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Często słyszymy, że żyjemy w ciekawych czasach. Pewnie tak
jest. Dynamiczny rozwój techniki, technologii, informatyki, elektroniki
– wszystko to sprawia, że codzienne życie współczesnego człowieka
staje się coraz łatwiejsze, ale wcale nie oznacza, że spokojniejsze. Stale
towarzyszy nam niepokój o jutro, o przyszłość, o pracę, o najdrobniejsze
codzienne sprawy. Bo przecież, aby utrzymać te wszystkie dobra
materialne ułatwiające nam życie, trzeba stale zabiegać o powiększanie
zasobów finansowych. Niepokój podsycają informacje o kryzysie
gospodarczym na świecie, o złej sytuacji finansowej kraju. Niepokój
udzielił się też władzom gminy. Wnikliwa analiza wieloletniej prognozy
finansowej gminy nie napawa optymizmem. Już teraz niemalże całość
dochodów gminy przeznaczamy na wydatki bieżące jak: utrzymanie
dróg gminnych, oświetlenie dróg (gminnych i powiatowych), utrzymanie
gminnych jednostek OSP, dofinansowanie działalności klubów
sportowych, utrzymanie urzędu gminy, przedszkoli, dofinansowanie
szkół, sfinansowanie dowożenia dzieci do szkół, dofinansowanie
Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej, opieka nad zwierzętami
bezdomnymi, dofinansowanie w dużej mierze funkcjonowania
oczyszczalni ścieków, utrzymanie ujęć wody pitnej i dostarczanie wody
za pośrednictwem wodociągów gminnych itd. Oprócz wydatków
bieżących do 2021 roku spłacać będziemy kredyty zaciągnięte w latach
2009 – 2010 na zadania inwestycje realizowane w tym czasie. A przecież
jest tak dużo jeszcze do zrealizowania, chcemy bardziej dynamicznego
rozwoju. Jak to zrobić? Wiemy, że Gmina Kruszyna należy do ubogich
Gmin, brak przemysłu, czy działalności gospodarczej mieszkańców
sprawia, że dochody własne do budżetu gminy są skromne, a z uwagi na
mało zasobne społeczeństwo nie można uchwalać maksymalnych
stawek podatku rolnego czy podatku od nieruchomości. Pieniądze
unijne, na które ciągle tak bardzo liczymy będą dostępne dopiero
w nastepnym okresie programowania przypadającym na lata 2014
– 2020. Jednakże wstępne informacje o przeznaczeniu tychże pieniędzy
nie dają zbyt dużych nadziei. Dlatego niepokój o finanse Gminy,
o przyszłość, o jej rozwój i rozpaczliwe szukanie możliwości obniżenia
wydatków.
Z utęsknieniem czekamy na wiosnę, może właśnie wiosna
przyniesie nam nowe nadzieje. Życzę Państwu aby wiosną, razem
z rodzącą się na nowo naturą, wyłoniła się nadzieja na lepsze jutro.

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Głos Gminy

Co się działo w gminie
−Zakończono postępowanie przetargowe dla zadania p.n. „Remont placu przedcmentarnego w miejscowości

Kruszyna” Oferty złożyło 8 firm. Umowę na kwotę 148.267,79 zł brutto podpisano w dniu 22 lutego 2012r.
z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. Planowany czas realizacji robót
budowlanych do 15 czerwca 2012 r.
−Trwa postępowanie przetargowe na zadanie p.n. „Remont na cele kulturalno – społeczne pomieszczeń w remizie
strażackiej w Widzowie”. W przetargu nieograniczonym wzięło udział 13 firm. Wykonawca nie został jeszcze
wyłoniony. Planowany termin zakończenia inwestycji - koniec czerwca 2012 r.
−Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu dla budowy
oświetlenia drogowego w miejscowości: Baby Kolonia, Kruszyna ul. Kościuszki oraz Lgota Mała ul. Leśna.
Prowadzenie szkół, przedszkoli, czy też oddziałów
przedszkolnych jest specyficznym rodzajem zadań
własnych samorządu. Z istoty zadania własnego
wynika, że jego finansowanie musi mieć charakter
samodzielny. Z drugiej strony Ustawa o systemie
oświaty i karta nauczyciela precyzyjnie ustala ilość
godzin pracy nauczyciela tzw. pensum oraz wysokość
wynagradzania, czy też wysokość wypłacania
dodatków socjalnych. Samorządy nie mają więc
żadnego wpływu na rzeczywisty koszt realizacji tych
zadań.
Prowadzenie szkół wspomagane jest subwencją
oświatową. Jest to rodzaj nieodpłatnej i bezzwrotnej
pomocy finansowej, przyznawanej wg zasad
ustalonych przez MEN. Ministerstwo przyznaje
pieniądze na każdego ucznia wg algorytmu ustalonego
przez MEN.
W roku 2011 wysokość subwencji oświatowej
w naszej gminie na jednego ucznia wynosiła
7 709,40 zł.
Prowadzenie przedszkoli w 100% finansowane jest
z budżetu gminy.
W szkołach w naszej gminie uczy się w bieżącym
roku szkolnym 468 uczniów. Z budżetu państwa gmina
otrzymała w roku 2011 kwotę 3 762 189 zł. Rzeczywisty
koszt funkcjonowania szkół w naszej gminie wyniósł
4 298 331 zł. Subwencji oświatowej nie wystarczyło,
z budżetu gminy trzeba było dołożyć 536 141 zł.
W skład kosztów prowadzenia szkoły wchodzą :

−Wynagrodzenia

nauczycieli (ich wysokość jest
uregulowana w Karcie Nauczyciela w zależności od
stopnia awansu zawodowego oraz dodatki socjalne).
−Wynagrodzenia pracowników obsługi tj. sprzątaczki,
palacze.
−Koszty eksploatacji budynków (ogrzewanie,
oświetlenie, środki czystości, opłaty abonamentowe).
−Remonty bieżące.
Oprócz wydatków związanych z bezpośrednim
funkcjonowaniem szkół gmina finansuje również
dowożenie uczniów
do szkół oraz
obsługę
administracyjno-księgową.
W związku z tym, że subwencja oświatowa
naliczana jest na ucznia, najbardziej ekonomiczne
byłyby klasy o dużej liczebności uczniów. Największe
koszty generują klasy o małej liczbie uczniów.
Nauczyciel uczący w danej klasie 20 uczniów otrzymuje
taką samą pensję jak nauczyciel uczący pięciu uczniów
w klasie. Tak samo ogrzewamy i oświetlamy salę
lekcyjna dla pięciu uczniów jak i dla dwudziestu.
Gmina Kruszyna prowadzi obecnie następujące
szkoły:
Szkołę Podstawową w Jackowie, Zespół Szkolno
– Przedszkolny w Lgocie Małej, Zespół Szkół
w Kruszynie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Zespół
Szkół w Widzowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum).
Sytuacje finansową oświaty pogarsza utrzymujący
się i pogłębiający niż demograficzny. Specyfika szkoły
polega na tym, że aby była szkoła musza być uczniowie.

Poniżej zestawienie poniesionych w roku 2011 kosztów funkcjonowania poszczególnych szkół:
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Tymczasem liczba uczniów dramatycznie maleje.
W roku 2009 do naszych szkół uczęszczało 531

uczniów, czyli w ciągu trzech lat liczba uczniów
zmniejszyła się o 63. W przyszłym roku spadnie

o kolejne 35 osób. Analiza demograficzna sporządzona
na podstawie liczby urodzeń przedstawia rozmiary niżu
demograficznego.
Powyższe dane skłaniają do podjęcia radykalnych
kroków zmniejszenia kosztów kształcenia naszych
najmłodszych mieszkańców. Inwestycja w kształcenie
od pierwszych dni obowiązku szkolnego jest
najważniejszą inwestycją. Dobrze wykształcone młode
pokolenie będzie miało pozytywny wpływ na rozwój
naszego kraju. „Zaciskanie pasa” zalecane przez
rządzących Polską dotyka również naszej gminy.
Problem szkół jest jednym z tematów z pierwszych stron
gazet.
Zmiany w strukturze organizacji szkół w naszej gminie
zostały zapoczątkowane w ubiegłym roku. W celu
uzyskania oszczędności utworzone zostały Zespoły
Szkół w Widzowie i Kruszynie. Dzięki takim zmianom
zlikwidowane zostały stanowiska dwóch dyrektorów,
zaistniała możliwość zatrudniania nauczycieli
w ramach jednej umowy w dwóch placówkach.
Wydawało się, że może to wystarczy, może „damy
radę”…. Niestety cyfry i wyliczenia nie kłamią!!!
Budżet naszej gminy jest bardzo skromny. Na naszym
terenie nie ma dużych i licznych zakładów
przemysłowych, które płacąc podatki zwiększałyby
budżet gminy. Jeśli wydamy pieniądze na utrzymanie
dotychczasowej struktury szkół wówczas nie będzie
nas stać żadne inwestycje, a nawet bieżące utrzymanie
dróg i budynków użyteczności publicznej, straży,
stowarzyszeń i tym podobne.Nastąpi zdecydowany
regres gospodarczy.
Nie znaczy to jednak, że nasi najmłodsi obywatele
mają najbardziej odczuć skutki ogólnokrajowego
kryzysu. Spośród kilku rozwiązań mających na celu
zmniejszenie koniecznych wydatków wybrano opcję
przekazania Szkoły Podstawowej w Jackowie Fundacji
specjalizującej się w tego typu działalności.
Sprawa zmiany statusu szkoły jest niewątpliwie kwestią
społeczną. Wobec powyższego została poddana
szeroko rozumianym konsultacjom.
Z wywołanym tematem w pierwszej kolejności zostali
zapoznani radni naszej gminy, gdyż to od nich zależy
ostateczna decyzja. Na jedno ze spotkań z radnymi
zaproszony został przedstawiciel Fundacji
„Elementarz”, która prowadzi wiele szkół w tym również
w powiecie częstochowskim. Prelegent przedstawił
zasady funkcjonowania szkoły pod kierownictwem

Fundacji potwierdzając swoja wypowiedź faktami
i przykładami. Fundacja otrzymuje całość subwencji
oświatowej i za taką kwotę prowadzi szkołę.
Nauczycieli pracujących pod zarządem Fundacji nie
obowiązuje Karta Nauczyciela, czyli wysokość ich
wynagrodzeń, dodatków oraz ilości godzin pracy
w tygodniu ustala zarząd fundacji w ramach
posiadanych środków. Nauczyciele zatrudniani są na
umowę o pracę na warunkach zaproponowanych przez
nowego pracodawcę. Gmina w miarę możliwości może
wspomóc finansowo fundację poprzez np. zapewnienie
zakupu opału czy środków czystości. Uczniowie
w żaden sposób nie odczują zmiany w sposobie
zarządzania szkołą.Szkoła nadal będzie, a uczniowie
będą mogli zdobywać wiedzę blisko miejsca
zamieszkania.
Konsultacje odbyły się również z nauczycielami
zatrudnionymi obecnie w Szkole Podstawowej
w Jackowie. Tu pojawił się „strach przed nowym”. Ale to
przecież naturalny odruch nas wszystkich. To co nowe
i nieznane jest zawsze straszne, po to żeby okazać się
zupełnie dobrym rozwiązaniem. Nauczyciele nie
straciliby pracy, być może w konsekwencji niektórzy
z nich zarabialiby mniej.
Publicznej oceny pomysłu dokonano na zebraniu
wiejskim w Jackowie, w którym uczestniczyli głównie
rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, radni i inne
zainteresowane osoby.
W dniu 24 lutego 2012 r odbyła się sesja Rady Gminy
Kruszyna, gdzie w porządku obrad zaplanowane było
podjęcie uchwały w sprawie przekazania Fundacji
Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elemantarz”
prowadzenia Szkoły Podstawowej w Jackowie. Mimo
wyżej przedstawionych wskaźników finansowych radni
Gminy Kruszyna nie podjęli przedmiotowej Uchwały.
Oznacza to brak możliwości wprowadzenia
proponowanych zmian w strukturze placówek
oświatowych.
Skutki podjętej decyzji
z pewnością będą
odczuwane w niedalekiej przyszłości.
Problemy
finansowe samorządów będą się pogłębiać i szukanie
oszczędności nie ominie również naszej gminy. Gmina
Kruszyna potrzebuje przeprowadzenia wielu inwestycji,
na które muszą być środki finansowe.
Ocenę zaistniałej sytuacji pozostawiamy bez
komentarza do refleksji Szanownych Czytelników.
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Spotkanie z pisarką Bogusławą Hodyl w Lgocie Małej
Dnia 25.01.2012r. gościliśmy w progach naszej
Szkoły autorkę książek dla dzieci i jednocześnie
aktorkę teatru „Strofa” z Krakowa Bogusławę Hodyl.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej zabawy
w rymy i słowa, potem była prezentacja wierszy:
„Krowa w centrum Krakowa” i „Która ważniejsza” oraz
książeczki „O czterech porach roku”.Na koniec aktorzy

przedstawili zabawną historię pewnego stracha na
wróble i niesfornego wróbla.
Do wspólnego oglądania przedstawienia pt. „Strach na
wróble” zaprosiliśmy przedszkolaki z Gminnego
Przedszkola w Widzowie.
Występ i spotkanie bardzo się wszystkim podobało.
Było wiele humoru i radości.
J.S.

Laureaci III Międzygminnego Konkursu Mam wybór
15.02.2012 r. w Szkole Podstawowej w Lgocie Małej
odbył się III Międzygminny Konkurs Mam wybór.
Na zaproszenie odpowiedziały szkoły z Borowna,
Kruszyny, Rybnej i Widzowa. Celem konkursu było
uświadomienie uczniom zagrożeń płynących ze
stosowania używek oraz propagowanie właściwych
postaw. Klasy I-III uczestniczyły w konkursie
plastycznym, w którym miały przedstawić swojego
ulubionego bohatera literackiego. Poziom prac był
bardzo wysoki ze względu na zastosowanie
różnorodnych technik plastycznych. W związku z tym,
decyzją organizatorów, przyznano kilka miejsc ex
aequo (I miejsce - 5 osób, II miejsce - 7 osób, III miejsce
- 4 osoby). Ponadto młodsi uczniowie uczestniczyli
również w konkursie literackim, w którym wykazywali
się wiedzą z przeczytanych lektur. Oto zwycięzcy:
I miejsce
- Oliwia Dolniak – kl. III (Borowno)
II miejsce
- Kinga Wałek – kl. II (Kruszyna)

- Arkadiusz Kręt – kl. III (Lgota Mała)
III miejsce
- Michalina Koćwin – kl. II (Kruszyna)
Uczniowie klas IV-VI w pierwszej części testu
odpowiadali na pytania związane z wierszami, które
w swej treści prezentowały wartości godne
naśladowania, np. dbanie o zdrowie, miłość, krytyka
głupoty, pychy. W drugiej części testu uczestnicy
wykazywali się znajomością negatywnych
konsekwencji stosowania używek. Oto zwycięzcy:
I miejsce
- Karolina Serwiak – kl. V (Lgota Mała)
- Klaudia Stacherczak – kl. VI (Kruszyna)
II miejsce
- Natalia Simińska – kl. VI (Kruszyna)
- Cezary Kręt – kl. VI (Lgota Mała)
- Mateusz Remiszewski – kl. VI (Lgota Mała)
III miejsce
- Michalina Koćwin – kl. II (Kruszyna)
- Kamil Dróżdż – kl. VI (Rybna)
M.K.

Animator Społeczny Kagankiem Rozwoju Sołectwa – cd.
Drugi etap programu „EDEN” – diagnoza - dobiegł
końca.
Mieszkańcy Widzowa i okolicznych sołectw w dniu
8 stycznia br. po zakończeniu Jasełek przygotowanych
przez młodzież szkolną obejrzeli wyeksponowaną
w jednej z klas wystawę fotograficzną „Widzów dawniej
i dziś”.
Na wystawie tej zaprezentowane zostały nie tylko
fotografie, ale również archiwalne księgi
dokumentujące działalność OSP Widzów od początków
jej istnienia. Oglądający wystawę byli nią zachwyceni
a w wielu przypadkach starsi mieszkańcy Widzowa
przypomnieli sobie zamierzchłe czasy rozpoznając na
fotografiach siebie, swoich krewnych i dobrze znane im
z lat dziecięcych obejścia.
W holu szkolnym zwiedzający prowadzili ożywioną
dyskusję przy filiżance herbaty lub kawy.
Wystawa ta była również prezentowana w dniu 22
stycznia w kościele parafialnym w połączeniu
z koncertem kolęd w wykonaniu gminnego zespołu
„Ale!Babki”.
Następnie przewieziona została do GOK w Mykanowie
na spotkanie podsumowujące drugi etap programu.
W spotkaniu czynnie uczestniczyli mieszkańcy
sołectwa oraz badaczki z Collegium Civitas, które
w skrócie przedstawiły wyniki i refleksje z jesiennego
pobytu w poszczególnych miejscowościach.
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Rezultatem współpracy mieszkańców sołectwa,
animatorów i badaczek jest opracowana Mapa
Zasobów i Potrzeb.
Zbiór materiałów dotyczących wszystkich sześciu
sołectw biorących udział w drugim etapie Programu
„EDEN” został wydany w formie książkowej pod nazwą
„Mapy Zasobów i Potrzeb”.
Wydanie to trafiło w ręce aktywu społecznego sołectw
i do biblioteki gminnej.
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Babciu, Dziadku co ci dam, tylko jedno serce mam...
Święto Babci obchodzone jest w Polsce od
1964roku.Pomysł powstania tego święta pojawił się w
tygodniku „Kobieta i życie”. Rok później czyli w 1965
roku dzień Babci zaczął popularyzować „Express
Poznański”. W roku 1966 dołączył się w tym temacie,
również „Express Wieczorny”. Troszkę później
powstała tradycja obchodzenia Dnia Dziadka. Tak jest
do dziś – 21 stycznia mamy Dzień Babci, natomiast 22
stycznia Dzień Dziadka. Oba święta obchodzone są nie
tylko u nas, ale również w wielu krajach na świecie. Z tej
okazji każdy wnuczek oraz wnuczka składa Babciom
jak i Dziadkom życzenia, wręcza drobne upominki a
także laurki.
Obchodzenia tychże świąt nie mogło zabraknąć
również na terenie naszej gminy. Zajęły się tym
oczywiście szkoły oraz przedszkola. Nauczyciele wraz
z dziećmi przygotowali w każdej placówce odrębną,
niepowtarzalną uroczystość w dogodnym dla siebie
czasie.

W dniu 19 stycznia swoje Babcie i Dziadków gościły
dzieci z grupy „5,6-latków” Gminnego Przedszkola w
Kruszynie, które zaprezentowały program artystyczny
składający się z : przedstawienia jasełkowego, wierszy i
piosenek. Natomiast 20 stycznia 2012roku w/w
przedszkole odwiedziły Babcie oraz Dziadkowie dzieci
z grupy „3,4-latków”. W tym dniu goście obejrzeli bajkę
pt.: „Czerwony Kapturek”, wysłuchali także piosenek i
wierszy. Upominki jakie dostali od swoich pociech
goście to papierowe serduszka, laurki i tulipany.

„5,6-latków” zaprezentowała przedstawienie pt.: „Piekł
dziadek świąteczną babkę”.Po przedstawieniu
„starszaki” odśpiewały pięknie sto lat i wręczyły gościom
żółte rozkładane kwiaty. Grupa „3,4-latków”
wyrecytowała dla swoich Babć oraz Dziadków wiersze i
zaśpiewała piosenki, następnie „maluchy” wręczyły
śliczne serca a także laurki.

Gminne Przedszkole w Lgocie Małej swoją
uroczystość przygotowało na dzień 26 stycznia.
Wszystkie przedszkolaki zaprezentowały
przedstawienie pt.: „Jak to z babcią i dziadkiem było”.
Zaproszonych gości stawiło się tak wiele, że cała
impreza odbyła się w sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Lgocie Małej.
Szkoły podstawowe z terenu naszej gminy także nie
zapomniały o tak ważnym święcie jakim jest Dzień
Babci i Dziadka.
20 stycznia młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej
w Widzowie przygotowali uroczystą akademię
zapraszając na nią swoje Bacie i Dziadków. Dla swoich
gości zatańczyli, zaśpiewali i wyrecytowali wiersze. Na
koniec uczniowie każdej klasy wręczyli Babciom i
Dziadkom uśmiechnięte medale, kolorowe kwiaty z
bibuły oraz kwiaty ze słodką niespodzianką w środku.
26 stycznia swoją cykliczną uroczystość pt: „Słodka
herbatka dla Babci i Dziadka” przygotowali uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Jackowie. Uczniowie z każdej
klasy przygotowali jakąś część uroczystości tworząc
jedną całość.

W dniu 20 stycznia Gminne Przedszkole w Widzowie
gościło w swoich progach Babcie a także Dziadków , dla
których dzieci przygotowały miłą niespodziankę. Grupa
A.M.
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Turnieje Trampkarzy Starszych ULKS Polonii Unii Widzów
Od ostatniego wydania Głosu Gminy uczniowie
z terenu naszej gminy uczestniczyli w wielu imprezach
o charakterze sportowym. Rozpoczęło się od Zimowych
Turniejów Trampkarzy Starszych ULKS Polonia Unia
Widzów. Pierwszym był Charytatywny Turniej Piłki
Nożnej p.n. Pomóżmy Klaudii, gdzie młodzi zawodnicy
Polonii Unii Widzów pokazali, że potrafią pomagać gdy
ktoś potrzebuje pomocy. Zawody były jednym z punktów
niedzielnej imprezy zorganizowanej 18 grudnia 2011
roku na miejskiej targowicy w Radomsku. Nasi
uczniowie grali, aby pomóc Klaudii na zdobycie
funduszy na przeszczep szpiku od swojej starszej
siostry. Więcej można przeczytać na stronie:
http://www.radomsko24.pl/m/articles/view/Pomozmychorej-Klaudii. Poniżej przedstawię wyniki turnieju:
Polonia Unia Widzów 2-1 Ruch Chrzanowice (bramki
Krystian Dyksy 2); Polonia Unia Widzów 4-2 Strzelce
Wielkie (bramki Kamil Musiał 1, Kamil Krzemiński 1,
Krystian Dyksy 2); Polonia Unia Widzów 1-1 UKS Wilki
Radomsko (bramka Kamil Krzemiński); półfinał Polonia
Unia Widzów 1-1 VIS Gidle (bramka Dawid Bujak, rzuty
karne 3-1 Krystian Dyksy, Kamil Krzemiński, Dawid
Bujak); finał Polonia Unia Widzów 3-2 UKS Wilki
Radomsko (bramki Dawid Bujak 1, Kamil Krzemiński 2).
Drugim turniejem był rozegrany 5 lutego 2012 roku
w hali przy Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku.
Zawody te były silnie obsadzone, a pomimo tego nasi
zawodnicy zajęli 4 miejsce. Należy zwrócić tutaj uwagę,
że mecze były rozgrywane w dwóch kategoriach
wiekowych, a drużyna Polonii Unii Widzów była
najmłodszą. Nagrody wręczała sama Pani Prezydent
Miasta Radomska Anna Milczanowska. Z obydwu
powyższych turniejów relację przedstawiała telewizja

NTL z Radomska. Poniżej wyniki turnieju: Polonia Unia
Widzów 0-2 GUKS Gorzkowice; Polonia Unia Widzów
2–0 Mechanik Radomsko 97 (bramki zdobyli:
Stachowicz Mateusz, Musiał Kamil); Polonia Unia
Widzów 2-0 Świt Kamińsk (bramki: Musiał Kamil, Bujak
Dawid). W wyniku spotkań grupowych drużyna Polonii
Unii Widzów zajęła 2 miejsce w grupie co zaowocowało
awansem do półfinału. Mecz półfinałowy Polonia Unia
Widzów 0-0 Mechanik Radomsko 96; w dogrywce 0-0,
rzuty karne 2-3. Mecz o trzecie miejsce Polonia Unia
Widzów 0-0 GUKS Gorzkowice, w dogrywce 0-0, rzuty
karne 0-2. Cały turniej wygrała drużyna Włókniarza
Zelów, a startowało 8 drużyn. Najlepszym bramkarzem
zawodów został wybrany bramkarz Polonii Unii Widzów
Patryk Stolarczyk. W skład drużyny wchodzili: Patryk
Stolarczyk, Krzemiński Kamil, Bujak Dawid, Stachowicz
Mateusz, Musiał Kamil, Krawczyk Artur, Górecki Michał,
Bobrowski Dawid. Drużynę prowadził trener Rorat
Sylwester, który osobiście został zaproszony do udziału
w powyższych zawodach.
K.D.,S.R.

Wydarzenia sportowe
18 grudnia, co zasługuje na powtórzenie w niedzielę
rozegrano w hali przy Zespole Szkolnym w Kruszynie
Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
o Puchar Wójta Gminy Kruszyna. W zawodach udział
wzięły drużyny z Mykanowa, Cykarzewa, Widzowa,
Lgoty Małej, Kłomnic oraz z Kruszyny. Impreza została
zorganizowana przy współpracy z ZWM Bogusławice.
Po zaciętej walce pierwsze miejsce zajęła drużyna
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z Cykarzewa, drugie z Mykanowa i trzecie z Kruszyny.
Turniej był zorganizowany po raz pierwszy i mamy
nadzieję, że wpisze się w coroczny kalendarz imprez
organizowanych na terenie naszej gminy i promującej
ją, a jednocześnie będący jeszcze jedną formą
spędzania wolnego czasu w dni wolne od zajęć
szkolnych.
W ostatnich miesiącach roku 2011 i w pierwszych
tego roku GOK w Rędzinach zorganizował Szkolną Ligę
Szachową dla uczniów z terenu LGD Razem na wyżyny.
Naszą gminę reprezentowały cztery drużyny ze szkół
z Widzowa, Lgoty Małej, Kruszyny i Jackowa. Liga
polegała na przeprowadzeniu cyklu turniejów
organizowanych na terenach poszczególnych gmin
z terenu LGD. Trzecie miejsce pomimo niestartowania
w jednym z turniejów zajęła drużyna z Zespołu
Szkolnego w Widzowie, co świadczy o jej silnej formie.
W okresie od 28 stycznia do 12lutego 2012 roku
uczniowie z terenu województwa śląskiego przebywali
na zasłużonym odpoczynku - trwały ferie zimowe.
Wydawać by się mogło, że był to dla nich czas biernego
odpoczynku np. przy komputerze, ale nic mylnego.
Wiele osób aktywnie wypoczywało korzystając z oferty
szkół, czy lokalnych miejsc odpoczynku. W szkołach
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nauczyciele przygotowali ofertę zajęć sportowych.
W Zespole Szkolnym w Kruszynie prowadzone były
przez Panią Magdalenę Chrząstek i Pana Marka
Smolińskiego zajęcia z piłki siatkowej natomiast w
Zespole Szkolnym w Widzowie Pan Sylwester Rorat
organizował zajęcia z piłki nożnej.
W Widzowie przy placu zabaw działało lodowisko
tradycyjnie wylane przez miejscowych druhów OSP
gdzie rozgrywano ekscytujące turnieje hokeja na lodzie
lub doskonalono technikę jazdy na łyżwach.
W gospodarstwie znajdującym się nieopodal lodowiska
można było wypożyczyć łyżwy zarówno do jazdy
hokejowej jak i figurowej. Zespoły Szkolne w Widzowie
oraz w Kruszynie zorganizowały przy współpracy z
Urzędem Gminy Kruszyna wycieczkę o charakterze
obozu sportowego. W tym roku pojechaliśmy pod
opieką i kierownictwem nauczycieli Aleksandry
Kołaczkowskiej, Karola Dróżdża oraz Marka
Smolińskiego podobnie jak dwa lata temu do
Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich w Wałczu. Był to już nasz piąty wyjazd tego
typu. Celem tych wyjazdów jest rozwijanie wśród
uczniów nawyków zdrowego stylu życia oraz
zapewnianie im alternatywy dla spędzania czasu
wolnego z dala od środowiska, w którym spędzają
swoje najlepsze lata, niekoniecznie zawsze tak jakby
chcieli. Program każdego dnia przewidywał minimum
cztery godziny zajęć na hali sportowej (nierzadko
w większości czasu spędzonego na hali uczniowie mieli
do dyspozycji dwa takie obiekty), dwa razy dziennie
uczniowie uczestniczyli w zajęciach na basenie, raz lub
dwa razy dziennie uczniowie korzystali z siłowni lekkiej.

W programie dnia znalazły się także sparingi z innymi
grupami przebywającymi w COS. Uczestnicy wyjazdu
mogli także zobaczyć jak wygląda praca z młodzieżą
w klubie ekstraligi Arka Gdynia. Oczywiście nie samym
sportem żyliśmy. Oprócz zajęć sportowych udało nam
się zwiedzić najbliższą okolicę czyli jezioro Raduń
z otaczającą go przyrodą, a także cmentarz z okresu
II wojny światowej na którym spoczywa ponad cztery
tysiące poległych polskich i rosyjskich obrońców Wału
Pomorskiego. Po kolacji dzień kończyliśmy wspólnymi
pogawędkami przy muzyce, czy oglądaniem filmów.
Koordynator sportu gminy Kruszyna Karol Dróżdż
zgłosił Pana Sylwestra Rorata nauczyciela wychowania
fizycznego w Zespole Szkolnym w Widzowie
i wieloletniego działacza ULKS Polonia Unia Widzów do
nagrody dla działaczy na rzecz sportu przyznawaną
przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Związków
Sportowych w Częstochowie. 15 grudnia 2011 roku

odbyła się wielka uroczystość w sali Starostwa
Powiatowego w Częstochowie, podczas której nagrodę
także otrzymał Pan Włodzimierz Wasiak emerytowany
nauczyciel uczący w szkole w Kruszynie i jednocześnie
prowadzący niespotykaną w naszym regionie sekcję
łuczniczą przy klubie sportowym Kmicic Kruszyna. Obaj
Panowie od wielu lat wolny czas spędzają z dziećmi
i młodzieżą wpajając im zdrowy styl życia
i upowszechniając sport na terenie naszej gminy.
Relacja z tego wydarzenia umieszczona jest na stronie
www.czestochowa.powiat.pl, a wszystkie wydarzenia
związane ze sportem w naszej gminie umieszczane są
na stronie: www.sport.kruszyna.pl dostępnej także ze
strony www.kruszyna.pl.
K.D.

Wycieczka do Berlina
Zapraszam wszystkich gimnazjalistów i uczniów
szkół podstawowych w gminie Kruszyna do wzięcia
udziału w wycieczce do Berlina, organizowanej przez
biuro turystyczne ALMATUR. Wyjazd zaplanowany jest
w terminie 11- 15 czerwca 2012 r. W programie
wycieczki: panorama Berlina z Reichstagu, Brama
Brandenburska – symbol jedności miasta,
Wieżowiec Europa Center, Poczdam – pałac
Sanssouci oraz egzotyka Tropikalnej Wyspy. Cena
dla jednego uczestnika wynosi 535 zł. plus
nieobowiązkowe bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów ok. 25 Euro i ok. 11 Euro karnet na Wyspę.

Cena zawiera: 2 noclegi w Berlinie, 2 śniadania, 2
obiadokolacje, opiekę pilota i wychowawców oraz
przewodnika w języku polskim. Biuro ma wieloletnie
doświadczenie w organizowaniu tego typu imprez
młodzieżowych, zapewnia liczne atrakcje,
niezapomniane przeżycia i najpiękniejsze wspomnienia
z odkrywania i poznawania świata własnymi oczami.
Zapisy przyjmuje i więcej informacji udzieli
nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum w
Widzowie – Katarzyna Pochwat (telefon do szkoły 34
320 28 08)
K.P.
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Styczniowe kolędowanie...
Styczeń to miesiąc, w którym jeszcze bardzo mocno
odczuwamy magię Świąt Bożego Narodzenia. Czujemy
potrzebę bycia razem, potrzebę wspólnego śpiewania
kolęd, a może i wspólnej modlitwy. W gminie Kruszyna
takich styczniowych spotkań odbyło się kilka.

W niedzielę 8 stycznia w godzinach popołudniowych
w Zespole Szkolnym w Widzowie odbyła się
inscenizacja nawiązująca swoją tematyką do minionych
Świąt Bożego Narodzenia. Jasełka pod kierunkiem
Pani Agnieszki Kuźnickiej wspólnie przygotowali
uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Dekoracje, rekwizyty a także stroje zostały
samodzielnie przygotowane przez uczniów. Oprawą
muzyczną przedstawienia zajął się Pan Arkadiusz
Kluba. Inscenizacja, którą obejrzało wiele osób, została
przyjęta gromkimi brawami.
W scenografii stajenki, dworu Heroda oraz Nieba
i Piekła rozegrały się arcyciekawe wydarzenia znane
z Biblii, jednakże ubrane w dialogi charakterystyczne
dla języka współczesnego. Bardzo ładnie
zaprezentował się także „chór anielski”, który
przypomniał nam piękne polskie kolędy i pastorałki.
Jedną z nich na zakończenie spotkania razem z chórem
zaśpiewała publiczność.

oświatowych z terenu parafii Borowno, Widzów
i Kruszyna. W festiwalu tym uczestniczyło aż
dwudziestu trzech wykonawców, którzy oceniani byli w
czterech kategoriach wiekowych.
Czołowe miejsca wywalczyły wszystkie
przedszkolaki oraz Kacper Mierczak, Emilia Kosmala,
Julia Czernik i Klaudia Cierniak. Jednak gratulacje
należą się wszystkim dzieciom biorącym udział
w tegorocznym festiwalu, ponieważ wykazały się
wysokim poziomem artystycznym i kunsztem
wykonania własnych aranżacji kolęd oraz pastorałek.
Tak doskonałe przygotowanie dzieci zawdzięczają
zapewne swoim opiekunom i nauczycielom.
Na XII Międzyparafialnym Festiwalu Kolęd „Hej
Kolęda!Kolęda!” gościnnie wystąpił zespół „Ale!Babki”.

W tym samym dniu czyli również 15 stycznia
w kościele parafialnym Parafii św. Macieja Ap.
w Kruszynie, odbył się Koncert Kolęd zorganizowany
przez Orkiestrę Dętą OSP Kruszyna pod kierownictwem
Pana Kapelmistrza Andrzeja Powroźnika. Znów
mogliśmy usłyszeć nasze ulubione kolędy w jakże
innym niż dotychczas wykonaniu. Oprócz tradycyjnych
kolęd zgromadzona publiczność usłyszała
współczesne utwory o tematyce świątecznej, takie jak :
„Dzień jeden w roku”, „Wchite Christmas” czy „Jingle
Bells”. Po raz pierwszy do występu Orkiestry Dętej
dołączyły Ale!Babki. W ich wykonaniu zebrani mogli
posłuchać znanych polskich kolęd. Uwieńczeniem
występu było wspólne wykonanie kolędy „Bóg się
rodzi”.

Również w niedzielę, tyle że 15 stycznia miało
miejsce spotkanie o nieco innym charakterze niż to
opisywane kilka wersów wyżej. Otóż w Szkole
Podstawowej w Jackowie 15.01.2012r. odbył się XII
Międzyparafialny Festiwal Kolęd „Hej Kolęda! Kolęda!”.
Wzięło w nim udział wielu przedstawicieli placówek
A.M.
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Stypendiada wczesnoszkolna
Uczniowie z kl. III Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Styczniowych w Kruszynie wzięli udział
w dniach od 24 – 29 listopada 2011 r. w Ogólnopolskim
Projekcie Edukacyjnym pod kierunkiem p. Magdaleny
Czernik i p. Beaty Poroszewskiej.
Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa,
rozbudzenie motywacji czytania, popularyzacja
twórczości wybranych pisarzy, dostarczanie możliwości
wykazania się wiadomościami i umiejętnościami
matematycznymi, sprawdzenie znajomości zasad
ortografii i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
plastycznych.
Dziesięcioro chętnych i ambitnych uczniów z kl. III
zmagało się w następujących konkursach:

•
•
•
•

konkurs czytelniczy „I Ty bądź czytelny:
konkurs ortograficzny „Ortograf”
konkurs matematyczny „Plus – Minus”
konkurs plastyczny „Kreska”
Dnia 29 lutego 2012 r. otrzymaliśmy wyniki naszych
zmagań konkursowych. Największym sukcesem jest
wyróżnienie dla Aleksandry Woźniak za pracę
plastyczną.
Pragnę również jako szkolny koordynator bardzo
podziękować wszystkim uczniom za wzięcie udziału
w tych konkursach. Nauczycielom za trud,
zaangażowanie i wysiłek włożony w organizacje tego
projektu, który pozwolił naszym podopiecznym
wykorzystać szansę na edukacyjny sukces.
M.C.

Z prądem nie ma żartów
W trosce o bezpieczeństwo naszych najmłodszych
firma PKP Energetyka S.A. przedstawiła prezentację
multimedialną dla przedszkolaków z Gminnego
Przedszkola w Widzowie oraz dla przedszkolaków
z Gminnego Przedszkola w Kruszynie.
Akademia Małego Amperka to ogólnopolska
kampania społeczna przygotowana przez firmę PKP
Energetyka S.A. która ma na celu edukację dzieci
w wieku od 3 do 7 lat, jak bezpiecznie obchodzić się
z prądem. Jej partnerem jest Stowarzyszenie
Elektryków Polskich, a honorowy patronat objęło
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Głównym pomysłodawcą i koordynatorem tego
przedsięwzięcia w naszych przedszkolach był Pan
Mariusz Dobrakowski (radny Gminy Kruszyna).
Prezentację prowadził Pan Mirosław Pawelec, oraz
Pani Renata Rudowicz – pracownicy firmy PKP
Energetyka S.A. Zakład Staropolski z siedzibą
w Częstochowie. Do akcji włączyła się także Pani
Joanna Zasępa (radna Gminy Kruszyna).
Głównym celem prezentacji było podnoszenie
świadomości wśród dzieci z zakresu bezpiecznego
korzystania z urządzeń elektrycznych i bezpiecznego
wykorzystania energii elektrycznej. Podczas spotkania
wspartego prezentacją multimedialną mali uczestnicy
bawiąc się i biorąc udział w mini konkursach dowiedzieli
się skąd pochodzi prąd i jak się z nim obchodzić, czy go
widać i jaki ma kolor, do czego służy i co zrobić aby był

on przyjacielem, a nie zagrożeniem.
Prowadzący prezentację pracownicy firmy PKP
Energetyka S.A. z Częstochowy przekazali również
wiele innych ciekawych informacji związanych
z tematyką bezpieczeństwa przy urządzeniach
elektrycznych. Dzieci aktywnie brały udział w zabawie,
a nowo zdobyte wiadomości wykorzystały podczas
specjalnego quizu - na wszystkie pytania odpowiadały
celująco.
Spotkanie było o tyle ciekawe, że z pogadanką
połączony był film edukacyjny. Wszystko to cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem. Bohater filmu „Amperek”
w bardzo obrazowy sposób opowiadał i przestrzegał
przed niebezpiecznymi sytuacjami, jakie mogą
przytrafić się dzieciom. Na pamiątkę spotkania każdy
przedszkolak otrzymał kolorowe magnesy „Akademii
Amperka” oraz kolorowanki, których tematem były
główne zasady bezpiecznego postępowania z prądem.
W przedszkolach natomiast pozostała maskotka
przedstawiająca bohatera filmu „Amperka”, aby
przypominać przedszkolakom, że z prądem należy
obchodzić się bardzo ostrożnie.
Kontynuując tematykę bezpieczeństwa nauczycielki
z przedszkola w Kruszynie zaplanowały także
spotkanie dzieci z policjantem oraz strażakiem.
Wychowawczynie z przedszkola w Widzowie również
nie pozostaną obojętne w zakresie tematyki
i bezpieczeństwa swoich podopiecznych.
M.C.

Licencjonowane Biuro Rachunkowe
„KONSENS” S.C.
Świadczy Usługi w Zakresie:
- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
- pełnej księgowości (księgi handlowe)
- ewidencji ryczałtowej
- kadry, płace, ZUS, GUS, Urząd Skarbowy
- rozliczeń PIT, CIT, VAT
- dotacji unijnych

42-200 Częstochowa
ul. Rejtana 25/35
tel. 34 369 23 72
781 257 884
532 359 017

dojazd do klienta z terenu Gminy Kruszyny GRATIS!
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ZABYTKOWA KOLUMNA DENHOFFÓW POD KRUSZYNĄ
W szczerym polu, samotnie,
między Kruszyną i Borownem,
kilkanaście metrów od drogi,
w pobliżu najwyższego wzniesienia
stoi zabytkowa kolumna
– karta historii obydwu
miejscowości.
Zbudowana z piaskowca,
umocowana na kamiennym
cokole przetrwała ponad 300
lat. Podobno dawniej stał na
niej posąg młodzieńca (tak
mówi legenda), ale rycina
ukazuje, że początkowo była
zwieńczona krzyżem i tablicą
epitafijną z herbem rodowym
„ D z i k " ( h e r b D e n h o ff ó w
– tarcza z wizerunkiem głowy
dzika zwróconej w prawo
z dwoma kłami).
Kolumna Denhoffa jest
podobna do kolumny, którą
postawiono na Bielanach w
Warszawie po śmierci Michała
Korybuta Wiśniowieckiego.
Żona króla przebywała później
w Kruszynie i mogła
zasugerować ojcu tragicznie
zmarłego syna zbudowanie
takiego pomnika. Chociaż to
nie jest jednoznaczna historia.
Przekazy są różne, ale
powtarzająca się w każdym
tragedia, która spotkała
potężny ród Denhoffów, na co
wskazują ruiny pustelni
w parku przypałacowym
i kolumna, umacniają nas
w przekonaniu o prawdzie
całego zdarzenia. Zapewne
znaczące koligacje, zaszczyty,
dobra ziemskie, imponujące
rezydencje nie pozwalały na
ujawnianie zaistniałego faktu.
Raczej skłaniały do ukrywania
prawdy, aby niechlubne
wydarzenie nie wpłynęło
negatywnie na karierę rodzinną.
Zatem wszystko obrosło tajemnicą,
a w legendach i podaniach
przewijają się nawzajem prawda
i domysły.
Największy rozkwit Kruszyny
przypadał na XVII w i wiązał się
ściśle z potężnym rodem Denhoffów,
który drogą zakupu wszedł w jej
posiadanie. Wtedy też wybudowany
został pałac w 1630 r. a wokół niego
powstał wspaniały park.
Według legendy właściciel majątku
Kasper Denhoff wiązał szczególne
nadzieje z jedynym synem Ottonem.
Sądził, że przez ożenek z bogatą
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dziedziczką z liczącej się rodziny
pomnoży dobra rodzinne i poszerzy
koligacje.
Jednak syn lubił polowania, jazdę

konną i nie spieszno mu było
zakładać rodzinę. Podczas jednego
z wypadów spotkał Zofię
Szafrańcówną córkę właściciela
dworu z sąsiedniej wsi Borowno.
I była to miłość od pierwszego
wejrzenia. Młodzi zaczęli spotykać
się po kryjomu, gdyż Denhoff był od
początku przeciwny związkowi syna
z córką biednego dzierżawcy. Kazał
swoim parobkom spalić dwór.
Pewnej księżycowej nocy łuna
rozświetliła niebo nad Borownem.
Dwór z mieszkańcami i narzeczoną
młodego dziedzica spłonął
doszczętnie. Ten dowiedziawszy się
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o nieszczęściu zastrzelił się na
miejscu gdzie obecnie stoi kolumna.
Ojciec trawiony wyrzutami sumienia
resztę swoich dni spędził samotnie w
pustelni, którą w tym celu kazał
wybudować w parku.
Ząb czasu oraz warunki
atmosferyczne odbiły się
niekorzystnie na kolumnie
D e n h o ff a . N i s z c z e j ą c y m
zabytkiem zainteresowało się
To w a r z y s t w o P r z y j a c i ó ł
K r u s z y n y. W y s t ą p i o n o
z pismem do Rady Gminy
w Mykanowie (w archiwum
TPK z dnia 26.08.1994r.)
o udzielenie pomocy lub
znalezienie sposobu
i funduszy na renowację
kolumny przypominającej
dzieje historii tego regionu.
Odpowiedzi nie otrzymano.
W związku z tym Towarzystwo
Przyjaciół Kruszyny dzięki
pomocy Gminy Kruszyna
omurowało i solidnie
wzmocniło od dołu obelisk
(Protokół z zebrania Zarządu
TPK 21.06.1995 r.). Pomnik
nadal imponuje swoją
wielkością. Budzi jednak
znowu troskę i konieczność
kompleksowej renowacji.
Ponieważ położony jest na
terenie Gminy Mykanów
postanowiłam porozmawiać
o tym problemie z tamtejszymi
władzami. Uzyskałam bardzo
budujące i satysfakcjonujące
informacje od pana Jarosława
Łapety. Otóż Gmina poprzez
Lokalną Grupę Działania
wystąpiła z wnioskiem do
marszałka woj. śląskiego
o dotację. Jest jeszcze
problem natury formalnej, gdyż
obiekt znalazł się dopiero
w 2011 r. w ewidencji konserwatora
zabytków, a teraz czeka na wpis do
rejestru zabytków. Wówczas będzie
można uzyskać dotację. Póki co
nawiązano kontakt z konserwatorem
dzieł sztuki w kamieniu i wykonano
kosztorys. Podpisano też na czas
nieokreślony umowę o użyczeniu
gruntu, na którym umiejscowiona
jest kolumna. W księdze wieczystej
znajdzie się zapis o umieszczeniu
służebności.
Sprawa nabrała rozpędu i można
mieć nadzieję, że w niedługim czasie
kolumna Denhoffa uzyska pierwotny
wygląd.
E.B.
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Ostatki - zabawa, radość, dobre jedzenie i …
Ostatki, zapusty lud. mięsopust - słowo to oznacza
ostatnie dni karnawału od tłustego czwartku kończące
się zawsze we wtorek, zwany w Polsce „śledzikiem”.
Następny dzień – Środa Popielcowa – oznacza
początek Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc.
Obydwa święta są świętami ruchomymi. W ostatki
urządza się ostatnie huczne zabawy, bale przed
nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości.
Zwyczaje Ostatkowe
Pożegnanie karnawału, to okres nasilonych zabaw
i bali karnawałowych. Najbardziej chyba znanym
i największym balem karnawałowym jest oczywiście
Karnawał w Rio de Janeiro rozpoczynający się w ostatni
piątek przed Środą Popielcową i trwający przez pięć dni
aż do środy nad ranem.
Inne słynne bale ostatkowe, to np. wielki bal na Placu
Świętego Marka w Wenecji kończący słynny wenecki
karnawał; Carnival of Binche w belgijskim mieście
Binche; Carnaval in Chipiona w Hiszpanii; karnawał
w Nowym Orleanie (USA) .
W Polsce niestety nie odbywają się aż tak
spektakularne bale jak w Brazylii czy Wenecji ale jest to
także okres nasilonych imprez i zabaw.
W Wielkopolsce wtorkowy bal znany jest jako
„podkoziołek”. Nazwa pochodzi od figurki kozła, która
jest centralnym elementem tejże zabawy.
Na świecie ostatni dzień karnawału nazywany jest
często Mardi Gras (fr: Tłusty wtorek). Nazwa ta znana
i używana jest w USA, Kanadzie, Europie i Ameryce
Łacińskiej. W Wielkiej Brytanii i Irlandii ostatki
nazywane są Shrove Tuesday, w Niemczech Fasnacht.
Austriacy, Czesi i Szwajcarzy kultywują bardzo
wdzięczną tradycję ostatków, które przypadają na trzy
dni przed Środą Popielcową.
Zapusty to nasze rodzime określenie karnawału,
a mięsopusty są staropolskim synonimem ostatków.
Żegnając się z mięsem na czas Wielkiego Postu (mięsa
opust) w dawnej Polsce tak hulano i swawolono, że
obcokrajowcy nie mogli pohamować słów zgorszenia.
Jeden z ambasadorów Turcji po powrocie do Stambułu
rozpowiadał, że „w pewnej porze roku chrześcijanie
dostają wariacji i dopiero jakiś proch sypany im potem
w kościołach na głowy leczy z takowej”.
Dopóki tańce były dozwolone tylko od Nowego Roku
do Środy Popielcowej karnawał był jedyną okazją do
spotykania się płci odmiennych. Zawsze jego
rezultatem była pewna liczba oświadczyn i zaręczyn.
W Czechach preludium do ostatków jest już w Tłusty
Czwartek. Panuje przekonanie, że tego dnia człowiek
powinien jeść i pić do syta, aby przez cały rok zachował
zdrowie i siły. Najhuczniejsze zabawy rozpoczynają się
w ostatnią niedzielę karnawału, a kulminacją jest wtorek
poprzedzający Popielec, jednak tego dnia zabawa
kończy się z wybiciem północy.
Na Morawach popularne jest świniobicie, które jest
okazją do spotkania się w gronie rodziny, przyjaciół
i specjalnie zaproszonych gości. Na stołach pojawiają
się wtedy potrawy z wieprzowiny: gotowana karkówka
- vepro-knedlo-zelo, boczek, knedle, a jako dodatek do

nich - kapusta o słodko-kwaśnym smaku.
W Szwajcarii odbywa się wiele ludycznych zabaw.
W Tschaggatta (dolina Lotschental w Wallis) mężczyźni
w owczych lub kozich futrach, przepasani paskami
z krowimi dzwonkami i w maskach na twarzach suną
barwnymi korowodami po dolinie. W Zug odbywa się
parada uliczna „Greth Schell”, której uczestnicy rozdają
obserwatorom cukierki, ciasteczka, kiełbaski i inne
smakołyki. W Lucernie koniec karnawału łączony jest
z pożegnaniem zimy. Przebierańcy przechadzają się
ulicami aż przez kilka dni, a orkiestry wygrywają
skoczną, marszową muzykę. Orkiestry wychodzą na
ulice także w Zurychu, gdzie parady przebierańców
zaplanowane są od 3 do 5 marca.
Ostatki wiejskie
Kipiące radością, wesołe i huczne, choć inne
w swym charakterze, był także ostatki chłopskie.
W zapusty wolno było niemal wszystko, a w każdym
razie dużo więcej niż zazwyczaj.
Jak wszędzie, tak i na wsi, najweselej i najhuczniej
obchodzono ostatni tydzień karnawału i od Tłustego
Czwartku po tzw. „kusy wtorek”. Powiadano, że w ten
„zapuśny” lub „combrowy” czwartek tyle razy należy
próbować boczku i słoniny, ile razy kot ogonem ruszy.
W Tłusty Czwartek nie mogło nigdzie zabraknąć
smażonych na tłuszczu słodkich racuchów, blinów,
„pampuchów” oraz delikatniejszych pączków
i chrustów.
Według Jędrzeja Kitowicza wykwintny pączek godny
najlepszego stołu był „...tak pulchny, tak lekki, że
ścisnąwszy go w ręku, znowu się rozciąga do swej
objętości, a wiatr zdmuchnąłby go z półmiska”.
Pączki jadane na wsi przeciwnie, były solidne,
wielkie, dobrze wypełnione marmoladą lub powidłami
i dość twarde, tak, że można było specjałem tym nabić
niezłego guza i podsinić oko.
Tłusty czwartek był jednak tylko wstępem do
szaleństw ostatnich trzech dni przed Popielcem, kiedy
to we wszystkich domach byli goście i dużo tłustego,
pożywnego jedzenia, żeby każdy mógł najeść się do
syta przed nadchodzącym Wielkim Postem.
W karczmach „drzazgi szły z podłogi” od skocznych
obertasów, szfajerów, mazurów, krakowiaków,
szuraków i innych tańców.
W zapusty w karczmach zbierały się i tańczyły
stateczne gospodynie. Zachęcano je do zabawy
śpiewając:
Kiej ostatki, to ostatki,
cieszcie się dziouchy i matki,
kiej ostatki to ostatki,
niech tańcują wszystkie babki,
kiej ostatki, to ostatki,
niech się trzęsą babskie zadki.
Tłusty Czwartek upływał głównie na jedzeniu i piciu.
We wszystkich domach gotowano dużo obficie
kraszonego jadła, kaszy i kapusty ze skwarkami,
stawiano na stołach słoninę i sadło, a u bogaczy również
mięso i różne kiełbasy.
Tłusty Czwartek był jednak tylko wstępem do
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hucznych zabaw, które odbywały się w ostatnie trzy
dni karnawału. Starano się wtedy przed zbliżającym
się Wielkim Postem najeść do syta dobrych rzeczy,
wytańczyć, wybawić, wyśmiać i wykrzyczeć. Tańczono
więc do upadłego w domach i w karczmach, a na ulice
wsi, miasteczek i przedmieść wychodziły korowody
płatających figle przebierańców.
Przebieranie się i wkładanie masek, czy choćby tylko
czernienie sobie twarzy sadzą, było w ostatki regułą. Na
wsi, która najdłużej zachowywała dawne zwyczaje,
biegały po drogach i przychodziły do domów przebrane
postacie, wśród nich zwierzęce, znane
z wcześniejszych obchodów kolędniczych: koza, turoń,
niedźwiedź i konik, a także bocian i żuraw – zwiastuny
wiosny. Wierzono powszechnie, że wraz z nimi
przychodzi do domów dostatek i urodzaj. Po ulicach
biegali mężczyźni poprzebierani za kobiety, czarne,
rogate diabły i inne cudacznie przyodziane postacie,
zaczepiając przechodniów, porywając ich do tańca,
ściskając i całując, a przy okazji czerniąc im twarze
i ubrania sadzą.
W ostatki chętnie przyjmowano w domach
przebierańców. Wierzono, że ich obecność przyspieszy
nadejście wiosny. Na zdjęciu Diabeł z przeglądu
zespołów kolędniczych w Sierakowicach.
Wszystkich przebierańców zapustnych chętnie
przyjmowano w domach i ugaszczano, i to nie tylko
dlatego, że ich występy były zabawne; wierzono
również w tajemnicze związki między ich obecnością
w domu i obejściu a rychłym nadejściem wiosny
i budzeniem się życia w przyrodzie.
Wszystkie te zwyczaje oznaczały nie tylko
pożegnanie karnawału i wszystkich jego uciech.
Symbolizowały również pożegnanie zimy, zbliżanie się
przedwiośnia, wiosny, zapowiadały odnowę roślin po
zimowym spoczynku i mające się niebawem rozpocząć
prace gospodarskie.
Troskę o pomyślny przebieg tych prac i o urodzaj
wyrażały obrzędowe tańce kobiet. Na Pomorzu był to
taniec lenny, wykonywany przez starszą niewiastę.
Przypasywano jej wiązkę lnu, a ona starała się w tańcu
podskoczyć jak najwyżej. Im wyższy podskok, tym
wyższy miał rosnąć len w danym roku. Kaszubskie
przysłowie mówi: „Chto w zapuste nie tańczy, temu len
nie rosce”.
Innym zwyczajem pielęgnowanym na Pomorzu były
rybackie zeszewiny. Przez kilka dni wiązano wielką
sieć, którą wieszano potem u powały w domu szypra.
Uczestnicy zabawy dobrowolnie do niej wchodzili
i huśtali się raźno, ale trzeba było szybko się z sieci
wyplątać. Kto zostawał w sieci ostatni, stawiał
kompanom beczkę piwa.
Jednym z ostatnich znaków nadchodzącego
Wielkiego Postu był garnek z żurem, we wtorek
o północy wnoszony do karczmy, w której odbywało się
ostatnie, zapustne granie.
Niekiedy wnoszono także śledzia na patyku, rybi
szkielet lub śledzia wyciętego z tektury. Znaczyło to, że
nastał już Wielki Post, a cienki żur i śledź zajmą główne
miejsce w codziennym jadłospisie. Jeśli opornym
zabawowiczom trudno było zaprzestać tańców,
pomagał im w tym Łachmaniarz, który wkraczał do
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karczmy ze śledziem w dłoni i rozpędzał towarzystwo na
cztery wiatry. Czasem Łachmaniarzowi towarzyszył
Diabeł, który za karę raczył ostatnich maruderów
bardzo słonym śledziem, zapowiadającym
wielkopostne ograniczenie jadła. Stąd dziś wtorek
przed Popielcem często nazywamy śledzikiem.
Jednak nawet ci najzagorzalsi tancerze w Środę
Popielcową karnie stawiali się w kościele, sypiąc głowy
popiołem i żałując za grzechy.
Księża gromili te szaleństwa. W XVI w. Grzegorz
z Żarnowca twierdził, że „większy zysk czcimy diabłu
trzy dni rozpustnie mięsopustując, aniżeli Bogu
czterdzieści dni nieochotnie poszcząc”.
Po miastach zwłaszcza i zwłaszcza w pańskich
rezydencjach odbywały się wystawne karnawałowe
uczty i bale. Bywały one swego rodzaju giełdą
małżeńską dla dobrze urodzonych panien, które
tańczyły pod czujnym okiem matek, babek i ciotek
i w ten tylko sposób dobrze wychowane panny mogły
zawierać znajomości i pozyskiwać konkurentów,
spośród których rada rodzinna wybierała najlepiej
skoligaconego i najmajętniejszego.
Skromniejsze wieczorki taneczne, zabawy i bale
urządzali w miastach, w zapusty, dla swej młodzieży
kupcy i rzemieślnicy, a tam „szły wiechcie z butów
i drzazgi z podłogi”.
W „Kiermaszu wieśniackim”, zbiorku
sowizdrzalskim z początku XVII w. pisano:
Mięsopusty, zapusty,
Nie chcą państwo kapusty,
Wolą sarny, jelenie
I żubrowe pieczenie.
Mięsopusty, zapusty,
Nie chcą panie kapusty,
Pięknie za stołem siądą
kuropatwy jeść będą.
A kuropatwy zjadłszy,
Do taneczka powstawszy,
Do tańca małmazują
i tak sobie popijają.
Po śledziku post
Symbolem postu jest śledź, tradycyjnie polska, prosta,
postna potrawa, dostępna dla każdego przez stulecia
prosto z beczki w żydowskiej wiejskiej karczmie
i miejskiej gospodzie. Dzisiaj także trudno śledzia
nazwać specjałem, z tą jednak różnicą, że zarówno
w sklepach jak i w przepisach domowych występuje
w wielu postaciach. Dlatego właśnie ostatni dzień
karnawału nazywany jest „Śledzikiem”.
Ostatki zwane też śledzikiem, zawsze są we wtorek. Po
nim następuje Środa Popielcowa jako ostateczne
potwierdzenie rozpoczęcia Wielkiego Postu.
Na koniec jeszcze tylko przypomnienie, że ostatki
kończą się bezwzględnie we wtorek o północy i, ...że nie
można się natańczyć i najeść na zapas. W każdym
razie, nie próbujmy!
P.K.
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