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Na nadchodzący czas Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć na ręce wszystkich mieszkańców gminy życzenia szczególne!

Cieszmy się wspólnie, przeżywając ten okres w gronie najbliższych,
w atmosferze prawdziwego, rodzinnego szczęścia.

Niech Święta Wielkiej Nocy rozświetlają nasze codzienne troski i zmartwienia,
niech dodadzą wszystkim tej wyjątkowej energii

i wiary w przezwyciężaniu trudności. 
Chorym życzymy zdrowia, samotnym bliskości innych ludzi,

potrzebującym by ich oczekiwania się spełniły!
 – Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Rady Gminy Pacanów
Jan Nowicki

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop

Radni Gminy Pacanów

Szanowni Państwo,
 Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, podczas którego odradza się 
wiara w siłę Chrystusa i wiara w drugiego człowieka. Życzę, aby te-
goroczne Święta przyniosły Państwu zdrowie, radość oraz wzajemną 
życzliwość, stając się źródłem niegasnącej motywacji w czynieniu do-
bra. Niech Zmartwychwstanie symbolizujące triumf dobra nad złem 
napełni Was pokojem i wiarą, które przynosząc siłę w pokonywaniu 
trudności pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wesołego Alleluja!

Beata Oczkowicz
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Klasa VI SP Pacanów

Klasa VI SP Oblekoń

Klasa VI SP Pacanów

Klasa VI SP Rataje

Klasa VI SP Wójcza

 Szczęśliwie 1 kwietnia przebrnęli swój pierwszy w życiu sprawdzian podsumowu-
jący pierwszy etap edukacyjny – szkołę podstawową. Od 1 września br. wkraczają 
w  drugi – gimnazjum. Poznajmy ich – szóstoklasiści szkół gminy – rocznik 2014
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Wielkanoc w Kościele
 Powszechnie wiadomo, że Wielkanoc w roku ko-
ścielnym należy do świąt ruchomych. Wynika to z 
faktu, że datę tego święta, a tym początek rozpoczę-
cia Wielkiego Postu (czterdzieści dni przed Wielka-
nocą) ustalono według kalendarza księżycowego, 
który w tradycji żydowskiej wyznaczał dzień Paschy. 
 Na Soborze Nicejskim I w 325 r. postanowiono, że 
Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą niedzielę 
po pierwszej pełni Księżyca i wiosennym zrówna-
niu dnia z nocą. W rezultacie tych ustaleń Wielka-
noc może przypadać w jedną z niedziel pomiędzy 22 
marca a 25 kwietnia. W ostatnich latach dyskutuje 
się w różnych gremiach kościelnych na temat wpro-
wadzenia stałej daty Świąt Wielkiejnocy. 
 Nadejście Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
poprzedza okres Wielkiego Postu, który rozpo-
czyna się w Środę Popielcową. Czytanie biblijne 
w tym dniu przypomina nam o konieczności mo-
dlitwy, postu i jałmużny. Kapłani czynią popiołem 
znak krzyża na głowach wiernych, co ma wyrażać 
potrzebę powszechnego nawracania się i gotowości 
do wkroczenia w okres pokuty. Czterdziestodniowy 
Wielki Post opiera się na symbolice biblijnej, zwią-
zanej z liczbą czterdzieści. W okresie potopu deszcze 
padał przez czterdzieści dni i nocy, Żydzi wędrowali 
przez pustynię czterdzieści lat, nim dotarli do Ziemi 
obiecanej, zaś Jezus spędził czterdzieści dni na pu-
styni, przygotowując się do głoszenia Słowa Bożego. 
Najbardziej uroczystym okresem w Wielkim Po-
ście jest Wielki Tydzień. Rozpoczyna go Niedziela 
Męki Pańskiej, zwana również Niedzielą Palmową, 
ponieważ na początku Mszy świeci się palmy, a 
Ewangelia przypomina o triumfalnym wkroczeniu 

Co warto wiedzieć

o obrzędach i zwyczajach wielkanocnych

Jezusa do Jerozolimy. Najważniejszym elementem 
czytań biblijnych jest w tym dniu opis Męki Pańskiej 
z ewangelii: Mateusza, Marka i Łukasza. Kulminacją 
Wielkiego Tygodnia są trzy najbardziej święte dni 
- Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, Wielki Pią-
tek, Wielka Sobota). 
 Triduum rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą 
Wieczerzy Pańskiej, przypominającą ustanowienie 
Najświętszego Sakramentu. W czasie nabożeństwa 
wielkopiątkowego odbywa się jedynie czytanie Męki 
Pańskiej z Ewangelii św. Jana oraz adoracja krzyża, 
będącego symbolem zarówno śmierci, jak i zmar-
twychwstania. Wigilia Paschalna, przypadająca w 
Wielką Sobotę, stanowi największą uroczystość w 
całym roku kościelnym. Jest to czas modlitewnego 
czuwania, śpiewów i czytania Pisma Świętego. Uro-
czystość odbywa się po zapadnięciu zmroku i jest 
rozpoczynana Liturgią Światła. Rozpalane jest ogni-
sko, od którego zapalny jest paschał (wielka ozdobna 
świeca), a następnie zapalane są świece przyniesione 
przez wiernych. 
 W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Niedzie-
lę Wielkanocną poprzedzało całonocne czuwanie. Z 
biegiem czasu okres czuwania aż do wczesnego ranka 
Wielkiej Soboty. W ten sposób w południe tego dnia 
następował koniec Wigilii Paschalnej, a jednocześnie 
koniec czterdziestodniowego Wielkiego Postu. 
 W 1951 r. papież Pius XII, chcąc zwiększyć uczest-
nictwo wiernych w tej uroczystej liturgii, przeniósł 
poranne nabożeństwo na godziny wieczorne, na-
tomiast Sobór Watykański II wprowadził dwa na-
bożeństwa kończące Triduum 
Paschalne (msze rezurekcyjne): w 
Wielką Sobotę wieczorem i w dzień 
Wielkanocny o świcie. 

Wielkanoc w tradycji ludowej
 Wielkanoc - najwcześniejsze i najważniejsze świę-
to w tradycji chrześcijańskiej, posiadał ogromną 
liczbę obrzędów i zwyczajów ludowych, sięgających 
w większości do czasów przedpaństwowych - pogań-
skich. Mimo wielu starań ze strony Kościoła, który 
dążył do likwidacji lub adaptacji starych zwyczajów, 
nie udało się ich całkowicie usunąć, zwłaszcza wśród 
ludu wiejskiego. Jeszcze dzisiaj etnografowie i histo-

Mieszkańcom gminy

pogodnych

w rodzinnym gronie

Świąt Wielkanocnych

życzą

sołtysi sołectw gminy Pacanów
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rycy potrafią wyszukać w obrzędowości kościelnej 
te elementy, które są reliktami kultury i wierzeń na-
szych przodków. 
 Jak silna była wiara pogańska i związane z nią 
zwyczaje, świadczy np. uchwała synodu biskupa po-
znańskiego Andrzeja II Łaskarza z Gosławia z 1420 
r., który występował przeciwko pogańskim zwy-
czajom witania wiosny i topienia zimy („śmierciu-
chy”). Podjęta wówczas uchwała synodalna brzmia-
ła: „Nie dozwalajcie, aby w niedzielę, która się zwie 
„Laetare” albo Biała, odbywał się zabobonny zwy-
czaj wynoszenia takowej postaci, którą śmiercią 
nazywają i w kałuży topią, bo temu nie brak zna-
mion przesądu.” W źródłach kościelnych zachowa-
ły się uchwały innych synodów prowincjonalnych 
(także z Czech), zakazujących osobom świeckim i 
duchownym topienia w śródpościu symboli zimy. 
W tej walce z pozostałościami pogaństwa Kościół 
skutecznie wspierany przez władców Polski, o czym 
w swoich kronikach mówią, np. Gall Anonim, Win-
centy Kadłubek i Jan Długosz. Ostatecznie jednak 
zwyczaj topienia Marzanny (zimy), przy pełnej to-
lerancji Kościoła, przetrwał do dnia dzisiejszego - 
zwłaszcza w szkołach podstawowych i przedszko-
lach. Najbardziej jednak skutecznym sposobem na 
zwalczanie ludowych zwyczajów wielkanocnych 
okazał się intensywny rozwój cywilizacyjny ostat-
nich kilkudziesięciu lat. Wkraczając na tereny wiej-
skie i małomiasteczkowe, dał mieszkańcom wiele 
nowych wartości kulturowych i socjologicznych, 
pozbawiając jednocześnie największego bogactwa, 
jakim była funkcjonująca przez wiele wieków kul-
tura ludowa, obejmująca liczne zwyczaje i obrzędy 
świeckie i kościelne. Z tego powodu wiele czyni się 
w ostatnich latach, aby choć częściowo przywrócić 
kulturę ludową do życia, poprzez różnego rodzaju 
imprezy regionalne, zespoły folklorystyczne, muzea 
i opracowanie naukowe. 
 Okres poprzedzający Wielki Post, obecnie zna-
ny pod nazwą „karnawał” (od franc.), nazywał się 
w początkach XX w. (głównie na wsi) „ostatkami” 
lub „zapustami”, natomiast ostatnie trzy dni przed 
Środą Popielcową - „zapustem” i „mięsopustem”. 
Jeszcze dziś we wtorek przed popielcem (wtorek 
mięsopoustny) organizowany jest dość powszech-
nie „podkoziołek”, dawniej „podkurek”, nazywany 
tak od wcześniejszego „podkurka” lub „kurasa”, tzn. 
„kogutka”. Charakterystyczne, że młodzież dawniej 
bawiła się w tym dniu w gospodach (karczmach) za 
pieniądze dziewcząt. 

 W ostatnią niedzielę zapustną 
młodzież wiejska organizowała 
pochód przebierańców. W skład 
takiej grupy wchodził Niedźwiedź 
prowadzony przez Niedźwiednika, 
chłopak przebrany za Białego Ru-
maka, Żyd z kozą, Bocian, Dziad i Baba, Kominiarz 
z wózkiem sadzy, Piekarz z koszem na plecach, Cy-
gan, Policjant, szewcy, ułani itp. Przebierańcy cho-
dzili kolejno do wszystkich gospodarzy, popisując 
się śpiewem, humorem i tańcami - za co otrzymy-
wali datki pieniężne, przeznaczane na wspólną ucztę 
w gospodzie. 
 Duże znaczenie przywiązywano do gałązek 
wierzbowych, święconych w Niedzielę Palmową. 
Wiązało się to z prastarym kultem wiecznie żywej 
gałązki - „drzewa życia”. Szczególnie w XVII i XIX 
w. istniało głębokie przekonanie wśród ludu wiej-
skiego o czarodziejskiej mocy tej zielonej różdżki. 
Powszechne było połykanie baziek wierzbowych 
- „żeby gardło nie bolało”. Oprócz tego gałązkom 
wierzbowym przypisywano inne właściwości ma-
giczne (uzdrowicielskie). Właśnie dlatego utykano 
je w polu, w zabudowaniach gospodarczych, w do-
mach za obrazy oraz przy ich pomocy wypędzano 
pierwszy raz bydło w pole i na łąki. Obecnie zaginął 
zwyczaj smagania rózgami w Wielki Piątek dzieci 
i dorosłych. Przy uderzaniu mówiło się: „na Boże 
Rany” - co miało nawiązywać do biczowania Jezusa. 
W wielu miejscowościach chłosta ta trwała przez 
cały okres postu. 
 Ciekawe zwyczaje związane były z magią wody. W 
niektórych wsiach w Wielki Piątek kobiety wycho-
dziły z domów przed wschodem słońca i nie odzy-
wając się do nikogo szły do jeziora lub rzeki (stawu). 
Po obmyciu się nabierały wody, którą w milczeniu 
przynosiły do domu. Tu polewały ręce domowni-
ków i całą zagrodę. Gdzie indziej wodą poświęconą 
w kościele w Wielką Sobotę polewano zabudowania 
gospodarcze, zwierzęta hodowlane i drzewka owo-
cowe - wszystko to w intencji zdrowia, pomyślności 
i dobrych zbiorów. 
 Ogień przenoszony na paschał i świece wiernych 
w Wielką Sobotę pochodził z ognisk rozpalanych 
przy kościele. W XVII-XVIII w. w wielu kościołach 
ogień pozyskiwano w inny sposób. Niecono go spe-
cjalnie zbudowanymi, drewnianymi świdrami, któ-
rymi wiercono w zewnętrznych cegłach kościoła aż 
do uzyskania iskry, która rozpalała ptasi puch, a na-
stępnie ogniska. 
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OPOWIADANIE WIELKANOCNE

 Do dziś zachował się zwyczaj święcenia w Wiel-
ką Sobotę produktów przyniesionych do kościoła 
(święconka). Jeszcze po drugiej wojnie światowej 
kapłan obchodził wybrane domy, gdzie gromadzono 
święconkę najbliższych sąsiadów. Najważniejszym 
artykułem było jajko, najczęściej zdobione (pisanki), 
a zwyczaj ten był znany w Polsce już w XV/XVI w. 
Interesujący jest fakt, że około XVIII/XIX w. w świę-
conce, oprócz jajka, chleba, kiełbasy, ciasta, babki i 
masła, znajdowała się również wódka - co związane 
było z obowiązkiem zakupu alkoholu przez chło-
pów pańszczyźnianych z pańskich karczem. Obec-
nie napoje alkoholowe są coraz bardziej wypierane 
z najważniejszych uroczystości rodzinnych i świąt 
kościelnych. 
 W wielu wsiach po rezurekcji ścigano się wozami 
konnymi wierząc, ze kto pierwszy dojedzie do wsi, 
pierwszy skończy żniwa. Po powrocie z kościoła cała 
rodzina zasiadała do wspólnego śniadania. Rozpo-
czynał się Dzień Zmartwychwstania Pańskiego, gło-
szący ogólną radość i nadzieję na dobry czas wiosny 
i bogate plony. 
 Wśród wielu innych zwyczajów wymienić można 
m.in. powstrzymywanie się w Wielkim Tygodniu od 
prania bielizny, gdyż mogło to grozić chorobą do-
mowników. Dbano również, aby w tym okresie nie 
wpadł do owczarni promień słoneczny, który mógł 
wywołać pomór wśród owiec. W noc popielcową 
niektóre gospodynie pozostawiały balie wypełnione 
dobrze namydloną bielizną. Wierzono, że ilość piany 
wpływa w tajemniczy sposób na ilość i jakość mleka. 
W wielu wsiach w ostatnim dniu postu i w wyzna-
czonym miejscu gromadziły się wszystkie niewiasty 
i tłukły garnek z żurem, co miało zapewnić dostatek 
i zdrowie. W drugie święto wielkanocne, po nieszpo-

rach, chłopcy przebrani za kominiarzy i niedźwiedzie 
chodzili po wsi, zbierając datki, żywność i słodycze. 
 Bardzo charakterystyczny dla Świąt Wielkanoc-
nych był śmigus czy dyngus. Początek tego zwyczaju 
sięga najprawdopodobniej dalekiej przeszłości. nie 
jest jasne pochodzenie tych słów. Być może wywo-
dzą się od niemieckiego „Düngess” i „Schmacho-
sern”, co oznacza wodnistą polewę, chlust wody. 
Znane są także polskie określenia niemieckich nazw, 
np. „lejek”, „oblewanka” lub „dyngowacz”. Śmigus 
był jednym z najciekawszych i najbardziej bogatych 
w treści i formy zwyczajów wielkanocnych (tańce, 
muzyka, przyśpiewki, przebierańcy, itp.). Niestety w 
ostatnich latach przekształcony został w brutalną i 
prostacką formę bitwy rozwydrzonych nastolatków, 
których „zdziczałe zabawy” stały się niebezpieczne 
dla dziewcząt i ludzi dorosłych. 
 Miejmy nadzieję, że wiele wielkanocnych zwycza-
jów i obrzędów przetrwa długie lata, dając świadec-
two kultury ludowej dawnych lat. 

na podstawie „Rok polski” R. Hryń – Kuśnierek
materiał przygotowała Katarzyna Cudna

Paulo Coelho
 Wedle starej legendy dawno temu w pięknych la-
sach Libanu wyrosły trzy cedry. Jak wszyscy wiemy, 
potrzeba wielu lat, aby cedr wyrósł na potężne drze-
wo. Dlatego drzewa te przez całe wieki rozmyślają o 
życiu, śmierci, przyrodzie i ludziach. Owe trzy cedry 
były świadkami przybycia ekspedycji z Izraela wysła-
nej przez króla Salomona, później ujrzały, jak ziemia 
spłynęła krwią podczas bitew z Asyryjczykami. Dane 
im było poznać Jezabel i proroka Eliasza, dwu śmier-
telnych wrogów. Widziały, jak wynaleziono alfabet. 

 Pewnego dnia postanowiły porozmawiać o przy-
szłości.
- Po tym wszystkim, czego byłem świadkiem, chciał-
bym, by wyrzeźbiono ze mnie tron dla króla najpo-
tężniejszego na Ziemi – rozmarzył się pierwszy z 
cedrów.
- Ja zaś pragnę stać się częścią czegoś, co przemieni 
na zawsze Zło w Dobro.
- Jeśli zaś chodzi o mnie, to chciałbym, aby ilekroć 
ludzie spojrzą na mnie, myśleli o Bogu – odpowie-
dział trzeci cedr.

Pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra,

życzy mieszkańcom gminy
na nadchodzące

 Święta Wielkanocne
Adam Jarubas

Marszałek
Województwa

Świętokrzyskiego
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 Minęło jeszcze wiele lat, aż pojawili się cieśle. Ścię-
li cedry i statek powiózł je w odległe strony. Z drew-
na pierwszego zbudowano schronienie dla zwierząt, 
a z resztek zbito rusztowanie do siana. Z drugiego 
wyciosano zwykły stół, który trafił do rąk handlarza 
mebli. Na drewno trzeciego nie znalazł się kupiec, 
dlatego pocięto je i umieszczono w magazynie w ja-
kimś wielkim mieście.
 Nieszczęśliwe drzewa żaliły się: “Nasze drewno 
nie było dość dobre i nikt nie doszukał się w nas 
piękna, by je wydobyć”.
 Czas mijał i jednej z wielu gwiaździstych nocy 
pewne małżeństwo, które nigdzie nie mogło znaleźć 
miejsca na nocleg, schroniło się w stajence zbudo-
wanej z drewna pierwszego cedru. Kobieta krzyczała 
z bólu, aż wydała na świat dziecię i położyła je na 
sianie umieszczonym na drewnianym rusztowaniu.
 Wtedy cedr pojął, że oto spełniło się jego ma-
rzenie – był to największy ze wszystkich królów na 
Ziemi.
 Mijały lata, aż pewnego wieczoru, w skromnym 
domu, mężczyźni zasiedli wokół stołu wyciosanego 
z drewna drugiego cedru. Jeden z nich, zanim jesz-
cze wszyscy zaczęli jeść, wyrzekł słowa o chlebie i 
winie stojącym przed nim.
 Wtedy drugie drzewo zrozumiało, że w owej 
chwili to nie kielich wina i kawałek chleba spoczywa 
na nim, ale dokonuje się pojednanie człowieka z Bo-
skością.

 Z datą Wielkanocy 
powiązany jest termin 
większości ruchomych 
świąt ogólnochrześci-
jańskich i   katolickich 
oraz niektóre zwyczaje: 

* Tłusty Czwartek - 27 lutego 2014 r.
(tradycja wypiekania i zjadania pączków) 
* Śledzik (ostatki) - 4 marca 2014 r.
(ostatni dzień karnawału) 
* Popielec - 5 marca 2014 r.
(pierwszy dzień Wielkiego Postu) 
* Niedziela Palmowa - 13 kwietnia 2014 r. 
* Wielki Czwartek - 17 kwietnia 2014 r. 
* Wielki Piątek - 18 kwietnia 2014 r. 
* Wielki Sobota - 19 kwietnia 2014 r. 
* Wniebowstąpienie Pańskie - 1 czerwca 2014 r. 
* Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 8 czerwca 2014 r. 
* Boże Ciało - 19 czerwca 2014 r. 

 Wielkanoc jest świętem ruchomym i obcho-
dzimy ją w pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni Księżyca. Kościół wschodni 
również stosuje tą zasadę, z tym, że zgodnie z 
kalendarzem juliańskim.

 Następnego dnia zabrano kawałki trzeciego ce-
dru i zbito w kształcie krzyża. Porzucono je gdzieś, 
a w kilka godzin później przyprowadzono nieludzko 
poranionego mężczyznę, którego przykuto do jego 
drewna. Przerażone drzewo zapłakało nad barba-
rzyńskim losem, jakie zgotowało mu życie.
 Zanim jednak minęły trzy dni, trzecie drzewo po-
jęło sens swego przeznaczenia – ukrzyżowany czło-
wiek stał się rozświetlającym wszystko Światłem. 
Krzyż, zrobiony z drewna trzeciego cedru, z symbo-
lu tortury przeistoczył się w symbol zwycięstwa.
 Jak to zwykle bywa z marzeniami, wypełniły się 
sny trzech libańskich cedrów, ale nie tak, jak same 
drzewa to sobie wyobrażały. 

Niech te Święta Wielkanocne
będą pełne nadziei i wiary.

Niech Chrystus Zmartwychwstały
przyniesie radość, miłość, pokój i szczęście. 

Ciepłych, pełnych optymizmu
i wzajemnej życzliwości

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań

przy Wielkanocnym stole
oraz smacznego 
święconego jajka 

Dla wszystkich mieszkańców 
Gminy Pacanów

życzy 
Radny

Rady Powiatu Buskiego
Krzysztof Eliasz
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NIE BĘDZIE PŁATNEGO PARKOWANIA

W CENTRUM PACANOWA!

 W ostatnim czasie mieszkańcy 
gminy i turyści często poruszali 
problem braku miejsc do parko-
wania w centrum Pacanowa. Przy 
tej okazji zwracano uwagę na fakt 
zajmowania na wiele godzin bok-
sów do parkowania przez osoby 
udające się do pracy czy nauki w 
innych gminach.

 Postulowano różne – mniej lub 
bardziej - ciekawe rozwiązania, w 
tym wprowadzenie zakazu par-
kowania powyżej 1 godziny. Na 
to ostatnie rozwiązanie brakuje 
jednak podstaw prawnych.

 Wójt gminy Wiesław Skop, który bacznie obser-
wuje funkcjonowanie nowej organizacji ruchu dro-
gowego w centrum Pacanowa i zbiera informacje 
na ten temat – także od internautów, postanowił 
rozwiązać problem w następujący sposób:

1. W bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy (od 
jego wschodniej strony) w następnym tygodniu 
powstanie mini parking na 6-7 samochodów – 
wyłącznie dla pracowników Urzędu Gminy.

2. Z uwolnionych w ten sposób boksów na parkin-
gu obok banku będą mogli skorzystać właściciele 
samochodów, którzy blokują główny parking w 
Rynku wielogodzinnym parkowaniem. W każ-
dym razie taką otrzymają propozycję.

3. Równocześnie gmina w porozumieniu z Po-
wiatowym Zarządem Dróg utworzy dodatkowy 
parking z namalowanymi boksami na wprost bu-
dynku OSP Pacanów, skąd jest blisko do Rynku.

4. Z chwilą ukończenia robót na ul. Mlecznej (co 
nastąpi pomiędzy 1 a 10 maja b.r. będą mogły par-
kować samochody na szerokim (3 - metrowym) 
chodniku tej ulicy. Odblokowana zostanie także 

część parkingu przy parku, aktualnie zajęta przez 
firmę budowlaną wykonującą prace remontowe.

5. Zostanie zmniejszona także liczba boksów dla 
osób niepełnosprawnych z 6 istniejących obecnie 
w Rynku i na parkingu koło banku do 3. Z obser-
wacji wynika, że nie są one w pełni wykorzysty-
wane przez osoby niepełnosprawne.

6. Przy okazji tych zmian zostanie także wprowa-
dzony nowy kształt boksów z prostokątnych na 
ukośne, co ułatwi parkowanie.

 Wójt i Rada Gminy nie rozważają wprowadzenia 
zasady płatnego parkowania w Centrum Pacano-
wa! ”... koszty obsługi płatnego parkowania byłyby 
większe niż zakładane zyski. Poza tym taka opła-
ta będzie kojarzona z kolejnym obciążeniem dla 
naszych mieszkańców, czy turystów. Te pieniądze 
można zdobyć, czy zaoszczędzić w budżecie na kil-
ka innych – mniej denerwujących sposobów” – po-
wiedział gospodarz gminy W. Skop.

Serwis Informacyjny UG

P.S. Dziękujemy mieszkańcom i gościom
za zgłoszone uwagi do w/w zagadnienia.
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Informacja dla osób uchylających się
od płatności za zużytą wodę i odprowadzone ścieki

 W związku z faktem iż niektórzy mieszkańcy Gmi-
ny Pacanów notorycznie uchylają się od dokonywa-
nia płatności za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, 
informujemy iż na podstawie art. 8, ust. 3 Ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. u. Nr 72, poz. 
747 z 2001r. z póź. zm.) w związku z wypełnieniem 
dyspozycji art. 8, ust. 1, pkt. 2 w/w ustawy, zostanie 
dokonane odcięcie wody i ścieków na przyłączach 
wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się 
na posesjach w/w osób.

 Informujemy iż istnieje możliwość dokonania za-
ległych płatności w formie ratalnej po uprzednim 
uzgodnieniu harmonogramu i wysokości rat w tut. 
urzędzie.
 W przypadku uregulowania dotychczasowego 
zadłużenia przed dokonaniem odcięcia,   decyzja o 
zamknięciu przyłączy zostanie cofnięta. W przypad-
ku uregulowania zaległości po dokonaniu odcięcia 
ponowne włączenie nastąpi na koszt użytkownika.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop

Nowi członkowie Listy Produktów Tradycyjnych

 Na Liście Produktów Tradycyjnych re-
gionu świętokrzyskiego wpisanych zosta-
ło 8 nowych w tym dwa z terenu naszej 
gminy.
 W kategorii produkty mięsne – „KIEŁ-
BASA z PACANOWA” producenta Henry-
ka Góry - Gospodarstwo Agroturystyczne 
– Dom Kultury Heńka Góry i w kategorii go-
towe dania i potrawy „ŻABIECKIE GAŁY” 
zgłoszone przez Stowarzyszenie „Żabieckie 
Powiślanki” z  Żabca.  Pacanowska kiełbasa 
była w XX wieku cenioną marką wędliniar-
ską, którą wypracowali nieżyjący już znani w 
naszym lokalnym środowisku masarze Ka-
zimierz i Stanisław Siwcowie. O jej  smaku, 
trwałości decydowała tradycyjna metoda 
produkcji, odpowiednio dobrana receptu-
ra,  wyrobienie i doprawienie oraz wędzenie 
drzewem liściastym. Technologiczną tajem-
nicę przejął i pilnie strzeże Henryk Góra, 
który postanowił kontynuować dorobek obu 
panów. Tym sposobem znowu pojawił się 
na rynku produkt, którego walory doceniała 
komisja regionalna przyznając certyfikat ja-
kości i miejsce w wąskim gronie markowych 
produktów świętokrzyskich. Kiełbasa ta jest 
dostępna na rynku i do świątecznego koszy-
ka z oświączką warto ją włożyć aby wielka-
nocny stół stał się rajem dla podniebienia. 
Smacznego ! 
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Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Beata Oczkowicz

Zmiany w Narodowych Siłach Rezer-
wowych stworzą nową jakość
 Większa liczba szkoleń, samodzielne 
oddziały, a   przede wszystkim prost-
szy mechanizm wypłacania rekom-
pensat dla pracodawców, to tylko nie-
które zmiany, jakie czekają Narodowe 
Siły Rezerwowe. Zdaniem ekspertów, 
przyjęta nowelizacja to kolejna udana 
inicjatywa, z którą wyszedł resort obro-
ny narodowej. Jej głównym celem jest 
usprawnienie funkcjonowania Narodo-
wych Sił Rezerwowych, które z jednej 
strony pozwoli zwiększyć atrakcyjność 
pełnionej służby, a z drugiej ściślej połączy ją z działal-
nością jednostek wojskowych. Założenia, które zostały 
ujęte w nowelizacji mają również zmotywować ludzi do 
wstąpienia w szeregi NSR, a także stanowić zachętę dla 
pracodawców.
 Narodowe Siły Rezerwowe powstały 3 lata temu jako 
uzupełnienie Sił Zbrojnych RP, w których to żołnierze 
rezerwy odbywają służbę na podstawie zawartych kon-
traktów. Kandydaci chcąc służyć w NSR bez żadnego 
przeszkolenia wojskowego, trafiają najpierw do służby 
przygotowawczej, gdzie przez trzy miesiące przechodzą 
szkolenie podstawowe, a po zdaniu egzaminów odbywa-
ją miesięczne szkolenie specjalistyczne. Według założeń 
kierownictwa resortu w Narodowych Siłach Rezerwo-
wych ma pełnić służbę 20 tysięcy rezerwistów.
 Zmienione w Sejmie przepisy określające funkcjono-
wanie Narodowych Sił Rezerwowych, które teraz rozpa-
trzy Senat, sprawią, że służba stanie się o wiele bardziej 
efektywna niż było to dotychczas. A to m.in. za sprawą 
pakietu zachęt dla przyszłych rezerwistów oraz ich sze-
fów w postaci uproszczenia systemu wypłacania rekom-
pensat dla pracodawców w taki sposób, aby mieli oni 90, 
a nie jak dotychczas 30 dni na złożenie odpowiednich 
dokumentów dotyczących rekompensaty za nieobecność 
pracownika. Pracodawca będzie też informowany o pla-
nowanych ćwiczeniach zatrudnionego rezerwisty.
 Zasadnicze modyfikacje nastąpią także w przypadku 
zawierania kontraktów, na podstawie których, żołnierze 
odbywają swoją służbę w NSR. Zgodnie z założeniami 
nie będzie konieczne podpisywanie nowego kontraktu 
i  wymaganego dotychczas ponownego sprawdzania kan-
dydata w przypadku zmiany stanowiska lub stopnia.
 W ustawie uchylono też limit 15 lat na posiadanie 
przydziału kryzysowego w NSR. Jedynym ograniczeniem 
w tego typu służbie ma być wiek ochotnika. 

 W korpusie szeregowych ma on 
wynosić 50 lat, a   w   przypadku pod-
oficerów i oficerów – o 10 lat dłużej. 
W nowych przepisach Sejm wprowa-
dził również możliwość zawieszenia 
przydziału kryzysowego dla kobiet 
w   ciąży i po porodzie. Wprowadzone 
zmiany dotyczą także służby przygoto-
wawczej, której czas może być skróco-
ny dla żołnierzy, którzy doświadczenie 
i  wymagane umiejętności nabyli zanim 
przystąpili do NSR, na przykład ucząc 
się wcześniej w klasach mundurowych 
lub biorąc udział w zajęciach organizacji 

proobronnych. Nowelizacja wprowadza również zmiany 
dotyczące przedterminowego zwolnienia ze służby przy-
gotowawczej. Może ona teraz   nastąpić nie, jak było to 
wcześniej na życzenie szkolonego, lecz po decyzji dowód-
cy. Wynagrodzenie za ćwiczenia wyliczane będzie zgod-
nie z pełnioną funkcją a  nie tylko na podstawie stopnia 
wojskowego. Dodatkowo, żołnierze  podnoszący swoje 
kwalifikacje zawodowe mogą liczyć na premię w postaci 
dodatków motywacyjnych.
 Narodowe Siły Rezerwowe to przede wszystkim moż-
liwość rozwijania swoich pasji i samorealizacji, ale także 
szereg uprawnień. W trakcie pozostawania na przydzia-
le kryzysowym żołnierz NSR nie może zostać zwolnio-
ny z  pracy, należy mu się urlop na czas służby w NSR, 
a okres czynnej służby zostaje wliczony do wysługi 
pracowniczej. Wojsko zapewnia także dofinansowanie 
kosztów nauki, studiów, staży, kursów i   specjalizacji, 
które są przydatne w służbie na stanowisku określo-
nym kontraktem. W czasie czynnej służby żołnierzom 
zapewnia się opiekę medyczną, bezpłatne badania 
i  szczepienia oraz turnusy profilaktyczne dla tych, któ-
rzy powracają do kraju z zagranicznych misji. Za każ-
dy dzień służby należy się także uposażenie. Ponadto 
członkom NSR przysługuje prawo do nagród, a  okres 
służby w  NSR ma znaczenie przy ubieganiu się o pracę 
w administracji oraz szkolnictwie.
 Niepodważalne jest jednak to, że rezerwy są jednym 
z   najważniejszych elementów funkcjonowania każdej 
armii świata. We współczesnym świecie nie ma państwa, 
które nie dbałoby o pokaźne zaplecze ludzi gotowych, by 
w   ważnym momencie zasilić szeregi wojska i wspólnie 
dbać o interes narodowy bądź sojuszniczy. Nic więc dziw-
nego, że tak ważne jest stałe utrzymanie dużej liczby żoł-
nierzy, gotowych w każdej chwili ruszyć z pomocą. W  tym 
właśnie celu powstały Narodowe Siły Rezerwowe. 
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 7 kwietnia 2014, podczas ostat-
niego posiedzenia Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w Parlamencie 
Europejskim, jedną z najbardziej 
intensywnych debat była dyskusja 
na temat afrykańskiego pomoru 
świń i rosyjskiego embarga na 
wieprzowinę pochodzącą z UE. 
Inicjatorem debaty w tej kwestii 
był eurodeputowany Czesław 
Siekierski, I wiceprzewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
który w swoich wystąpieniach 
często podkreślał konieczność 
podjęcia nie tylko działań zmie-
rzających do zniesienia embarga, 
ale również bezpośredniego wsparcia producentów 
mięsa wieprzowego, dla których zaistniała sytuacja 
wiąże się z ogromnymi stratami liczonymi w mi-
lionach euro. Każdy kolejny dzień obowiązywania 
zakazu oznacza pogłębienie się kryzysu. Czesław 
Siekierski bardzo mocno zaznaczył, że sytuacja jest 
dynamiczna - oto dodatkowo 2 kwietnia Federalna 
Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego 
Federacji Rosyjskiej poinformowała, że od dnia 7 
kwietnia Rosja rozszerzy dotychczasowy zakaz im-
portu z Europy żywych świń i mięsa również o pro-
dukty przetworzone zawierające mięso wieprzowe, 
ale tylko z Polski i Litwy.

POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO: ROSYJSKIE

EMBARGO NA WIEPRZOWINĘ I JEJ PRZETWORY

 Wprowadzony z końcem 
stycznia 2014 roku zakaz ekspor-
tu wieprzowiny do Rosji po znale-
zieniu 2 padłych sztuk na Litwie, 
uderzył w rolników na terenie całej 
UE. W lutym w Polsce także znale-
ziono 2 padłe dziki przy granicy z 
Białorusią, u których stwierdzono 
zakażenie wirusem afrykańskiego 
pomoru świń.
 Niestety, niektóre państwa 
członkowskie UE zdecydowały się 
na podjęcie pertraktacji z Rosją 
na własną rękę, co znacząco naru-
szyło pozycję negocjacyjną całej 
Unii oraz doprowadziło do uwi-

docznienia wewnętrznych podziałów. Było to jawne 
odejście od zasady solidarności europejskiej, złama-
nie reguł wspólnego rynku i naruszenie kompeten-
cji Komisji Europejskiej. Podczas debaty, zabierający 
głos posłowie z różnych krajów byli jednomyślni w 
potępieniu działań Rosji, wskazując na ich ewident-
nie polityczne podstawy. W tym również kontekście 
podkreślano konieczność spójnego postępowania i 
pokazania unijnej jedności. Należy pamiętać, że w 
pertraktacjach z tak trudnym partnerem, jakim jest 
Rosja, spójność działań ze strony UE jest kluczowa. 
Podczas debaty obecny był również Zastępca Dyrek-
tora Generalnego Generalnej Dyrekcji ds. Zdrowia 
i Konsumentów (DG SANCO), Pan Ladislav Miko, 
który przypomniał kulisy wydarzeń z ostatnich mie-
sięcy. Afrykański pomór świń wcale nie „pojawił się 
na Litwie i w Polsce”, jak sugerowały niektóre media, 
lecz kilka lat temu w Gruzji, skąd rozprzestrzenił się 
na terytorium Rosji i Białorusi. W tym czasie Komi-
sja Europejska była cały czas w kontakcie ze stroną 
rosyjską naciskając na zatrzymanie rozprzestrzenia-
nia się choroby, czego jednak rosyjscy partnerzy nie 
byli w stanie zrobić. Należy przypomnieć, że Unia 
proponowała wtedy swoją pomoc.
 Jak pamiętamy, oficjalnym powodem wprowadze-
nia embarga na mięso wieprzowe z UE były przy-
padki wykrycia pomoru na Litwie i w Polsce. Co 
więcej, w naszym kraju oraz na Litwie zanotowano 

Pogodnych, zdrowych, radosnych
i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

wiosennej siły i optymizmu na kolejne
dni poświąteczne roku 2014

- życzy mieszkańcom
gminy Pacanów

dr Czesław Siekierski
– poseł do Parlamentu

Europejskiego
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jedynie po 2 przypadki, kiedy w Rosji i na Białorusi 
istnieją dowody na około 1000 zakażeń. Przypadki 
na terenie Polski dotyczyły jedynie dzików, które 
mogły znaleźć się tam na skutek przeprowadzenia 
odstrzału zakażonych sztuk na Białorusi, przez co 
spłoszone zwierzęta przekroczyły granicę. W ubie-
głym roku Komisja Europejska wydała około 2,5 
mln euro, a w roku bieżącym już około 1 mln, na 
przeciwdziałanie infekcjom oraz środki zapobiegaw-
cze na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Depar-
tament Generalny Rolnictwa Komisji Europejskiej 
przyznał również Polsce wsparcie dla dotkniętych 
embargiem rolników, ale tylko tych znajdujących się 
na, tak zwanych, obszarach zapowietrzonych. Obec-
nie trwają również rozmowy z Litwą w tej sprawie, 
która prawdopodobnie otrzyma podobne wspar-
cie. Rosja wykazała się bardzo niekonstruktywnym 
podejściem w kwestii afrykańskiego pomoru świń. 
Podczas rozmów prowadzonych przez Komisję Eu-
ropejską ze stroną rosyjską, 
wciąż stawiane były coraz to 
nowe bariery, które w końcu 
doprowadziły do wyczerpania 
dostępnych środków politycz-
nych. Pan Ladislav Miko przy-
pomniał również, że począt-
kowo Komisja była gotowa na 
rozwiązanie kompromisowe, 
jednak w obecnej sytuacji, oraz 
wobec prowadzonych przez 
Rosję działań odwetowych, ko-
nieczne jest przejście do dzia-
łań prawnych, czyli pozwania 
Rosji na forum WTO. Warto 
tutaj przypomnieć, że niemal 
od początku swojego członko-
stwa w WTO, Rosja nie prze-
strzega jej reguł. Od wprowa-
dzenia rosyjskiego embarga 
na unijną wieprzowinę minęło 
już ponad dwa miesiące i na-
dal nie widać perspektyw na 
rychłe porozumienie. Obecny 
kryzys na rynku wieprzowi-
ny pokazuje, jak ważne jest 
wypracowanie odpowiednich 
procedur do radzenia sobie z 
podobnymi przypadkami w 
przyszłości - mówił podczas 
posiedzenia poseł Czesław 

Siekierski. Wszystkim rolnikom, których dotknę-
ła ta tragedia i ponieśli z tego tytułu koszty, trzeba 
zagwarantować rekompensaty, aby nie byli stratni, a 
część z nich uchronić przed bankructwem w tak dra-
matycznych sytuacjach. Ceny wieprzowiny spadły w 
całej UE, problem ten dotyczy zatem nas wszystkich 
we Wspólnocie, jednak najtrudniejsza jest sytuacja 
w Polsce. Poseł Czesław Siekierski zwrócił również 
uwagę na fakt przesuwania się granicy występowa-
nia afrykańskiego pomoru świń, który może już 
wkrótce dotknąć nowych obszarów UE, przez co 
tym ważniejsze i naglące jest wypracowanie odpo-
wiednich procedur. 
 Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dr Cze-
sława Siekierskiego czeslaw.siekierski@europarl.eu-
ropa.eu

Bruksela 7 kwietnia 2014
www.siekierski.pl
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Banknoty z nowymi zabezpieczeniami

 W poniedziałek 7 kwietnia NBP wprowadził do 
obiegu banknoty 10, 20, 50 i 100 zł ze zmodernizo-
wanymi zabezpieczeniami. Dotychczasowe bank-
noty będą ważne bezterminowo. Zmodernizowa-
ne banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł będą 
zastępowały zniszczone lub uszkodzone banknoty 
wycofywane z obiegu. Banknot o nominale 200 zł 
nie zmieni się.NBP zwraca uwagę, że zmiana zabez-
pieczeń banknotów jest operacją czysto techniczną. 
- Obecnie polskie banknoty są fałszowane stosunko-
wo rzadko - około 8 fałszerstw na milion banknotów 
w obiegu, ale postęp technologiczny, który dokonał 

się w ciągu ostatnich 20 lat w dziedzinie zabezpie-
czeń banknotów, wymaga przeprowadzenia takiej 
technicznej operacji - powiedział dyrektor departa-
mentu emisyjno-skarbcowego NBP Marek Oleś. Co 
się zmieni Projekty graficzne banknotów nie zmie-
nią się. Jednak dzięki nowym zabezpieczeniom będą 
widoczne różnice pomiędzy zmodernizowanymi 
banknotami a dotychczas używanymi. Najważniej-
sze zmiany, jakie zauważą Polacy na zmodernizowa-
nych banknotach, to odkryte pole znaku wodnego, 
nitka zabezpieczająca czy wizerunek kwiatu zmie-
niający kolor.

Źródło: NBP Wybrane zabezpieczenia w banknotach 10 i 20 zł 
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 Najwięcej zmian pojawi się na banknocie 100 zł. 
Przy nominale po lewej stronie będzie tzw. odkryte 
pole bieli. Dzięki temu łatwiej będzie można rozpo-
znać stopień zużycia pieniądza i jego zabrudzenia. 
Banknot będzie wydawał się jaśniejszy. Na bieli zo-
stanie umieszczony wzbogacony znak wodny z wi-
zerunkiem Władysława II Jagiełły, który będzie le-
piej widoczny niż obecnie. Poniżej pojawi się nowy 
jednorodny znak wodny z nominałem 100 zł.

 Banknot, podobnie jak obecnie, będzie zabez-
pieczony metalizującą nitką. Rozeta będzie płynnie 
zmieniać kolor ze złotego w zielony, pojawi się owal, 
w którym zostaną umieszczone elementy graficzne. 
Podczas oglądania pod światło będą się uzupełnia-
ły, tworząc koronę. W zależności od kąta patrzenia 
z prawej strony portretu władcy widać koronę lub 
cyfry oznaczenia nominału „100”, z lewej zaś słow-
ne i cyfrowe oznaczenia nominału, a pomiędzy nimi 
skrót „NBP”. Ponadto na banknocie zostaną umiesz-
czone znaki widoczne tylko w promieniach UV.

- 7 kwietnia NBP zacznie wysyłać do banków ko-
mercyjnych zmodernizowane banknoty

- to operacja czysto techniczna – wizerunki bank-
notów nie ulegną znaczącej zmianie, zmienią się 
jedynie zabezpieczenia;

- obecne banknoty nigdy nie stracą ważności i bę-
dzie można nimi nadal płacić

- banknot o nominale 200 zł nie został zmoderni-
zowany

Najważniejsze zmiany
 Na banknocie 50 zł nowością będzie królewska 
litera „K”, wraz ze zmianą kąta patrzenia kolor sty-
lizowanej litery „K” w koronie płynnie przechodzi z 
zielonego w niebieski. Na banknocie 20 zł nowością 
będzie pas opalizujący umieszczony na odwrotnej 
stronie banknotu oraz korona w owalu. Zmoderni-
zowany zostanie znak wodny i elementy widoczne 
w ultrafiolecie. Podobne elementy będą charaktery-
styczne dla zmodernizowanego banknotu 10 zł. Co 
ważne, żaden ze zmodernizowanych banknotów nie 
trafił do obiegu przed 7 kwietnia 2014 r.

Źródło: NBP Wybrane zabezpieczenia w banknotach 50 i 100 zł 
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Sprawdzian szóstoklasisty 2014

 Najważniejsze zmiany, jakie spostrzegą Polacy na 
zmodernizowanych banknotach, to odkryte pole 
znaku wodnego, wprowadzenie farby opalizującej i 
ulepszone zabezpieczenie recto-verso

ZUS uprzejmie informuje
 O zmianie banknotów NBP informował od kil-
ku miesięcy. Włączył się w to także Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych, który wysyła specjalne ulotki. 
- Dla nas zaś ważnym jest, aby grupa starszych klien-
tów ZUS była dobrze i jak najszerzej poinformowa-
na o nowych zabezpieczeniach polskich banknotów, 
to oni bowiem najczęściej narażeni są na rożne pró-
by fałszerstw i oszustw - podkreślał w komunikacie 
członek zarządu ZUS, Michał Jonczyński. W kam-
panię informacyjną włączyły się również resorty: fi-
nansów, spraw zagranicznych, edukacji narodowej, 
spraw wewnętrznych, a także Policja, Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego oraz Polska Wy-
twórnia Papierów Wartościowych SA. W ramach tej 
współpracy komunikat o modernizacji zabezpieczeń 
będzie przekazywany przez urzędy, izby skarbowe i 
izby celne, a także polskie ambasady za granicą, ko-
misariaty oraz kantory - podkreślono. Kampanię in-

formacyjną wspierają też m.in. największe sieci skle-
pów, które mają dystrybuować w swoich placówkach 
ulotki i plakaty o zabezpieczeniach banknotów oraz 
prezentować spoty informacyjne w tej sprawie. Takie 
komunikaty mają pojawić się również w niektórych 
sieciach bankomatów oraz komunikacji miejskiej. 
Polskie Radio będzie emitować na swoich antenach 
przez kilka kolejnych tygodni przygotowane przez 
NBP spoty.7 kwietnia do wydania ogólnopolskiego 
„Gazety Wyborczej” została dołączona ulotka na 
temat najważniejszych zmian w zabezpieczeniach 
banknotów.
 Aplikacje telefoniczne - NBP przygotował rów-
nież zaktualizowaną aplikację mobilną na urządze-
nia Android oraz Apple iOS – NBP Safe, dzięki któ-
rej będzie można w prosty sposób nauczyć się, jak 
rozpoznawać autentyczność banknotów. Aplikacja 
umożliwia także sprawdzenie aktualnych średnich 
kursów walut NBP i jest już dostępna za darmo w 
sklepie Google Play oraz App Store – wyjaśnił cy-
towany w komunikacie dyrektor Departamentu Ko-
munikacji i Promocji NBP Marcin Kaszuba.

Autor:
ToL/rf//gry / Źródło: PAP 

 We wtorek, 1 kwietnia szóstoklasiści w całej Pol-
sce pisali test-sprawdzian wiedzy i umiejętności. To 
wyjątkowa chwila dla uczniów, gdyż był to pierwszy 
sprawdzian oceniany zewnętrznie przez egzaminato-
rów wyznaczonych przez Okręgowe Komisje Egza-
minacyjne (w przypadku naszego województwa jest 
to OKE w Łodzi) w ich edukacyjnej karierze. Mieli 
godzinę na rozwiązanie testu sprawdzającego ich 
wiedzę z sześciu lat szkoły podstawowej. Uczniowie 
z dysfunkcjami mogli pracować pół godziny dłużej. 
Do zdobycia jest maksymalnie 40 punktów, w tym po Oblekoń

Oblekoń

10 punktów za czytanie i pisanie, po 8 za rozumowa-
nie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, a pozostałe 
cztery punkty za korzystanie z informacji.
 Wyniki - uczniowie podstawówek poznają dopiero 
18 czerwca, trzy tygodnie później niż do tej pory. Taka 
decyzję podjął dyrektor Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej. Tego samego dnia wynik swojego egzaminu 
poznają także uczniowie trzecich klas gimnazjów.
 Tegoroczny odbywał się według starych zasad, 
gdyż za rok sprawdzian będzie już podzielony na 
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Pacanów

Pacanów

Rataje

Rataje

dwie części. W drugiej części sprawdzał będzie tak-
że znajomość języka obcego. Sprawdzian wiedzy i 
umiejętności zwany kompetencyjnym lub ponad-
przedmiotowym, ma skontrolować nie tylko wiedzę 
ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim 
stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowa-
nie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wie-
dzy w praktyce, w tym liczenie. Od 2015 r. będzie 
obowiązywała nowa jego formuła. Składał się będzie 
z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzać będzie 
wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z 

matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i 
umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osa-
dzonych w kontekście historycznym lub przyrodni-
czym. Ta część sprawdzianu ma potrwać 80 minut.
 Po części pierwszej i przerwie szóstoklasista 
przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języ-
ka obcego. Zgodnie z nową podstawą programową 
wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiąz-
kowo uczą się języka obcego. Do wyboru jest sześć 
języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, 
rosyjski, włoski. Ta część egzaminu potrwa 45 mi-
nut. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że 
uczniowie mieli najwięcej problemów z wykorzy-
stywaniem wiedzy w praktyce. Jak poradzili sobie z 
tegorocznym – przekonamy się 18 czerwca.

Wójcza

Wójcza
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dę w towarzystwie księdza Proboszcza Jana Barny.   
Uczniowie pod opieką nauczycielki katechety Zo-
fii Mietłowskiej przygotowali wzruszający montaż 
słowno – muzyczny, który przybliżył wartości gło-
szone przez Papieża Polaka. Dyrektorzy placówek 
witając Gościa przypomnieli historię szkół, wspo-

Wizyta Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy

 Miłym wydarzeniem w naszej szkole stała się wi-
zyta J.E. Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy. W imieniu 
szkolnej społeczności dostojnego gościa powitała 
Pani Dyrektor Renata Korbaś. Z tej okazji ucznio-
wie klasy trzeciej i czwartej, pod kierunkiem Ks. 
Proboszcza Lucjana Sańprucha, przygotowali in-
scenizację o Zmartwychwstaniu Pańskim. Po części 
artystycznej głos zabrał Ks. Biskup, chwaląc małych 
artystów za ich profesjonalny występ i wygląd. Wy-
głosił również krótką katechezę nawiązującą tema-
tycznie do Misterium Wielkanocnego. Po wspólnej 
modlitwie i udzieleniu duszpasterskiego błogosła-
wieństwa, Ks. Biskup opuścił mury naszej szkoły, 
udając się w dalszą drogę.

w Szkole Podstawowej w Oblekoniu

 Dnia 27 marca 2014 r.  w Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum nr 1 w Ratajach Słupskich mieliśmy 
zaszczyt gościć księdza Biskupa Kazimierza Gur-

w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum nr 1 w Ratajach Słupskich
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w Szkole Podstawowej w Pacanowie
 Z okazji wizyty kanonicznej Parafii p.w. Św. Mar-
cina w Pacanowie dnia 24.03.2014 r. gościł w naszej 
szkole Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda oraz Ksiądz 
Sylwester Okła i Ksiądz Leszek Domagała. Pani 
Dyrektor Małgorzata Stańczyk serdecznie powitała 
przybyłych gości, a uczniowie wręczyli im kwiaty. 
Ksiądz Biskup wysłuchał krótkiego programu ar-
tystycznego, w którym uczniowie przedstawili bio-
grafię i twórczość Patrona naszej szkoły Kornela 
Makuszyńskiego pod hasłem „Mądrym być to wiel-
ka sztuka, ale dobrym jeszcze większa”. Następnie 
uczennica kl. Va Magdalena Kumorek zagrała na 
saksofonie utwór pt. „Ave Maria”, a na zakończenie 
prezentacji uczniowski chór zaśpiewał hymn naszej 
szkoły „My kornelowska młodzież”.
 Zwracając się do zebranych ze Słowem Bożym 
ks. Biskup podkreślił, jak ważne w dzisiejszych cza-
sach jest wychowanie i uczenie młodego pokolenia 
wiary, tradycji oraz miłości do Ojczyzny i drugiego 

człowieka. Wyraził również radość z zamiłowania 
uczniów naszej szkoły do śpiewu i chęci do rozwija-
nia talentów. Spotkanie zakończyło się udzieleniem 
pasterskiego błogosławieństwa dla całej społeczno-
ści szkolnej. 
 Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w ży-
ciu naszej szkoły. Pozwala dostrzec, że wśród warto-
ści, które wprowadza w życie dziecka szkoła, są też 
wartości chrześcijańskie i patriotyczne.

Barbara Żurman

mnieli o osiągnięciach naszych uczniów, wyrazi-
li także  wdzięczność za współpracę z kościołem. 
Podczas uroczystości głos zabrał również Biskup.  
Nawiązał  do misji wychowawczej szkoły tj. wycho-

wania w szacunku dla siebie i innych. Warto dodać, 
że wizyta upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze. 
Była ona dla wszystkich głębokim przeżyciem, które 
pozostanie na kartach kroniki i w pamięci jej uczest-
ników.
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Dzień Otwarty

w Szkole Podstawowej w Pacanowie

 Dnia 1 kwietnia br. szk. w Szkole Podstawowej w 
Pacanowie zorganizowano Dzień Otwarty dla dzie-
ci rozpoczynających naukę szkolną. Z zaproszenia 
skorzystały dzieci z Samorządowego Przedszkola w 
Pacanowie, którym towarzyszyły wychowawczynie 
z przedszkola i rodzice.  Od 1 września spełnianie 
obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci 
urodzone w 2007 roku i te urodzone w I półroczu 
2008r.   Przybyłych gości przywitała pani dyrektor 
szkoły – Małgorzata Stańczyk, pani wicedyrektor 
- Elżbieta Cybulska i nauczyciele uczący w klasach 
młodszych. Pani dyrektor zwróciła uwagę, że roz-
poczęcie edukacji szkolnej   to   ważne   wydarzenie   
nie tylko dla dziecka, ale także dla jego rodziny. Pod 
opieką nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dzieci 
uczestniczyły w zajęciach ruchowych na sali gimna-
stycznej, wykonywały ćwiczenia na tablicy interak-
tywnej, bawiły się w kąciku zabaw oraz poznawały 
techniki nauki języka angielskiego w nowoczesnej 
pracowni językowej. Obejrzały sale lekcyjne, w któ-

rych podejmą naukę, bibliotekę, świetlicę szkolną, 
salę komputerową i rozmawiały z nauczycielkami. 
Był to dla nich czas świetnej zabawy i twórczej pra-
cy. Na zakończenie spotkania każdy otrzymał słod-
ki upominek. Rodzice mieli możliwość zadawania 
nurtujących ich pytań oraz zwiedzenia budynku pla-
cówki, gdzie ich dzieci będą zdobywać wiedzę, bawić 
się i rozwijać.  Chętnie dzielili się swoimi uwagami 
i rozmawiali z nauczycielami, którzy  informowali o 
organizacji pracy w klasach młodszych.
 Dziękujemy serdecznie wszystkim za zaufanie 
oraz przybycie. Było nam miło gościć rodziców i 
dzieci w naszych szkolnych progach. Mamy nadzie-
ję, że goście opuszczali nas z pozytywnymi wraże-
niami oraz poczuciem wartościowo i mile spędzo-
nego czasu.

Wychowawcy klas trzecich
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

 21 marca przedszkolaki z Przedszkola Samorzą-
dowego w ZPPO w Wójczy powitały wiosnę. W ran-
ku przygotowały kolorowe opaski na głowy z kwiata-
mi, motylkami i biedronkami, a zaraz po śniadaniu 
zabrały się do wykonania Marzanny. Ze słomy, siana 
i kolorowej bibuły uformowały kukłę, która symbo-
lizowała zimę, chorobę i zło. Jeden z chłopców, nie 
mogąc się doczekać tego dnia, wspólnie z rodzicami 
wykonał swoją słomianą kukłę, którą przyniósł do 
przedszkola. Tuż przed południem dzieci wyruszy-
ły barwnym korowodem spod przedszkola ulicami 
miejscowości. Niosąc Marzanny i śpiewając wesoło 
obwieszczały wszystkim wokół nadejście najpięk-
niejszej pory roku – wiosny.

Dzień Wiosny na Sportowo

 W dniu 21.03.2014 roku w naszej szkole odbył się 
„Dzień Wiosny na sportowo”.
 Punktualnie o godzinie 8.00 wszystkie klasy wraz 
z wychowawcami oraz z nauczycielami zebrały się 
w sali gimnastycznej, żeby narysować portret „Pani 

Wiosny”. Dzieci ochoczo wzięły się do pracy. W 
ruch poszły farbki, kredki, pastele. Wszystkie prace 
zachwycały pomysłowością i iście wiosenną kolory-
styką. 
 Kolejnym punktem programu były wyścigi rzę-
dów przygotowane dla klas I – III. Z każdej klasy 
została wytypowana reprezentacja składająca się z 
7 osób. W sumie zostało przeprowadzone dziewięć 
wyścigów, przy czym w każdym biegu dzieci wymie-
niały się, tak żeby każde dziecko mogło wziąć udział. 
W rozgrywkach zwyciężyła klasa III, przed klasami 
I i II, które zajęły równorzędne drugie miejsce.
 Następnie cała szkoła wybrała się na wspólny spa-
cer. Na czele uczennice klasy VI niosły pięknie przy-
strojoną Marzannę. Pogoda dopisywała, a mieszkań-
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Powitanie wiosny

w Szkole Podstawowej w Oblekoniu

 Kolorowo, radośnie i prawdziwie wiosennie było 
21 marca w Szkole Podstawowej w Oblekoniu. A to 
za sprawą atrakcji przygotowanych z okazji pierw-
szego dnia wiosny. W trakcie zabawy uczniowie 
mieli okazję wykazać się wiedzą przyrodniczą o 
nadchodzącej porze roku. Rozwiązywali zagadki 
i rebusy o tematyce wiosennej, wykonywali prace 
plastyczne z wiosną w tle, śpiewali piosenki, rywa-
lizowali w konkurencjach sportowych oraz na naj-
bardziej „zielony” strój. Potem nadszedł czas na po-
siłek przy ognisku. Kulminacyjnym punktem tego 
dnia było spalenie Marzanny. Dziękujemy wiośnie 
za wspaniałą pogodę i znakomite humory.

cy Wójczy mogli podziwiać barwny i wesoły pochód. 
W dalszej części zostały przeprowadzone rozgrywki 
dla klas IV—V. w programie znalazły się między in-
nymi: przenoszenie rannego; wyścigi taczek; wyścig 
z toczeniem piłki; skoki łączone z miejsca.

 W tym samym czasie uczniowie klasy VI wraz z 
panią dyrektor oraz z wychowawcą udali się przed 
szkołę, aby zasadzić drzewka.
 Uśmiech na twarzy dzieci przez cały dzień był naj-
większą nagrodą dla organizatorów.
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POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W SZCZUCINIE 

 We wrześniu ubiegłego roku 
w miejscu funkcjonującego do-
tychczas  Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych, powstała nowa 
placówka oświatowa Powiatowe 
Centrum Edukacji i Kompetencji 
Zawodowych w Szczucinie.
 Zachowując tradycje i strukturę 
kształcenia ponadgimnazjalnego, 
szkoła rozszerzyła ofertę o kursy 
dokształcające dla dorosłych.

W skład PCEiKZ wchodzą:
Liceum Ogólnokształcące 3 - let-

nie dla młodzieży na podbudo-
wie gimnazjum,

Technikum 4 – letnie dla młodzie-
ży na podbudowie gimnazjum,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
3 – letnia na podbudowie gim-
nazjum dla młodocianych pra-
cowników,

Ośrodek Dokształcania i Dosko-
nalenia Zawodowego.

 Celem prowadzonej działal-
ności jest realizowanie zadań z 
zakresu kształcenia ogólnego, za-
wodowego i prozawodowego, wy-
chowanie młodzieży, kształcenie 
dorosłych w zależności od zapo-
trzebowania społecznego i lokal-
nego rynku pracy.

 Na rok szkolny 2014/2015 
Powiatowe Centrum Edukacji 

i Kompetencji Zawodowych w 
Szczucinie ogłasza nabór do na-
stępujących typów szkół:
- Liceum Ogólnokształcące o 

profilach: humanistyczny z ele-
mentami prawa, matematyczno 
– informatyczny, biologiczno 
– chemiczny z elementami ko-
smetologii, sportowy, teatralny;

- Technikum w zawodzie: technik 
mechanik, technik teleinforma-
tyk, technik elektronik, technik 
informatyk;

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 
klasy wielozawodowe dla mło-
docianych pracowników.

Dla osób chcących podnieść swo-
je kwalifikacje Ośrodek Do-

kształcania i Doskonalenia Za-
wodowego organizuje:

- kursy językowe (język angielski, 
język niemiecki, język włoski),

- kursy komputerowe (Word, 
Excel, Grafika, Auto CAD),

- kursy spawalnicze ( Elektrycz-
ne – elektroda otulona, MAG, 
TIG),

- kurs dający uprawnienia do pro-
wadzenia wózka widłowego.

 Szczegóły dotyczące funkcjo-
nowania i organizacji szkoły moż-
na znaleźć na stronie internetowej 
www.pceikz.pl

Pasjonaci historii
 2 kwietnia 2014 roku w Kielcach odbył się finał 
wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycz-
nego „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w 
latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II 
wojny światowej”. Jest to prestiżowy konkurs spraw-
dzający wiedzę z historii, w tym roku z dziejów Pol-
ski czasów wojny. Szkołę Podstawową w Pacanowie 

reprezentowało dwóch uczniów : Maciej Celarek i 
Marcin Grzyb. Obydwaj spisali się bardzo dobrze, 
Maciek zajął szóste miejsce, natomiast Marcin siód-
me . Uczniowie ci są przykładem tego, że historia 
jako nauka humanistyczna nie jest w kryzysie i moż-
na się nią pasjonować. Gratulujemy wiedzy i życzy-
my dalszych sukcesów.
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 W palmową niedzielę 13 kwiet-
nia od godziny 10 do 15-tej, grupa 
lekarzy specjalistów pracujących 
w buskim szpitalu była do dyspo-
zycji pacjentów w Ośrodku Zdro-
wia w Pacanowie, oraz Szkołach 
Podstawowych w Oblekoniu i w 
Wójczy. Ideą tego przedsięwzięcia 
było umożliwienie mieszkańcom 
gminy skorzystania z porad spe-
cjalistycznych w swoim miejscu 
zamieszkania. Udzielane przez le-
karzy, w tym ordynatorów oddzia-
łów szpitalnych pracujących na co 
dzień w buskiej lecznicy bezpłat-
ne porady medyczne, skutkowały 
skierowaniami na bardziej szcze-
gółowe badania i hospitalizację 
w przypadkach bezwzględnej ko-
nieczności. Możliwość rozmowy 
z lekarzami miała również inne 
bardzo ważne znaczenie – korzy-
stający z akcji mogli zapoznać się 
z działaniami profilaktycznymi, 
zapobiegającymi powstawaniu i 
narastaniu zmian chorobowych. 

 Po uzgodnieniu pomiędzy dy-
rektorem szpitala Grzegorzem 
Gałuszką, wójtem gminy Wie-
sławem Skopem oraz wiceprze-
wodniczącym Rady Powiatu 
Robertem Gwoździem przeby-
wali na naszym terenie i udzielali 
porad w tym dniu specjaliści z 
zakresu chirurgii, geriatrii, neu-
rologii, pulmonologii, pediatrii 
wymiennie w Oblekoniu, Wójczy 
i Pacanowie. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się obecność 
lekarzy - pediatry, neurologa, 
pulmunologa, geriatry. Złożo-
na przez organizatorów miesz-
kańcom gminy oferta medyczna 
związana też była z narastającym 
nie tylko u nas ale w całej Polsce 

„Biała Niedziela” w naszej gminie
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ograniczonym stałym dostępem 
do lekarzy specjalistów i coraz 
dłuższym oczekiwaniem na wi-
zytę. Skala potrzeb do takich 
konsultacji jaka okazała się w 
podsumowaniu „Białej Niedzie-

li” sprawiła, że uczestniczący w 
niej lekarze zwrócili uwagę na 
konieczność rozważenia powtór-
nego spotkania w tej formule z 
nakierowaniem na sprawy neu-
rologiczne, pediatryczne w tym 

ortopedii dziecięcej i geriatrii.
 Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy sko-
rzystali z zaproponowanego spo-
tkania i tym, którzy udzielili po-
mocy w jego przeprowadzeniu.

Z ostatniej chwili:
- w podsumowaniu niedzielnej (13 kwietnia) „Białej Niedzieli” w naszej gminie z porad specjalistów we 
wszystkich trzech miejscach, gdzie przyjmowali lekarze skorzystało około stu osób, dzieci i dorosłych z 
czego blisko 30 otrzymało skierowania na poszerzone badania związane ze stwierdzonymi poważnymi 
zmianami chorobowymi a osiem osób skierowania do leczenia szpitalnego.

Alicji Padak szczere wyrazy współczucia
po bolesnych dla niej

następujących po sobie
zgonach najbliższych

- siostry i mamy
składają dyrektor i nauczyciele

Szkoły Podstawowej w Oblekoniu

Wyrazy szczerego współczucia
na ręce Wiesławy Kołodziej

po śmierci siostry
składają

Wójt Gminy Pacanów Wiesław Skop,
Zarząd Gminy

Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pacanowie

Sprostowanie
 W poprzednim wydaniu „Z Życia Gminy” zamieszczone zostało podziękowanie Pana Janusza Hała-
sa dla Pani Renaty Parki za załatwienie umieszczenia wiat przystankowych w Sroczkowie i Zborówku 
Nowym.
 W związku z tym Rady Sołeckie sołectw Sroczków i Zborówek Nowy pragną tą drogą wyjaśnić iż 
wystąpienie Pana Hałasa jest mijaniem się z prawdą i nieuprawnionym zawłaszczeniem działania przez 
inną osobę. Otóż inicjatywa postawienia w/w wiat wypłynęła ze strony Rad Sołeckich obu sołectw zło-
żona na piśmie w Urzędzie Gminy w Pacanowie i potwierdzona do realizacji przez wójta gminy. Spra-
wę pilotowali na szczeblu gminy radni i sołtysi z naszego rejonu. Wiaty zostały zamontowane i służą 
mieszkańcom sołectw i nikt z inicjatorów tego przedsięwzięcia nie oczekuje za to podziękowań. Naszą 
służebną rolą w stosunku do mieszkańców jest reagowanie na zgłaszane sygnały i takim jest między 
innymi pozytywnie załatwiona sprawa wiat.
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„Świętokrzyska Biesiada Baby - Jagi” w Pacanowie

 29 marca sali budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Pacanowie otwarta została wy-
stawa „Świętokrzyska Biesiada 
Baby-Jagi” autorstwa Barbary 
i Tadeusza Buczyńskich. Mał-
żeństwo artystów-plastyków 
specjalizuje się w tworzeniu 
figur nazywanych rzeźbami 
kostiumowymi. Prezentowali 
swoją twórczość w wielu miej-
scach w kraju. W naszym regio-
nie zaistnieli w Śladkowie Ma-
łym gdzie przy drodze krajowej 
73, po prawej stronie jadąc w 
kierunku Kielc można było po-
dziwiać rozstawione figury w 
oprawie scenograficznej pod ty-
tułem „Zaczarowany ogród”.  Tu 
też mieszkali w przyczepie kem-
pingowej a pracowali w pomiesz-
czeniu remizy OSP Chmielnik 
użyczonej im za sprawą porozu-

mienia władz MiG Chmielnik ze 
strażakami. Artystyczną sielankę 
przerwały w listopadzie ubiegłe-
go roku  niedomówienia pomię-
dzy gminą a OSP kto ma ponosić 
koszty działania Buczyńskich w 
tym miejscu. Jego efektem było 
„aresztowanie” figur. Odbyło się 
to w atmosferze sensacji z policją 
i prokuraturą na dodatek. Kon-
flikt zażegnała interwencja Miro-
sława Pawlaka, posła PSL i szefa 
Zarządu Wojewódzkiego OSP 
ale działalność artystycznego 
małżeństwa w gminie Chmielnik 
dobiegła końca. Sprawa była gło-
śna w regionie i dopiero za spra-
wą Jacka Kowalczyka z Urzędu 
Marszałkowskiego, wójta gminy 
Pacanów Wiesława Skopa, dy-
rektora Europejskiego Centrum 
Bajki w Pacanowie Karoliny Kęp-
czyk oraz przychylności przed-

siębiorcy Henryka Góry znala-
zło się rozwiązanie. Rozpoczęte 
prace nad makietą kolejnego du-
żego projektu artystycznego za-
wierającego rzeźby kostiumowe 
czarownic z różnych zakątków 
świata mogły być kontynuowane 
w budynku OSP Pacanów. Bu-
czyńskimi zaopiekowało się ECB 
a gościny udzielił Henryk Góra, 
właściciel „Domu Kultury Heńka 
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Góry”. Sztuka ludowa to dobry 
kierunek dla Pacanowa - mówiła 
podczas otwarcia wystawy Karo-
lina Kępczyk, dyrektor ECB. Pra-
ce artystów będą poszerzeniem 
oferty dla gości ECB gdzie odwie-
dzający Pacanów  będą mogli ob-
serwować proces twórczy, zwie-
dzać wystawę a także do planu 
działania wprowadzone zostaną 
kierunkowe warsztaty artystycz-
ne. Prace p. Buczyńskich będą 
rozstawione różnych miejscach 
Pacanowa ciekawie wzbogacając 
wizerunek miasta Koziołka Ma-
tołka. Ekspozycja będzie czynna 
codziennie w godzinach 10 - 18. 
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Jubileuszowe X Targi Edukacyjne w Busku - Zdroju

 Około siedmiuset osobowa gru-
pa gimnazjalistów odwiedziła zor-
ganizowane przez powiat buski 
Targi Edukacyjne, które odbyły się 
4 kwietnia w halo PMOS w Busku-
-Zdroju. Była to już X edycja spe-
cjalnej oferty kształcenia w szkołach 
ponadgimnazjalnych skierowana 
do uczniów klas III gimnazjów.
 Swoją ofertę kształcenia i prezen-
tację dorobku przygotowały: I Li-
ceum Ogólnokształcące im. Tade-
usza Kościuszki w Busku – Zdroju, 
Zespół Szkół Techniczno – Infor-
matycznych w Busku – Zdroju, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
w Busku – Zdroju, Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkie-
go w Busku – Zdroju, Zespół Szkół Ponadgim-

nazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy, 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Busku – Zdroju, Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w Broninie, Zespół Szkół Spe-
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Matce – Ziemi na ratunek …

 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 
w Pacanowie każdego roku bierze udział we wsze-
lakich działaniach mających na uwadze dbałość o 
zasoby przyrody. Równie chętnie uczniowie przystą-
pili do akcji „Czysta Gmina – Wiosenne Sprzątanie” 
w ramach kampanii edukacyjnej prowadzonej przez 
Firmę UNIA Sp. z o.o. z Krakowa, z którą szkoła 
współpracuje od kilku lat.
 Głównym celem tej akcji było wdrożeniem spo-
łeczności szkolnej do pełnego i świadomego zaanga-
żowanie w działania prowadzące do polepszenia sta-
nu środowiska naturalnego w gminach, podniesienie 
świadomości ekologicznej z zakresu poszanowania 
zasobów przyrody, odpowiedzialnej konsumpcji, dba-
łości o otoczenie i dziedzictwo przyrodnicze i kulturo-
we oraz promowanie działań ekologicznych, sprzyja-
jących poprawie stanu środowiska naturalnego
 W dniu 3. kwietnia 2014 roku odbyło się   sprzą-
tanie okolicy. Uczniowie bardzo chętnie brali udział 
w porządkowaniu okolicznych terenów. Akcja ta 

oprócz wymiernych efektów w postaci czystego 
otoczenia, dostarczyła im też mnóstwa radości. Z 
pewnością w kolejnych latach chętnie przystąpią do 
udziału w akcji „Czysta Gmina”, bo po prostu warto. 
Po pewnym czasie pewno znowu pojawią się śmieci,  
ale...  „nauka nie idzie w las”  i zapewne każdy uczeń 
już wie, jak w takiej sytuacji należy postąpić. 

Marta Golonka 

cjalnych w Busku – Zdroju, Zakład Doskonale-
nia Zawodowego w Busku-Zdroju, Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława 
Chrobrego w Chrobrzu, Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku 
– Zdroju ze swoją ofertą skierowaną do nauczy-
cieli, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
oraz Młodzieżowe Centrum Kariery z propozy-
cją pomocy i wsparcia merytorycznego uczniów 
gimnazjów w podejmowaniu decyzji w zakresie 
wyboru dalszej ścieżki kształcenia. 
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Niesamowita zagadka

– co stało się z Boeingiem 777 !

 Boeing 777 Malaysia Airlines z 239 osobami na 
pokładzie zniknął z radarów 8 marca, mniej niż 
godzinę po starcie z lotniska w stolicy Malezji, 
Kuala Lumpur. Samolot leciał do Pekinu. Koordy-
nowane przez Malezję poszukiwania prowadzone 
przez wiele państw dotychczas nie przyniosły żad-
nych rezultatów. Gdzie może być tak duża ma-
szyna z tyloma pasażerami na pokładzie ? To jak 
do tej pory jest  wielka niewiadoma. Jeśli samolot 
na podstawie szczątkowych sygnałów z różnych 
źródeł faktycznie był w powietrzu cztery czy pięć 
godzin po zniknięciu z radarów, mógł przelecieć 
jeszcze nawet 3,5 tys. kilometrów. Zdaniem specja-
listów lotnictwa analizujących różne wersje feral-
nego lotu - mógł obrać dwie drogi: tzw. korytarz 
północny - prowadzący z Tajlandii przez Chiny w 
kierunku Kazachstanu lub korytarz południowy - z 
Indonezji w kierunku południowej części Oceanu 
Indyjskiego i Wysp Andamańskich. Jeśli się rozbił, 
mogło stać się to w tym rejonie. 

 Do tej pory mimo szeroko zakrojonej akcji po-
szukiwawczej nie natrafiono na żaden ślad po bo-
eingu. Chińskie satelity zlokalizowały wprawdzie 
„unoszące się na powierzchni wody obiekty” ale po 
sprawdzeniu wskazanego obszaru nie udało się ich 
odnaleźć. Podobnie uchwycone przez urządzenia 
słabe sygnały przypominające wysyłane z rejestra-
torów lotu nie dały jednoznacznej odpowiedzi czy 
pochodzą od zaginionej maszyny. 
 W poszukiwaniach Boeinga udział bierze już 26 
krajów. Obszar poszukiwań rozciąga się niemal od 

wybrzeży Morza Kaspijskiego aż po południową 
część Oceanu Indyjskiego, w promieniu 5,2 tys. ki-
lometrów od ostatniego miejsca, w którym znajdo-
wał się samolot. Głębokość oceanu w tym rejonie 
waha się w granicach 3.5 – 5 kilometrów i wzbu-
rzone wody sprawiają, że jest ogromna trudność w 
„przeczesywaniu” wyznaczonego do poszukiwać 
rejonu . W akcję poszukiwawczą włączony jest 
najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia, satelity, 
samoloty, okręty marynarek wojennych kilku kra-
jów i statki specjalistyczne.  Główna uwaga skupia 
się w ostatnim okresie na „złapaniu” sygnału wy-
syłanego przez tzw. czarne skrzynki – urządzenia 
rejestrujące przebieg lotu. Mają one określony czas 
działania – gwarantowana przez producenta pra-
ca około miesiąca - po czym zamilkną i już tylko 
przypadek może sprawić, że odnajdzie się gdzieś w 
czeluściach zaginiony samolot. Po napływających 
w serwisach międzynarodowych informacjach z 
akcji poszukiwawczej wydaje się wręcz niepraw-
dopodobne aby przy tak zaawansowanej technice, 
rozbudowanym systemie ciągłego monitorowania 
satelitarnego powierzchni naszego globu zniknął 
bez śladu tak duży obiekt i nikt nie zauważył, jak 
się wydaje, odbiegającej od normy trasy przelotu. 
Czyli po raz kolejny człowiek przegrywa z naturą 
mimo iż twierdzi, że nad nią zapanował ?. Czy sta-
ło się coś nadzwyczajnego co zabrało w nieznane 
duży samolot pasażerski z ponad dwustu osobami 
na jego pokładzie ?. Zakrojone na szeroką skalę 
poszukiwania próbują odpowiedzieć na te pytania. 
Oby były skuteczne.

 Zorza Tempo Pacanów w 16 kolejce ligi wygrała na wyjeździe 3 : 0 (1 : 0) ze Świtem w Ćmielowie po 
golach rozgrywającego kapitale spotkanie Tomasza Kopackiego w 27, 58 i 67 minutach gry. Gród Wiślica 
przegrał na boisku lidera tabeli KSZO 1929 II aż 8 : 1 (2 : 0) i Wisła Nowy Korczyn przegrała u siebie 1 : 3 (1 
: 2) z Agricolą Łoniów. Po tej kolejce Tempo zajmuje szóstą pozycję w tabeli z 25 punktami, Gród utrzymał 
trzecią pozycję z 29 punktami a Wisła spada na 13 miejsce z 13 punktami.
 W sobotę 19 kwietnia Tempo podejmuje u siebie Basztę Rytwiany natomiast 27 kwietnia czeka nas ciężki 
mecz w Ostrowcu Świętokrzyskim z KSZO.

Trzy razy Tomasz Kopacki !
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Tempo ruszyło do boju

 Od zwycięstwa 3 : 1 w wyjazdowym meczu w No-
wym Korczynie z tamtejszą Wisłą rozpoczęli zma-
gania w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 piłka-
rze Zorzy Tempa Pacanów. W kolejnym już u siebie 
zremisowali z OKS Opatów mając przeciwnika po 

pierwszej połowie „ustawionego” po dwóch golach 
strzelonych przez Rafała Żelaznego i Dawida Augu-
styna. Goście jednak zagrali drugą odsłonę lepiej od 
naszych doprowadzając do wyrównania.
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Więzień sześciu obozów śmierci

  Po raz pierwszy o Kiwie Kozuchowiczu dowie-
działem się od jego syna Silvia chyba w 2003 r. Pisa-
łem wtedy trzecią edycję książki o historii Pacanowa 
i okolic. „Namierzył” mnie ze strony internetowej 
gminy Pacanów, z jej podstrony historycznej autor-
stwa Leszka Belona i mojej skromnej osoby. Tako-
wa kiedyś istniała, przykuwała uwagę wielu osób na 
świecie (jak Silvio) i ja się teraz pytam – komu to 
przeszkadzało?!  Może ktoś teraz spróbuje ją odtwo-
rzyć? Co poniektórym łatwiej byłoby chyba wyko-
pać nowy kanał Strumień.  Dostałem od Silvia list 
e-mail z prośbą o przesłanie jakichś materiałów na 
temat wypędzenia Żydów z Pacanowa. Silvio wspo-

mniał wtedy również o wojennej gehennie swego 
ojca, Kiwy Kozuchowicza, więźnia sześciu obozów 
koncentracyjnych. Przesłałem mu dwa artykuły z 
naszego lokalnego miesięcznika, autorstwa Danu-
ty Olejarskiej i Zdzisława Kondratowicza. Dwa lata 
temu odezwała się córka Kiwy, Rosana. Poinformo-
wała mnie, że pisze książkę o przeżyciach wojennych 
swojego ojca. Poprosiła o kilka fotografii przedwo-
jennego Pacanowa i obiecała przesłać egzemplarz 
książki. I słowa dotrzymała. W ubiegłym roku otrzy-
małem napisaną po portugalsku książkę z przed-
mową w języku angielskim. W niej na końcu jako 
Aneks II i III są przetłumaczone na język portugal-

WYNIKI GMINNYCH ELIMINACJI POWIATOWEGO 
KONKURSU MITOLOGICZNEGO

Lp. Imię i nazwisko ucznia Liczba 
pkt. 

Nazwa szkoły, miejscowość Imię i nazwisko
nauczyciela

1. Wiktoria Zych 62 SP Rataje Słupskie Zofia Wieczorek 

2. Karolina Kipigroch 49 SP Pacanów Jolanta Legawiec 

3. Marcin Grzyb 45 SP Pacanów Elżbieta Cybulska 

4. Martyna Archacka 44 SP Rataje Słupskie Zofia Wieczorek 

5. Dominik Krupa 43 SP Rataje Słupskie Zofia Wieczorek

 6 marca 2014 roku odbyły się eliminacje gminne 
Powiatowego Konkursu Mitologicznego dla uczniów 
szkół podstawowych powiatu buskiego. Konkurs, 
organizowany corocznie przez nauczycielki języka 
polskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku - Zdroju 
oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonale-
nia Nauczycieli, cieszy się dużym zainteresowaniem 
młodych miłośników mitologii greckiej. W bieżącym 
roku szkolnym do konkursu przystąpiło 52 uczniów z 
16 szkół powiatu buskiego. Eliminacje II etapu kon-

kursu odbyły się w gminach: Busko-Zdrój, Wiślica, 
Nowy Korczyn, Pacanów. Miały one formę pisemną, 
uczniowie mogli uzyskać 70 punktów za bezbłędne 
rozwiązanie testu. W tym roku szkolnym autorką za-
dań była p. Jadwiga Kubicka z Szkoły Podstawowej nr 
2 w Busku - Zdroju. Komisje po sprawdzeniu wszyst-
kich prac zakwalifikowały do finału, czyli Powiatowe-
go Etapu Konkursu Mitologicznego następujące oso-
by z poszczególnych gmin: 
Grupa - gminy: Pacanów, Tuczępy 

 Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im sukcesów w finale. Zmagania 25 finalistów odbędą się 15 maja 
2014 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Busku - Zdroju, ul. J. Korczaka 13, o godz. 10.00 

Jadwiga Kubicka 
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Drogi Panie Banasik,
 Jestem do Pańskiej dyspozycji. Już poprosiłam tatę 
o odręczne napisanie pozdrowień dla Czytelników ga-
zety - martwi się, bo już bardzo długo nie pisał po 
polsku, dlatego poprosiliśmy znajomą osobę o ewen-
tualna korektę. Stąd opóźnienie. 
 Dodatkowe informacje, które może zechce Pan 
umieścić w artykule.
 Obozy i Gettaw jakich przebywał tata: Na począt-
ku niemieckiej okupacji rodzice mieszkali w Łodzi, 
dopiero później przenieśli się znów do Pacanowa. W 
1942 roku tata został wysłany do obozu w Skarży-
sku - Kamiennej. Następnie przeniesiono go do getta 
w Radomiu, gdzie został przez około rok. Następnie 
obóz w Szkolna (?), Pionki i Auschwitz. Po Auschwitz 
umieszczono go w obozie Buchenwald,  aż  w koń-
cu trafił do Spaichingen. W kwietniu 1945 roku tata 
został przeniesiony z obozu pracy w Spaichingen do 
obozu w Dachau (Niemcy), kiedy alianci wkroczyli 
na teren Niemiec. Przez jakiś czas ukrywał się w lesie 
czekając na koniec wojny, który wydawał się bliski. 

Kiedy przybyły wojska amerykańskie, ojciec wyruszył 
do Memmingen, gdzie spędził 3 lata.

 Tata zdecydował się na podróż do Brazylii w celu 
odnalezienia rodziny lub przyjaciół pochodzących 
z Pacanowa, którym udało się przeżyć. Miał zamiar 
spotkać się w Brazylii ze swoimi dobrymi przyjaciół-
mi. Wyjechał do Paryża, gdzie złożył podanie o wizę 
do Brazylii. W lutym 1949 roku mój tata wsiadł na 
statek „Floryda” w porcie Marsylia, który zmierzał do 
Rio de Janeiro. Oto nazwiska przyjaciół taty, którzy 
również przybyli do Brazyli: Malka Zając, Simcha Za-
jąc, Szlama Sterenzys    i Mila Sterenzys, Mendel Ste-
renzys, Icek Fridman, Pinkus Kopel, Dwora Kopel.
 Wszyscy pozakładali rodziny w Brazylii i docze-
kali się wnuków. Icek Fridman napisał książkę o 
swoim życiu w Pacanowie. Wyemigrował do Izraela 
- jego syn i wnuki tam mieszkają. Bracia Sterenzys 
byli razem z moim tatą w obozie, w Skarżysku-Ka-
miennej. Opowiadam o tym w książce,  jak się tam 
znalazł, o pożegnaniu z rodziną, o tym jak siostry 
chciały jechać z nim, ale im nie pozwolono.

Rosana Kozuchowicz Meches
(z angielskiego tłumaczyła Aleksandra Banasik)

 Kiwa Kozuchowicz dotrzymał słowa. Przysłał 
odręcznie napisane pozdrowienia. Jest to aż nadto 
namacalny przykład, jak niezwykle mocno miej-
sce urodzenia wryło się w pamięć tego człowieka. 
Nie wymazała go nigdy nawet największa zagłada 
w dziejach ludzkości – Holocaust i sześć obozów 
koncentracyjnych oraz dalsze perturbacje życiowe. 
Dziękujemy i pozdrawiamy z coraz piękniejszego 
Pacanowa.

Jarosław Banasik

Przedmowa
 Oto historia Kiwy Kozuchowicza, Żyda polskiego 
pochodzenia urodzonego w Pacanowie, 1 listopada 
1922 roku. Historia jego życia została odtworzona 
przez jego córkę Rosanę Kozuchowicz Meiches, któ-
ra na nowo budzi pamięć o swoim ojcu. 
 Jako człowiek, który przeżył Holocaust, Kiwa Kozu-
chowicz otrzymuje nową „tożsamość” – numer B513. 
Natychmiast aresztowany, zostaje przyjęty do więzienia 
jako 120942; jest to kolejna z licznych form dehumani-
zacji stosowana przez reżim Trzeciej Rzeszy. 

 Głęboko w jego duszy kryje się gorzkie wspo-
mnienie bycia zobligowanym do noszenia opaski z 

ski artykuły p. Olejarskiej i p. Kondratowicza. Nie 
znam osobiście nikogo z biegłą znajomością języ-
ka portugalskiego, ale dzięki ciekawości mojej cór-
ki Aleksandry mogę  Państwu zaprezentować tekst 
przedmowy, która również poraża tragedią życiową 
tak młodego człowieka.

 Kiwa Kozuchowicz urodził się 01 listopada 1922 
roku w Pacanowie. Mieszkał obok dawnego kina 
„Koziołek”. Zaintrygowany jego historią zapytałem 
w e-mailu o kilka szczegółów jego córkę Rosanę.

Rok 1940 – przymusowe roboty ziemne
przy kopaniu kanału „Strumień”.

Zaznaczony strzałką – Kiwa Kozuchowicz
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gwiazdą Dawida. Początek smutnych wydarzeń się-
ga 1 września 1939, kiedy Naziści zaatakowali Pol-
skę, w niespełna tydzień zajęli Łódź wprowadzając 
antysemicką politykę propagowaną w Niemczech. 
Upokorzenia oraz pobicia, którym byli poddani 
Polscy Żydzi, nigdy nie zostały zapomniane przez 
Kiwę, który wraz z rodziną opuścił wtedy Pacanów, 
aby zacząć nowe życie w Łodzi. Wysłuchanie jego 
bolesnych a zarazem bezcennych wspomnień uwa-
żam za fundamentalne działanie, konieczne w dąże-
niu do odkrycia historycznej prawdy. Relacje Kiwy 
Kozuchowicza przyciągają uwagę do wielu faktów, 
zaniedbanych przez źródła historyczne jak również 
przez tych, którzy zaprzeczają istnieniu Holocaustu.
 
 Narracja, w której zostaje osadzona książka, gwa-
rantuje czytelnikowi płynną obserwację losów Kiwy 
przez getta, obozy koncentracyjne, obozy pracy oraz 
miejsca zsyłek narzucane przez Niemców ludziom 
„niepożądanym”, ze względu na ich rasę lub przyna-
leżność polityczną.

 Stawienie czoła traumom z przeszłości, o których 
nie zawsze chcieli pamiętać, zostało pozostawione 
Rosanie, córce Kiwy. Z niezwykłą cierpliwością i 
rozwagą, Rosana otworzyła drzwi do duszy swojego 
ojca, w poszukiwaniu resztek przeszłości, o których 
wolał zapomnieć. Głęboko świadoma znaczenia 
tragicznych wydarzeń, Rosana zachęciła Kiwę, aby 
przedstawił swoją historię w formie krótkich opo-
wiadań, które zostały powiązane ze sobą w jedną 
spójną całość. Słuchawszy historii relacjonowanych 
przez ojca, Rosana dostarcza szczegółowy opis zda-
rzeń z życia Kiwy wzbogacony jednocześnie doku-
mentami zgromadzonymi z Europejskich archiwów.
Inicjatywa ta powinna być interpretowana jako in-
spiracja dla przyszłych pokoleń. 

 Wydarzenia i postaci zostały odtworzone na pod-
stawie wspomnień Kiwy, który w latach 1939 - 1945 
doświadczył niekończącej się przemocy ze strony 
Niemców czy kolaborantów. Od początku do końca, 
głosu Kiwy towarzyszy w tle głos Rosany, która przy 
pomocy komentarzy w postaci przypisów, tworzy 
z nim duet, stanowiąc basso continuo książki. Kiwa 
pojawia się w książce jako bohater głównych wyda-
rzeń, który przeżył Holocaust; Rosana natomiast od-
czuwa w sobie misję do wypełnienia, misję spadko-
bierczyni historii swojego ojca a przede wszystkim 
wiernej słuchaczki. 

 Naznaczony bliznami na swojej duszy i ciele, Kiwa 
prosił o przerwy między opowiadaniami, aby zażyć tro-
chę świeżego powietrza, później jednak kontynuował. 
Rosana wyobrażała sobie jak niezwykłym wyzwaniem 
musiał być dla niego powrót do przeszłości, aby opo-
wiedzieć historię swojego życia, Kiwa był zmuszony 
sięgnąć do zakątków w swojej pamięci o których chciał 
na zawsze zapomnieć. Stało się jasne, że nazistowskie 
barbarzyństwo określane przez nich samych jako „ra-
cjonalizm”, pozostawiło w duszy tego człowieka nie-
zmywalne wspomnienia, jak również tysiącom innych 
ofiar masowych ludobójstw, którym udało się przeżyć.

 Śledząc losy Kiwy dostrzegamy strach – strach 
przed śmiercią, przed bólem nawet przed patrze-
niem za siebie. Owe uczucia zawsze towarzyszyły 
Żydom prześladowanym, terroryzowanym przez 
niemieckich żołnierzy. Zupełnie jak Kiwa, wiele 
młodych ludzi drżało ze strachu, który nie zawsze 
przybierał postać jednego człowieka.

 Faktem jest zatem, iż nie możemy postrzegać Ho-
locaustu jako „osiągnięcia” jednego człowieka, Adol-
fa Hitlera. W trakcie opowiadań Kiwy, razem z nim 
stawiamy czoła setkom oprawców, zwolennikom zła, 
najczęściej przybierającym postać żołnierzy SS, któ-
rzy, jak wspomina, odmawiają oddania resztek chleba 
więziom karmiąc nimi swoje „czystej rasy” psy.

 Opowieści Kiwy pokazują nawet dzisiaj, iż jest on 
człowiekiem, w którym kryją się niezliczone historie 
rekonstruowane na stronach książki w formie krót-
kich dialogów. Pojawiają się również inni bohatero-
wie, którzy razem z Kiwą w jednym pociągu czy cię-
żarówce, byli przemieszczani do kolejnych obozów 
pracy lub kolejnego getta. Z pomocą córki Rosany, 
Kiwa na nowo składa kawałki swojej pamięci w ca-
łość, odtwarzając ponownie te spotkania, przedsta-
wiając czytelnikowi niewiarygodne fragmenty trage-
dii, która zakończyła się śmiercią milionów Żydów.

 Głód i nieustanna walka o jedzenie stanowi mo-
tyw przewodni wszystkich historii, a my możemy 
tylko sobie wyobrazić ogromną pustkę w żołądkach 
tych wszystkich ludzi. Towarzysząc Kiwie w jego 
„podróży”, możemy odbyć własną do ruin, jakie 
wojna pozostawiła po gettach, obozach koncentra-
cyjnych/pracy zbudowanych przez Nazistów, aż w 
końcu docieramy do obozów wyzwolenia zamiesz-
kałych przez ocalałych, których uratowali Alianci. 
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 Losy Kiwy stanowią niezwykle ciekawą historię, 
gdyż dzięki nim poznajemy codziennie życie żydow-
skiej rodziny zabieranej do gett, obozów pracy czy 
obozów koncentracyjnych zakładanych przez Niem-
ców po inwazji na Polskę. Wspominając swoją ro-
dzinę, Kiwa przedstawia ją jako przykład żydowskiej 
społeczności, w którą została wymierzona dotkliwa 
przemoc totalitarnego państwa zainteresowanego wy-
łącznie budowaniem nowego świata, oczyszczonego 
z Żydów. To wyjaśnia rozpacz Kozuchowicza, który, 
po rozdzieleniu, z każdą chwilą tracił jakiekolwiek in-
formacje o swoich bliskich. Poszukiwania bliskich w 
powojennym czasie stało się martyrologią dla tych, 
którzy jak Kiwa, przetrwali ten barbarzyński akt.

 Droga, jaką przebył Kiwa była długa, pełna upad-
ków i cierni. W październiku 1942 został zesłany do 
obozu pracy w Skarżysku ze swoim bratem Shloime. 
3 marca 1945 roku, będąc w wielu innych obozach do 
tego czasu, Kiwa trafia do obozu Natzweiler-Struthof, 
założonego w wcielonej do Trzeciej Rzeszy Alzacji. 
Kiwa wspomina: „Mimo, że był mały, był to najgor-
szy obóz w jakim byłem całą wojnę”. Razem z nim, 
do obozu trafiło 300 innych Żydów, którzy zostali za-
mordowani, bo byli za słabi żeby tam pracować. „Nikt 
nie był w stanie tu przetrwać!” - dodaje.

 Kiwa stawiał opór niemieckiemu reżimowi narzę-
dziami, których nie byli wstanie mu odebrać – prze-
biegłość, spryt, naciąganie czy oszustwo, czasami 
bezpośrednią konfrontację dla dobra przetrwania. 
Prędki w tym co robił, zawsze działał z rozwagą a w 
wielu momentach okazywał solidarność „braciom” 
z obozu, którzy jak on, ryzykowali życiem. Jak głosi 
przysłowie: „Oko za oko. Ząb za ząb”.

 W kilku fragmentach Kiwa pokazuje, że stracił 
wiele możliwości do działania, ale nigdy tracił na-
dziei. Z wysoko podniesioną głową, walczył o dwa 
talerze jedzenia i jeszcze kawałek chleba z myślą o 
podzieleniu się nim z kolegą. 

 Ten mężczyzna był świadkiem nieprawdopodob-
nego ludobójstwa w historii ludzkości i jako takiego 
należy go zapamiętać.

 Niech ta przedmowa będzie wyrazem najszczer-
szego hołdu dla wszystkich, którzy nie obawiali się 
walczyć z nietolerancją.

Maria Luiza Tucci Carneiro
University of Sao Paulo

Z portugalskiego na angielski
przełożyła Amy Herszen.
Z angielskiego przełożyła Aleksandra Banasik

 Pociąg, pojawia się w książce nie tylko jako naj-
częściej wybierany przez Niemców środek do trans-
portu więźniów. Dla więźniów była to „podróż” 
albo do życia, albo na śmierć. Ponadto, pociąg staje 
się symbolem kolejnej formy odczłowieczania, po-
zbawiania ludzkiej godności praktykowanej przez 
Trzecią Rzeszę, traktując ludzi jak zwierzęta, bydło 
przeznaczone to obozów zagłady. 

 Żaden z tych faktów, o których tak często się 
wspomina, nie powinien umknąć naszej pamięci.
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Na zdjęciu rodzinnym siedzą od lewej: Kiwa Kozuchowicz i Rosana Kozuchowicz Meches.
Stoją od lewej wnuki: Andre Bendit, Marina Meiches, Daniel Kozuchowicz, Helena Kozuchowicz i Ricardo Kozuchowicz.




