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73 rocznica wybuchu II wojny światowej

Głos Gminy
W numerze:

„Jeszcze lato nie odeszło, a już jesień bliska”.
Wprawdzie pozostało nam jeszcze kilka dni kalendarzowego
lata, ale czas beztroskich dni wakacyjnych należy do wspomnień. Każdy
na miarę swoich możliwości inaczej organizował i spędzał tą
wyczekiwaną porę roku. Ale są wśród nas ludzie, którzy wykazali wiele
własnej inicjatywy, poświęcili swój czas, aby zorganizować wspólne
spędzanie wolnego wakacyjnego czasu podczas festynów, pikników
rodzinnych. Była to doskonała forma integracji mieszkańców gminy,
a często i spoza gminy, możliwość wzajemnego poznawania się
i doskonałej wspólnej zabawy. Za to składam wszystkim organizatorom
serdeczne podziękowanie.
I choć jeszcze lato, to 3 września zadźwięczał dzwonek szkolny
przypominając, że nowy rok szkolny się zaczął, a razem z nim okres
wytężonej pracy dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Stare
porzekadło ludowe mówi „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie
umiał”. Dlatego będąc młodym „Jasiem” czy też „Marysią” należy
zdobyć jak największy zasób różnorodnej wiedzy, by móc sprawnie
i prawidłowo funkcjonować we współczesnym świecie. Gorąco życzę
wszystkim uczniom, aby szkoła oprócz miejsca obowiązkowej nauki,
była miejscem do którego przychodzicie z przyjemnością. Rodzicom
życzę jak najwięcej radości ze swoich pociech i ich edukacyjnych
postępów, nauczycielom satysfakcji z pracy zawodowej, wytrwałości
w niesieniu przysłowiowego „kaganka oświaty”. Mam też nadzieję,
że nadchodzący czas będzie dla wszystkich czasem pomyślnej
i owocnej współpracy, opierającej się na zaufaniu, szacunku i przyjaźni.

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy

Zapraszamy do biblioteki
w Widzowie.................................
Aktywacja społeczno-zawodowa
w Gminie Kruszyna.....................
Otwarcie siłowni w Jackowie........
Uwaga przedsiębiorcy.................
Dożynki.......................................
Wakacje na sportowo..................
Kurs wędkowania........................
II Turniej Piłki Nożnej....................
Wakacyjny kurs pływania.............
Półkolonie w Jackowie.................
„Cudze chwalicie, swego nie
znacie”........................................
Jubileusz 50-lecie pożycia
małżeńskiego..............................
Rycerze w Widzowie....................
„Na przekór wichrom i burzom
- u nas Słońce”............................
73 rocznica wybuchu II wojny
światowej....................................
Peleton Rajdu Rowerowego
„Doliną Warty” już przyjechał......
Przesławne łowy..........................

4
4
5
5
6
7
7
8
8
9
9
10
12
13
15
16
17

Wydawca:
Urząd Gminy Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna
tel.: 34 320 20 03
fax: 34 320 20 54
www.kruszyna.pl
e-mail: ug@kruszyna.pl

Redaguje kolegium
w składzie:
Redaktor Naczelny:
Małgorzata Wierzbicka
Zastępca Redaktora Naczelnego:
Joanna Zasępa
Redaktorzy:
Aneta Musiał, Grażyna
Wąsikiewicz, Karol Dróżdż,
Tomasz Maj, Mariusz
Dobrakowski, Paweł Klekot,
Justyna Milejska-Cień
Grafika i skład komputerowy:
Piotr Włodarczyk
http://gazeta.kruszyna.pl
e-mail: gazeta@kruszyna.pl

Druk:
Zakład Produkcyjno - Usługowy
DRUKARNIA
ul.Rycerska 19
86-200 Chełmno

lipiec / sierpień 2012

3

Głos Gminy

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI W WIDZOWIE!
„Czytanie rozwija rozum młodzieży,
odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie”
Cyceron
Książki towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat.
Gromadzono je w bibliotekach, czytelniach, prywatnych
zbiorach, księgarniach i antykwariatach. Od początku
pobudzały wyobraźnię kolejnych pokoleń czytelników
i do dziś mogą być najlepszym przyjacielem każdego,
kto poznał sztukę czytania. Nauka w szkole daje jej
podstawy oraz doskonali tę umiejętność.
Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego
w Zespole Szkolnym w Widzowie miała wyjątkowy
charakter, ponieważ pani dyrektor Ewa Kosińska, grono
pedagogiczne, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni
goście uczestniczyli w otwarciu Filii Biblioteki Gminnej,
która zyskała nową siedzibę przy ulicy Żwirki i Wigury
14. Projekt w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
pozwolił wykonać remont na cele kulturalno - społeczne
pomieszczeń w remizie strażackiej. Mogą z nich
korzystać dzieci, młodzież oraz wszyscy mieszkańcy
miejscowości.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała pani Wójt
Jadwiga Zawadzka wspólnie z panią Renatą Włodarek kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie
oraz radnymi wsi Widzów. Ksiądz proboszcz parafii
Nawiedzenia NMP w Widzowie - Zbigniew Jeż poświęcił
nowe pomieszczenia zaadaptowane na potrzeby
biblioteki. Pani Wójt złożyła serdeczne podziękowania
wszystkim osobom zaangażowanym w działania na
rzecz
zmiany warunków lokalowych i dalszego
funkcjonowania biblioteki.
Historia księgozbioru w Widzowie sięga lat 70-tych.
Aktualnie obejmuje on literaturę piękną dla dorosłych,

młodzieży i dzieci oraz literaturę popularno
– naukową. Ponadto w bibliotece znajduje się czytelnia
internetowa oraz stanowiska do korzystania
z księgozbioru podręcznego.
Liczba czytelników stopniowo wzrastała od
początku lat 90-tych. W 2011r. zarejestrowano
188 osób, które wypożyczyły 3472 książki. Obecna
zmiana lokalizacji
wpłynęła na wzrost liczby
czytelników i pani bibliotekarka Urszula Kosmala ma
nadzieję, że sąsiedztwo szkoły pozwoli utrzymać
tendencję wzrostową wśród dzieci i młodzieży. Nowości
wydawnicze ( 74 woluminy za kwotę 1886,36 zł), które
w bieżącym roku pojawiły się na półkach Filii Gminnej
Biblioteki Publicznej, powinny zachęcić do lektury oraz
upowszechnić czytelnictwo wśród mieszkańców
Widzowa i jego okolic.
Warto podkreślić, że do końca sierpnia 2012r.
wypożyczono już 1887 książek, a liczba odwiedzin
wyniosła 686.

Urszula Kosmala, Ewa Łęgowik, Renata Dryjka

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w Gminie Kruszyna
W dniu 8 sierpnia 2012 roku zakończyły się
szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego w
ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa
bezrobotnych w gminie Kruszyna”. Szkolenia odbywały
się w Sali Urzędu Gminy Kruszyna w dniach od 29
czerwca 2012r. do 8 sierpnia 2012r. Odbyło się 10
spotkań grupowych oraz 15 spotkań w ramach
indywidualnych konsultacji. Szkolenie zakończyło 14
osób /11kobiet i 3 mężczyzn /.
W ramach szkolenia odbyły się:
−warsztaty umiejętności psychospołecznych,
−indywidualne poradnictwo psychologiczne,
−indywidualne poradnictwo zawodowe w ramach
którego zostały określone potrzeby szkoleń
zawodowych uczestników projektu.
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Otwarcie siłowni w Jackowie

„W naszej wiejskiej społeczności nie mamy do
dyspozycji kina, teatru, stadionu czy nawet pubu.
Namiastką obiektu użyteczności publicznej
o charakterze kulturalnym jest remiza. Budynek ten
powstał wiele lat temu i nie był przystosowany do funkcji
świetlicy, czy klubu” – powiedział Paweł Łapeta,
prowadzący uroczystość otwarcia siłowni w Jackowie.
W ubiegłym roku w tejże wysłużonej remizie został
przeprowadzony remont instalacji elektrycznej,
pomalowane ściany wewnętrzne oraz wykonany sufit
podwieszany. Dzięki tym pracom zyskaliśmy
pomieszczenie, które należało zagospodarować
z myślą o potrzebach młodzieży. I tak w bieżącym roku
został złożony wniosek w ramach programu wdrażania
lokalnych strategii rozwoju wsi na dofinansowanie
urządzenia siłowni.
Udało się! Dofinansowanie wynosiło 70% wartości

zakupionego sprzętu sportowego. Ogólna wartość
przedsięwzięcia wynosiła 23 500 zł. W naszej świetlicy
w chwili obecnej znajduje się bieżnia, atlas, stół
bilardowy, stoły do tenisa, siatka do siatkówki. Takie
wyposażenie na potrzeby naszej miejscowości
wystarczy. Wielu młodych ludzi z Jackowa będzie
mogło tu poprawić rzeźbę ciała i przyjemnie spędzić
czas z kolegami, koleżankami i przyjaciółmi.
Cieszymy się bardzo z tego dorobku i jesteśmy
dumni, że w Jackowie jako jedynej miejscowości gminy
Kruszyna jest siłownia.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy
Pani Jadwiga Zawadzka, Prezes OSP w Jackowie Pan
Paweł Łapeta oraz Przewodniczący Rady Gminy
Kruszyna Pan Marian Klekot.
Ksiądz proboszcz poświęcił nowy obiekt, by dobrze
służył młodzieży.

M.W.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą,
oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie
upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.
Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie
ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie
pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując
publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.
Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji
o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/),
w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie
http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze
szczególną ostrożnością.
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Dożynki
Żniwa to zbiór roślin uprawianych na nasiona,
głownie zbóż. Żniwa obejmują różne czynności, od
koszenia do składowania. Jest to okres bardzo ciężkiej
pracy. Ciężkiej, ale i radosnej i pełnej nadziei, bo zbiera
się chleb.
Jeszcze przed drugą wojną światową zboże żęto
sierpem. Sąsiedzi pracowali na polach razem,
wspólnie. Szli z sierpami od pola do pola, żęli zboże,
wiązali snopy i stawiali mendle. Jeśli noce były jasne
pracowali do księżyca. Dawniej ludzie pracowali bardzo
ciężko, w „pocie czoła”, byli biedniejsi, żyli dużo
skromniej, ale dla siebie byli bardziej życzliwi, chętniej
sobie wzajemnie pomagali.
Stopniowo zaczęto wprowadzać kosy. Żniwiarzom
zawsze towarzyszył śpiew i radość.
Po zakończeniu żniw, żeńcy robili piękny snop ze
wszystkich zbóż, dekorowali go kwiatami polnymi
i ogrodowymi. Ze śpiewem snop wręczano
gospodarzom. Gospodarz za to częstował wszystkich
świeżym kołaczem, kapustą z grochem a także
kielichem wódki lub wina. Po poczęstunku młodzież
urządzała potańcówkę, na klepisku, na trawniku lub
gdzie popadło. Tańczono przy harmonii, przy
skrzypkach, przy ustnych organkach lub nawet przy
wierzbowej fujarce.
Nie było wtedy dyskotek, ale wesołe, radosne, pełne
życia potańcówki połączone ze śpiewem. Młodzież,
dzieci, starsi i sędziwi byli rozśpiewani. Znali wiele
pieśni, piosenek i przyśpiewek na każdą okazje.
Dziś śpiew kosiarzy i błyskające srebrem kosy
dawno wyparły hałaśliwe kombajny.
Nic nie jest jednak w stanie zagłuszyć radości rolnika
z faktu, że zboże już zżęte, że jest nadzieja na chleb.
W Polsce od 1927 roku snop zboża zastąpiono
wieńcem dożynkowym symbolizującym roczny plon. Od
tego czasu corocznie odbywają się dożynki ogólno
państwowe, powiatowe, gminne czy parafialne.
Współczesne wieńce dożynkowe niejednokrotnie są
niezwykłymi dziełami sztuki ludowych twórców,
mających wiele oryginalnych pomysłów na ich
tworzenie.
Gospodarzami dożynek są przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych.
W tym roku po raz trzynasty z inicjatywy Starosty
Powiatu Częstochowskiego odbyły się dożynki
powiatowe. Tym razem gospodarzem dożynek była
gmina Konopiska.
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Barwny korowód, w którym szli m.in. przedstawiciele
władz samorządowych województwa śląskiego,
powiatu częstochowskiego, lokalnych gmin, a także
poczty sztandarowe samorządów, szkół, Ochotniczych
Straży Pożarnych; reprezentacje Kół Gospodyń
Wiejskich z plonami i dożynkowymi wieńcami, wyruszył
w piękny niedzielny poranek (19 sierpnia) znad zalewu
Pająk w Konopiskach. Korowód, na czele którego
jechały bryczki wiozące gospodarzy XIII Dożynek
Powiatowych: starostę częstochowskiego Andrzeja
Kwapisza i wójta gminy Konopiska Jerzego Sochę,
a także starostów dożynkowych: Małgorzatę Klimas
z Aleksandrii i Tadeusza Cierpiała z Rększowic, dotarł
na stadion „Lotu” Konopiska, gdzie odbywały się główne
uroczystości święta plonów. Najważniejszym ich
elementem była dziękczynna msza święta.
Po nabożeństwie głos zabrali gospodarze
tegorocznych Dożynek Powiatowych, którzy
podziękowali rolnikom za ich trud. Przyjęli od starostów
dożynkowych upieczony z tegorocznego ziarna bochen
chleba i zgodnie z tradycją podzielili się nim
z wszystkimi obecnymi.
Jak co roku na scenie prezentowały się zespoły
folklorystyczne z terenu naszego powiatu. Panie z Kół
Gospodyń Wiejskich były atrakcją nie tylko z powodu
swych umiejętności lokalnych i tanecznych. Ogromnym
uznaniem dożynkowych gości cieszyły się także
przygotowane przez nie smakołyki. W pięknie
udekorowanych namiotach gospodynie serwowały
przeróżne ciasta i ciasteczka, chleb ze smalcem
i kiszonym ogórkiem, sałatki, mięsiwa, a także…
domowej roboty naleweczki.
Gminę Kruszyna reprezentowały panie z Zespołu
Ale!Babki. Wykonały one samodzielnie piękny wieniec,
który budził zainteresowanie i podziw uczestników
imprezy.
Ale!Babki zaprezentowały się także na scenie,
wykonując wiązankę rytmicznych piosenek.
Panie z Zespołu życzliwie przyjmowały gości
odwiedzających nasz namiot, częstując chlebem ze
smalcem.
Piękna pogoda sprzyjała zarówno organizatorom
dożynek, jak i gościom przybyłym na stadion.
Zespołowi Ale!Babki składamy serdeczne
podziękowania za dostojne reprezentowanie naszej
gminy na dożynkach powiatowych.
M.W.
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Wakacje na sportowo
Wakacje to czas odpoczynku od nauki w szkole, ale
nie lenistwa. Wielu uczniów spędza ten czas
podejmując nowe wyzwania i tym samym zdobywając
nowe wiadomości i umiejętności. Miłośnicy zmagań
sportowych i zdrowego stylu życia uczestniczyli
w zawodach czy turniejach sportowych, których nie
brakowało w tym roku. Można było się wykazać między
innymi w turniejach piłki plażowej, piłki nożnej czy

zawodach sprawnościowych przy okazji wielu festynów
organizowanych na terenie gminy Kruszyna. W okresie
wakacji prowadzone były także zajęcia na Orliku
w Kruszynie, gdzie dzieci i młodzież uczestniczyła
między innymi w zajęciach z piłki nożnej, piłki siatkowej,
piłki koszykowej, tenisa ziemnego a kluby sportowe
prowadziły swoje treningi.
K.D.

Kurs wędkowania

Stowarzyszenie Wiejska Rekreacja i Wypoczynek
w Symbiozie z naturą "Gruszka" z siedzibą
w Rzerzęczycach zorganizowało bezpłatny cykl
edukacyjny z zakresu wędkarstwa – „ABC
wędkowania”. Kurs był skierowany do dzieci i młodzieży
w wieku 10-16 lat, z obszaru działania LGD „Razem na
wyżyny”. Z terenu gminy Kruszyna wzięło w nim udział
kilku uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Lgocie Małej. Zajęcia w większości odbywały się
w "Dolinie Dwóch Stawów" w Rzerzęczycach, ale także
na warsztatach wyjazdowych nad rzekę Pilicę i zalew
w Ostrowach nad Okszą. 30 uczestników w sumie
spotkało się kilkanaście razy (raz lub dwa razy
w tygodniu przez dwa miesiące wakacji), a każde
spotkanie trwało po kilka godzin. Wszyscy poznawali
podstawy wędkowania (także wędkowania sportowego
na profesjonalnym sprzęcie), obchodzenia się ze
sprzętem wędkarskim, ale także zdobywali wiedzę
o otaczającej nas przyrodzie, czy wreszcie mieli
możliwość spotkania ciekawych ludzi oraz nawiązać
nowe znajomości w gronie rówieśników. Wędkarstwo
jak się okazuje jest bardzo popularne na terenie naszej
gminy, a nawet nasi mieszkańcy odnoszą w tym sporcie
sukcesy. Przykładem jest tutaj osoba Pana Andrzeja
Boruty z Lgoty Małej, który może się poszczycić tytułem
mistrza Polski w wędkowaniu. Wielu myśli, że

wędkowanie polega na zaczepieniu przynęty na haczyk
i wrzuceniu jej do zbiornika wodnego, ale to nie prawda.
Wędkarz powinien posiadać ogromną wiedzę o życiu
ryb oraz o umiejętnym wykorzystywaniu sprzętu
wędkarskiego (poznawano kilka sposobów
wędkowania). Młodzież wędkowała stosując metodę
"złów i wypuść" tym samym ucząc się poszanowania do
otaczającej nas przyrody. Każdy uczestnik otrzymał na
własność zestaw wędkarski.
Uroczyste zakończenie kursu przewidywane jest na
16 września 2012 roku (niedziela) w "Dolinie Dwóch
Stawów" w Rzerzęczycach, gdzie uczestnicy otrzymają
certyfikaty świadczące o uczestnictwie w projekcie
i będą pasowani na wędkarza. Szczegółowa relacja
z kursu jest umieszczona na stronie
www.sport.kruszyna.pl w zakładce „ABC wędkowania”.

K.D.
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II Turniej Piłki Nożnej 7 osobowej
o Puchar Wójta Gminy Kruszyna
II Turniej Piłki Nożnej 7 osobowej o Puchar Wójta
Gminy Kruszyna rozegrano 5 sierpnia 2012 roku
(niedziela) w Bogusławicach. Uczestnikami turnieju
było 9 drużyn z powiatu częstochowskiego: Kruszyna,
Lgota Mała, Wikłów, Bogusławice, Jacków, Alko-Team,
Czerwoni, Albatros oraz Bogusławice Old. Zawody
otworzyła Wójt Gminy Kruszyna Pani Jadwiga
Zawadzka, a udział w nich wzięło około 90 graczy.
Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
1. Lgota Mała
2. Bogusławice

3. Alko-team
4. Kruszyna
Królem strzelców został zdobywca 8 bramek Łukasz
Śliwakowski z Lgoty Małej, najlepszym bramkarzem
turnieju okazał się Dominik Pośpiech także z Lgoty
Małej.
Zawodnicy otrzymali poczęstunek w postaci
kiełbasek z grilla oraz wody, 3 najlepsze zespoły
otrzymały pamiątkowe puchary i nagrody.
Zdjęcia z turnieju można oglądać na stronie
www.sport.kruszyna.pl.
K.D.

Wakacyjny kurs pływania.
Na zakończenie cyklu spotkań młodzież zapoznała
się z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz
ćwiczyła akcję resuscytacyjną na przygotowanych do
tego celu fantomach.
Wszystkie zajęcia bezpłatnie zorganizował
i poprowadził wykwalifikowany instruktor pływania,
animator sportu i nauczyciel wychowania fizycznego
– Marek Smoliński, przy współpracy z Prezesem
Zarządu OSP Łęg dh Piotrem Piechowiczem,
nauczycielami Aleksandrą Kołaczkowską i Izabelą
Możejko oraz koordynatorem sportu gminy Kruszyna
Karolem Dróżdżem.

W sierpniu kilkunastoosobowa grupa młodzieży
z terenu Gminy Kruszyna uczestniczyła w kursie
pływania zorganizowanym na zalewie w Zakrzówku
Szlacheckim. W ramach kursu odbyły się cztery
kilkugodzinne spotkania oraz dwudniowy wyjazd,
podczas którego uczestnicy spędzili noc pod
namiotami. W czasie lekcji pływania młodzież uczyła się
i doskonaliła pływanie dwoma stylami pływackimi
– grzbietowym i kraulem.
Szczególne podziękowania należą się
Powiatowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu
Ratunkowemu w Radomsku, które udostępniło swoją
bazę rekreacyjno – wypoczynkową na zalewie
w Zakrzówku Szlacheckim, a będący jego członkami
ratownicy przez cały czas czuwali nad
bezpieczeństwem uczestników.
Relacje z poszczególnych dni kursu oraz zdjęcia
dostępne są na stronie internetowej
www.sport.kruszyna.pl.
K.D.
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Półkolonie w Jackowie
W ostatnim tygodniu sierpnia, w Szkole
Podstawowej w Jackowie odbyły się półkolonie dla
dzieci, organizowane przed Związek Młodzieży
Wiejskiej i KRUS. Zajęcia odbywały się codziennie, po
sześć godzin. Naszym celem było przede wszystkim
ciekawe zagospodarowanie czasu dzieciom w czasie
wakacji.

Prowadziliśmy głównie zajęcia sportowe
i prozdrowotne. Rozmawialiśmy również

o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, oraz w czasie
prac rolniczych. Nie obyło się oczywiście bez zajęć
artystycznych. Dzieci miały okazję zaprezentować
swoje talenty podczas wycieczki do Olsztyna koło
Częstochowy. Staraliśmy się jak najlepiej wykorzystać
ten czas, planując na każdy dzień inne, ciekawe zajęcia.
„Balonowe szaleństwo”, „Wesoły cyrk”, czy „Dzień
detektywa”, to tylko część zajęć, jakie były realizowane.
Zorganizowany był również wyjazd do Parku Wodnego,
gdzie koloniści mogli się zrelaksować i skorzystać
z różnego rodzaju atrakcji.
Podczas półkolonii, dzieci miały zapewnione
wyżywienie, na które składało się drugie śniadanie
i obiad. Na zakończenie każdy uczestnik dostał
wyprawkę szkolną. Wszystko, co znajdowało się
w odblaskowym woreczku na pewno przyda się
w czasie roku szkolnego.
Półkolonie dla dzieci z terenów wiejskich, to świetna
inicjatywa, dzięki której dzieci mogą oderwać się od dnia
codziennego, a rodzice spokojnie zająć się pracą
w swoich gospodarstwach. Uśmiechnięte twarze
dzieciaków są najlepszą opinią i dowodem na to, że
warto coś takiego organizować. Mamy nadzieję, że za
rok również uda nam się tak miło spędzić czas.
Nadia Łamek

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
zimportowane zostały maszyny startowe i koniowóz.
Przez wojny stadnina musiała zawieszać swoją
działalność. Jednak dziś konie wciąż odnoszą sukcesy,
zwłaszcza klacz Dżamajka, Dixieland i Scyris. Ogólnie
konie widzowskie otrzymały tytuły Konia Roku aż
sześciokrotnie. To zaskakujące, że nasza miejscowość
odnosi takie sukcesy, a nie jest to doceniane. Może
warto zainteresować się historią i zauważyć to, co jest
blisko nas?

Dnia 27 czerwca druga klasa Szkoły Podstawowej
w Widzowie wyruszyła na wycieczkę do stadniny koni.
Dzieci oglądały puchary, zwiedzały budynki stadniny,
boksy koni i padoki. Każdy dobrze wie z czego słynie
Widzów, jednak mało kto postanawia odwiedzić to
miejsce kojarzone głównie z książętami Lubomirskimi:
Stefanem, Władysławem i Stanisławem. Pierwsze
konie sprowadzono tutaj w wieku XIX z Anglii, które
początkowo biegały na torze w Pławnie. Wkrótce
Renata Pruciak
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Rycerze w Widzowie
W niedzielę 26 sierpnia na placu zabaw w Widzowie
odbył się IV Piknik Rodzinny połączony ze
średniowiecznym turniejem rycerskim. Piknik rozpoczął
się o godz. 15.00 wystawą zdjęć z poprzednich imprez.
Podczas wystawy wiele osób mogło cofnąć się kilka lat
wstecz, odnaleźć siebie na fotografiach oraz
przypomnieć sobie atrakcje poprzednich festynów.
Jednak największe atrakcje rozpoczęły się od godz.
16.00, gdy na plac wkroczyli rycerze z grupy Eventów
Historycznych „Sarmata” z Sandomierza. Rycerze
przygotowali specjalne stanowiska konkursowe dla
wszystkich uczestników pikniku. I tak wszyscy chętni
mieli okazję do oddania strzału z łuku do rycerza, rzutu
włócznią do celu, rzutu średniowiecznym nożem do
tarczy, czy próby cięcia mieczem. Dodatkową atrakcją
był pokaz strzelania z kuszy, który ze względów
bezpieczeństwa wykonywali członkowie grupy

rycerskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się, tzw.
„rycerska przebieralnia”, gdzie uczestnicy mogli
przymierzyć zbroje oraz inne ubiory rycerskie z tamtego
okresu oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Po
zakończeniu konkursów rycerskich rycerze ubrani już
w pełne zbroje rozpoczęli „turniej róż”, czyli
odwzorowanie (z przymrużeniem oka)
średniowiecznego turnieju rycerskiego. I tak mogliśmy
podziwiać pojedynek o względy niewiasty, gdzie
rycerze wybierali spośród gości niewiasty o względy
których walczyli. Za każdy wygrany pojedynek rycerz
wręczał swojej wybrance różę, a zwycięzca turnieju
ofiarował bukiet róż. Każdy pojedynek okraszony był
niezłą dawką humoru, tak aby i pozostali uczestnicy
pikniku mogli się świetnie bawić.
Po zakończonym „turnieju róż” przebywający na
biesiadzie inkwizytor wyłowił spośród rozbawionych
gości niewiastę, którą oskarżono o czary. Czarownica
została zakuta w dyby i natychmiast rozpoczęto proces,
w którym inkwizytor starał się przekonać gości o jej
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winie. Oczywiście w mig znalazł się obrońca, który
skrzyżował ostrza z inkwizytorem w obronie czarownicy
i tak mogliśmy podziwiać kolejny pojedynek rycerski.
Po zakończeniu „turnieju róż” rycerze rozpoczęli
turniej zabaw plebejskich przeznaczony dla
najmłodszych uczestników pikniku. Pierwszą
konkurencją były wyścigi w nartach 3 osobowych, czyli
tzw. nauka maszerowania w szyku. Kolejną
konkurencją były, tzw. chłopskie wyścigi gdzie trójka
zawodników zakładała specjalne hajdawery (spodnie)
przeznaczone dla 3 osób i musiała przebiec określony
dystans. Z turnieju zabaw plebejskich uczestnicy na
pewno długo zapamiętają jeszcze przeciąganie liny
oraz zabawę „kołek kręciołek”. Na zakończenie
występu rycerze wykonali pokaz artyleryjski, gdzie
uczestnicy mogli podziwiać w boju średniowieczną
armatę, oglądać jej załadowanie oraz pod okiem
doświadczonego artylerzysty oddać z niej strzał.
Po zakończeniu występu rycerzy swój koncert na
scenie dał nasz lokalny zespół muzyczny „Stróże
Europy”, który został bardzo gorąco przyjęty przez
publiczność. Po zakończeniu koncertu odbyło się
losowanie cennych nagród głównych loterii fantowej,
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odpalanie lampionów szczęścia, a o godzinie 22.00
wszyscy mogliśmy podziwiać pokaz pirotechniczny.
Cały piknik zakończył się ogniskiem i dyskoteką dla
najbardziej wytrwałych.
Korzystając z okazji w imieniu radnych oraz rady
sołeckiej miejscowości Widzów chciałbym
podziękować wszystkim, którzy włączyli się do pomocy
w organizacji pikniku. Dziękuję sponsorom, za wsparcie
naszej imprezy, dziękuję tym wszystkim którzy włączyli
się do pomocy przy przygotowaniu sceny, ustawieniu
namiotów, ławek i stołów, upieczeniu ciast, roznoszeniu
ulotek sponsorów, sprzedaży losów loterii fantowej,

sprzedaży pozostałych artykułów spożywczych, oraz
wszystkim uczestnikom, którzy zechcieli się bawić na
naszym pikniku. Na szczególne podziękowania
zasługuje nasz mistrz mikrofonu – Zdzisław Łapeta,
który corocznie bezinteresownie wypożycza sprzęt
nagłaśniający i jest naszym niezastąpionym
konferansjerem. Dziękuję w tym miejscu zespołowi
„Stróże Europy” w składzie: Ewa Stróż, Janusz Stróż,
Mariusz Piasecki i Zdzisław Łapeta za wspaniały
koncert. Patrząc na udaną zabawę jaka miała miejsce
podczas imprezy uchylę rąbek tajemnicy i powiem, że
na kolejny piknik planujemy moc nowych atrakcji.
Mariusz Dobrakowski

„Na przekór wichrom i burzom – u nas Słońce!”
W niedzielę 5 sierpnia br. w Teklinowie odbył się
„Piknik Rodzinny” organizowany przez Stowarzyszenie
Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki
Szczepockie. Podobnie jak w latach minionych było to
wielkie wydarzenie, a zarazem wyzwanie dla
mieszkańców naszej miejscowości. Poprzedzony był
on wieloma przygotowaniami technicznymi
i organizacyjnymi.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 14 meczem piłki
nożnej pomiędzy lokalną drużyną młodzieżową, która
długo i solidnie trenowała na kilka dni przed rywalizacją,
a zespołem dorosłych. Pełna emocji, trwająca 60 minut
gra pod okiem kapitana „Rakowa” Częstochowa Pana
Pawła Kowalczyka, tym razem w roli arbitra, zakończyła
się zwycięstwem tych drugich 6:4 (do przerwy 2:1).
Wynik może być nieco mylący, gdyż młodzi gracze
włożyli w ten pojedynek dużo sił i grali z pełnym
zaangażowaniem.
Równolegle w czasie trwania spotkania rozpoczęła
swą działalność loteria fantowa oraz kawiarenka i grill.
Serwowane były pyszne ciasta z domowego wypieku
mieszkanek Teklinowa oraz wyśmienite pieczone
kiełbaski i kaszanka.
Nie zabrakło też gier i konkursów dla dzieci
i dorosłych, które poprowadzili Pani Magdalena
Chrząstek i Pan Karol Dróżdż. Atrakcją były szaleństwa
na trampolinie i makijaż buź dziecięcych. Nowością było
natomiast malowanie na sztalugach. Temat prac
brzmiał: „Wakacje”. Dzieci mogły poczuć się jak
prawdziwi artyści-malarze w plenerze. Uważny
obserwator zauważył, że entuzjazm udzielił się również
niektórym dorosłym.
Szczególnego charakteru naszemu świętu dodała
obecność
Wójt Gminy Kruszyna, Pani Jadwigi
Zawadzkiej, która wzięła udział w losowaniu nagród
specjalnych z loterii fantowej. Ponadto zaprosiła
wszystkich obecnych na uroczyste otwarcie świetlicy
wiejskiej w Teklinowie, które ma nastąpić w najbliższym
czasie.

Wczesnym wieczorem prowadzący piknik oddali
mikrofony w ręce młodych artystów z naszej
miejscowości, którzy mogli zaprezentować przed
szeroką publicznością swoje umiejętności wokalnoinstrumentalne. W mini recitalach wystąpili: Katarzyna
Dróżdż, Julia i Żaklina Dudek oraz Dariusz Lampa.
Po występach, przy zachodzie Słońca , rozpoczęła
się zabawa taneczna, trwająca do późnych godzin
nocnych.
Mimo niekorzystnych prognoz pogoda dopisała,
a dzięki temu i frekwencja. Łaskawe niebo oszczędziło
nam swoich fajerwerków, natomiast nie zabrakło
„fajerwerków” śmiechu i ogólnej radości.
Z opinii gości wynika, że na piknikach w Teklinowie
panuje wyjątkowy klimat i ciepła, rodzinna atmosfera. To
bardzo cieszy i daje ogromną satysfakcję wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowania takich
imprez. Pomyśleć, że do niedawna nie dysponowaliśmy
nawet odpowiednim miejscem do takich celów.
Mogliśmy o tym tylko pomarzyć. A jednak… marzenia
się spełniają.
Serdecznie zapraszamy do udziału w następnych
festynach. DO ZOBACZENIA !!!
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73 rocznica wybuchu II wojny światowej
4 września 2012r. o godz. 18:00 w 73 rocznicę
„krwawego poniedziałku” w Widzowie odbyła się
uroczystość religijno – patriotyczna.
Rozpoczęła się mszą św. w miejscowym Kościele
Nawiedzenia N.M.P. Mszę odprawiono w intencji ofiar
z 4 września 1939 roku. Po uroczystej mszy nastąpił
przemarsz uczestników pod pomnik upamiętniający 12
zamordowanych przez Niemców mieszkańców
Widzowa.
Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu. Pod
pomnikiem zgromadzili się Pani Wójt Jadwiga
Zawadzka, radni gminy, nauczyciele, uczniowie
i mieszkańcy gminy.

Pani Wójt przypomniała historię tamtych tragicznych
dni i zaapelowała do młodego pokolenia, by pamiętali
o tych wydarzeniach. Następnie rozpoczęła się część
artystyczna. Uczniowie i absolwenci Zespołu
Szkolnego w Widzowie przygotowali widowisko
artystyczne, tematem którego była bestialska
egzekucja bezbronnych mieszkańców. Wiersze
i piosenki wywołały wśród zebranych ogromne
wzruszenie. W czasie trwania przedstawienia
odczytano imiona i nazwiska pomordowanych.
W hołdzie poległym zapalono znicze, złożono kwiaty
pod pomnikiem. Była to wzruszająca i podniosła
uroczystość.
A.K.

W niedzielę 2 września obchodziliśmy 73 rocznicę
wybuchu II wojny światowej, która pozostawiła po sobie
rany do dziś niezagojone. Nadal nie wiemy, gdzie
zostały pochowane ciała sześciu milionów Polaków,
którzy ginęli na wszystkich frontach wojny czy
w obozach zagłady.
W czasie wojny ginęli wszyscy: dzieci, starsi,
wojskowi, cywile, prości i uczeni. Wojna dotknęła
wszystkich Polaków. Nie oszczędziła również
mieszkańców Kruszyny i okolic.
W poniedziałek 2 września 1939 roku hitlerowcy
dokonali egzekucji na bezbronnej ludności Kruszyny.
Pod murem miejscowego cmentarza rozstrzelano 40
osób. Pretekstem było zastrzelenie żołnierza
niemieckiego, o które niesłusznie posądzono Polaków.
Mord bezbronnej ludności cywilnej objął swym
zasięgiem również mieszkańców Bab, Jackowa
i Widzowa.
Śmierć tych ludzi nie była potrzebna!!!
Dlatego nie możemy nigdy zapomnieć o tych krwawych
wydarzeniach, a naszym obowiązkiem jest oddanie
hołdu wszystkim poległym.
Obchody 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej
rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele
parafialnym św. Macieja w Kruszynie, którą odprawił
ks. proboszcz Dariusz Con. Zebranych gości powitał płk
Maciej Lechowicz. Nabożeństwo miało niezwykle
podniosły charakter. Uczestniczyły w nim poczty
sztandarowe jednostek ochotniczych straży pożarnych,
poczty Zespołu Szkolnego w Kruszynie oraz poczet
sztandarowy Związku Harcerstwa Polskiego.
Pochylone barwne sztandary podczas ofiarowania
i dostojne brzmienie pieśni w wykonaniu orkiestry dętej
pod kierownictwem pana Andrzeja Powroźnika dawały
niepowtarzalny, podniosły nastrój uroczystości.
Po mszy nastąpił przemarsz pod Pomnik Pamięci
Narodowej.
Oprócz władz samorządowych uroczystość

uświetnili swą obecnością między innymi
przedstawiciele Starostwa Częstochowskiego,
Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny, kombatanci, radni
gminy Kruszyna, druhowie Ochotniczych Straży
Pożarnych, harcerze, dyrektorzy, nauczyciele,
uczniowie oraz licznie przybyli mieszkańcy naszej
gminy.
Tę część uroczystości rozpoczęła Pani Wójt
Jadwiga Zawadzka, wygłaszając swoje przemówienie,
w którym wielokrotnie podkreślała, że wojna jest złem,
niosącym śmierć niewinnych ludzi. Toteż my,
współcześni, powinniśmy przeciwdziałać wszelkim
przejawom zła na świecie.
Po tych słowach odbył się, przy dźwiękach werbli,
apel poległych, po którym poszczególne delegacje
złożyły kwiaty pod pomnikiem . Dowodem pamięci było
również zapalenie symbolicznych zniczy.
Kolejnym punktem uroczystości był montaż słowno
-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolnego
w Kruszynie. Wspomnienie najważniejszych wydarzeń
wojennych, recytacja utworów poetyckich oraz piękne
piosenki wywołały łzy wzruszenia w oczach niejednego
uczestnika. Szczególnie głęboko przeżyli to
kombatanci, którzy byli uczestnikami i świadkami tych
wydarzeń.
Dramat II wojny światowej nie jest tylko
doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale
i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Pamiętać o nich
będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, który
zapomni o swej przeszłości, skazany jest na bolesne
doznania.
Niech na zawsze w pamięci naszego narodu
pozostaną imiona tych, którzy życie oddali dla ojczyzny.
To dzięki nim możemy żyć teraz w wolnej ojczyźnie.
Niech ich niezłomna i bohaterska postawa będzie dla
nas drogowskazem w nauce, pracy i służbie dla
Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom!!!
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Witaj szkoło!

„Przyjaźnie i wesoło żegnamy rzekę, las. Ach, witaj,
witaj szkoło! Już czas do pracy, czas…!” Tak jest,
wakacje się już skończyły. Dla jednych osób jest to
bardzo miła wiadomość, dla innych smutna.
W dniu 3 września 2012r. w szkołach całej Polski
zadzwonił pierwszy dzwonek, symbolizujący
rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2012/2013. Nie
ominęło to również szkół oraz przedszkoli z terenu
gminy Kruszyna. Na lekcje po wakacjach wróciło 274
uczniów szkół podstawowych i 167 gimnazjalistów,
natomiast przedszkola wraz z oddziałami
przedszkolnymi otworzyły swoje podwoje dla 130
przedszkolaków.
Inaugurację roku szkolnego poprzedziły msze
święte. Uczniowie i nauczyciele przyjęli

błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się rok
nauki i pracy.
Następnie odbyły się uroczyste akademie, w których
uczniowie oprócz wierszy i piosenek, związanych
z końcem wakacji, a także rozpoczęciem roku
szkolnego, przypomnieli, że 1 września 1939r. w Polsce
dzieci nie rozpoczęły nauki w szkole, ponieważ
wybuchła II wojna światowa.
Po zakończonych inscenizacjach uczniowie
Zespołu Szkolnego w Kruszynie, Zespołu Szkolnego
w Widzowie, Szkoły Podstawowej w Jackowie, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej, wraz ze
swoimi wychowawcami, pełni zapału do pracy rozeszli
się do swoich klas.

Aneta Musiał

Peleton Rajdu Rowerowego „Doliną Warty” już przejechał....
Po raz szósty już miłośnicy przejażdżek rowerowych
mieli okazję uczestniczyć w Rajdzie Rowerowym
"Doliną Warty" zorganizowanego przez Fundację
"Szerokie Horyzonty" i OSP Jacków.
W dniu 15 lipca 2012 r jak zawsze na Placu Targowym
w Kruszynie zgromadziło sie prawie stu uczestników
Rajdu. Wśród nich były zarówno dorośli jak i dzieci,
osoby z terenu gminy Kruszyna, gmin ościennych
i kilkunastoosobowa grupa rowerowa z Częstochowy.
Na miejscu zbiórki każdy otrzymał folder z opisami tras
rowerowych na ternie gminy Kruszyna i Mykanów,
pamiątkową plakietkę, butelkę wody i po omówieniu
trasy przejazdu wyruszyliśmy w drogę liczącą ok 27 km.
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Przewodnikiem Rajdu tradycyjnie był Sławomir Pruciak.
W Kruszynie przejechaliśmy odcinek ścieżki rowerowej
wybudowanej w ramach „Szlaku Reszków”, która
przebiega pomiędzy terenem parku pałacowego
i starym, spalonym młynem w kierunku Kolonii Huby.
Następnie udaliśmy się przez Baby i dalej drogą
wiodącą przy lesie do Lgoty Małej. Przejechaliśmy
przez całą wieś i skierowaliśmy się duktem leśnym na
Lasy Pławińskie, gdzie po przekroczeniu linii kolejowej
w miejscowości Borki był czas na dłuższy odpoczynek
i wykonanie pamiatkowych fotografii. Dalsza trasa
Rajdu wiodła przez Widzówek w kierunku Widzowa. Po
drodze mijaliśmy stawy rybne w Widzówku, malowniczo
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położony przysiółek Saternus, skąd piękna aleja
obsadzona starymi drzewami zaprowadziła nas do
Widzowa. Przy wjeżdzie do wsi mogliśmy zobaczyć
konie pasące się na łakach należące do stadniny
w Widzowie,dalej już zabudowania stadniny, Kościół
pw. NMP, pomnik Żwirki i Wigury. Ostatnim etapem
naszej wycieczki był dojazd do Jackowa, gdzie
udaliśmy się drogą przez Pustkowie Jackowskie.
Na mecie rajdu zorganizowanej na placu OSP Jacków
na rowerzystów czekał ciepły posiłek, do wyboru była
kiełbaska z grilla bądź grochówka serwowana prosto
z kuchni polowej. Na koniec tradycyjnie nastąpiło
losowanie nagród ( akcesoria rowerowe, albumy
fotograficzne) w tym nagrody głównej – roweru
turystycznego ufundowanego przez OR ARiMR
w Częstochowie, który wręczył osobiście Dyrektor
Stanisław Gmitruk. Głos zabrała również wójt Gminy
Jadwiga Zawadzka, która wyraziła swoje zadowolenie,
iż dzięki takim imprezom i dużej liczbie osób spoza
terenu gminy uczestniczacych w rajdach Gmina
Kruszyna zyskuje pozytywny wizerunek i staje się
bardziej znana.
W tym miejscu należą się podziękowania dla osób za
ogromny wkład pracy w organizację VI Rajdu
Rowerowego "Doliną Warty", a są to: Magdalena

Ogrodowczyk za zaprojektowanie kolejnej plakietki,
Łukasz Wierzba za piękne fotografie, Roman
Kołaczkowski, Kamil Szymczak, Paweł Perliński,
Przemysław Peszke, za czuwanie nad bezpiecznym
przejazdem całej trasy, Paweł Łapeta
wraz z ekipą OSP Jacków za zorganizowanie mety
Rajdu, oraz asysty wozu strazackiego na całej trasie
rajdu, Karol Porada, Kazimierz Musiał, Zbigniew Gała,
Biblioteka Publiczna w Kruszynie za przyjmowanie
zapisów na Rajd.
Następnie dziękujemy również tym, którzy obdarowali
nas upominkami do rozlosowania wśród uczestników,
są to: Dyrektor OR ARiMR w Częstochowie Stanisław
Gmitruk (rower), Adam Wochal ( wycieczka do Wisły),
Stowarzyszenie "Bractwo Kużnic" (mapy turystyczne),
Starostwo Powiatowe w Częstochowie (albumy
fotograficzne, mapy i inne gadżety), Stowarzyszenie
"Razem na wyżyny" ( albumy fotograficzne, zgniatarki
do butelek).
Na koniec słowa podziękowania powinny trafić do Was
drodzy rowerzyści, że tak licznie uczestniczycie
w naszych przejażdżkach (niektórzy od sześciu już lat),
to utwierdza w przekonaniu, że cieszą Was te wyprawy,
więc DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!
Halina Pruciak

Przesławne łowy
Zmierzchać poczęło i łowy miały się ku końcowi. Róg
łowczego ozwał się raz i drugi, zapóźnionych
myśliwców z kniei zwołując. Kasper Denhoff, młody
dworzanin Króla Jegomości, znacznie odbiegł od
swoich towarzyszów a i pacholika pozostawił gdzieś
w tyle. Zasadził się na grobli, przez leśne bagniska
wiodącej. W dobrym miejscu. Ruszony z matecznika
zwierz tędy jeno uchodzić mógł, nie chcąc w bagnie
tonąć. Z oszczepem w dłoni, przystanął pod drzewem
czy też krzewem olbrzymim. Podobnych mu, choć nie
tak dorodnych, wiele tu rosło. Podziwiał tedy pokrój jego
rozłożysty, rozwidlający się od samej ziemi pień, korą
w białe cętki pokryty, dziwował się liściom kształtnym
i jagodom drobnym, na nim rosnącym. Jedne
czerwonawe zaledwie, inne czarne, widać dojrzałe już.
Czując pragnienie, zerwał kilka najciemniejszych
kuleczek. Rozgryzł jedną, zaraz jednak splunął
z niesmakiem. Jagoda gorzka była i o smaku tak
podłym, że nie sposób ją przełknąć.
Drgnął nagle, bo o kilka zaledwie kroków,
bezgłośnie, z zarośli wynurzył się potężny dzik. Odyniec
znieruchomiał i ze złością przyglądał się myśliwemu.
Racice rozstawił szeroko, łeb ku ziemi opuścił. Małe, złe
oczka błyskały spośród brunatnej szczeciny, białe

szablice lśniły groźnie. Wiedział, że człek w lesie
natrętem jeno jest, więc ani myślał pola mu ustąpić.
Myśliwy tez na takie spotkanie czekał. Bez namysłu, ku
zwierzowi skoczył i z całej siły cios zadał. Oszczep wbił
się w potężne cielsko ale drzewce prysnęło jak patyk
lichy. Rozjuszony zwierz, walcząc teraz o życie, rzucił
się na niefortunnego myśliwca. Ten jeszcze zza pasa
krucicy dobył i wprost w błyszczące ślepia ognia dał.
Kula wszak niewielką szkodę potężnemu zwierzowi
uczynić mogła. Zwolniła tylko jego szarżę na tyle, że
myśliwy, z gołą już ręką zostawszy, na najbliższą gałąź
salwować się zdążył. Tego samego drzewa, pod którym
myśliwskiej przygody długo wyczekiwał i którego to
jagodami przed chwilą pogardził. Ani myślał, że
łowiecka fortuna, w jednej chwili w sromotną opresję
przemienić się może.
Zbyt śpiesznie ratunku na na drzewie szukał. Ranny
i ogłuszony wystrzałem odyniec zaraz z grobli ustąpił
i posoką brocząc, w mokradła uszedł. Na huk wystrzału,
ryk zwierza a może i krzyk myśliwca – zaraz panu
swemu w sukurs pośpieszył wierny Wrzeszczek,
nieopodal wierzchowców strzegący. Nie tylko konia
przywiódł ale i nowy oszczep podał. Sam zaś z napiętą
kuszą, za rozjuszoną bestią się rozglądał.
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Kasper zaraz konia dosiadł, wyrwał oszczep giermkowi
i popędził śladem rannego zwierza. Wrzeszczek ledwie
za nim nadążał. Na grobli, potem jeszcze na leśnej
dukcie widać było znaczone posoką ślady dzika. Trop
jednak rychło urwał się, gdy zwierz w gęstą krzewinę
zboczył. W gęstniejącym mroku, poniechali więc
pewnej - jak się wydawało- zdobyczy.
Zatrzymali się, pilnie nasłuchując. Daleko widać
odbiegli od łowieckiej kompanii. Ucichło granie ogarów
i nawet róg łowczego odzywać się przestał. Cisza
śródleśna aż w uszach dzwoniła Znać, że łowy już
zakończono.
Kruszyna cię panie uratowała - zagadał
Wrzeszczek. Boć tak się drzewo to zwie, które pomocy
w potrzebie nagłej nie poskąpiło. Miano jego od nazwy
wsi pobliskiej się wywodzi, jako że w kruszyńskich
lasach nad podziw licznie rośnie ono...
Nagle, gdzieś blisko, na wyciągnięcie ręki prawie, dało
się słyszeć stąpanie ciężkie, jakby rajtarskich butów. Za
każdym krokiem trzaskał łamiący się pod stopą chrust.
A że dość jeszcze widno było, ujrzeli między drzewami
coś, co trochę przypominało człowieczka mizernej
postury ale na koźlich, o dziwo, nogach. Dziwadło
szparko pomykało pomiędzy drzewami. Zły grymas
i
wyliniałą, capią bródkę zdziwionym myśliwcom
pokazując, zanim jego kudłata baranica całkiem nie
zginęła w gęstwinie.
Wrzeszczek znak krzyża w powietrzu uczynił
i i splunął nieznacznie przez ramię.
- Jedźmy już panie! Zwierza po nocy i tak nie najdziemy
a nadchodząca noc licho leśne zbudziła. Dziękujmy
tedy Bogu, że szczęśliwie z jednej opresji wybawił, bo
nocą w puszczy, łacno i gorszej biedy napytać możemy.
Kasper skinął głową na zgodę.
Zdziwił się
Wrzeszczek, że pan tak łatwo ustąpił. Ten zaś sam nie
wiedział, co bardziej do powrotu nagliło. Ekscytacja od
chybionych łowów idąca, strach przed leśnymi zwidami,
czy też gładkie liczko i kibić sposobna panny
Aleksandry. Bo wspomnienie młódki, spotkanej rankiem
we dworze, jakoś nagle go naszło.
Zawrócili więc, a gdy dotarli do pierwszej
znaczniejszej drogi, puścili wodze luzem. Konie same
ku stajniom niosły. Nie przynaglali ich, a Wrzeszczek,
swoim zwyczajem, znów prawić począł.
- Lasy to przeogromne, zwierza wszelkiego pełne. Ale
po bagnach i mokradłach licho niedobre przebywa.
Rokitą go zowią tutejsi, bo najczęściej po wierzbowych
dziuplach albo zaroślach rokicinowych pomieszkuje.
Podróżnych ognikami błędnymi w bagna wabi, drogi
plącze, w błocku utapla a bywa, że i kark skręci
poniektóremu. Podpitego, to i w kałuży lada jakiej utopić
może. Lepiej mu zejść z drogi i na próżno nie
przyzywać, zwłaszcza po nocy, kiedy moc jego
największą jest.
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-Jego to w lesie słychać a potem i widać było? zaciekawił się Kasper.
-Ani chybi że jego – potwierdził przejęty Wrzeszczek.
Swoim zwyczajem obchodzić nas począł dokoła, aby
omamić i drogę zmylić. Bo człek omamiony i w sam
środek bagna bez zastanowienia leźć może. Miejscowi
mają i na to sposób. Trzeba tedy spokojnie usiąść,
przytulić się do matki-ziemi na dwa, trzy pacierze.
Wtedy zła moc mija i zagubiony człek nagłego olśnienia
doznawszy, drogę właściwą od razu znajduje. Znam ja
ci panie te zbytki jego. Z tych to okolic wywodzę się.
Rodzina moja z dawien dawna pobliską Zdrową
trzyma...
Przerwał Wrzeszczek a i las skończył się jak nożem
uciął. Przed jeźdźcami obszar pól niemały teraz
rozpościerał się. Dalej nieco w dolince, dwór się dał
widzieć niewielki. Na podjeździe konie myśliwców już
stały rozkulbaczone i wozy, z których pokot
zdejmowano jeszcze. Wieczerzę widać dla myśliwych
szykowano bo hen, daleko smakowite wonie się niosły,
głód w trzewiach potęgując. Wokół zabudowania
folwarczne i wioska nieduża. Z drewnianego kościółka
dzwonienie na wieczorną modlitwę słychać było, a i we
wsi dymy z kominów o wieczerzy zdały się
przypominać, W folwarku stado gęsi krzyk głośny robiło,
porykiwało bydło, które pastuchy do obór właśnie
zapędzali.
- A oto i Kruszyna. Crauschin. Z kruszyny chleba
uronionej z bożej ręki swój początek wzięła. Dziś to
Koniecpolskich dziedzina. Na wiano Aleksandry, pana
hetmanowej siostry wyznaczona od dawna. Cztery
jeszcze, podobnych temu folwarków jej przynależy, lasy
przepastne, któreśmy tyle co opuścili, stawy rybne...
- paplał bez znużenia Wrzeszczek.
Kasper wcale go jednak nie słuchał. Znużony
wrażeniami łowów dzisiejszych, o odpoczynku
i wywczasie jeno przemyśliwał. Tu dla odetchnienia na
dłużej stanę - postanowił. Wnet do kompanii łowców
dołączył, a raz i drugi poczuwszy bigosu lubą woń,
w bliskości ognia wygodnie usiadł. Kuchmistrz
-kuternoga warzył potrawę z taką rewerencją, jakby nie
warzywo a predestynacją całej Kruszyny w swym kotle
gotował. Wykrzywiona twarz kuchcika, zdobna bródką
koziej podobną, wydała się Kacprowi znajoma. Toć to
ten sam cudak co w leśnych ostępach mamił dopiero co
- skojarzył. Prędko jednak myśl gdzie indziej obrócił, bo
oto gromada niewiast nadeszła a między nimi i panna
Aleksandra się znajdowała.
Tak to powiadają o tych łowach przesławnych, co to
na stulecia nowe fatum okolicy całej zgotowały. Bo
Kacper na zawsze w Kruszynie już ostał. Gładkością
i posagiem panny Aleksandry zwabiony – jak głosili
jedni, albo też, jak inni mawiali - przez licho leśne nie
wiedzieć po co przyniesiony.
Bogusław Mielczarek
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Szczęśliwi rodzice….

