
 Wszystkich zebranych serdecznie witam. 

 

 Szanowni Państwo spotkaliśmy, się aby dokonać aktu odsłonięcia pamiątkowej 

tablicy poświęconej byłemu mieszkańcowi Szczepkowa Borowego, a jednocześnie 

Darczyńcy, dzięki któremu Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepkowie Borowym ma sprawny 

wóz bojowy i dzięki, któremu została wybudowana ta tablica upamiętniająca Polską Szlachtę, 

której kolebką była wieś Szczepkowo Borowe. Darczyńcą jest Pan Stanisław Szczepkowski 

z rodu „Jacęciaki”, obecnie mieszkający w Bochni. 

 

  Pan Stanisław ze względu na stan zdrowia nie może być z nami, ale są Jego 

przedstawicielki : bratanice Pani Barbara Antczak, Pani Ewa Szczepkowska i Pani Janina 

Karpińska. 

 

 Szanowna Rodzino Pana Stanisława, Szanowni Druhowie i Gospodarze tej 

miejscowości – Pani Radna, Pan Sołtys i Mieszkańcy Sołectwa Szczepkowo Borowe oraz 

wszyscy zaproszeni Goście. 

 

 Szanowni Państwo, 

są wydarzenia w życiu społeczności, które wymagają upamiętnienia, ocalenia od 

zapomnienia ludzi i spraw związanych z Ich działalnością. 

 

 Takim wydarzeniem jest dzisiejsza uroczystość upamiętnienia Osoby – wielkiego 

Darczyńcy, z okazji uroczystego poświęcenia i przekazania OSP w Szczepkowie Borowym, 

samochodu ratowniczo-gaśniczego, który został zakupiony dzięki darowiźnie pieniężnej 

Pana Stanisława Szczepkowskiego. 

 

 Pan Stanisław Szczepkowski urodził się 15 marca 1924 roku w miejscowości 

Szczepkowo Borowe, w rodzinie „Jacęciaki”. Młodzieńcze lata Pan Stanisław spędził w 

Szczepkowie Borowym, były to trudne czasy dla wszystkich rodaków, o których mimo 

upływu ponad 70-u lat nigdy nie zapomniał. Urodził się i wychowywał w rodzinie szlacheckiej 

i nie mógł się nigdy pogodzić, że dzisiejsze pokolenie tak mało wie o drobnej polskiej 

szlachcie. W rozmowie Pan Stanisław Szczepkowski zawsze podkreśla, jak zacni byli to 

ludzie, jak sobie pomagali. Zawsze też podkreśla, że swoje życie zawdzięcza koledze ŚP. 

Feliksowi Szczepkowskiemu. 

 



 W trosce o pamięć swoich rodaków, o upamiętnienie pamięci drobnej polskiej 

szlachty postanowił swoje życiowe oszczędności przekazać na rzecz Gminy Janowiec 

Kościelny, z zaznaczeniem celu, tj. ufundowanie tablicy upamiętniającej polską szlachtę i 

Jego kolegę, oraz pomoc finansową dla obecnych mieszkańców Szczepkowa Borowego, w 

postaci 40 tys zł na zakup samochodu dla OSP. Gmina zakupiła używany samochód za 

kwotę 52 tys zł. 

 

 Szanowni Państwo 24 sierpnia 2017 został ogłoszony konkurs pt. „ Szlachcic Poboża 

oczami ucznia”, który rozstrzygnęła Rada Gminy. Wizerunek Szlachcica został wybrany 

spośród prac przygotowanych, przez uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie, 

konkretnie przez uczennicę Weronikę Podowską. 

 Ten obraz szlachcica został umieszczony na pamiątkowej tablicy wraz z napisem 

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli 

się z innymi” Są to słowa św Jana Pawła II, ale jak bardzo bliskie osobie Pana Stanisława. 

 

 Dalej czytamy „W podziękowaniu Polskiemu szlachcicowi, Panu Stanisławowi 

Szczepkowskiemu synowi Franciszka i Leokadii „Jacęciaki”, urodzonemu 15 marca 

1924 roku w Szczepkowie Borowym, za ufundowanie samochodu strażackiego dla 

OSP Szczepkowo Borowe.” 

 

 Jest też wizerunek szlachcica, wybrany w konkursie. 

 

 Pragnę podkreślić, że celem Darczyńcy było upamiętnienie miejscowej szlachty, 

ratowanie życia i mienia Rodaków, a także akt wdzięczności dla Feliksa Szczepkowskiego, 

co zapisano na tablicy. 

 

 Dostojni Goście, Szanowni Państwo. „Jesteśmy w pół drogi, droga pędzi z nami bez 

wytchnienia. Chciałbym i ja swój ślad na tej drodze ocalić od zapomnienia”. Te strofy poety 

Gałczyńskiego zobowiązują nas, aby uczcić i ocalić od zapomnienia te osoby, które zapisały 

się złotymi głoskami w naszej historii, w historii czasu trudu i znoju. Nasi przodkowie, ale też 

nasz rodak i Darczyńca Pan Stanisław Szczepkowski zapisali się złotymi głoskami, więc 

winniśmy o Nich pamiętać. Dziękujemy „sercem za dobre serce” Panu Stanisławowi byłemu  

mieszkańcowi tej małej Ojczyzny. Pan Stanisław jest dla nas sławnym człowiekiem, jest 

przykładem godnym do naśladowania. To pierwszy rodak tej Ziemi, który tak bardzo 

zatroszczył się o korzenie i tożsamość polskiej szlachty, ale także o zdrowie i 



bezpieczeństwo swoich rodaków. Samochód ratowniczo-gaśniczy tej jednostce był bardzo 

potrzebny i na pewno ułatwi strażakom dotarcie na miejsce zdarzenia oraz pozwoli na 

podejmowanie większego zakresu działań ratowniczych w chwili zagrożenia. 

 

 Niech ta tablica przypomina postać Pana Stanisława Szczepkowskiego i niech będzie 

refleksją jak uczciwie i mądrze żyć, jak kochać drugiego człowieka, oraz swój dom, któremu 

na imię Polska, Gmina Janowiec Kościelny i wieś Szczepkowo Borowe. 

 

 Wyrazem naszej wdzięczności niech będzie symboliczna wiązanka kwiatów. Którą 

przekażemy na ręce rodziny Pana Stanisława. 

 

 

 Do odsłonięcia tablicy zapraszam Rodzinę  Darczyńcy , Panią Barbarę Antczak i 

Panią Ewę Szczepkowską. 

 

 Jeszcze raz dziękuję serdecznie Panu Stanisławowi Szczepkowskiemu na ręce Jego 

Rodziny za ten wielki dar serca. 

 

 


