu do 
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konserwacji skór: "Pijaj a dobrze jadaj, ale z szewcem 
nie zasiadaj, bo cho  ty ek zatka wiechciem, przeci
zawsze mierdzi dziegciem." Smo a by a równie
symbolem n dzy ("sprzedaj wo y i kup smo y" to 
odpowiednik dzisiejszego "zamieni  stryjek siekierk  na 
kijek"), a w ludowej demonologii smo a przewa nie
kojarzy a si  z piek em. Warto wspomnie , e w j zyku 
starobu garskim nie istnia o s owo piek o, ale by o
opisowo przedstawiane jako "reka wsia smolna" czyli 
rzeka rozpalonego dziegciu. Zawód smolarza, a ju  na 
pewno jego niska pozycja spo eczna przypada  ca ej 
rodzinie. Bu garskie rodziny smolarzy prawa zamieszkania 
we wsi - ich domem by  las- a reszta mieszka ców mówi a o 
nich z pogard  "wy stranachy smolenyskihy". 
W a ciwie smolarstwo zako czy o swój ywot na 
ziemiach polskich w po owie wieku XIX. Jednak 
gdzieniegdzie, szczególnie w czasach wojny  
i pó niejszej okupacji tradycje od ywa y i smo , ma
czy dziegie  produkowano na w asne, lokalne potrzeby. 
Koniec wieku XX przyniós  reaktywacj  smolarstwa, 

oczywi cie w wersji na miar  ko ca tysi clecia. Wraz  
z narastaj c  moda na przyj cia dzia kowe
i powszechno ci  grilli wzros o zapotrzebowanie na 
w giel drzewny. Po okresie zastoju w Bieszczadach  
i Beskidzie Niskim w a ciwie w ka dej dolince 
wypalaj . Do pieca wchodzi dzi  oko o 50 m3 drzewa 
bukowego, co daje oko o 10m3 w gla drzewnego 
wysokiej jako ci]. Wypalanie przez siedem dni  
w tygodniu zapewnia utrzymanie rodzinie smolarza.  
I cho  zmieni a si  produkcja i technika - smo  i ma
jako produkt uboczny po prostu si  wyrzuca - zmieni o
si  te  zapotrzebowanie i rynek zbytu, wci  jeszcze nie 
zmieni  si  stosunek do smolarzy. Dzieci wytykane s
palcami jako "smolne (smolarskie) syny", ony nie mog
znale  pracy ("kto by tam, pani, chcia  do roboty tak
czarn  bab ?" ), a smolarze (cho  niejeden pod 
siennikiem w chacie ma schowany dyplom wy szej 
uczelni) spotykaj  si  w swoich barach, gdzie stanowi
wi kszo , z obawy przed wyzwiskami i miechem. 

Katarzyna Turska 

Wojenne straty 
W poprzednim numerze rozpocz li my druk nazwisk ofiar 
II wojny wiatowej z terenu gminy Jarocin. Kontynuacja 
druku tej listy nastr cza jednak trudno ci. Okazuje si
bowiem, e jest du o nie cis o ci, gdy porówna si
wykazy  osób zamordowanych przez Niemców znajduj ce
si  w  ró nych ród ach. ród a te to: opracowanie  
z Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, praca 
magisterska p. Jacka Siembidy pt. Gmina Jarocin i okolice 
w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1944,  w której 
je li chodzi o wykaz zamordowanych opar  si  na 
dokumentacji ko a ZBOWiD w Jarocinie  oraz  ksi gi
zgonów znajduj ce si  w USC w Jarocinie. W opracowaniu 
znajduj cym si  w muzeum w  Michniowie podana jest np. 
liczba 39 osób  zamordowanych z Brzozówki, ale z ca
pewno ci   nie dotyczy to przysió ka Majdanu 
Golcza skiego lecz wioski z powiatu d bickiego.   Trudno ci
wynikaj  tak e z innych granic gminy Jarocin w czasie 
okupacji. Do gminy Jarocin nale a y wtedy Kurzyny, 
Borki i Studzieniec. Tablica umieszczona na dzwonnicy  
w Golcach zawiera tak e nazwiska osób pomordowanych 
z Kurzyny. Niektórzy nie b d c mieszka cami naszej 
gminy zgin li na jej terenie. Inni natomiast zgin li poza 
ni  w obozach koncentracyjnych, czy te  na robotach w III 
Rzeszy. S  rozbie no ci w datach urodzin, mierci a nawet 
imion.  Rzetelno  nakazuje aby te dane zweryfikowa .
Nie jest to jednak takie atwe. Mo e kiedy  kto  si  tym 
zajmie, chocia  trzeba sobie zdawa  spraw , e im dalej  
w czasie od wydarze  II wojny wiatowej tym trudniej 
b dzie tego dokona . Nie b dziemy przerywa  publikacji 
ofiar. Oczywiste pomy ki b dziemy prostowa , natomiast 
w sytuacjach w tpliwych b dziemy to zaznacza ,
w  nadziei, e kto  znaj cy fakty przyjdzie nam z pomoc .                                                           
                                                                             (red.) 

Dalsza lista ofiar z Jarocina – nazwiska poni szych 
osób nie figuruj  w opracowaniu z Michniowa, lecz 
pochodz  z pracy magisterskiej p. Jacka Siembidy pt. 
Gmina Jarocin i okolice w latach okupacji 
hitlerowskiej 1939 - 1944
1. Czerepak Stanis aw – 44 lata – miejsce mierci - 

Niemcy 
2. Daniuk z Bia orusi – brak danych  - zgin  8.05.1944  

w Jarocinie 
3. Dobrowolski zza Buga – zgin  8.05.1944  

w Jarocinie 
4. Garbacz Stanis aw – ur. 2.02.1894 – zgin  11.09.1943 

w Lublinie 
5. Habuda Józef – ur. 21.03.1912 – zgin  15.12.1942  

w Pustkowie k. D bicy 
6. Jadach Antoni – ur. 14.05.1911 – zgin  7.12.1941  

w Jarocinie 
7. Karkut Józef –  ur. 2.01.1903 –  zgin  12.06.1944   

w Jarocinie 
8. K yza Franciszek – ur. 19.08.1905 – zgin  30.08.1942 

w O wi cimiu 
9. Karkut Micha  –  ur. 9.09.1900 - zgin  28.11.1942  

w Pustkowie 
10. Karkut Albin – 25 lat – brak danych - Niemcy 
11. Karkut W adys aw – 22 lata – brak danych – Niemcy 
12. Karkut Józef – 30 lat – brak danych – brak danych 
13. Koza Kazimierz – ur. 9.02.1911 – zgin   7.12.1941  

w Jarocinie 
14. Martyna Franciszek – ur. 29.07.1897 – zgin

27.08.1942 w Lublinie 
15. Olak Mieczys aw –  ur. 2.01.1933 –  zgin  8.07.1943 

w Jarocinie 
16. Oleksak Albin – ur. 8.10.1910 – zgin   30.10.1943  

w Lager Ewald 
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17. Piechuta Antoni –  ur. 24.03.1919 – zgin  25.02.1944  
w Jarocinie 

18. Piskorowski Andrzej – brak danych – zgin  10.07.1943  
w Jarocinie 

19. PS. „Serce” z Warszawy – brak danych – zgin   8.05.1944 
pod Zdziarami 

20. Paw ska Franciszek –  ur. 1.07.1906 – zgin  23.04.1943  
w Ulanowie 

21. Piskorowski Jan – 23 lata –zgin  /brak daty/ – Niemcy 
22. Piku a Micha  – 26 lat – brak danych odno nie daty  

i miejsca zgonu 
23. T cza Walenty – ur. 1895 – zgin  w 1943 w Lublinie 
24. W gli ski Franciszek – 48 lat – brak daty  zgonu - Niemcy 
25. Wróbel Eugeniusz –  ur. 6.10.1920 – zgin  7.12.1941  

w Jarocinie 
26. Zawi o Boles aw – 34 lata – brak daty i miejsca zgonu 

Majdan Golcza ski
Zamordowani 9 lipca 1943 r. /wykaz wg ksi gi zgonów 
znajduj cej si  w USC w Jarocinie: 
1. epko Józef - ur. 5.03.1886 
1. Szpyt Józef -  ur. 9.01.1907 
2. Lach Jan -      ur. 1.04.1896 
3. Smutek Franciszek -  ur. 19.01.1891 
4. Podpora Maria - ur. 29.06.1914 
5. Lach Tadeusz -   ur. 20.05.1939 
6. Podpora Zofia -  ur. 27.07.1941  
7. Grzebieniak Maria – ur. 19.01.1874 
8. Podpora Aniela - ur. 5.05.1911 
9. Gagat Tadeusz -  ur. 9.04.1929*    
10. Dworak Józef -    ur. 2.12.1900  
11. Ostolski Marcin - ur. 3.11.1919 *  
12. Czuchajda Antoni – 21.04.1905 
13. Majcher Wojciech – 15.02.1873 
14. Szkutnik Katarzyna – 28.09.1882 
15. Szkutnik Franciszka – 25.06.1905 
16. Szkutnik Kazimierz – 4.02.1937 
17. Oleksak Agnieszka – 26.10.1883 
18. Kutnik Maria – 80 lat /ojciec Stanis aw Szkutnik  

a m  Kasper Kutnik/ - w pracy p. Jacka Siembidy 
figuruje jako Maria Szkutnik 

19. Kwa nik Piotr – 4.07.1904 
20. Szwaja Wojciech – 20.04.1884 
21. Jasie ko Maria – 2.09.1872 
22. Kwa nik Bronis awa- 17.10.1912 
23. Kwa nik Anna – 1.01.1935 
24. Kwa nik Krystyna – 26.07.1936 /czy Justyna?/ u JS Krystyna 
25. Kwa nik Emil–19.02.1939 /czy Emilia ?/u JS Emilian 
26. T cza Paulina – 3.06.1920 
27. T cza Edward – 8.03.1939  
28. T cza Józef – 18.07.1941  
29. Pieróg Aniela – 24.04.1907 
30. Kwa nik Tekla – 24.05.1862 
31. Kwa nik Salomea – 9.04.1887 
32. Szabat Tomasz – 20.12.1865 
33. Siembida Jan – 4.07.1906 

Wed ug opracowania z Michniowa w dniu 12 czerwca 
1944 o nierze Wehrmachtu rozstrzelali 5 osób: 
34. Dworak Agnieszka – ur. 1901 /w zeszycie ksi dza  

11 czerwca/ 
35. Lach Jan  -  ur.1927 /w zeszycie ksi dza. figuruje pod 

dat  14 .06./ 
36. P k Jan – ur. 1920 
37. P k Katarzyna – ur. 1900 
38. Oleksak Albin – ur. 1910 /u ksi dza 14.06.: nie figuruje u JS/ 

W dniu 17 czerwca 1944 r. Niemcy rozstrzelali 4 m czyzn: 
39. Grz ko Marcin – ur. 1888 /nie figuruje w zeszycie 

ksi dza ani w pracy JS/ 
40. epko Teofil – ur.1888 /u JS inna data urodzin  

i mierci: 14.03.1893 – 13.06.1944/    
41. Ma ek Walenty – ur. 1903  /u JS: 14.02.1903 – 12.06.1944/ 
42. Wojty o Micha  – ur. 1906 /nie figuruje w pracy JS/ 
Ponadto: 
43. K yza Józef – ur. 12.03.1904, zmar  7.11.1943 r.  

w Buchenwaldzie 
44. Granowicz Tomasz – ur. 16.12.1914. zm. 29.12.1943 

w Buchenwaldzie 
45. Olszówka Tomasz – ur.25.10.1882, zm. 16.09.1943  

w Lublinie 
46. Czerepak Walenty – ur.11.02.1894, zm. 27.09.1943  

w Lublinie  /w pracy p. JS ur. 25.10.1882 – zgon 
16.09.1943 Lublin/ 

47. Wolanin Ignacy – ur.17.05.1902, zm. 5.10.1943  
w Buchenwaldzie 

48. Nawój Antoni – ur.15.05.1885, zm. 9.10.1943 w Lublinie 
49. Pa ka Józef – ur. 11.06.1911, zm. 26.09.1943 /?/  

w Lublinie 
50. Kosak Jan - zmar  w karcerze  w Lublinie w 1942 r.   

(w pracy p. JS podane s  daty: 8.01.1865 – 26.01.1942) 
51. nieg Józef – ur. 7.03.1903, zm. 21.03.1942 w karcerze 

w Lublinie 
52. Kwa nik Julia 10.01.1862 – 9.07.1943 /w opracowaniu 

z Michniowa ur. w 1943, u JS jako data urodzenia 
figuruje 10.01.1943/

53. Olszówka Maria – 17.06.1944 /ni figuruje ani  
w opracowaniu z Michniowa ani w pracy JS – by
mo e zmar a w sposób naturalny/ 

54. Kruk Jan  - 16.12.1888 – 9.07.1943 Janów Lubelski  (Pod 
dat  19.07.1943) /?/ r. zapisano „Jan Kruk – 16.XII 1888 –  
z powodu rany postrza owej”. Przypuszczalnie zosta
postrzelony w dniu 9 lipca w czasie pacyfikacji Majdanu. 

Tylko w pracy p. Jacka Siembidy mamy 
wyszczególnione kolejne nazwiska ofiar: 
55. Jasie ko Wojciech - 17.12.1908 – brak danych 

odno nie daty i miejsca mierci/ 
56. Ma ek Józef 13.03.1893 – 9.07.1943 MG 
57. Ma lach Wojciech 38 lat brak danych Niemcy 
58. Mazur Agnieszka 7.08.1909 – 1943 Niemcy 
59. Olszówka Tomasz 25.10.1882 – 16.09.1943 Lublin 
60. Piskorowski Jan 45 lat 1944 MG 
61. Pow ska Józef 7.07.1905 – 31.12.1942 Pustków 
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Jubileusze "50-lecia" 2007  w Jarocinie 

15 listopada 2007 r. w Gminnym O rodku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie odby a si
uroczysto  udekorowania medalami przyznanymi przez Prezydenta RP za d ugoletnie po ycie w zwi zku
ma e skim zorganizowana przez Urz d Stanu Cywilnego w Jarocinie z jego „szefow ” Alicj  Habud -Cicho .
Z ote Gody, czyli 50 – Lecie zawarcia ma e stwa w 2007 roku w gminie Jarocin wi towa o 5 par ma e skich:
W adys awa i Karol MAZUROWIE z Jarocina, Janina i Edward STRZ CIWILKOWIE z Jarocina, Maria  
i Adam STRZ CIWILKOWIE z Kuty , Helena i Edward T CZOWIE ze Szwedów, W adys awa i Józef 
PYRKOWIE z Szyperek.  
W imieniu Prezydenta RP Jubilatów medalami udekorowa  Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, który z tej 
okazji wyg osi  okoliczno ciowe przemówienie oraz z o y  gratulacje, podzi kowania i yczenia.  
M odzie  szkolna pod kierunkiem pani Anny Szcz bara – dyr. GOKSTiR i lokalny zespó  wokalny  
w sk adzie Katarzyna Siembida, Dominika Smutek i Dagmara Walczak przy akompaniamencie Konrada 
Gorczycy przygotowali i przedstawili bardzo adn  opraw  artystyczn  uroczysto ci.
Zespo y piewacze KGW Zdziary: Stefania Pale , Maria Ciosmak, Maria Nawój, Janina Kuty a, Franciszka 
Roma czuk i KGW Jarocin: Teresa Dziechciarz, Janina Martyna, Krystyna Oleksak, Genowefa Ma ys przy 
skrzypcowym akompaniamencie Karola Mazura u wietni y uroczysto  ludowymi, okoliczno ciowymi 
przy piewkami. Nast pnie Jubilaci zrobili sobie wspóln  fotografie pami tkow . Od gminy Jarocin Jubilaci 
otrzymali drobne upominki (koce, po ciel, obrusy), kwiaty i laurki. 
Dwie pary, pa stwo T czowie i Pyrkowie ze wzgl dów zdrowotnych nie uczestniczyli w uroczysto ci
zorganizowanej w GOKSTiR, lecz Wójt aktu dekoracji medalami dokona  w ich domach. 
Po zako czeniu cz ci oficjalnej „jubileuszu”, jubilaci i ich go cie uczestniczyli w rozpocz tym w godzinach 
przedpo udniowych w GOKSTiR pikniku  kulturalnym pn. „Barwy jesieni”. Piknik zosta  zorganizowany  
w ramach pilota owego programu Leader + „Promocja produktów lokalnych oraz dzia alno ci LGD podczas 
imprezy regionalnej.” Na program pikniku z o y y si :
-     degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez KGW z Krzeszowa, 
-     degustacja ciast wypiekanych przez cz onkinie KGW z Jarocina i ze Zdziar, 
-   katering dla uczestników pikniku w tym uczestników „z otych godów” przygotowany przez GOKSTiR  
      w Jarocinie i cz onkinie KGW, 
-   wystawa r kodzie a artystycznego przygotowana przez Halin lusarczyk  a wykonanego przez kobiety  
      z Ko a Hafciarskiego dzia aj cego przy GOKSTiR Jarocin, 
-    wyst p Ni a skiej Kapeli Ludowej pod kierunkiem Mieczys awa Koziarza, 
-    wyst p zespo ów piewaczych KGW z Jarocina i Zdziar, 
-    wyst py dzieci cego zespo u tanecznego MIRAGE dzia aj cego przy GOKSTiR Jarocin, 
-    wyst p zespo u instrumentalno – wokalnego z Jarocina, 
-  prezentacja laureatów I Gminnego Przegl du Twórczo ci Artystycznej „Barwy jesieni” (recytacja, 
piosenka, praca plastyczna, fotografia). (zdj cia na ostatniej stronie)

BIEGI ZWYCI STWA NAD BOLSZEWIKAMI „GO  BOLSZEWIKA, GO ”
imienia Sebastiana Ma ka i Jana Kozio a kawalerów orderu Virtuti Militari 

15 sierpnia – roda- wi to Wniebowzi cia MB, Dzie  Wojska Polskiego, 87 rocznica Bitwy Warszawskiej  
„ Cudu nad Wis ” na drodze powiatowej Jarocin – Nalepy ze startem i met  przy scenie plenerowej w Jarocinie 
odby y si BIEGI ZWYCI STWA NAD BOLSZEWIKAMI „GO  BOLSZEWIKA, GO ” imienia 
Sebastiana Ma ka i Jana Kozio a kawalerów orderu Virtuti Militari. 
Biegi odby y si  w kategoriach dziewcz t i ch opców na dystansach 400 i 800 metrów w poszczególnych 
przedzia ach wiekowych od 1997 r. i m odsze do rocznika 1987/90. Bieg g ówny na dystansie 5 000 metrów  
w kategorii kobiety (open) i m czyzn w VI kategoriach wiekowych. 
W biegach udzia  wzi o 122 uczestników, w tym w biegu g ównym 43 osoby. W biegu g ównym na 5000 m 
uczestniczy a jedna osoba na wózku inwalidzkim z Rudnika. Nale y ubolewa , e w biegu g ównym z gminy 
Jarocina nikt nie wyst pi , cho  mamy w gminie wicemistrzyni  Europy. 
Wyniki poszczególnych biegów na stronie internetowej: 
                             www.kki.pl/jarocin/prezentacja/panstwo_jarocin/impreza_2007/sroda/sroda.htm 

J.R.
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Najm odsza uczestniczka                             Przygotowanie do biegu 

Ostry finisz             Start do biegu g ównego

Zwyci zcy w poszczególnych kategoriach wiekowych 

Wspólne zdj cie
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