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Cykl: Pytanie do…

Raz w roku na Górze 
Witosławskiej!

W kolejnych numerach miesięcz-
nika Akson, w cyklu Pytanie do… 
przesyłacie Państwo do nas pytania 
na dręczące Was tematy. My kieru-
jemy je do odpowiednich instytucji 
i urzędów i odpowiedzi przedstawia-
my Państwu. 

Niestety na dzień dzisiejszy nie 
mamy odpowiedzi od wielu instytucji. 

W marcu br. pytali Państwo: „Czy 
pełnomocnikiem procesowym osoby 
fizycznej może być osoba bliska jak: 
siostra, brat czy konkubent? Czy jest 
przepis prawny regulujący tę kwestię? 
Czy  są regulacje prawne, które wy-
kluczają,  aby pewne osoby pełniły 
funkcje pełnomocnika procesowego?”

Otrzymaliśmy odpowiedź od Pre-

Góra Witosławska uzyskała status 
najważniejszego na ziemiach mało-
polskich sanktuarium pogańskiego 
dopiero po wzniesieniu na szczycie 
Łysej Łóry benedyktyńskiego opactwa 
Świętego Krzyża, to jest nie wcześniej 
niż w XII-XIII wieku. Intensywna 
chrystianizacyjna działalność zakon-
ników sprawiła, że praktyki pogań-
skie polegające m.in. paleniu tzw. 
świętych ogni na cześć utożsamiane-
go ze słońcem bożyszcza Światowida 
(Świętowita) przeniosły się ze świętego 

2017 rok jest jubileuszowy dla 
Polski i Armenii. Pierwszy jubileusz 
– 25 lat stosunków dyplomatycznych 
dwóch niepodległych państw. Drugi 
jubileusz – 650-lecie społeczności or-
miańskiej w Polsce.

26 maja 2017 roku, w Sali Kame-
ralnej Państwowej Szkoły Muzycznej 
(PSM) I stopnia w Ostrowcu Św., 
odbył się II Wojewódzki Konkurs 
Pianistyczny dla szkół muzycznych 
I stopnia „Polska z Chaczaturianem - 
2”, zadedykowany dwóm tak ważnym 
jubileuszom państwowym.

Czytaj więcej na str. 3

Kilka miesięcy temu prosiliśmy 
Państwa o przesyłanie do nas „absur-
dów drogowych” w formie zdjęć zna-
ków drogowych. 

Dziękujemy Państwu za zdjęcia, 
które otrzymaliśmy. 
Informujemy, że nagrody otrzymują ;
1. Janusz Sitarski z Ożarowa 
2. Stanisław Dunin- Borkowski 
z Ostrowca Św.
Gratulujemy.

zesa Sądu rejonowego w Starachowi-
cach, która brzmi:

„Pełnomocnikiem może być ad-
wokat lub radca prawny, w sprawach 
własności przemysłowej także rzecz-
nik patentowy, a w sprawach  re-
strukturyzacji i upadłości także osoba  
posiadająca licencję doradcy restruk-
turyzacyjnego, a ponadto osoba spra-
wująca zarząd majątkiem lub intere-
sami  strony oraz osoba pozostająca 
ze stroną w stałym stosunku zlecenia, 
jeżeli przedmiot sprawy  w chodzi 
w zakres tego zlecenia, współuczest-
nik sporu, jak również małżonek, 
rodzeństwo, zstępni lub wstępni stro-
ny oraz osoby pozostające ze stroną 
w stosunku przysposobienia.”

Reklama

Dziś czytelnik kieruje pytanie do  
Sanepidu w Staszowie:

„Od dawna nurtuje mnie sprawa ar-
buzów, które sprzedawane są w hiper-
marketach w kawałkach. Obserwuję 
to i martwi mnie, że nie ma odpo-
wiednio zadbanych miejsc do kroje-
nia arbuzów. Czy Sanepid kontroluje 
czystość arbuzów? Czy produkt, który 
spożywany jest bez możliwości umy-
cia jest wystarczająco zdrowy i czy-
sty?”

Kolejna czytelniczka kieruje pyta-
nie do Akademii Medycznej w Lubli-
nie:

„Czy studenci zagraniczni mają 
taką samą liczbę godzin zajęć prak-
tycznych jak studenci  z naszego kraju? 
Czy istnieje jakaś różnica w programie 
dla studentów zagranicznych?”

Również zaniepokojony czytelnik 
przesyła pytanie do zakładu rehabili-
tacyjnego ANMED w Kielcach.

„Chciałabym dowiedzieć się jacy 
specjaliści pracują w zakładzie reha-
bilitacyjnym ANMED, który zajmuje 
się naturalnymi metodami leczenia 
i uśmierzania bólu. Czy wykonując 
iniekcję pacjentów podają nazwy le-
ków? Czy pacjent może być całkowi-
cie spokojny o swoje zdrowie i zostaje 
uświadomiony jakie metody leczenia 
wdrożono w jego przypadku?”

Polska 
z Chaczaturianem -2

XI Ogólnopolski Mityng 
Trójboju Siłowego Olimpiad 
Specjalnych - Jędrzejów 2017

Znaki drogowe
konkurs 
rozstrzygnięty

W dniach 26-28 maja 2017 roku 
w Jędrzejowie odbywał się XI Ogól-
nopolski Mityng Trójboju Siłowego 
Olimpiad Specjalnych, który organi-
zowały Olimpiady Specjalne Polska 
Świętokrzyskie, którego Patronem 
Medialnym jest między innymi mie-

sięcznik AKSON. Na zawody do Ję-
drzejowa przybyło aż 65 zawodników 
z całego kraju, w tym 10 zawodników 
reprezentujących nasze województwo.

 
Czytaj więcej na str. 5

kręgu obok klasztoru właśnie na Górę 
Witosławską. Wspomina o tym cyto-
wany m.in. przez Aleksandra Gieysz-
tora królewski dokument z 1468 roku, 
z którego wynika, że dopiero po inter-
wencji króla Kazimierza Jagiellończy-
ka ostatecznie wykorzeniono zwyczaj 
palenia ognisk w Noc Kupały na Łysej 
Górze przenosząc go do Górę Wi-
tosławską, gdzie takie niekoniecznie 
chrześcijańskie obrzędy sprawowano 
jeszcze w połowie XIX wieku. 

Czytaj więcej na str. 8 Edgar Ghazaryan, Ambasador Armenii
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26 maja 2017 roku, w Sali Ka-
meralnej Państwowej Szkoły 
Muzycznej (PSM) I stopnia 

w Ostrowcu Św., odbył się II Wo-
jewódzki Konkurs Pianistyczny dla 
szkół muzycznych I stopnia „Polska 
z Chaczaturianem - 2”, zadedykowany 
dwóm tak ważnym jubileuszom pań-

stwowym.
Organizatorami  konkursu byli: 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Ostrowcu Św. oraz Stowarzy-
szenie Przyjaciół Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Św. 

Honorowy patronat objęli: Edgar 
Ghazaryan, Ambasador Armenii, Ks. 
Bp. Krzysztof Nitkiewicz, Ordyna-
riusz Diecezji Sandomierskiej oraz 

Grigor Szaginian, Wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego.

Do konkursu zgłosiło się osiem-
nastu uczestników z sześciu szkół 
muzycznych I stopnia z wojewódz-
twa świętokrzyskiego (Kielce, Bu-
sko Zdrój, Końskie, Ostrowiec Św.) 
i innych regionów (Radom, Sieradz). 
Ostrowiec Świętokrzyski reprezento-
wało pięcioro pianistów z PSM I stop-
nia.

Młodych pianistów oceniało jury 
w składzie:
1. prof. Mirosław Herbowski  z Kra-
kowa, 
2. dr Luiza Barańska- Grabara z Ka-
towic
3. mgr Jakub Kitowski z Warszawy.

W programie uczestników znalazły 
się dwa utwory: jeden autorstwa pol-
skiego kompozytora, a drugi autor-
stwa Arama Chaczaturiana lub innego 
kompozytora ormiańskiego. Pianiści 
konkurowali w dwóch grupach wie-
kowych i zdobyli następujące miejsca:
Grupa I
I miejsce Ewa Gałwiaczek PSM I st. 
w Końskich., naucz. Elena Korolkow

II miejsce Przemysław Religa PSM 
I st. w Ostrowcu Św., naucz. Karine 
Owsepian
oraz Katarzyna Chrzanowska PSM I st. 
w Końskich, naucz. Ewelina Wójcik
III miejsce Kamil Sokołowski ZPSM 
w Kielcach, naucz. Magdalena Trze-
bińska
oraz Barbara Leśniewska ZPSM 
w Kielcach, naucz. Magdalena Trze-
bińska
Wyróżnienia:  
Aleksandra Matus SM I st. w Busku-

-Zdroju, naucz. Krystian Krau, 
Paweł Cedro ZPSM w Kielcach, na-
ucz. Dorota Urbańska-Olczyk
Jakub Skrok PSM I st. w Ostrowcu 
Św., naucz. Anna Baran
 Piotr Skawski SM I st. w Busku-Zdro-
ju, naucz. Krystian Krauz
Alicja Nowak SM I st. w Busku-Zdro-
ju, naucz. Krystian Krauz
Taisja Kazimierska PSM I st. w Koń-

skich, naucz. Elena Korolkow
Grupa II
I miejsce Joanna Gronkowska PSM 
I st. w Ostrowcu Św., naucz. Karine 
Owsepian
oraz Zofia Michałowicz PSM I st. 
w Sieradzu, naucz. Ewa Wlazło
II miejsce Aleksandra Wesołowska 
PSM I st. w Ostrowcu Św., naucz. Ka-
rine Owsepian
III miejsce Paweł Kaleta ZPSM 
w Kielcach, naucz. Dorota Urbańska-
-Olczyk
III miejsce Adrianna Różańska ZSM 
w Radomiu, naucz. Paweł Filipiak
Wyróżnienia:
Milena Cieślak ZPSM w Kielcach, na-

ucz. Magdalena Trzebińska
Zuzanna Środa PSM I st. w Ostrowcu 
Św., naucz. Barbara Wójcik

Dodatkowe nagrody pieniężne (po 
300 zł każda) ufundowali:  

Edgar Ghazaryan, Ambasador Ar-
menii, za najlepiej wykonany utwór 
Arama Chaczaturiana, którą otrzy-
mała Joanna Gronkowska z Ostrowca 
Św.,

Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP, za 
najlepiej wykonany utwór polskiego 
kompozytora, którą otrzymała także 
Joanna Gronkowska,

Grzegorz Schetyna,  Poseł na Sejm 
RP, Przewodniczący PO, za  najlepiej 
wykonany utwór polskiego kompozy-
tora, którą otrzymała Zofia Michało-
wicz z Sieradza,

Grigor Szaginian, Wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego, za  najlepiej wykonany 
utwór Arama Chaczaturiana, która 
otrzymała także Zofia Michałowicz.

Po przesłuchaniach konkursowych 
o godzinie 17.30 odbył się koncert 
laureatów, połączony z  rozdaniem na-
gród. Uroczystość rozpoczęła swoim 
wystąpieniem i gratulacjami Ewa Jur-

kowska-Siwiec dyrektor PSM I stopnia 
w Ostrowcu Św. Przewodniczący jury, 
prof. Mirosław Herbowski z Akademii 
Muzycznej w Krakowie, podsumował 
przebieg konkursu, wyrażając opinię 
o wysokim poziomie przygotowania 
uczestników.

Na koncercie laureatów zabrzmiały 
utwory polskich i ormiańskich kom-
pozytorów.

W i e l k i m 
talentem ar-
t y s t y c z n y m 
i wysokim po-
ziomem techni-
ki pianistycznej 
wyróżniły się 

2017 rok jest jubileuszowy dla Polski i Armenii. Pierwszy jubileusz – 25 lat sto-
sunków dyplomatycznych dwóch niepodległych państw. Drugi jubileusz – 
650-lecie społeczności ormiańskiej w Polsce. zdobywczynie I miejsca ex aequo w gru-

pie II : Joanna Gronkowska (uczennica 
kl. V PSM I stopnia w Ostrowcu Św.) 
i Zofia Michałowicz (uczennica kl. VI 
PSM I stopnia w Sieradzu).

Laureaci Konkursu z zaproszonymi gośćmi

Zofia Michałowicz z PSM w Sieradzu Joanna Gronkowska z PSM w Ostrowcu Św.

Ewa Gałwiaczek z PSM w Końskich

Karine Owsepian, Edgar Ghazaryan, Ewa Jurkowska - Siwiec

Karine Owsepian, Joanna Gronkowska, Edgar Ghazaryan

Grigor Szaginian i Zofia Michalowicz

Eligiusz Mich, Edgar Ghazaryan oraz Andrzej Kryj

Aram Chaczaturian (ur. 6 czerw-
ca 1903 w Tbilisi, zm. 1 maja 1978 
w Moskwie) – ormiański kompozy-
tor muzyki poważnej, dyrygent i pe-
dagog.
Początkowo studiował biologię na 
Uniwersytecie w Moskwie, następnie 
rozpoczął naukę w szkole muzycznej 

im. Gniesinów w Moskwie: wiolonczelę u S.F. Byczkowa, a kompozycję 
u M.F. Gniesina. W 1929 wstąpił do Konserwatorium Moskiewskiego, 
gdzie studiował kompozycję u Nikołaja Miaskowskiego. Od 1950 był 
profesorem kompozycji w konserwatorium w Moskwie.
Stosował w swej muzyce oryginalne motywy ormiańskie; materiał folk-
lorystyczny przenika wszystkie jej warstwy, wpływa na melodykę, har-
monikę (o specyficznej, lecz zawsze tonalnej strukturze), żywą rytmikę 
(częstokroć motoryczną) i jaskrawą instrumentację.

Aram Chaczaturian na 
znaczku pocztowym 

Armenii

Wielką niespodziankę sprawił pu-
bliczności Ambasador Armenii w Pol-
sce, Edgar Ghazaryan, wykonując na 
fortepianie utwór Arama Chaczaturia-
na pt. „Andantino”. Muzyka płynęła 
prosto z serca wrażliwego ormianina 
i wielkiego patrioty kultury orimań-
skiej.

Impreza wyróżniła się świetną or-
ganizacją i życzliwą, ciepłą atmosferą, 
stworzoną przez gospodarzy konkursu.

Małgorzata Chrzanowska


