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Źródło wiedzy o Twojej okolicy
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Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów

Głos Gminy
W numerze:

Krótkie grudniowe dni mijają szybko. W podobnym tempie
miną kolejne święta Bożego Narodzenia. Kolejne w naszym życiu.
Święta Bożego Narodzenia to zaledwie trzy dni całego roku, a jak
ważne, jak znaczące. Przygotowujemy się do nich starannie od
dłuższego czasu, planujemy, jak je spędzimy, w jakim gronie
zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy. Polska tradycja Świąt Bożego
Narodzenia jest wyjątkowa i jeśli nawet znajdziemy się w tym czasie
na drugim końcu świata, będziemy i tak myślą właśnie tutaj, ze
wzruszeniem wspominając najpiękniejsze chwile z dzieciństwa
i z domu rodzinnego. Przywiązujemy dużą wagę do uroczystej
oprawy tych szczególnych świąt. Ma być tak pięknie, jak tylko
jesteśmy w stanie to urządzić. Magia słów „Boże Narodzenie” działa
na każdego. Słowo to rodzi piękne i zawsze ciepłe wspomnienia
o wielu zwyczajach pielęgnowanych przez naszych dziadków,
rodziców, a ostatnio zapominanych przez nas przytłoczonych
i zachwycających się obcymi wzorcami. Już w listopadzie reklamy
w mediach bombardują nas świątecznymi ofertami, a sklepy
przygotowują uroczysty wystrój i promocje towarów. Ulegamy trochę
tej fascynującej atmosferze, ale też razi nas widowiskowość owego
komercyjnego spektaklu. Myślę, że w tym zgiełku nie można jednak
zapomnieć, że istotą Bożego Narodzenia jest zbliżenie z drugim
człowiekiem, pojednanie, refleksja nad mijającym rokiem.
Drodzy mieszkańcy Gminy Kruszyna!
Życzę Wam radosnych, ale przepełnionych refleksją Świąt Bożego
Narodzenia. Dobrym natchnieniem tychże refleksji mogą być słowa
ks. Jana Twardowskiego:
„Dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.”
W nadchodzącym Nowym 2012 roku życzę każdemu
wszystkiego najlepszego, a każdy z Państwa wie co kryje się dla
niego w tych słowach.
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Co się działo w gminie
Dobiega końca pierwszy rok sprawowania funkcji Wójta Gminy Kruszyna przez Panią Jadwigę Zawadzką.
Poniżej przedstawiamy inwestycje i remonty wykonane w bieżącym roku w poszczególnych sołectwach
z zaznaczeniem pozyskania środków zewnętrznych.
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W 2011 roku dokonane zostały również zmiany w strukturze placówek oświatowych.
W Widzowie i w Kruszynie w jednym budynku funkcjonowały dwie szkoły: podstawowa i gimnazjum. Każdą ze szkół
zarządzał odrębny dyrektor. Sytuacja taka powodowała dyskomfort pracy gospodarza obiektu.
W lutym b.r uchwałami Rady Gminy Kruszyna utworzony został Zespół Szkół w Widzowie i Zespół Szkół w Kruszynie.
W konsekwencji zmian przeprowadzono konkursy na dyrektorów Zespołu w Widzowie i Kruszynie. I tak od 1.09.2011r.
funkcjonowanie rozpoczął Zespół Szkół w Widzowie pod kierownictwem dyr. Ewy Kosińskiej oraz w Kruszynie pod
kierownictwem dyr. Pawła Klekota.
Od 1 marca 2011 Gmina Kruszyna jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Oznacza to, że ma możliwość
odzyskiwania VAT-u od zakupu towarów i usług, które związane są z uzyskiwaniem dochodu opodatkowanego VAT
(tj. opłaty za wodę, ścieki). Z tego tytułu w miesiącach III-X Gmina odzyskała VAT w wysokości 554 598 zł. Stanowi to
dodatkowy dochód Gminy, którego dotychczas nie było.

Nowe stawki podatkowe
W roku 2012 na terenie Gminy Kruszyna obowiązywać będą nowe stawki podatkowe, zgodnie z podanym wykazem.
Podatek od nieruchomości
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,78 zł /1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł / 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,23 zł / 1 m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,67 zł / 1m2 pow.uż.,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł / 1m2 pow.uż.,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
10,24 zł / 1 m2 pow.uż.,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł /1 m2 pow.uż.,
e) rekreacji indywidualnej, letniskowych i mieszkalno - letniskowych - 7,00 zł /1 m2 pow.uż.,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 4,16 zł / 1m2 pow.uż.
3. Od budowli - 2% ich wartości
Podatek rolny
- 150,00 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych,
- 300,00 zł dla gruntów pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków (do 1ha pow.).
Podatek leśny - 41,07 zł za 1 ha powierzchni.
Podatek od środków transportowych
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 678,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 864,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 930,00 zł
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2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a) o liczbie osi-dwie:
zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne - 1.542,00 zł, inny system zawieszenia osi- 1.542,00 zł
b) o liczbie osi- trzy:
zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne - 1.880,00 zł, inny system zawieszenia osi - 1.880,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 29 ton:
zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne - 2.098,00 zł, inny system zawieszenia osi - 2.098,00 zł
d) o liczbie osi – cztery i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 29 ton
zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne - 2.656,00 zł, inny system zawieszenia osi - 2.656,00 zł
3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie - 1.399,00 zł
b) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej wyższej niż 7 ton i niższej niż 12 ton - 1.618,00 zł
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
a) o liczbie osi – dwie o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 31 ton:
zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne - 1.683,00 zł, inny system zawieszenia osi - 1.683,00 zł
b) o liczbie osi – dwie o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 31 ton:
zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne - 2 012,00 zł, inny system zawieszenia osi - 2 023,00 zł
c) o liczbie osi-trzy i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 40 ton:
zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne - 2 022,00 zł, inny system zawieszenia osi - 2 022,00 zł
d) o liczbie osi trzy i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 40 ton:
zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne - 2.799,00 zł, inny system zawieszenia osi - 2.799,00 zł
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - 732,00 zł
6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
a) o liczbie osi – jeden:
zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne - 732,00 zł, inny system zawieszenia osi - 732,00 zł
b) o liczbie osi – dwie o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 33 tony:
zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne - 1.202,00 zł, inny system zawieszenia osi - 1.202,00 zł
c) o liczbie osi – dwie o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 33 tony i mniejszej niż 38 ton:
zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne - 1.475,00 zł, inny system zawieszenia osi - 1.475,00 zł
d) o liczbie osi- dwie o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 38 ton:
zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne - 1.912,00 zł, inny system zawieszenia osi - 1.912,00 zł
e) o liczbie osi – trzy i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 38 ton:
zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne - 1.639,00 zł, inny system zawieszenia osi - 1.639,00 zł
f) o liczbie osi trzy i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 38 ton:
zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne - 1.803,00 zł, inny system zawieszenia osi - 1.803,00 złł
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
mniej niż 30 miejsc - 1.639,00-zł, równe 30 lub więcej - 1.912,00 zł
E.K.

Kontrole podatkowe na terenie Gminy Kruszyna
Mając na uwadze obowiązki wynikające z prawa
podatkowego informujemy, iż na terenie Gminy
Kruszyna będą przeprowadzane kontrole podatkowe
w zakresie budynków i budowli podlegających
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w tym
przede wszystkim:
− budynków mieszkalnych,
− garaży i budynków pozostałych,
− budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Przypominamy, że obowiązek podatkowy w stosunku
do w/w nieruchomości wynika z ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (ustawa z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych).
UWAGA!!!
Jeżeli budynek czy lokal jest wynajmowany na
prowadzenie działalności gospodarczej obowiązek
zgłoszenia powierzchni budynku (lokalu) do
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opodatkowania spoczywa na właścicielach
budynku.
Rozpoczęcie użytkowania budynku jeszcze
niewykończonego powoduje konieczność
zapłacenia podatku ustalanego od całego budynku.
Obowiązek ten dotyczy również części, która nie
została wykończona.
Budynki nie zgłoszone do opodatkowania
a ujawnione w wyniku kontroli mogą być
opodatkowane nawet do pięciu lat wstecz (tak
stanowi przepis prawa).
Kontrole podatkowe przeprowadzone zostaną
przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
w Kruszynie.
W związku z planowaną kontrolą warto już dzisiaj
zgłosić nowe budynki do opodatkowania, bądź
zweryfikować powierzchnie opodatkowanych
budynków i dokonać ewentualnych korekt
w Urzędzie Gminy Kruszyna.
D.P.
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„Dzień Świętego Mikołaja w przedszkolu”
Aneta Musiał

Mikołaj jest postacią bardzo tajemniczą. O jego życiu
wiemy niewiele. Prawdopodobnie urodził się w połowie
III w. w Patarze (teren dzisiejszej Turcji) i był biskupem
Miry. Słynął z dobroci, pobożności oraz hojności.
Podobno nocą, pod drzwi biednych ludzi podrzucał
podarunki. Swoją dobrocią zaraził innych. Od tamtych
czasów wciąż znajduje się wielu, którzy chcą Go
naśladować, by nieść radość innym.
Zazwyczaj sam roznosi prezenty, ale ma również
swoich pomocników. W dniu 6 grudnia dotarł do
Gminnego Przedszkola w Kruszynie. Przyniósł
przedszkolakom moc słodyczy. Nie zabrakło także
zabawek, z których dzieci były bardzo zadowolone.
Będą się mogły nimi bawić w przedszkolu przez cały
rok, aż do Jego następnych odwiedzin. Dzieci również
przygotowały dla Mikołaja prezent w postaci pięknie
wyrecytowanych wierszy. Całe spotkanie przebiegło
w miłej jak również serdecznej atmosferze.
Przedszkolaki z Widzowa i Lgoty Małej odwiedziły
natomiast św. Mikołaja w Teatrze im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie. Nim jednak otrzymały
paczki wypełnione po brzegi słodyczami, obejrzały
spektakl zatytułowany „Jaś i Małgosia” (reżyseria
- Robert Dorosławski, scenografia - Stanisław Kulczyk,
muzyka - Janusz Fraczek, choreografia - Włodzimierz
Kuca ). Dzieci były urzeczone galerią barwnych postaci,
mnóstwem piosenek oraz bogatą scenografią. Wróciły
do przedszkoli bardzo zadowolone.
Mikołaju nie zapomnij o nas w przyszłym roku, my
o Tobie nie zapomnimy na pewno.

„Projektuj” swoje życie
Szkoła Podstawowa w Jackowie nawiązała
współpracę z wolontariuszami stowarzyszonymi
w „PROJEKTORZE - wolontariacie studenckim”. Jest to
program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu.
Studenci częstochowskich uczelni wyższych,
pasjonaci, innowatorzy, a przede wszystkim ludzie
dobrego serca, gotowi poświęcić swój wolny czas
dzieciakom przygotowując dla nich pokazy i różnorakie
zajęcia tematyczne odwiedzili już naszą szkołę.
Studenci Politechniki Częstochowskiej zaprezentowali
dzieciom roboty, które skonstruowali z klocków lego.
Dzięki zamontowanym w środku najnowocześniejszym
urządzeniom, roboty-zwierzęta biegały po sali „polując”
na naszych uczniów, czym przysporzyły im wiele
radości.
Każdy projekt realizowany przez studentów
finansowany jest ze środków FRW, dzięki czemu szkoła
zyskuje nie tylko dodatkowe wyposażenie, ale przede
wszystkim dzieci biorące udział w zajęciach mają
możliwość pracować na materiałach, które nie są
dostępne dla nich na co dzień. Aktualnie szkoła realizuje
projekt artystyczny, w którym nasi uczniowie poznają
nowe techniki plastyczne, min. rzeźbę z papieru.

Udział w „PROJEKTORZE” niesie ze sobą nie tylko
wartości materialne. Dzięki niemu dzieci mają
możliwość rozwijać swoje pasje, poznawać nowe
rzeczy, uczyć się poprzez zabawę. Patrząc na swoich
starszych kolegów-studentów, poznają wartość nauki,
motywują się do niej i chcą tak jak oni, zrobić w swoim
życiu coś ważnego, dobrego. Coś co przyniesie radość
i szczęście drugiemu człowiekowi.
D.K.
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11 listopada w Szkole Podstawowej w Jackowie
11 listopada hołd wdzięczności Polska składa - pod
takim hasłem w Szkole Podstawowej w Jackowie w dniu
10 listopada odbyła się patriotyczna akademia
upamiętniająca rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
W uroczysty nastrój wprowadziła zebranych
okolicznościowa dekoracja z elementami symboliki
narodowej oraz dzieci przystrojone w biało - czerwone
kotyliony. Mali artyści piosenką i wierszem opowiedzieli
zebranym " starodawne dzieje i wskrzesili bohaterski
czas".
Przypomnieli młodym ludziom, że to nie tylko kolejna
data w kalendarzu, ale symbol miłości Ojczyzny, walki
o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.
Obchody 11 listopada to nasz szacunek dla tych
wszystkich, często bezimiennych bohaterów, to hołd
składany w postaci pamięci czasu minionego,

a zarazem okazja do pogłębiania wiedzy z historii
Polski.

K.A.

Koło teatralne w Szkole Podstawowej w Jackowie
Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym
czynnikiem wspomagającym rozwój. Daje on dziecku
możliwość kształtowania własnego bytu w takim
stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko
uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia
i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszarzają
i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze
na zabawie.
W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją
słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie.
Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie,
literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne.
Poprzez ekspresję dzieci mają możliwość
uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Krótkie
inscenizacje i gry ramowe uczą współpracy w zespole,
odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi
emocjonalne między członkami zespołu.
Zajęcia te są dla dzieci przyjemnością, zabawą
i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział

w zajęciach na których przygotowywane są różne
inscenizacje, przedstawienia, akademie. Lubią
spotykać sie po zajęciach na próbach, chętnie
poświęcają swój czas, aby efekt ich pracy był jak
najlepszy. Dlatego bardzo cieszą się, kiedy ta ich praca
zostaje doceniana. W październiku udaliśmy się do
Częstochowy na Międzypowiatowy Przegląd Małych
Form Teatralnych o charakterze profilaktycznym.
Uczniowie wystąpili z przedstawieniem pt. „Powrót
Małego Księcia”. Autorem scenariusza i opiekunem
młodych aktorów była p. Izabela Możejko a dekoracją
i kostiumami zajęła się p. Aleksandra Kołaczkowska.
Mimo, że konkurencja była bardzo duża i prezentowane
na przeglądzie występy były na bardzo wysokim
poziomie, uczniowie nasi zdobyli III miejsce. To
z pewnością motywuje ich do jeszcze bardziej
wytężonej pracy. Już zastanawiają się, jakie będzie
kolejne przedstawienie w którym wezmą udział i czy
starczy ról dla wszystkich chętnych.
A.M.

Opera na wynos
Opera na wynos to projekt Fundacji im. Edwarda,
Jana i Józefiny Reszków oraz Regionalnego Ośrodka
Kultury w Częstochowie, współfinansowany ze środków
Samorządu Województwa Śląskiego.
„Carmen” Georga Bizeta to jedna z czterech oper,
której projekcja odbyła się 10 listopada w Gimnazjum
im. Bohaterów Września w Kruszynie. Na widowni
zasiadły Władze naszej Gminy oraz mieszkańcy.
Spotkanie prowadził Pan Miron Pietras – miłośnik
i pasjonat tego gatunku muzyki. Opera składała się
z czterech aktów, a każdy opatrzony był komentarzem
prowadzącego.
„Carmen” to historia pięknej młodej cyganki, która
jest obiektem pożądania wszystkich młodych
mężczyzn. Ona jednak nie traktuje ich serio, zwodząc
ich. Historia dziewczyny kończy się tragicznie, ginie
zasztyletowana przez rozkochanego w niej do
szaleństwa Don Josego.
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Opera trwała blisko 3 godziny. W przerwie można było
napić się kawy oraz skosztować ciasteczko.
Mówiąc o muzyce nie możemy zapomnieć
o Krzysztofie Pośpiechu - wspaniałym człowieku,
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dyrygencie, chórmistrzu, pedagogu, wielkim
animatorze życia kulturalnego ziemi częstochowskiej.
Zmarł niespodziewanie 21 września 2011 r. Jego
zasługi dla kultury były bardzo duże. Zainicjował
festiwal Gaude Mater oraz Święto Muzyki. Jedną
z ważniejszych inicjatyw Święta Muzyki była promocja

Szlakiem Reszków

twórczości i dokonań XIX wiecznych śpiewaków
operowych - Edwarda, Jana i Józefiny Reszków,
związanych z ziemią częstochowską. Za swoją
działalność odznaczony został „Złotym Krzyżem
Zasługi”. Kilkakrotnie gościł w Kruszynie.
J.Z.

onkurs fotograficzny, w którym
K
uczestniczyli uczniowie gimnazjów
z gmin: Kłomnice, Kruszyna i Mstów,
zorganizowano w ramach Konfrontacji
Artystycznych im. Edwarda, Jana,
Józefiny Reszków. Celem konkursu było
motywowanie młodzieży do
wzbogacania wiedzy o rodzinie
R e s z k ó w, p o z n a w a n i e w a l o r ó w
przyrodniczo – kulturalnych miejsc
związanych z życiem znakomitych
śpiewaków, rozwijanie wiedzy na temat
nowoczesnych technik fotograficznych,
doskonalenie umiejętności
fotograficznych.
Spośród 285 zdjęć jury wybrało trzy
najlepsze. Wszystkie czołowe miejsca
przypadły uczennicom z gimnazjum w
Kłomnicach: Patrycji Sołtysik, Zuzannie
Miarzyńskiej oraz Eryce Sołtys.
Przyznano również 10 wyróżnień.
Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymali
nagrody pieniężne.
J.Z.

Animator Społeczny Kagankiem Rozwoju Sołectwa - cd.

Przygotowania do wystawy fotograficznej „Widzów
dawniej i dziś” dobiegają końca. Nad zebraniem
materiałów i końcowym efektem pracuje grupa
młodzieży w składzie: Karolina Wierzba, Krystian
Dyksy, Mateusz Włodarek, Adam Dolniak, Krystian
Majchrzak, Patrycja Rorat, Anna Zonenberg, Damian
Pyrz, Karolina Tkacz, Anna Dobrakowska, Bartek
Urbańczyk, Piotrek Łapeta, Kamil Pruciak i Szymon
Kużnicki pod opieką nauczycielki pani Agnieszki
Dróżdż.
Dzięki współpracy i życzliwości mieszkańców Widzowa
udało się zebrać fotografie z najwcześniejszych lat
ubiegłego stulecia.

Na spotkaniach roboczych młodzieży
z przedstawicielami sołectwa i animatorami
niejednokrotnie trudno było zdecydować, które
fotografie wybrać a z których zrezygnować, bo przecież
każda z nich to cząstka historii tego terenu.
Obecnie
przygotowany jest już komplet zdjęć
obrazujących Widzów dziś oraz w różnych okresach
ubiegłego stulecia.
Przygotowanie takiej wystawy to nie tylko zebranie
zdjęć. Potrzebne są sztalugi, antyramy właściwa
oprawa graficzna i miejsce. Te bariery też zostały
pokonane.
Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Widzowie podsunęła ciekawe pomysły i zaoferowała
swoją pomoc w końcowym etapie przygotowań.
Przedstawiciele mieszkańców i animatorzy zakupili
4 sztalugi a dyrekcja szkoły 4 antyramy.
Prezentacja wystawy planowana jest w pierwszej
połowie stycznia 2012 roku w zespole szkolnym
w Widzowie a następnie przewieziona będzie do GOK-u
w Mykanowie.
Po zakończeniu prezentacji całość wystawy wróci do
Widzowa i przekazana zostanie na własność szkoły.
Mamy nadzieję, że w tym samym czasie będzie możliwa
prezentacja przygotowywanej przez badaczki „Mapy
zasobów i potrzeb sołectwa Widzów”.
Młodzież gimnazjalna zaprasza na swoją stronę
internetową: www.widzowdawniejidzis.dbv.pl
G.W.
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Zmiany u Kombatantów

W dniu 24 października 2011 w Urzędzie Gminy
odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Koła Nr 24 w Kruszynie.
Celem zebrania był wybór nowych władz Koła Nr 24
w Kruszynie.
W zebraniu udział wzięli przedstawiciele Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Zarządu Okręgowego w Częstochowie z prezesem mjr

Janem Trzcińskim na czele, Wójt Gminy Kruszyna
Jadwiga Zawadzka oraz 11 członków ZKRPiBWP Koła
nr 24.
Dotychczas przewodniczącym Koła Nr 24 był Pan
Tadeusz Woldon, który ze względów zdrowotnych
złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Obecni na
zebraniu członkowie dokonali wyboru nowego
przewodniczącego, którym została Pani Borwańska
Sabina.
Zespół Redakcyjny gratuluje wyboru i życzy Pani
Sabinie Borwańskiej sukcesów w działalności
społecznej.
Panu Tadeuszowi Woldonowi nadano honorowo
Kombatancki Krzyż Pamiątkowy – ZWYCIĘZCOM – za
prowadzoną z motywacji patriotycznych działalność
służącą upowszechnianiu i upamiętnianiu chwalebnych
czynów obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny z okazji 65
rocznicy historycznego zwycięstwa odniesionego
w II wojnie światowej nad niemieckim najeźdźcą.
W związku z zakończeniem społecznej służby na
stanowisku Prezesa Koła Nr 24 Zespół Redakcyjny
składa wyrazy szacunku i podziękowania za długoletnią
działalność społeczną, życzy zdrowia i satysfakcji
z dobrze spełnionego obowiązku.
M.W.

II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
W budynku straży OSP w Bogusławicach
zorganizowano II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego.
Organizatorem był Związek Młodzieży Wiejskiej
w Bogusławicach przy wsparciu Starostwa
Powiatowego w Częstochowie. W turnieju
uczestniczyło kilkudziesięciu zawodników z terenu
naszej gminy, ale także i gmin sąsiednich. Rozgrywki
przeprowadzono w dwóch kategoriach: pierwsza
– uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz
druga – Open. Należy zaznaczyć, że zawody
zorganizowano w sobotę, przez co zachęcano
i stworzono jeszcze jedną formę spędzania czasu
wolnego przez dzieci, młodzież oraz dorosłych.
Klasyfikacja końcowa kategorii szkół podstawowych
i gimnazjów wyglądała następująco:
1 miejsce - Kamil Rybak z Gimnazjum w Kruszynie;
2 miejsce - Dominik Błaszczyk z Gimnazjum
w Kruszynie;
3 miejsce - Anna Wagner z Gimnazjum w Kruszynie.
Klasyfikacja końcowa kategorii Open przedstawiała się
następująco:
1 miejsce - Adam Nowicki z Lgoty Małej;
2 miejsce - Kamil Kazimierczak z Bogusławic;
3 miejsce - Patryk Stawski z Widzowa
Oprócz nagród za zajęcie miejsca na podium
w powyżej przedstawionych kategoriach, ufundowano
nagrodę specjalną dla najstarszego gracza turnieju.
Nagrodę odebrał Pan Jacek Kokoszka.
W drugiej części imprezy przeprowadzono prelekcję
na temat przeciwdziałania patologiom społecznym
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i uzależnieniom, w której udział wzięli nie tylko
zawodnicy, ale także młodzi mieszkańcy gminy
Kruszyna.
Organizatorzy składają podziękowania dla Pani Ewy
Kosińskiej i Pana Pawła Klekota, dyrektorów zespołów
szkolnych w Widzowie i Kruszynie za udostępnienie
stołów do gry. Wszystkim uczestnikom gratulujemy
i zapraszamy do udziału w pozostałych zawodach
sportowych organizowanych na terenie naszej gminy
i nie tylko.
O turnieju i innych przedsięwzięciach ZMW można
przeczytać na stronie http://www.zmwczestochowa.pl
lub obejrzeć na stronie http://zmwtv.info.
Ł. R., K. D.
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Kolektory słoneczne
W czerwcu br. Gmina Kruszyna przystąpiła do
konkursu z projektem „Słoneczna ciepła woda –
Gminy Kruszyna uroda” w ramach Działania 5.3
„Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”
Priorytet V. Środowisko. Oprócz naszej gminy do
konkursu przystąpiło wiele gmin z województwa
śląskiego. Duże zainteresowanie konkursem wynika
z korzyści, jakie daje możliwości zainstalowania
kolektorów słonecznych. Jest to instalacja dzięki
której energia słoneczna jest wykorzystywana do
podgrzewania – za pośrednictwem kolektorów
głównie wody użytkowej. Indywidualne założenie
takiej instalacji w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym to koszt ok. 12 tys. zł oraz fakt, że
dofinansowanie to ok. 80% kosztów budowy
instalacji. Projekt Gminy Kruszyna przeszedł
pierwszy etap selekcji oraz otrzymał pozytywną
opinie merytoryczno – techniczną.

29 listopada Zarząd Województwa Śląskiego przyjął
listę rankingową projektów złożonych przez gminy.
Z uwagi na brak możliwości dofinansowania
wszystkich projektów znajdujących się na liście
wybrano 14 projektów z obszaru „dużych” gmin (o l.
mieszkańców pow. 50 tys. mieszkańców) oraz 12
projektów z obszaru gmin najbardziej atrakcyjnych
turystycznie (o l. mieszkańców do 50 tys.). Reszta
projektów znalazła się na listach rezerwowych
(projekt Gminy Kruszyna na 58 miejscu listy), która
w przypadku gmin o liczbie mieszkańców do 50 tys.
liczyła 80 projektów.
Plany dotyczące wykonania kolektorów
słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Kruszyna zostają wstrzymane aż do
ostatecznego rozwiązania kwestii dofinansowania.
D.K.

Zakończenie w 2011r. realizacji Projektu systemowego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki „ Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna”.
Od miesiąca września 2011r. uczestnicy projektu
systemowego rozpoczęli udział w następujących
kursach zawodowych: kurs obsługi kasy fiskalnej,
kurs prawa jazdy kat. C + E, kurs prawa jazdy kat. B,
kurs pozwalający zdobyć uprawnienia do przewozu
osób i rzeczy, kurs modelowania firan, kurs
księgowości z obsługą programów komputerowych
oraz wyjazdowy warsztat „Wykreuj siebie” Przed
rozpoczęciem kursów wszyscy uczestnicy projektu

skierowani byli na badania w zakresie medycyny
pracy. Uczestnicy projektu w miesiącu grudniu 2011r.
otrzymają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje
zawodowe zwiększające aktywizację zawodową.
Odbędzie się również drugie i ostatnie spotkanie
integracyjne uczestników projektu, pracowników
GOPS i Urzędu Gminy na którym zostanie dokonane
podsumowanie projektu i wręczenie dyplomów.
I.O.

Nowy samochód pożarniczy w OSP Łęg
Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu wzbogaciła się
o nowy samochód pożarniczy GLBA na podwoziu
Peugeot Boxer. Wyprodukowany w 2001 roku
samochód z silnikiem diesla, w tym roku przeszedł
kapitalny remont oraz zmianę specyfikacji pojazdu.
Jego nadwozie wykonane zostało specjalnie na
zamówienie Zarządu OSP Łęg przez firmę
handlowo-usługową „Woźniak” z Lubartowa.
Nowy pojazd przystosowany jest do przewozu
dziewięciu osób, wszystkie miejsca posiadają pasy
bezpieczeństwa. Na wyposażeniu, oprócz sprzętu
wcześniej posiadanego przez jednostkę, znajduje się
400-litrowa beczka na wodę wraz z agregatem
wysokociśnieniowym. Jest to pierwszy tego typu
agregat wykorzystywany na terenie naszej gminy.
Dzięki temu urządzeniu wydajność zużywanej wody

wzrasta kilkukrotnie, dzięki czemu niewielką ilością
wody można ugasić znaczny obszar.
Zakup ten znacznie zwiększył wartość bojową
jednostki, która dotychczas użytkowała starego
Żuka. Samochód ten był w znacznym stopniu zużyty,
a jego stan techniczny nie pozwalał na normalną
jazdę, przez co druhowie wybierali się nim jedynie w
niezbędne trasy.
Nowe auto sfinansowane zostało z dotacji
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, dotacji
celowej z budżetu Gminy Kruszyna, dotacji PGLP
Nadleśnictwo Gidle, funduszu sołeckiego wsi Łęg i
Kijów oraz wkładu własnego jednostki. Środki
zgromadzone przez OSP Łęg pochodzą między
innymi z dochodu z Festynu Strażackiego, który w
tym celu zorganizowali druhny i druhowie OSP Łęg.
P.P.
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Tradycje Świąt Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia to dla Polaków
najważniejsze i jednocześnie najbogatsze w tradycje.
Obrzędowość Bożego Narodzenia kształtowała się
stopniowo w ciągu kolejnych stuleci przeplatając
prastare (z czasów pogańskich) zwyczaje i wierzenia,
ze zwyczajami nowszymi, przyniesionymi po
chrystianizacji przez Kościół.
W liturgii kościelnej i w zwyczajach ludowych święta
Bożego Narodzenia poprzedza okres Adwentu: czas
pobożnego i radosnego, pełnego wiary oczekiwania na
przyjście Pana. Do powszechnie przyjętych zwyczajów
adwentowych należy zaliczyć udział wiernych
w odprawianych o świcie Mszach roratnich
poświęconych Najświętszej Marii Pannie. Dawniej
w niektórych regionach kraju popularnym zwyczajem
było plecenie wieńca adwentowego. W pierwszą
niedzielę Adwentu, zawieszano w pokojach pod sufitem
wianek zrobiony z gałęzi choiny i przyozdobiony
czerwonymi wstążkami. Na wieńcu zapalano jedną
świeczkę, w każdą kolejną niedzielę dodawano
następną.
Najwięcej zwyczajów wiąże się z ostatnim dniem
Adwentu, czyli z Wigilią. Słowo „wigilia” pochodzi
z języka łacińskiego i oznacza czuwanie.
Po generalnych porządkach, gdy cały dom lśni już
czystością, przystępujemy do świątecznego
przyozdabiania domów. W minionych wiekach stałym
elementem dekoracyjnym były snopy zboża - symbol
dostatku - stawiane przez gospodarzy w kątach izb
chłopskich. Poza zbożem domy dekorowano też
,,podłażniczkami”, czyli odpowiednio przyciętymi
wierzchołkami lub gałęziami drzew iglastych,
zatykanymi w różnych miejscach izb lub zawieszanymi
u powały. Zwyczaj ten był zapewne symbolem życia,
miał zapewniać ludziom, domostwu i całemu dobytkowi
szczęście i wszelką pomyślność.
Współczesna choinka, przybrana świeczkami i innymi
ozdobami pojawiła się najwcześniej na ziemiach
niemieckich. Jej ojczyzną była najprawdopodobniej
Alzacja. Tam właśnie zwyczaj polegający na wnoszeniu
do domu wiecznie zielonej gałęzi i wieszaniu jej przy
suficie został zastąpiony w XV lub XVI wieku stojącym
drzewkiem wigilijnym. Zwyczaj przystrajania drzewka
wigilijnego rozpowszechnił się zapewne na przełomie
XVIII i XIX wieku.
Współczesna choinka, jak uczy Kościół, jest
odwzorowaniem drzewa rajskiego: „drzewa życia”,
biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła, pod którym
rozpoczęła się historia ludzkości. Choinkę wnosi się do
domu w dniu, w którym wspominamy pierwszych ludzi Adama i Ewę. Na choince nie może zabraknąć jabłek,
bo właśnie te owoce były na owym biblijnym drzewie,
a ponadto jabłko symbolizuje zdrowie i czerstwość do
późnej starości. Wśród iglastych gałązek wiją się
łańcuchy - lekkie, słomkowe, bibułkowe, to pamiątka po
wężu kusicielu. Pętają choinkę jak niewolnicę,
przypominając, że cały ludzki ród znajduje się w niewoli
grzechu. Gwiazda na szczycie drzewka symbolizuje
gwiazdę betlejemską, która wiodła Trzech Króli do
Dzieciątka Jezus. Gorejące na gałązkach świeczki
(dzisiejsze lampki) jakby okruchy ognia, który dawniej
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płonął w izbie przez całą noc wigilijną, aby
przychodzące na ten czas dusze przodków mogły się
ogrzać, dzisiaj przypominają one o nigdy nie gasnącej
Bożej miłości do ludzi. Choinki ubiera się także
w piernikowe figurki ludzi i zwierząt oraz bombki.
Tak ustrojona choinka powinna stać w domu do Trzech
Króli.
Dzisiejsze wspaniałe prezenty gwiazdkowe są
nowością zwyczajową. W XIX wieku tylko w niektórych
częściach Polski obdarowywano dzieci drobnymi
upominkami, które chowano w sianie. Czasem do
prezentów należała również przybrana orzechami,
cukierkami, jabłuszkami oraz świeczkami sosenka
- pierwowzór współczesnej choinki. Ofiarodawcą tych
podarunków było „dzieciątko” lub „gwiazdka”.
Zgodnie z postanowieniem II Soboru Watykańskiego
w liturgii kościelnej Święta Bożego Narodzenia
rozpoczynają nieszpory odprawiane 24 grudnia.
W polskiej tradycji czas ten liczony jest od chwili
zapadnięcia zmroku i ukazania się na niebie pierwszej
gwiazdy. W tym momencie zgodnie z obowiązującym
powszechnie zwyczajem, zasiadamy do pierwszego
świątecznego posiłku, zwanego wieczerzą wigilijną lub
krócej Wigilią, którą obchodzimy niezwykle uroczyście.
Specyfiką wieczerzy wigilijnej jest jej postny charakter,
ustalony tradycją zestaw potraw, oraz poważny nastrój
obowiązujący wszystkich biesiadników. Posiłek ten
spożywa się najczęściej tylko w gronie rodzinnym. Na
stole stawia się zazwyczaj jedno dodatkowe nakrycie.
Według współczesnej interpretacji miejsce to
przeznaczone jest dla zabłąkanego wędrowca lub dla
osób bliskich, ale w tym momencie nieobecnych. Nikt
bowiem tego dnia nikt nie powinien być samotny.
W domach katolickich posiłek wigilijny poprzedza
odczytanie fragmentu Ewangelii według św. Łukasza o
narodzinach Jezusa. Potem wszyscy domownicy dzielą
się opłatkiem i składają sobie życzenia.
Wigilijny opłatek jest zwyczajem typowo polskim.
Symbolizuje on powszechne pojednanie i braterstwo.
Geneza opłatka jest kościelna, religijna. W Polsce
zwyczaj ten należy obecnie do powszechnie znanych,
chociaż pojawił się dość późno i upowszechnił się
ostatecznie w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku.
Zwyczaj łamania się opłatkiem, nawiązuje on też do
Ostatniej Wieczerzy poprzedzającej pojmanie
Chrystusa i opisanego w Ewangeliach faktu dzielenia
się chlebem Jezusa z uczniami. I w tym wypadku
symboliczny gest oznacza wszechogarniającą miłość
i braterstwo.
Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń
wszyscy domownicy zasiadają do wspólnego posiłku.
Liczba, rodzaj i kolejność dań pojawiających się na
wigilijnym stole zależy od lokalnej tradycji. Wszędzie
jednak, bez wyjątku są to dania postne, przygotowane
z darów lasu, pól, ogrodów, stawów, rzek i jezior.
W przeszłości przestrzegano zasady, aby spróbować
wszystkich przygotowanych na Wigilię potraw. Dzięki
temu miało ich nie zabraknąć w nadchodzącym roku.
W wigilijny wieczór gospodarze pamiętali także
o swoich zwierzętach domowych, którym dawali resztki
potraw pozostałych z wieczerzy, wymieszane
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z opłatkiem.
Nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego było i jest
wspólne śpiewanie kolęd przy Bożonarodzeniowej
szopce. Pieśni opowiadających o narodzeniu Jezusa
mamy w polskiej tradycji bardzo dużo. Najstarsze
sięgają czasów średniowiecza. Ich wprowadzenie
a potem upowszechnienie zawdzięczamy
prawdopodobnie franciszkanom.
Wieczór wigilijny kończy pasterka - Msza odprawiana w
kościołach dokładnie o północy. Zgodnie z tradycją
upamiętnia ona przybycie do Betlejem pasterzy
i złożenie przez nich hołdu nowo narodzonemu
Mesjaszowi.

Dni świąteczne, które następują po Wigilii, nie
wyróżniają się już w polskiej kulturze równie bogatą
oprawą plastyczną i obrzędową. Zazwyczaj jest to czas
odpoczynku, rodzinnych i towarzyskich spotkań,
czasami tez kolędowania, czyli odwiedzania domów
przez grupy przebierańców - kolędników - z życzeniami
świąteczno-noworocznymi, z szopką i kolędami.
Opisując tradycje bożonarodzeniowe należy zwrócić
uwagę, że ze zwyczajów typowo polskich pozostała
nam wieczerza wigilijna, opłatek i chyba jeszcze ta
jedna, nieznana powszechnie, przekazana tradycją rodzinna, niepowtarzalna atmosfera świąt Bożego
Narodzenia, pełna wzajemnej bliskości, miłości i ciepła.
P.K.

Wieczornica w Widzowie
W niedzielę 13 listopada
w Zespole Szkolnym w Widzowie
odbyła się wieczornica słowno
– muzyczna poświęcona 93 rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości. Wieczornica została
zorganizowana z inicjatywy Wójta
i Radnych miejscowości Widzów,
a pomysł został wsparty przez Panią
Dyrektor oraz nauczycielki języka
polskiego miejscowych szkół.
Zorganizowanie wieczornicy
patriotycznej miało na celu
upamiętnienie rocznicy odzyskania
niepodległości poprzez śpiew pieśni
patriotycznych i wojskowych,
recytację wierszy oraz
przedstawienie rysu historycznego
najważniejszych wydarzeń jakie
miały miejsce w naszej ojczyźnie
w XX wieku.
Może nie każdy zdaje sobie
sprawę tego, że pieśni patriotyczne i
wojskowe stanowiły i nadal stanowią
nieodłączny element historii naszego
kraju. Niejednokrotnie towarzyszyły
ważnym wydarzeniom stając się ich
symbolem. Do dziś są wyrazem
uczuć do ojczyzny i pozwalają nam
zachować tożsamość narodową.
Potrafią nas wzruszyć i obudzić jakąś
szlachetną część naszej natury.
W Polsce pieśni patriotyczne i
wojskowe przez pokolenia
zagrzewały ludzi do walki. Dziś, gdy
żyjemy w wolnej Polsce, pieśni
patriotyczne powinny rozgrzewać w
nas miłość do ojczyzny. Pieśni
patriotyczne i piosenki żołnierskie są
pamiątką po ludziach, którzy oddali
życie za wolną Polskę, dlatego
musimy je pielęgnować, gdyż są
zapisem i wspomnieniem naszej
pięknej i niejednokrotnie tragicznej
historii.
Przybyłych na wieczornicę gości
przywitała Pani Wójt Jadwiga

Zawadzka oraz Pani Dyrektor Ewa
Kosińska. Wieczornicę prowadził
Radny Mariusz Dobrakowski, który
przed każdą z wykonywanych pieśni
przedstawił okoliczności jej
powstania oraz wydarzenia
historyczne do których nawiązywała.
Na wstępie oraz w trakcie
wieczornicy dzieci i młodzież
z naszej szkoły recytowała wiersze,
które nawiązywały do wykonywanej
pieśni.
Dokonując wyboru pieśni
staraliśmy się aby obejmowały one
cały okres swego największego
rozkwitu mając na względzie
zachowanie chronologii wydarzeń
historycznych jakie miały miejsce
w naszym kraju. Zaczęliśmy od tych
śpiewanych przed i w czasie I wojny
światowej, w legionach Piłsudskiego,
okresie międzywojennym, poprzez
pieśni śpiewane podczas II wojny
światowej, w czasie powojennym
i stanu wojennego po
13.XII.1981roku.
I tak przybyli goście wspólnie
z zespołem mogli zaśpiewać
następujące pieśni: „Rota”; „My
pierwsza brygada”; „Rozkwitały pąki
białych róż”; „Wojenko, wojenko”;
„O mój rozmarynie”; „Dziś do Ciebie
przyjść nie mogę”; „Serce
w plecaku”; „Czerwone Maki”; „Biały
krzyż”; „Przeżyj to sam”; „Żeby
Polska…”; „Ojczyzno ma”.
Chciałbym w tym miejscu
przybliżyć czytelnikom „Głosu
Gminy” historię powstania kilku
sztandarowych pieśni patriotycznych
oraz zwrócić uwagę na to jak historia
powstania danej pieśni była ściśle
powiązana z wydarzeniami
mającymi miejsce w naszym kraju.
Rota - wiersz pod tym tytułem
napisała Maria Konopnicka w czasie
pobytu w Cieszynie jako protest
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p r z e c i w k o u s t a w i e
wywłaszczeniowej w zaborze
pruskim. W 1901 r. miały miejsce
znamienne wypadki we Wrześni,
gdzie młodzież nie chciała odmawiać
pacierza po niemiecku w szkole.
Dzieci zostały bestialsko pobite
przez pruskich nauczycieli.
Wydarzenie to obiegło łamy prasy
całej Europy demaskując politykę
germanizacyjną stosowaną
w zaborze pruskim. Autorka,
wówczas ceniona już poetka
i wybitna działaczka, była inicjatorką
akcji protestacyjnej przeciwko
polityce germanizacji oraz aktom
gwałtu ze strony władz we Wrześni.
Po raz pierwszy pieśń została
w y k o n a n a 1 5 l i p c a 1 9 1 0 r.
w Krakowie podczas wielkiej
manifestacji patriotycznej związanej
z uroczystym odsłonięciem Pomnika
Grunwaldzkiego w Krakowie
ufundowanego przez Ignacego Jana
Paderewskiego dla upamiętnienia
500 rocznicy zwycięskiej bitwy pod
Grunwaldem.
Czerwone maki - pieśń
wojskowa związana z bitwą o Monte
Cassino.
Tytuł pieśni nawiązuje do kwiatów,
które w czasie bitwy rozkwitały
właśnie na zrytych pociskami
wzgórzach. Pieśń Czerwone maki na
Monte Cassino powstała w nocy z 17
na 18 maja 1944, na kilka godzin
przed zdobyciem klasztoru. Autorem
słów był Feliks Konarski żołnierz
2 Korpusu, znany przed wojną
śpiewak operetkowy i kompozytor
piosenek, zainspirowany
prowadzonymi w pobliżu walkami.
Konarski, słysząc daleki grzmot dział
zapowiadających drugie polskie
natarcie na klasztor, napisał
naprędce tekst i obudził Alfreda
Schütza, kompozytora i dyrygenta,
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również żołnierza 2 Korpusu, który
w kilka godzin napisał muzykę. Gdy
18 maja, żołnierze II Korpusu zdobyli
klasztor, w kwaterze generała
Władysława Andersa
w Campobasso, podczas akademii
dla uczczenia zwycięstwa, orkiestra
wykonała pieśń po raz pierwszy.
Ostatnią zwrotkę dopisano w 1969
roku, w 25. rocznicę bitwy.
Biały krzyż - autorem słów jest
Janusz Kondratowicz,
a kompozytorem Krzysztof
Klenczon. Piosenka powstała
podczas obozu kondycyjnego,
zorganizowanego w Zakopanem
zimą 1968 r. W dzień ciężko
pracowaliśmy - wspomina
Kondratowicz, „ale popołudnia były
już wolne. Właśnie takim
popołudniem wybraliśmy się
z Krzysztofem Klenczonem na
spacer pod Regle. Tylko we dwóch.
Odeszliśmy już spory kawałek od
miasta, kiedy Krzysztof zobaczył
brzozowy, z kawałkami łuszczącej
się białej kory, zaniedbany krzyż. Nie
było żadnego grobu, tylko ten
samotny krzyż. Popatrzył mi w oczy
i powiedział:
– Mój ojciec walczył w Armii
Krajowej, był ranny i zaraz po wojnie
zmarł. Właściwie, to ja go wcale nie
miałem. Dziś, kiedy jestem
muzykiem chciałbym poświęcić mu
jakąś mądrą piosenkę. I chciałbym,
żeby przekazać, że to o co oni
walczyli, nie poszło na marne, że
zostało coś w nas, jakaś siła, żeby
być prawdziwymi Polakami.
I tak w Zakopanem powstała
piosenka. Początkowo nosiła tytuł
„Gdy zapłonął świat”. To znaczy
pierwszą myślą był ten „Biały krzyż”,
ale Kondratowicz miał wątpliwości.
Nie zapominajmy, że to był czas
walki z kościołem, wspomina. Kiedy
po Polsce jeździła kopia cudownego
obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej, władze, by
odciągnąć młodzież organizowały
w miejscach pielgrzymki, koncerty
najlepszych zespołów. Cenzura, nie
da zgody na krzyż, powiedziałem
Klenczonowi.
Kłopot był wielki, obejść go było
można fortelem. I taki też
wymyślono. Na końcu wokalista
zanuci fragment partyzanckiej
piosenki „Rozszumiały się wierzby
płaczące”, to rozbroiło cenzurę
i zapewniło przychylność władzy. Do
tego stopnia, że zdecydowano
piosenkę pokazać na festiwalu
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opolskim. Tam reżyser poszedł
jeszcze dalej. Postanowił, że na finał
wokalista położy na scenie bukiet
kwiatów. Owacja trwała dwadzieścia
minut, zespół wielokrotnie wychodził
do ukłonów, ale nie dał się namówić
na bis. Wreszcie Klenczon przemówił
do widowni:
– Proszę Państwa, tej piosenki
nigdy nie bisowałem na żadnym
koncercie, jeśli macie bijące serca
zrozumiecie dlaczego.
Huragan braw. A potem telewizja
zrobiła z tego, jeden z pierwszych w
jej historii, teledysków. Nie dość, że
zaakceptowano „krzyż”, to na
dodatek (bezwiednie)
popularyzowano utwór dedykowany,
żołnierzowi, niechętnie wtedy
widzianej, AK.
Żeby Polska - Bodźcem do
napisania utworu były wydarzenia
czerwca 1976 r. W Radomiu, Płocku
i Ursusie wybuchły strajki, które były
odpowiedzią na ogłoszenie przez
ówczesnego premiera Piotra
Jaroszewicza znacznej podwyżki
cen żywności.
W starciach robotników z milicją
wiele osób zostało rannych, setki
strajkujących trafiło do aresztów,
gdzie czekały ich tzw. „ścieżki
zdrowia”. Po burzliwych reakcjach
społeczeństwa, władze postanowiły
zorganizować cykl wieców poparcia
dla partii przeciwko wichrzycielom
oraz warchołom:
„To propagandowe szaleństwo
sprowokowało mnie [wspomina Jan
Pietrzak] do stworzenia
patetycznego hasła „Żeby Polska
była Polską”. W ten sposób chciałem
przywrócić właściwe znaczenie
pojęciu „patriotyzm”, które stało się
przedmiotem totalnej manipulacji
ówczesnych władz.”
Pieśń wykonywana była
początkowo w warszawskim
kabarecie „Pod Egidą” jako finał
jednego z programów. Wzbudzała
tak wielki entuzjazm wśród
publiczności, że cenzura zakazała
artystom powtarzać ją na „bis”.
W rezultacie, po jej zaśpiewaniu
wykonawcy milczeli, a powtarzała ją
widownia. Wkrótce utwór zdobył
znaczną popularność w kraju i w
środowiskach polskich za granicą,
towarzysząc historycznym
wydarzeniom lat osiemdziesiątych.
Ojczyzno ma - pieśń "Ojczyzno
ma" została napisana w pierwszych
tygodniach stanu wojennego,
w grudniu 1981 roku w Krakowie.
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Napisał ją kleryk Karol Dąbrowski. Po
raz pierwszy, na prośbę księdza
Jerzego Popiełuszki zaśpiewał ją na
Mszy Świętej za Ojczyznę
w Warszawie w Kościele Św.
Stanisława Kostki.
Z tą pieśnią wiążą się szczególnie
dramatyczne wydarzenia. 19
października 1984 roku wracający
z Mszy Świętej w Bydgoszczy ks.
Jerzy Popiełuszko, kapelan
„Solidarności” został zatrzymany
przez funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa, bestialsko pobity i
torturowany. Z workiem kamieni
został wrzucony do zalewu na Wiśle
we Włocławku. 3 listopada 1984 roku
jego pogrzeb prowadzony przez
Prymasa Polski księdza kardynała
Józefa Glempa, zgromadził pół
miliona wiernych. Pieśń, której
ostatnia strofę dopisano po śmierci
księdza Jerzego wykorzystywano
podczas Mszy Świętych w intencji
wolności ojczyzny, gdzie ze
szczególną mocą brzmiały słowa
skargi: „ Ojczyzno ma tyle razy we
krwi skąpana, ach jak wielka dziś
Twoja rana, jakże długo cierpienie
twe trwa” …
Każda z zaśpiewanych pieśni ma
swój wymiar historyczny i nawiązuje
niejednokrotnie do tragicznych
wydarzeń w historii naszej Ojczyzny.
Po wykonaniu wszystkich pieśni
wszyscy zebrani odśpiewali hymn
Polski. Wieczornica była imprezą
otwartą, która w swym zamiarze
miała wyjść poza formułę szkolnych
akademii. Zainteresowanie
mieszkańców świadczy o tym, że jest
zapotrzebowanie na tego typu
uroczystości patriotyczne
Na zakończenie pragnę
podziękować Pani Dyrektor Ewie
Kosińskiej za osobiste
zaangażowanie i udostępnienie
b u d y n k u s z k o ł y, P a n i o m
Nauczycielkom: Renacie Dryjka oraz
Ewie Łęgowik za przygotowanie
wierszy, a dzieciom i młodzieży za ich
recytację. Szczególne
podziękowania należą się
młodzieżowemu zespołowi „TAKT”
za wykonanie pieśni. Zespół wystąpił
w składzie: Adam Dobrakowski –
akordeon, Michał Robak – klawisze,
Ania Dobrakowska i Kasia Dróżdż –
śpiew. Dziękuję Radnym z innych
miejscowości, oraz wszystkim
mieszkańcom i zaproszonym
gościom za udział w naszej
wieczornicy.
M.D.

