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ZieMia StraWczYńskA

Komendant Komisariatu Policji w Strawczynie
zaprasza mieszkańców gminy do wzięcia udziału w konsultacj i społecznej nt. :

„Mapy zagrożeń bezpieczeństwa na terenie Komisariatu Policji w Strawczynie
jako element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym,

realizowanym w partnerstwie społecznym i międzyinstytucjonalnym”

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 18 lutego 2016 r., o godz. 15:00 w budynku Urzędu Gminy
w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16 (dawny GOK).

Program spotkania:
1 . Rozpoczęcie.
2. Prezentacja multimedialna organizatora spotkania.
3 . Dyskusja na temat mapy zagrożeń bezpieczeństwa.
4. Podsumowanie i wnioski do realizacji.
5. Ankieta dotycząca zagadnień bezpieczeństwa.
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Masz problem z piciem?
Zgłoś się na spotkanie Grupy AA „Przystań”.

Przyjdź do nas na miting!
Strawczyn, ul. Żeromskiego 18, obok Urzędu Gminy.

Niedziela, godz. 15.00, czwartek godz. 20.00.
Serdecznie zapraszamy!

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
planuje utworzenie zespołu ludowego.

Chętnych, w każdym wieku, prosimy o kontakt
z wydziałem kultury SCKiS w Strawczynie osobiście
(dawny GOK), telefonicznie pod nr 41 303 86 35
lub mailowo na adres kultura@strawczyn.pl

Zmianywpunkcie
przedszkolnymwOblęgorze

Punkty te zlokalizo-
wane są w Chełmcach, Korczy-
nie, Niedźwiedziu, Oblęgorku,
Oblęgorze, Strawczynie oraz
Strawczynku i skupiają ok. 140
maluchów w wieku od 3 lat.
Jest to znaczna liczba i świad-
czy o tym, iż społeczeństwo
potrzebuje i ceni istnienie wy-
chowania przedszkolnego.

Mając na uwadze po-
trzeby naszych mieszkańców
w ostatnim czasie został po-
większony punkt przedszkolny
w miejscowości Oblęgór.
Przedszkole to posiada odpo-
wiednie warunki lokalowe
i dzięki temu można było przy-
jąć większą liczbę dzieci, a tak-
że stworzyć miejsce pracy dla
jednej osoby. Na potrzeby

przyjęcia dodatkowej grupy
dzieci zostały przeprowadzone
przez konserwatorów SCKiS
prace, które przystosowały
urządzenia sanitarne do istnie-
jących wymogów oraz zaku-
piono dodatkowe wyposażenie.
W związku z tym, że przed-
szkole to posiada dość duży
plac zabaw, który nie jest jesz-
cze odpowiednio doposażony
pracownicy SCKiS remontują
wyposażenie zdemontowane
z placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Wólce Kłuc-
kiej . Odnowione sprzęty zosta-
ną zamontowane w Oblęgorze
jak tylko pozwolą na to warun-
ki pogodowe.

Anna Kowalczyk
KarolWójcik

Edukacja przedszkolna to bardzo ważny etap w ży-
ciu każdego człowieka. Wie o tym ten, kto miał możliwość
uczęszczania do przedszkola będąc dzieckiem. Do niedawna
jeszcze przywilej ten nie obejmował wszystkich dzieci, szcze-
gólnie mieszkających na obszarach takich jak nasze – wiej-
skich. Sytuacja ta obecnie zmieniła się na korzyść, gdyż
oprócz przedszkola publicznego posiadamy na terenie gmi-
ny znaczną liczbę punktów przedszkolnych prowadzonych
przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu.

Wyremontowany sprzęt trafi wiosną do Oblęgora.

Boisko zostało już po-
większone, zamontowano no-
we piłkochwyty oraz usunięta
została część bardzo wysokie-
go ogrodzenia, które pracowni-
cy SCKiS przerabiają na nowe
balustrady. Po zamontowaniu

tych balustrad i dosiewie trawy
obiekt będzie gotowy - będą
mogli korzystać z niego miesz-
kańcy gminy oraz drużyny
klubu „Topspin” Promnik.

KarolWójcik

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Straw-
czynie ma w zarządzie boisko piłkarskie w Promniku. Od je-
sieni 2015 r. trwają na nim prace mające na celu podniesie-
nie standardu obiektu oraz dostosowania go do wymogów
Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Prace na boisku wPromniku

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Straw-
czynie zaprasza wszystkich chętnych – małych i dużych
– na warsztaty wielkanocne. Zajęcia odbywać się będą
w świetlicach wiejskich w dniach od 14 do 17 marca 2016 r.

Warsztatywielkanocne
na świetlicach SCKiS

Pod okiem instrukto-
rów kultury każdy będzie mógł
własnoręcznie wykonać wiel-
kanocną kartkę, palmę, stroik
na stół lub drzwi i wiele innych
ozdób świątecznych. Więcej
informacji na stronie interneto-
wej www.olimpicstrawczyn. pl.

Dorota Surma
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W pierwszym tygo-
dniu ferii można było wziąć
udział w warsztatach ceramicz-
nych w pracowni SCKiS
w Strawczynku. Każdy uczest-
nik warsztatów mógł zrobić
własny, zimowy obrazek bru-
dząc swoje dłonie w glinie
przygotowanej przez Katarzy-
nę Nawrocką. W tym samym
tygodniu odbył się szalony bal
karnawałowy zorganizowany w
świetlicy w Strawczynku.
Uczestników zabawy było wie-
lu, dzieciaki mogły oprócz tań-
ców wziąć udział w różnego
rodzaju konkursach i zaba-
wach, a na każdego czekał
słodki poczęstunek i napoje.
W drugim tygodniu ferii wiel-
ką atrakcją był wyjazd
80-osobowej grupy do kina.
Wycieczka odbyła sie dzięki fi-
nansowemu wsparciu Urzędu

Gminy w Strawczynie. Dzieci
obejrzały film pt. „Alvin i wie-
wiórki: Wielka wyprawa”.
Kino jest zawsze wielką frajdą.
Po projekcji uczestnicy wy-
cieczki zostali poczęstowani
pyszną pizzą. Każdy był nie-
zmiernie zadowolony.

W świetlicach odbyły
się również pokazy ratownic-
twa medycznego przeprowa-
dzane przez strażaków z OSP
Promnik. Pierwsza pomoc jest
bardzo ważna, dlatego ser-
decznie dziękujemy strażakom
za poświęcony czas, aby móc
zademonstrować najmłodszym
w jaki sposób bezpiecznie
i skutecznie pomóc poszkodo-
wanej osobie.

Dzieciaki mogły rów-
nież wziąć udział w różnego
rodzaju warsztatach, grach
elektronicznych, stolikowych,

Ferie zimowe to czas długo wyczekiwany przez każ-
dego ucznia. W naszym regionie okres ten przypadł od 18
do 31 stycznia - uczniowie ze świętokrzyskiego urlopowali
jako pierwsi. Mieli dużo szczęścia, ponieważ podczas naszych
ferii pokazał się w końcu sprzymierzeniec zimowych zabaw
na dworze, czyli śnieg. Dzieci, które pozostały w domach mo-
gły przez te dwa tygodnie skorzystać z zajęć i warsztatów
oferowanych w świetlicach Samorządowego Centrum Kul-
tury i Sportu (w Chełmcach, Hucisku, Korczynie, Promniku
i Strawczynku), które były otwarte od poniedziałku do piątku.

Zajęcia w pracowni ceramicznej w Strawczynku zawsze
cieszą się dużą popularnością.

Wyjazd do kina i poczęstunek ufundował Urząd Gminy
w Strawczynie.

W ferie prócz gier i zabaw na świetlicach SCKiS odbyły się także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na drodze.
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Odwiedzający basen
mogli również bezpłatnie sko-
rzystać z porad instruktorów
nauki pływania, a w godzinach
od 10:00 do 11 :00 i od 12:00
do 13:00 grupy zorganizowane
i klienci indywidualni objęci
byli nadzorem animatorów,
którzy organizowali gry i zaba-
wy wodne.

Bogata oferta pływal-
ni OLIMPIC pozwoliła w cza-
sie ferii wypełnić nieckę base-
nu od samego rana do późnych
godzin popołudniowych. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim
za odwiedziny i zapraszamy
ponownie.

Michał Dziura

W okresie ferii zimowych pływalnia OLIMPIC przy-
gotowała miłą niespodziankę dla wszystkich osób odwiedza-
jących nasz basen. Od poniedziałku do piątku od godz. 8:00
do 16:00 klienci mogli skorzystać z promocji i przebywać
na pływalni dwie godziny płacąc tylko za jedną.

Tegoroczne ferie spra-
wiły nam piękną niespodzian-
kę w postaci dużej ilości śnie-
gu, więc dzieciom i młodzieży
nie brakowało „amunicj i” w bi-
twie na śnieżki. Choć walka
była zacięta, to śniegu wystar-

czyło jeszcze do ulepienia bał-
wana, a kogo nie zmogły te za-
jęcia mógł spróbować swoich
sił na torze przeszkód. To była
świetna zabawa w otoczeniu
białego puchu.

Monika Prawda

Ferie zimowe
na pływalni OLIMPIC

21 stycznia 2016 r. na terenie Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku odbyły się „Zimo-
we zabawy na śniegu”.

Zimowe zabawyna śniegu
z CS-ROLIMPIC

integrujących i rozwijających
umiejętności współpracy. Zaję-
cia plastyczne i techniczne cie-
szyły się dużym zainteresowa-
niem, szczególnie jeżeli za
oknem towarzyszyła zimowa
aura. Mając dużą wyobraźnię
dzieci z łatwością mogły prze-
nieść to wszystko na kartkę pa-
pieru. Odbywały się także róż-
nego rodzaju turnieje
wyzwalające umiejętności ry-
walizacji. Dla wygranych
oczywiście były nagrody w po-
staci darmowych wejść na ba-
sen OLIMPIC w Strawczynku.

Nie zapomnieliśmy
o Babciach i Dziadkach, ponie-
waż w czasie ferii obchodzili

swoje święto. Podczas zajęć
dzieciaki mogły dla nich zrobić
piękne laurki pełne dziecięcej
miłości. Wszystkie te zajęcia
dostarczały najmłodszym dużo
radości i zadowolenia.

W czasie tych ferii
dzieci z terenu gminy Straw-
czyn, które skorzystały z ofer-
ty świetlic prowadzonych przez
SCKiS z pewnością nie narze-
kały na nudę. Kolejna zimowa
przerwa urlopowa dla uczniów
dopiero za rok, ale nasze świe-
tlice czynne są przez 12 mie-
sięcy i cały czas czekają
na chętnych do wspólnej zaba-
wy.

Ewelina Picheta

Świetlice wiejskie SCKiS wyposażone są m.in. w stoły
do gry w piłkarzyki, cymbergaja, ping-ponga oraz bilard.

Instruktorzy SCKiS prowadzą na świetlicach różne rodzaje
warsztatów, m.in. zajęcia plastyczno-techniczne.



Luty 2016 ZieMia StraWczYńskA

–6–

Oblęgorek chyba wszystkim kojarzy się ze znajdu-
jącym się tam Pałacykiem Henryka Sienkiewicza - oddzia-
łem Muzeum Narodowego w Kielcach. To tutaj wypoczywał
i tutaj tworzył jeden z najbardziej znanych polskich pisarzy...

PałacykHenryka Sienkiewicza
wOblęgorku

W XVI wieku Oblę-
gorek, podobnie jak inne oko-
liczne wsie, był własnością
Hieronima Odrowąża. W mia-
rę upływu lat majątek podupa-
dał i w roku 1619 stał się wła-
snością magnackiej rodziny
Tarłów, której siedziba rodowa
mieściła się w pobliskim Pod-
zamczu Piekoszowskim. 10 lu-
tego 1883 roku Leontyna Tar-
łowa sprzedała oblęgorskie
włości bogatemu rejentowi
z Kielc – Mieczysławowi Ha-
likowi, od którego zakupił je
w 1900 r. Komitet Jubileuszo-
wy. Był to dar dla Henryka
Sienkiewicza z okazji jubile-
uszu 25-lecia pracy literackiej .
Za majątek o powierzchni
515 mórg (ok. 270 ha) zapłaco-
no 51 249 rubli i 59 kopiejek.
Pieniądze na zakup pochodziły
ze składek obywateli – zebra-
no ponad 70 000 rubli. Na ma-
jątek składało się 240 mórg la-
su, 1 60 mórg pola ornego,
90 mórg łąki oraz park, sad itp.
Za pozostałe pieniądze kupio-
no 60 sztuk bydła, 6 koni oraz
maszyny i narzędzia rolnicze.

W latach 1900 – 1902
do dworku myśliwskiego
wzniesionego przez Tarłów
(tzw. Tarłówki) oraz parterowe-
go pawilonu zbudowanego

przez Halika (tzw. Halikówki)
dobudowano pałacyk z okrągłą
wieżą. Front zwieńczony został
charakterystyczną figurą ka-
miennego husarza a nad wej-
ściem umieszczono herb rodu
Sienkiewiczów – Oszyk. Auto-
rem projektu pałacyku był
warszawski architekt Hugo
Kuder. Wokół Pałacyku rozcią-
ga się park w stylu angielskim,
który zaprojektował twórca
warszawskiego ogrodu bota-
nicznego – Franciszek Szanior.

Po raz pierwszy Hen-
ryk Sienkiewicz przyjechał
do Oblęgorka w 1901 roku,
a oficjalne przejęcie majątku
przez pisarza nastąpiło
w czerwcu 1902 roku. Sienkie-
wicz spędzał w Oblęgorku
miesiące letnie w latach 1902
– 1914. Podczas nieobecności
pisarza dworkiem opiekowała
się gospodyni Maria Luta, na-
tomiast pieczę nad gospodar-
stwem rolnym sprawował
Adam Popławski ze wsi Prom-
nik. Kiedy wybuchła I wojna
światowa pisarz w trosce
o bezpieczeństwo rodziny po-
stanowił przenieść się do neu-
tralnej Szwajcarii, gdzie zmarł
1 5 listopada 1916 roku.
Opuszczając kraj w pośpiechu
Sienkiewicz nie zdążył zabez-

pieczyć majątku w Oblęgorku
– zrobiła to gospodyni pisarza,
Maria Luta, która wywiozła
cenne rzeczy do biskupa kie-
leckiego Augustyna Łosińskie-
go. Po śmierci pisarza, aż do
1925 roku, nadzór nad Oblę-
gorkiem sprawowała jego trze-

cia żona Maria z Babskich.
Po jej śmierci Oblęgorkiem za-
rządzał syn Henryk Józefwraz
z żoną Zuzanną z Cieleckich.
Podczas II wojny światowej
w pałacu schronienie znajdo-
wali partyzanci z grupy Wilka.
W 1945 roku w majątku kwa-
terowali żołnierze Armii Czer-
wonej . Dworek uległ zniszcze-
niu, ale na szczęście synowi
pisarza udało się ocalić dużą
część zbiorów i pamiątek po
ojcu. Po wojnie istniała tu Pań-
stwowa Hurtownia i Wytwór-
nia Preparatów Ziołowych.
Pokoje zamieniono na spichle-
rze, trzymano w nich również
kury i świnie. Rodzinie Sien-

kiewiczów zwrócono pałacyk
i 49 ha ziemi – reszta majątku
uległa nacjonalizacji.

W 1948 roku dzieci
Henryka Sienkiewicza, Jadwi-
ga Korniłowicz i Henryk Józef
Sienkiewicz, zwróciły się
do ówczesnego Ministerstwa
Kultury i Sztuki aby odnowić
zdewastowany dworek w Ob-
lęgorku i utworzyć w nim Mu-
zeum Pamiątek po swym ojcu.
Aktem notarialnym przekazali
Skarbowi Państwa pałacyk
wraz z 2 ha parku i rozpoczęły
się prace remontowe, a 26 paź-
dziernika 1958 roku muzeum
oficjalnie rozpoczęło swoją
działalność. Pierwszym kusto-
szem placówki została żona
Henryka Józefa – Zuzanna
Sienkiewicz.

Obecnie na parterze
Muzeum odtworzony jest wy-
gląd i wystrój pomieszczeń
z czasów pisarza: gabinetu, sa-
lonu, jadalni, palarni i sypialni.

Gabinet wyposażony
jest w oryginalne meble nale-
żące do Henryka Sienkiewicza
oraz wiele przedmiotów, które
były darami dla pisarza. Obok
solidnego dębowego biurka,
przy którym powstawały frag-
menty powieści W pustyni
i w puszczy, stoi biureczko ma-
honiowe, należące do pierwszej
żony Sienkiewicza – Marii
z Szetkiewiczów, przy którym
Sienkiewicz napisał wiele roz-
działów Trylogii. Na biurku
zobaczyć można przyrząd
do objaśniania knotów świec
(Sienkiewicz nie lubił zapachu
lamp naftowych), kałamarz,
nóż i przyciski do papieru oraz
skórzaną tekę do koresponden-
cj i z inicjałami H.S. Na pół-
kach ustawiono książki, cząst-
kę dawnego księgozbioru,
zawierającego m.in. przekłady
utworów Sienkiewicza, niejed-
nokrotnie z ręcznymi ilustra-
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cjami lub dedykacjami od tłu-
maczy. Są tu również dzieła
autorów greckich i łacińskich
oraz słowniki. Podziwiać mo-
żemy tutaj także fotoplastykon
– dar od mieszkańców Witeb-
ska, miniaturkę pomnika Unii
Lubelskiej od mieszkańców
Lublina, statuetkę Mieszka I
i Bolesława Chrobrego
od mieszkańców Poznania, ko-
minkowy zegar ze statuetką
Polonii – dar od mieszkańców
Dzikich Pól (obecnie Ukraina),
szwedzką kulę armatnią wydo-
bytą z murów klasztoru na Ja-
snej Górze w Częstochowie –
dar od zakonu Paulinów, czy
kasetę z herbem Litwy zawie-
rającą fotografie miejsc opisa-
nych w Potopie – dar
od mieszkańców Litwy.
Na ścianach zawieszone są ob-
razy, m.in. portrety dzieci pisa-
rza. Jadwigę namalował Wła-
dysław Czachórski a Henryka
Józefa – Kazimierz Mordase-
wicz. Sienkiewicz był zapalo-
nym myśliwym, dzięki czemu
między obrazami podziwiać
można trofea myśliwskie – me-
dalion łosia czy rogi antylop.

Z gabinetu przecho-
dzimy do salonu, w którym
skupiało się rodzinne i towa-
rzyskie życie mieszkańców pa-
łacyku. Na środku znajduje się
reprezentacyjny komplet mebli
obitych amarantową materią.
Na stoliku w rogu pokoju stoi
sepet inkrustowany kością sło-
niową (rodzaj skrzynki z szu-
fladkami służący do przecho-
wywania kosztowności bądź
dokumentów)– pamiątka przy-
wieziona przez Sienkiewicza
z Hiszpanii. Znajdują się
tu także kolejne jubileuszowe
dary dla pisarza: zdobiona
skrzynia – dar od pracowników
cukrowni Łubna z Kazimierzy
Wielkiej . Pisarz otrzymał ją
wypełnioną głowami cukru.
Wykonana w brązie kopia rzeź-

by Byk Farnezyjski będąca da-
rem neapolitańskiej firmy Det-
ken & Rocholl, która wydała
włoską wersję Quo vadis. Po-
czet królów polskich na mone-
tach to dar od jubilerów war-
szawskich, a warszawscy
artyści ofiarowali rzeźbę
Rydwan Sławy przedstawiającą
Sienkiewicza w złotym wieńcu
laurowym. Ściany salonu zdo-
bią liczne obrazy: portret
44-letniego pisarza siedzącego
w fotelu oraz portret pierwszej
żony pisarza i matki jego dzie-
ci - Marii Szetkiewicz. Auto-
rem tych dwóch portretów jest
Kazimierz Pochwalski, które-
go możemy zobaczyć na kolej -
nym obrazie, przedstawiającym
malarza wraz z Henrykiem
Sienkiewiczem na statku,
w czasie podróży do Turcji.
Znajduje się tu także autopor-
tret Jadwigi Janczewskiej
– siostry pierwszej żony pisa-
rza, portret syna pisarza
– Henryka Józefa – autorstwa
Jacka Malczewskiego. Kolejne
obrazy to ilustracje do twór-
czości Sienkiewicza. Jest tu
namalowana w 1900 roku przez
Stanisława Batowskiego Zaba-
wa w Chreptiowie czy Scena
z Zagłobą autorstwa Jana Cze-
sława Moniuszki (syna Stani-
sława Moniuszki), gimnazjal-
nego kolegi pisarza.

W jadalni umieszczo-
no dębowy stół z krzesłami
oraz jesionowy kredens pocho-
dzące z posagu pierwszej żony.
Wnętrze uzupełniają orzecho-
wy bufecik i jasna trójdzielna
szafa. Tu również podziwiać
można liczne dary dla pisarza
od Narodu, np.: granitowy sto-
lik z Gniewania na Podolu,
na którym ustawiony jest sa-
mowar. Zegar stylizowany
na zakopiańską kapliczkę pro-
jektu Stanisława Witkiewicza
to dar od zegarmistrza Ferdy-
nanda Woronieckiego; na gra-

werowanej tarczy zamiast cyfr
znajduje się pierwsza litera
imienia i nazwisko pisarza.
Na ścianach obejrzeć można
bohaterów Trylogii namalowa-
nych przez Piotra Stachiewi-
cza, portret pisarza „wypisany”
z jego złotych myśli, które mi-
sternie stworzył pismem gotyc-
kim łódzki kaligraf Ferman.
Kolejnym ciekawym obrazem
jest Dar Wołodyjowskiego –
jest to alegoria nawiązująca
do otrzymania przez Sienkie-
wicza daru pieniężnego w wy-
sokości 1 5 tys. rubli w złocie.
Pieniądze zostały tajemniczo
podpisane „Michał Wołody-
jowski”. Pisarz nie chciał wy-
korzystać pieniędzy na własne
potrzeby, a nie mógł ich zwró-
cić nie znając prawdziwego
ofiarodawcy. Pisarz postanowił
ufundować z tej sumy stypen-
dium dla artystów zagrożonych
gruźlicą, na którą zmarła jego
ukochana żona – Maria Szet-
kiewicz. Z pomocy tej skorzy-
stała m.in. Maria Konopnicka
czy Stanisław Wyspiański.
Wystawę w jadalni uzupełnia
cykl ilustracj i do Bajek z tysią-
ca i jednej nocy podarowany
pisarzowi przez malarza Józe-
fa Deskura z Sancygniowa oraz
liczne fotografie autora Krzy-
żaków i jego rodziny.

Wyposażenie palarni
nie zachowało się. Wystawę
stanowi komplet mebli w stylu
biedermeier, stolik do gry
w karty, tkanina buczacka z
manufaktury Potockich, prze-
tykana złotą nicią oraz tkanina
kultowa ze złotymi i srebrnymi
wersetami Koranu i motywami
roślinnymi – pamiątka przy-
wieziona przez Sienkiewicza
z podróży do Turcji w 1886 ro-
ku. Ściany palarni ozdobione są
też dwoma obrazami autorstwa
córki pisarza: Chata nad sta-
wem w Oblęgorku i Dojście
do Ursusa oraz kolejnym por-
tretem Sienkiewicza namalo-

wanym przez Kazimierza Po-
chwalskiego.

W sypialni zobaczyć
możemy oryginale łóżko, szaf-
kę nocną oraz kolejny sepet –
wykonany przez syna pisarza.
Nad łóżkiem wisi tkanina afry-
kańska oraz obraz Matki Bo-
skiej Częstochowskiej – dar
zakonu Paulinów dla Muzeum.
Podobno taki sam zakonnicy
ofiarowali Sienkiewiczowi.
Na ścianach znajdują się obra-
zy: Dirce chrześcijańska Hen-
ryka Siemiradzkiego - XIX-
wieczna reprodukcja, Kamie-
niec Podolski pędzla Marii
Klass-Kazanowskiej oraz foto-
grafie prezentujące majątek
Warmątowice k/Legnicy. Zdję-
cia te nawiązują do mało zna-
nej sprawy testamentu Alfreda
von Olszewskiego, który dzię-
ki książkom Sienkiewicza
odkrył swe polskie korzenie
i poczuł się Polakiem. Do po-
dobnego myślenia postanowił
skłonić również swoje dzieci.
W wypadku, gdyby nie spełni-
ły jego wymagań, wśród któ-
rych była nauka języka pol-
skiego, ogromny majątek miał
przejść na Sienkiewicza.
Obdarowany zrzekł się nota-
rialnie spadku, ale zabezpieczył
pewną sumę na wypadek, gdy-
by wola zmarłego nie została
spełniona. Po zakończeniu
I wojny światowej pieniądze te
przeznaczono na Uniwersytet
Ludowy w Odolanowie.

Na piętrze pałacyku
w czasach kiedy mieszkał tu
Henryk Sienkiewicz znajdo-
wały się pokoje dla dzieci oraz
gości. Aktualnie prezentowana
jest tam wystawa biograficzno-
literacka Sienkiewicz – dopeł-
nienie. Informacje o aktualnych
wystawach, godzinach otwar-
cia i nowościach są dostępne
na stronie internetowej mu-
zeum: www. sienkiewicz.mnki. pl

Tekst: KarolWójcik
Fotografie: Grzegorz Pięta
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Mimo, że jest zima i dni są chłodne to w Szkole Pod-
stawowej w Rudzie Strawczyńskiej gorąco, gorąco! To świę-
to naszych Babć i Dziadków! Zapraszanie ich do szkoły jest
naszą wieloletnią tradycją.

W pięknie udekorowa-
nej sali przygotowane pod kie-
runkiem wychowawców dzie-
ci prezentowały program
artystyczny. Były to wzrusza-
jące wiersze i piosenki, ale tak-
że pokazy taneczne. Mali i nie-
co starsi artyści z przejęciem
odtwarzali swoje role, a czci-
godni goście ze wzruszeniem
odbierali czułe słowa, kierowa-
ne pod ich adresem. Frekwen-
cja jak co roku dopisała. Dziad-

kowie bardzo licznie przybyli
na uroczystość, co ucieszyło nie
tylko dzieci, ale również na-
uczycieli. Do nich również wie-
lu gości skierowało słowa po-
dziękowań za przygotowanie
wnucząt. Dzieci obdarowały
swoich ukochanych własnoręcz-
nie przygotowanymi na warsz-
tatach w szkole „pachnącymi”
upominkami, a rodzice zapro-
sili na słodki poczęstunek.

Katarzyna Grzesik

Dzień SeniorawPromniku

Jak co roku, tym razem 14 stycznia o godz. 12:00,
sala gimnastyczna Zespołu Placówek Oświatowych w Prom-
niku wypełniła się po brzegi – za sprawą babć i dziadków,
którzy przyszli na zaproszenie swoich wnuków.

Po raz kolejny ucznio-
wie naszej szkoły przygotowa-
li wspaniałe przedstawienie
z życzeniami oraz piosenkami
z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka. Nie zabrakło słodkie-
go poczęstunku i łez wzrusze-
nia w oczach dziadków. Pani
Joanna Pasternakiewicz w
imieniu wszystkich seniorów
podziękowała wnukom i na-

uczycielom za przygotowanie
pięknej akademii i życzenia.
Na zakończenie wszystkie wnu-
ki wręczyły swoim dziadkom
własnoręcznie wykonane laur-
ki z życzeniami i kwiaty.

Kochane babcie i ko-
chani dziadkowie, jeszcze raz
wszystkiego najlepszego!
I…. do zobaczenia za rok!

A. Polit

Babcia? - cierpliwość, usmiech...
Dziadek? - grawpiłkę, ryby...

Kiedy karnawał trwa w najlepsze na imprezach
bawią się nie tylko dorośli, ale i dzieci. Popularną „choinkę”
mają już za sobą uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudzie
Strawczyńskiej . W baśniowej scenerii i w towarzystwie baj-
kowych postaci wszyscy bawili się doskonale.

Roztańczona
Ruda Strawczyńska

Jak co roku na zakoń-
czenie I semestru w Szkole Pod-
stawowej w Rudzie Strawczyń-
skiej odbyła się zabawa
choinkowa. W sobotni dzień na
balu pojawiły się dzieci wraz
z rodzicami, którzy przygoto-
wali piękne stroje dla swoich
pociech. Można było spotkać
m.in. wróżki i księżniczki, któ-
rym towarzyszyli mężni ryce-
rze i muszkieterowie. Tańcom,
zabawie, wspólnemu śpiewa-
niu i konkursom nie było koń-
ca. Wśród młodszych uczniów
wspólną zabawę prowadziły
wychowawczynie, ale na naj-
większe uznanie zasłużyła Ka-
tarzyna Głowacka, która cały
czas tańczyła z dziećmi. Ogrom-
nym zainteresowaniem uczest-
ników imprezy cieszyły się kon-

kursy oraz pokaz taneczny
zaprezentowany przez uczenni-
ce klas IV - VI. „Gwoździem
programu” były jednak wybo-
ry dwóch królowych i królów
balu. Wśród młodszych dzieci
królową zostałaAntonia Gos,
królem Konrad Kowalczyk.
Wśród starszych uczniów kró-
lową balu została Julita Czu-
pryńska a królem Staś Suder.
Aby tradycji stało się zadość,
zwycięzców udekorowała ko-
ronami dyrektor szkoły –
Agnieszka Prędota-Gad.
Wszyscy bawili się przy muzy-
ce, o którą zadbał pan Tomasz
Rogula, a utracone siły regene-
rowano przy słodkim poczę-
stunku ufundowanym przez Ra-
dę Rodziców.

Aldona Grzyb

Karnawał w "Złotej Rybce"

Mali pacjenci Ośrodka „Złota Rybka” codziennie
ciężko pracują, a po dużym wysiłku każdemu potrzebny jest
odpoczynek. Personel Ośrodka po raz kolejny poprzez szam-
pańską zabawę wypełnił czas najmłodszym.

Wszystkie obecne na
turnusie dzieci wraz z rodzica-
mi wzięły udział w zabawie kar-
nawałowej . Obowiązywały ty-
powo karnawałowe stroje i
uśmiech na twarzy. Nie brako-
wało postaci z bajek: Fiony, Zor-
ro, rycerza, księżniczek, cza-
rownicy, smoka. Gościli również
„kościotrupki”, koty, ptak, pił-
karz, lekarz… Wszyscy brali
udział w konkursach, zabawach
i tańcach. Pociąg przebierań-
ców przetoczył się przez kory-
tarze Ośrodka. Mamy nadzieję,

że w „Złotej Rybce” nigdy nie
będzie brakowało entuzjazmu,
radości oraz chęci do współpra-
cy z rehabilitantami, terapeuta-
mi i resztą załogi – pod każdym
względem.

Joanna Opałka
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Kolejnyrok Szkolnego Koła
Caritas wOblęgorku

Kolejny rok w Zespole Placówek Oświatowych
w Oblęgorku działa Szkolne Koło Caritas. Na początku człon-
kami koła były tylko dzieci z podstawówki. W tym roku do-
łączyli do nas gimnazjaliści. Zadania koła nie ograniczają się
do siedzenia w ławkach i szukania sposobów na pomaganie.
My chcemy działać. Wychodzimy do ludzi i niesiemy kon-
kretną pomoc tym, którzy jej potrzebują. Chętnie podejmu-
jemy się działań, mimo że są one organizowane popołudnia-
mi, w sobotę, a nawet w niedzielę. Naszym celem jest również
współdziałanie z instytucjami: parafią Chełmce, Bankiem
Żywności, Diecezjalnym Caritas, hospicjum. Wiele zadań
realizujemy, współpracując ze Szkolnym Kołem Caritas
w Brynicy i Porzeczu.

W pierwszym seme-
strze tego roku szkolnego uczest-
niczyliśmy w wielu akcjach
na rzecz potrzebujących. Dwu-
krotnie braliśmy udział w zbiór-
ce żywności, które organizuje
Bank Żywności i Caritas Die-
cezji Kieleckiej . Pierwsza zbiór-
ka miała miejsce 26 września
2015r. w ramach ogólnopolskiej
akcji „Podziel się posiłkiem”,
druga - tuż przed świętami –
12 grudnia, w ramach akcji „Tak
pomagam”. Jako wolontariusze
zbieraliśmy żywność o długim
terminie ważności, rozdawali-
śmy ulotki, zachęcaliśmy klien-
tów sklepu do przyłączenia się
do naszej akcji.

W tym roku, po raz
pierwszy, współpracując z pa-
rafią Chełmce i SKC ze szkoły
z Porzecza i Brynicy, zorgani-
zowaliśmy „Niedzielę z szar-
lotką”. Dzieci wraz z rodzica-
mi upiekły ciasto, a następnie
obdarowywały nim po każdej
Mszy świętej . Spotkaliśmy się
z ogromną życzliwością para-
fian, którzy, częstując się cia-
stem, chętnie składali ofiarę na
pomoc głodnym. Przedsięwzię-
cie przeprowadzono w ramach
ogólnopolskiej akcji Kromka
Chleba.

Włączyliśmy się także
w obchody Światowego Dnia

Żywności, który miał miejsce
16 października. Tego dnia
w Galerii Echo w Kielcach od-
był się happening pod hasłem
„Nie marnuj jedzenia w szko-
le”. Z tej okazji na scenie za-
prezentował się zespół wokal-
no-instrumentalny z naszej
szkoły pod kierunkiem Zbignie-
wa Wójcika, a wolontariusze
z klasy szóstej rozdawali ulot-
ki, brali udział w konkursach
i wysłuchali prelekcji dotyczą-
cych sposobów niemarnowania
jedzenia w szkole.

Kolejne działanie
Szkolnego Koła Caritas z na-
szej szkoły to zorganizowanie
kiermaszu ozdób bożonarodze-
niowych w kościele w Chełm-
cach, z którego dochód został
przekazany na domowe hospi-
cjum dziecięce. Chętnie podej-
mujemy działania na rzecz
hospicjum bł. Matki Teresy
z Kalkuty w Kielcach. Uczest-
niczymy w akcji Pola Nadziei.
Co roku organizujemy spotka-
nia z pracownikami hospicjum,
którzy przybliżają nam idee
opieki paliatywnej i hospicyjnej .

We wszystkich miej-
scach i podejmowanych akcjach
jesteśmy jako wolontariusze,
bo chcemy pomagać!

Małgorzata Masłowska
Opiekunka SKC

hEJ kolęda, kolęda...

Piękny zwyczaj kolędowania wszedł już na stałe
w harmonogram wydarzeń Zespołu Placówek Oświatowych
w Promniku. W tym roku uczniowie naszej szkoły również
kolędowali.

7 stycznia wybraliśmy
się do Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Piekoszowie.
Uczniowie w pięknej scenogra-
fii zaprezentowali przedstawie-
nie jasełkowe. Podopieczni za-
kładu wspólnie z nami śpiewali
kolędy, a na koniec wszyscy
nagrodzili aktorów gromkimi
brawami.

Z kolei 1 3 stycznia
chórek szkolny odwiedził Dom
Opieki Społecznej w Rudzie

Strawczyńskiej . Uczennice za-
prezentowały najpiękniejsze
polskie kolędy i pastorałki,
rozświetlając nieco jasnym
promykiem świątecznej rado-
ści szarość dnia codziennego.
Będziemy o Was pamiętać
za rok!

Serdecznie dziękuje-
my Zdzisławowi Foksowi
za pomoc w realizacji obu wy-
jazdów.

A. Polit

Nasi baśniowi przyjaciele

Rozbudzanie u dzieci zamiłowania do czytania
i wyrobienie nawyku na całe życie właściwego obchodzenia
się z książką przyświecało uroczystości pasowania na czytel-
ników biblioteki uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Ru-
dzie Strawczyńskiej .

To wyjątkowe wyda-
rzenie odbyło się 1 5 stycznia
2016 r. z udziałem starszych
uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców. W zaprezentowanej insce-
nizacji pt. „Świat baśni”, którą
przygotowali wszyscy ucznio-
wie klasy IV, najmłodsi pozna-
li bajkowych przyjaciół i ich
niecodzienne perypetie. Nie za-
brakło więc: krasnoludków,
Baby Jagi, Śnieżki, Kota w bu-
tach, Kopciuszka, Czerwonego
Kapturka, wróżki, królewicza,
smoka czy wilka. Wymienione
postaci zachęcały pierwszokla-
sistów do odkrywania i posza-
nowania świata książki.
Następnie miały miejsce za-
gadki czytelnicze, które bardzo
dobrze zostały rozwiązane
przez milusińskich. Po złoże-
niu uroczystego przyrzeczenia
dyrektorAgnieszka Prędota-

-Gad pasowała uczniów klasy
I na czytelników naszej biblio-
teki i wręczyła pamiątkowe
dyplomy oraz książki, życząc
im niekończącej się fascynacji
czytelniczej .

Zadowoleni nowi
czytelnicy wspólnie ze swoją
wychowawczynią udali się do
biblioteki, by samodzielnie już
wypożyczyć swoje pierwsze
książki.

mgr Elżbieta Kozieł
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W niedzielę, 31 stycznia 2016 roku w Galerii Koro-
na w Kielcach odbył się Karnawały Turniej Tańca. Wzięło
w nim udział blisko 40 zawodników OLIMPIC Dance
Studio, którzy zaprezentowali się w występach solowych,
duetach i grupach.

Formacja w składzie:
Łucja Wilczyńska, Paulina
Gad, Wiktoria Raczyńska,
Julia Wawrzeńczyk i Paulina
Wawrzeńczyk uplasowały się
na 3. miejscu w kategorii dzie-
ci (9 – 11 lat). Formacja wystę-
pująca w kategorii junior
(12 – 15 lat) zajęła 5. miejsce,

a maluszki z formacji Gummy
Bear były 7. w kategorii mini
kids.

Wszystkim dziecia-
kom oraz trenerMagdalenie
Wawrzeńczyk serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

KarolWójcik

Karnawałowyturniej tańca

HalowyTurniej Piłki Nożnej

6 lutego 2016 r. w sali gimnastycznej Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Strawczynie rozegrany został Między-
gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej O Puchar Wójta Gmi-
ny Strawczyn.

W turnieju uczestni-
czyły drużyny: Lechia Team,
Bugaj , Promnik Victory, Mici-
gózd, Perła Team, Czarni Kiel-
ce, Czarni Kielce II, Promnik
Bar i Strawczynek. W pierw-
szej fazie zespoły rywalizowa-
ły w dwóch grupach, a do fina-
łu awansowały po 2 najlepsze

zespoły z każdej grupy. Zwy-
ciężyła drużyna Micigózd,
drugie miejsce zajęła drużyna
Czarnych Kielce, a w meczu
o trzecie miejsce drużyna
Promnik Bar, po dogrywce,
pokonała drużynę Strawczyn-
ka.

Bogdan Woźniak

Turniej tenisa stołowego

W poniedziałek, 25 stycznia 2016 r. w hali sportowej
w Promniku, w ramach Aktywnych ferii zorganizowanych
przez Stowarzyszenie „Topspin” oraz Samorządowe
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, odbył się turniej
tenisa stołowego. Do zawodów zgłosiło się ponad 25 osób.
Wyniki w kat. „Gimnazjum”:
miejsce I - Picheta Filip,
miejsce II- Rogula Michał,
miejsce III - Stępień Piotr.
Wyniki w kat. „Open”:
miejsce I - Stępień Dawid,
miejsce II - Kukulski Jakub,
miejsce III - Kołodziejczyk
Patrycja.

Warto zaznaczyć, że
zwycięzca kat. „Gimnazjum”
Filip Picheta rocznikowo po-
winien zagrać w kategorii
„Szkoła Podstawowa”, jednak
był jedynym zawodnikiem z tej
kategorii i z powodzeniem za-
grał ze starszymi kolegami.

Arkadiusz Brudziński








