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VII Sejmik ‚Ziemi Odroważów’
- o seniorach i młodzieży
Samorządowcy z powiatów: koneckiego, opoczyńskiego,
przysuskiego i szydłowieckiego obradowali w ośrodku
„Emaus” w miejscowości Turno koło Białobrzegów. To już
siódmy Sejmik „Ziemi Odrowążów”. Tym razem tematem przewodnim była wspólna polityka senioralna oraz zainicjowany
przez powiat konecki Przegląd Piosenki „Kuźnice Talentów”.

Konecką delegację stanowili: Bogdan Soboń, starosta, Marian
Król, przewodniczący Rady Powiatu, członkowie zarządu: Dorota
Duda oraz Czesław Kurcbart, ale też dyrektorzy jednostek podległych, radni powiatowi, wójtowie i burmistrzowie, przewodniczący
rad gminnych, laureaci nagród i wyróżnień przyznanych podczas
tegorocznej edycji Kuźnic Koneckich. Marszałka województwa świętokrzyskiego reprezentowała Małgorzata Kowalińska, zastępca dyrektora departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

W obradach, obok reprezentacji pozostałych powiatów, uczestniczył również marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
Gości witali gospodarze tegorocznego Sejmiku- starosta powiatu przysuskiego, oraz gospodarz obiektu – ks. dyrektor Radosław
Walerowicz.
W trakcie Sejmiku podpisane zostały dwie intencyjne uchwały wszystkich czterech powiatów. Dotyczą one wspólnych działań
w obszarze polityki senioralnej oraz promocji młodych talentów.
Partnerzy projektu „Ziemia Odrowążów”, zawiązując porozumienie
kierowali się ideą integracji, promocji walorów turystycznych oraz
szeroko rozumianej współpracy.
Proponowany projekt niesie za sobą wypełnienie tychże założeń
w obszarze kultury, promocję młodych talentów z powiatów tworzących porozumienie, ale też promocję walorów turystycznych poprzez
organizację plenerów oraz wydarzeń towarzyszących.
Ważnym akcentem było przypomnienie postaci abp. Zygmunta
Zimowskiego, inicjatora budowy ośrodka, w którym odbywał się Sej-

mik, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby
Zdrowia.
Starosta Opoczyński Józef Róg zaprosił samorządy oraz wszystkie organizacje i instytucje z powiatów współtworzących porozumienie Ziemia Odrowążów na przyszłoroczne obchody 50 rocznicy koronacji Obrazu Matki Boskiej Świętorodzinnej ze Studzianny.
W tym czasie zaplanowana jest także uroczysta Sesja Sejmiku Ziemi Odrowążów.
Po części oﬁcjalnej uczestnicy Sejmiku wzięli udział we Mszy
św., której przewodniczył bp Henryk Tomasik.
- Siódma edycja Sejmiku to kolejny dowód trwałej współpracy
między czterema powiatami zlokalizowanymi na terenie trzech województw, jakże innych kulturowo, historycznie, a zarazem bliskich
sobie. Bo sztuką jest szukać tego, co łączy, nie zaś tego, co różni
– mówi starosta konecki Bogdan Soboń.
- Naszym porozumieniem, naszym wspólnym przedsięwzięciem
łączymy 250 tysięcy mieszkańców, cztery powiaty, 29 gmin i sześć
miast. To, jak wielu nas przyjechało na obrady, pokazuje naszą siłę
wokół wyznawanych wartości i wzorów. Łączy nas historia rodu
Odrowążów, zapisana wielką chwałą. Naszym celem jest promowanie wartości tradycyjnych i patriotycznych w oparciu o historię rodu
Odrowążów. Jesteśmy wyjątkowymi w tym względzie spadkobiercami. Kultywując nasze porozumienie, pielęgnujemy wartości jakże
niszowe w dzisiejszym świecie, a zarazem niebywale pożądane
społecznie i deﬁcytowe – dodaje starosta Soboń.
- Zakorzenieni w rzeczywistości, pogłębiamy więzi społeczne
i kulturowe, czego wyraz daliśmy m.in. w trakcie tegorocznej edycji
Kuźnic Koneckich, kiedy to odbył się pierwszy Festiwal „Kuźnice talentów”. Uczestniczyli w nim młodzi ludzie z reprezentowanych przez
nas powiatów. To była prawdziwa promocja naszych młodych talentów. Warto dodać, że laureatami zostali przedstawiciele każdego
z powiatów – podkreśla starosta konecki.

Podczas Sejmiku swoje stoisko promocyjne miał powiat konecki, na którym znalazły się między innymi oﬁarowane przez piekarnię
Grzegorza Stępnia „Podkówki Koneckie”, lokalny specjał, który zachwycał swym smakiem uczestników obrad.
Sejmik Ziemi Odrowążów to porozumienie zawarte w 2008 roku.
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Nagrody za piękne zagrody
w powiecie koneckim

Laureaci podkreślają trud pracy i wysiłek, jaki wkładają w zagospodarowanie swoich posesji.

Laureatów XIX edycji konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda
przyjazna środowisku” podjął starosta Bogdan Soboń, który wręczył
nagrody wyróżnionym i zwycięzcom.
Konkurs ten organizowany jest przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą pod patronatem wojewody i marszałka województwa świętokrzyskiego, przy ścisłej współpracy z powiatami.

W powiecie koneckim zwycięzcą zostało gospodarstwo państwa
Anety i Marka Gębskich z Pijanowa gm. Słupia. Państwo mają 20 ha
ziemi, prowadzą gospodarstwo rolne i przetwórstwo mleczne. Wyróżnienia otrzymali: Emilia Paduch ze Sworzyc, gmina Końskie oraz
Dariusz Skawiński z Pląskowic, gm. Fałków.

W ZSP nr 2 w Końskich
uczcili pamięć patrona szkoły

Jednak wszystko to wynagradza patrzenie na efekty, wyjście
z kubkiem gorącej kawy na ogród, który jest własnym dziełem – mówią Aneta i Marek Gębscy, którzy podobnie jak pozostali uczestnicy
konkursu, sami aranżują przestrzeń. Gospodarstwo państwa Gębskich zostało też zauważone i docenione w konkursie wojewódzkim,
gdzie w skali województwa świętokrzyskiego zajęło 8 lokatę.
W spotkaniu uczestniczyli też Dorota Duda, członek Zarządu
Powiatu oraz Witold Wójcik, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Leśnictwa.

Trzeba było dogrywki, aby wyłonić laureatkę, którą została Angelika Szymańska. Koleżanki biorące udział w konkursie zajęły równorzędne drugie miejsca.

W ZSP nr 2 w Końskich im. gen. A. Piwowarczyka, w rok od nadania placówce imienia, odbyły się uroczystości kultywujące pamięć
o patronie, jego związkach z Konecczyzną i działaniach na rzecz
wyzwolenia kraju.

Uroczystość prowadzili Sylwia Deja oraz Dominik Stefański. Zaprezentowane zostały fragmenty z wywiadu rzeki przeprowadzonego z patronem. Rozmowę odtworzyli Justyna Spiżewska, wcielająca
się w rolę dziennikarki oraz Patryk Stępień, jako Antoni Piwowarczyk.
Tegorocznym obchodom święta patrona szkoły w ZSP nr 2
w Końskich towarzyszył konkurs wiedzy o generale Antonim Piwowarczyku. Do półﬁnału, który odbył się w sali gimnastycznej
w obecności zgromadzonych gości oraz uczniów, zakwaliﬁkowały
się trzy uczennice: Klaudia Banaszczyk, Żaneta Jaros oraz Angelika
Szymańska. Na pytania ułożone przez dyrektora Jana Rybińskiego
oraz Dorotę Wilk, nauczycielkę historii, półﬁnalistki odpowiadały bezbłędnie.
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Wśród występujących znaleźli się też: Julia Kałuża, Ewa Golańska i Martyna Orłowska, recytujące wiersze i Ania Witczak, Kinga
Kuterska, wokalistki.
Wartość edukacyjną święta patrona szkoły docenił Bogdan Soboń, starosta konecki, który jako regionalista, pasjonat historii dopowiedział fragmenty z życiorysu tej jakże ważnej postaci.
Wręczył również laureatkom nagrody.
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Pomysłowości gratulowała Małgorzata Muzoł, dyrektor UM w Kielcach, reprezentująca Adama Jarubasa, marszałka oraz Agatę Binkowską, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Staroście towarzyszyli: Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu oraz
Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty
i Zdrowia.
Obecny był też Adam Piwowarczyk, bratanek patrona szkoły. Wzruszony uroczystością, wspominał stryja, który i dla niego był wyjątkową postacią.

Kształcenie i szkolenia
w ramach Erasmusa
w ZSP nr 2 w Końskich

Bajkowy konkurs fryzjerski
w ZSP nr 2 w Końskich
Kopciuszek, księżniczki, królewny, a nawet diabolina, to właśnie
te postacie z bajek były główną inspiracją młodych adeptek fryzjerstwa, które swe umiejętności zaprezentowały nam na V Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerstwa, zorganizowanym w ZSP Nr 2 w Końskich. „W dzisiejszych zmaganiach konkursowych mamy przyjemność obserwować 12 uczennic fryzjerstwa ze szkół ponadgimnazjalnych, które przyjechały do nas z Opoczna, Tomaszowa Mazowieckiego, Starachowic, Suchedniowa, Kielc i oczywiście z Końskich” mówił dyrektor Jan Rybiński.

36 miejsce spośród 781 wniosków złożonych z całego kraju,
to dość wysoka lokata na liście rankingowej, na której znalazło
się koneckie Technikum nr 2 w Końskich, uczestnicząc w projekcje Erasmus +. Pełna nazwa projektu brzmi: „Mobilność uczniów
i kadry Technikum nr 2 w Końskich – podstawą wysokiej jakości
kształcenia zawodowego”. Projekt ﬁnansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w związku z realizacją przez FRSE Programu
Erazmus +. Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja: Mobilność
osób uczących się i pracowników.

16 uczniów z II i III klas fryzjerskich oraz technikum budownictwa,
przez 14 dni odbyło praktykę zawodową w Niemczech, gdzie pogłębiali swe umiejętności zawodowe i jednocześnie poznawali
tamtejszy rynek pracy. Oprócz uczniów w projekcje udział wzięło
również 4 nauczycieli, którzy przez 8 dni uczestniczyli w szkoleniu Job Shadowing.
„Dziękuję za słowa podziękowania przekazane przez Pana dyrektora, skierowane w stronę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w Końskich. To z pewnością dobrze spożytkowane
fundusze, sprzyjające pogłębianiu umiejętności praktycznych
uczniów i kadry nauczycielskiej. Mam nadzieję, że kolejne odsłony programu okażą się równie udane” - podkreślała Dorota Duda
– członek Zarządu Powiatu.
Szerzej o samym projekcje i jego realizacji mówiła jego koordynatorka Katarzyna Rybińska. Jak mogliśmy usłyszeć w ramach
projektu uczniowie mieli również wspaniałą okazję do zwiedzenia
takich miast, jak: Berlin, Drezno i Lipsk, o czym sami nam opowiedzieli podczas przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Konkurs rozstrzygano pod hasłem: „Postacie z Bajek – Fryzura,
Makijaż i Strój”. W dwóch pomieszczeniach jednocześnie rywalizowało 6 uczennic fryzjerstwa które w ciągu w 60 minut, regulaminowego czasu konkursowego, tworzyły dzieła na głowach swoich koleżanek. Starostę koneckiego, który objął honorowy patronat nad konkursem, w tym dniu reprezentowała Dorota Duda – członek Zarządu
Powiatu. „Zarówno myśl przewodnia konkursu, jak i umiejętności
jego uczestniczek potwierdzają nie tylko ciężką, odpowiedzialną pracę, ale także zmysł artystyczny, którym bez wątpienia obdarzone są
konkursowiczki” - podkreślała Dorota Duda.
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Efekt końcowy oceniało Jury w następującym składzie: Dorota
Duda, Beata Napierała, Monika Jedynak, Iwona Poszalska, Janusz
Martynowski i Andrzej Pejas. Pierwsze miejsce wywalczyła Marta
Biedrowska z ZSP Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, drugą lokatę
zajęła Aleksandra Cukrowska z ZSP Nr 1 w Opocznie, natomiast
trzecie miejsce należało do Donaty Skóry z ZS im. H. Sienkiewicza
w Suchedniowie. Jury postanowiło również wyróżnić następujące
uczestniczki konkursu wśród których znalazły się: Patrycja Dukat
z ZSP Nr 2 w Końskich i Klaudia Kucak z ŚCK „Uniwerek” w Kielcach, Anna Lasek z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Starachowicach oraz Aleksandra Czajka z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

58. Rajd
Szlakami Walk Partyzanckich
Blisko dwustu uczestników - zuchów i harcerzy - przemaszerowało szlakami walk partyzanckich podczas 58. rajdu dedykowanego
pamięci partyzantów. Patronat nad tym wydarzeniem objął starosta
konecki oraz burmistrz Końskich.
58. Rajd Szlakami Walk Partyzanckich za nami.

Drużyna wędrownicza pomaszerowała z Końskich przez Sielpię
do Maleńca. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w spotkaniu
z Iwoną Mogielską, która opowiadała o swojej pasji, jaką jest latanie
na motoparalotni. Maciej Chłopek, Dyrektor Zabytkowego Zakładu
Hutniczego zorganizował gry terenowe dla harcerzy, oprowadził ich
po muzeum, dzięki czemu czas spędzony w Maleńcu był dla młodych ludzi prawdziwą lekcją historii oraz momentem wytchnienia po
ciężkim dniu.
Stamtąd następnego dnia piechurzy wymaszerowali do Końskich, gdzie odbyło się spotkanie wszystkich drużyn, wspólne biesiadowanie przy harcerskich i partyzanckich pieśniach, grach i zabawach integracyjnych.
Zakończenie rajdu nastąpiło w niedzielę, przy Pomniku Harcerza
w parku miejskim w Końskich.
W spotkaniu uczestniczyła Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu, patronat nad rajdem objął bowiem Bogdan Soboń, starosta
konecki. Starostwo było fundatorem posiłku dla wszystkich uczestników marszu.

NOWE DROGI
efektem trójporozumienia

Blisko dwa miliony złotych kosztowały nowe nawierzchnie w obrębie strefy przemysłowej „Ceramik” w Końskich. O zmianie wizerunku tego ważnego z punktu widzenia biznesowego i podatkowego,
terenu mówili przedstawiciele samorządów lokalnych.

Uczestnicy tej wyprawy mieli do pokonania trzy trasy, zróżnicowane wiekiem uczestników. Biegły one przez teren powiatu koneckiego i opoczyńskiego.

Zwiedzanie miejsc naznaczonych historią walk partyzanckich rozpoczęło się 29 września i trwało łącznie 3 dni. Tylko
dzieci należące do zuchów, z uwagi na wiek, uczestniczyły
w krótszej wyprawie. Drużyny harcerzy i wędrowników przeszły
dłuższymi trasami.
Jedna z tras rozpoczęła się w Żarnowie i prowadziła do Białaczowa, gdzie przewidziany był nocleg oraz zwiedzanie pałacu Małachowskich. Kolejnego dnia z Białaczowa uczestnicy powędrowali do
Końskich. Tutaj punkt zborny był w gimnazjum przy ul. Partyzantów.
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W oﬁcjalnym otwarciu ulic: Ceramicznej, Mechanicznej i Odlewniczej w Końskich uczestniczyli: Bogdan Soboń, starosta konecki,
Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu, Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich, Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński, zastępcy burmistrza, radni miejscy oraz przedstawiciele miejscowego magistratu.
Obecni byli też przedstawiciele lokalnego biznesu, głównie „Ceramik”. Na tę krótką uroczystość przyjechała również posłanka Anna
Krupka.
Ranga tej inwestycji jest duża, bowiem o podniesienie standardu
nawierzchni przez lata zabiegali lokalni przedsiębiorcy, użytkownicy
dróg. Szczególnie ci, którzy przyjeżdżali tu po odbiór towaru.
Nowe nawierzchnie stały się faktem, dzięki trójporozumieniu
między: Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, Urzędem Miejskim
w Końskich oraz Starostwem Powiatowym. Blisko dwa miliony złotych, bo tyle warta była inwestycja, pochodziło z: rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019 (923 000 zł.), budżetu powiatu koneckiego (ponad 100
tys.zł) oraz budżetu gminy Końskie (ponad 900 tys.zł).
- Przypomnijmy jak zmienia się wizerunek tego obrębu miasta,
gdzie choćby budynek obecnego starostwa był biurowcem, który
gdyby nie został zaadaptowany na urząd, niszczałby zapewne, jak
wiele innych tego typu obiektów – mówił starosta Bogdan Soboń.
Nowe nawierzchnie łączą ruch w obrębie „Ceramik”, poprawiają nie tylko łączność, ale i wpływają na jakość przemieszczania się,
zwiększając komfort i bezpieczeństwo.
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MUZYKĄ I ŚWIAŁEM
o niepodległości

„Muzyka łączy pokolenia” to projekt realizowany przez Specjalny
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Baryczy przy udziale zespołu
KORNICZANKA. Dzięki tej współpracy wychowankowie ośrodka razem z członkami zespołu przygotowali niezwykle poruszające widowisko poświęcone 99 rocznicy odzyskania niepodległości. Organizatorami tej wyjątkowej akademii są: Barbara Janczak, Emil Grabarczyk
oraz Łukasz Stachera.
Przy wykorzystaniu ultraﬁoletowych elementów scenerii, gry
świateł i oddziałującej na zmysły muzyki, powstało widowisko dostarczające widzom moc emocji.

- Tradycja niepodległościowa najwspanialej wybrzmiewa w pieśni
powstańczej, legionowej. W pieśni, która opowiada o polskiej duszy,
o tym, co prowadziło młodych chłopaków do walki, po co do niej szli
i co wtedy czuli – mówił dyrektor Jan Słuszniak, zapraszając gości do
wspólnego śpiewania.
Z tej okazji Marek Kowalczyk, sponsor i przyjaciel placówki przygotował wystawę militarną, którą chętnie oglądali uczestnicy wieczernicy, wśród których byli: Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu,
Marian Król, przewodniczący Rady Powiatu, Sławomir Krzysztoﬁk,
wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach, Krzysztof Jasiński wiceburmistrz Miasta i Gminy Końskie, ks. dziekan
dr Andrzej Zapart, proboszcz paraﬁi pw. św. Mikołaja w Końskich,
ks. Artur Kowalczyk, proboszcz paraﬁi pw. Chrystusa Odkupiciela
w Końskich, Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich,
Krzysztof Grzegorczyk, radny Rady Miasta i Gminy Końskie, Jan Lagner i Zdzisław Kowalski, członkowie Zarządu Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej w Końskich, Wojciech Bomba, nadleśniczy
Nadleśnictwa Barycz, Piotr Salata, dyrektor Miejsko - Gminnego
Domu Kultury w Końskich, Dariusz Kowalczyk, dyrektor Publicznej
Biblioteki Miasta i Gminy Końskie, Elwira Sibiga, dyrektor Centrum
Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie, Małgorzata Pasek,
kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Kornicy, Łukasz Szteleblak,
wiceprezes Fundacji Pamięć i Niepodległość, Jadwiga Wcisło, Dorota Cieślak, Łukasz Goszcz – przyjaciele szkoły, Strzelcy 2160
Końskie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich wraz
z nauczycielem i opiekunem grup mundurowych Witoldem Fitasem
oraz mieszkańcy Baryczy i Kornicy.
Dorota Duda przekazała placówce oraz zespołowi śpiewniki pieśni patriotycznej z płytami.

KOŚCIUSZKO WCIĄŻ ŁĄCZY

- uroczystości wmurowania tablicy
upamiętniającej 200. rocznicę śmierci
Naczelnika w Piilczycy

Mieszkańcy Pilczycy byli prekursorami ufundowania tablicy upamiętniającej 200-setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Szukali wsparcia w samorządach: gminnym i powiatowym. Inicjatywa
skupiła wokół wspólnego celu samorządowców, mieszkańców oraz
księży.
Tym sposobem na ścianie przy wejściu do kaplicy pw. św. Barbary w Pilczycy wmurowana została tablica z piaskowca, będąca
symbolem wdzięczności, jedności i szacunku dla ważnych społecznie wartości, takich jak pamięć i tożsamość.
KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”
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O PUCHAR ZIEMI KONECKIEJ
- IV Ogólnopolski Turniej Karate

Nowa tablica nawiązuje do tej sprzed wieku. Wtedy właśnie,
jak przekazują sobie przez pokolenia miejscowi mieszkańcy, ich
przodkowie potajemnie zawiesili na murach wspomnianej kaplicy,
pierwszą tablicę. Upamiętniała ona setną rocznicę śmierci Naczelnika. Główny inicjator - Stanisław Matuszczyk, obiecał sobie wiele lat
temu, że jeśli dożyje 200-setnej rocznicy śmierci Naczelnika, zadba
o to, żeby uczcić ten moment doniośle.
Komitet złożony z mieszkańców pragnął uczcić człowieka, który
nie tylko był wielkim strategiem, ale również przywódcą, który chciał
łączyć warstwy i oddawał duży szacunek ziemi i pracującym na niej
chłopom. Pilczyca, to sołectwo w gminie Słupia Konecka, która ma
silne tradycje rolnicze.

Hala Sportowa przy ulicy kpt. Stoińskiego, to tu odbył się 19 listopada bieżącego roku IV Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin
o Puchar Ziemi Koneckiej.

Dlatego z tak wielką atencją postrzegana jest tu postać Tadeusza
Kościuszki i jemu w sposób szczególny przez pokolenia oddawany
był hołd. Mieszkańcy zwrócili się do starosty koneckiego Bogdana
Sobonia o wsparcie inicjatywy. Dlatego koordynatorem działań było
Starostwo Powiatowe w Końskich, wiodącym organizatorem zaś był
Urząd Gminy w Słupi. W pracach nad przygotowaniem uroczystości
brali udział: Bogdan Soboń, starosta, Andrzej Marek Lenart, wicestarosta, Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu, Robert Wielgopolan,
wójt Słupi, Krystyna Kuder, przewodnicząca Rady Gminy w Słupi,
ks. Mieczysław Piasek, proboszcz paraﬁi w Pilczycy.
Tym sposobem powstał projekt tablicy z piaskowca, której wzór
koresponduje z tą, która zawisła 100 lat wcześniej. Wykonała go
miejscowa pracownia. Przed odsłonięciem tablicy, w kościele paraﬁalnym w Pilczycy odbyła się uroczysta Msza św. przewodzona przez ks. dziekana Józefa Tępińskiego, w asyście wielu księży
z okolicznych paraﬁi. Homilię wygłosił ksiądz Wojciech Dobczyński,
proboszcz paraﬁi Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Węgrzynie.
Rys historyczny z mało znanymi wątkami życiorysu Tadeusza
Kościuszki przedstawił historyk prof. Stefan Pastuszka. Młodzież
szkolna w świątyni zaprezentowała część artystyczną poświęconą
pamięci wodza. Z kościoła, w asyście pocztów sztandarowych, młodzieży z klas mundurowych ZSP Nr 1 w Końskich, delegacji ukraińskiej z Pohrebyszcza, uczestnicy wydarzenia przemaszerowali do
kaplicy św. Barbary, gdzie została odsłonięta i poświęcona tablica.
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Organizatorem zawodów była Konecka Sekcja Karate Kyokushin Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin. Turniejowi przewodniczyła dobrze znana nie tylko publiczności koneckiej, sensei Beata Kij,
którą jak zawsze wspierał mąż Marcin Kij, utalentowany sportowiec.
370 zawodników z ponad 30 Klubów z całej Polski wzięło udział
w rywalizacji. Zawody rozpoczęła uroczysta ceremonia z udziałem
wszystkich rywalizujących zawodników, którzy zaprezentowali się
licznie zgromadzonej publiczności. Władze samorządu powiatowego reprezentowała Dorota Duda – członek Zarządu Powiatu, która
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miała również przyjemność wręczać najmłodszym zawodnikom
Turnieju okolicznościowe puchary i medale oraz maskotki. Starostwo Powiatowe w Końskich było jedną z instytucji, która objęła zawody swoim patronatem honorowym.

Inauguracja
Roku Akademickiego
w UTW „Aktywni”
Uniwersytet Trzeciego Wieku „Aktywni” w Końskich rozpoczął
oﬁcjalnie kolejny rok akademicki.
Inauguracyjne „Gaudeamus” w wykonaniu akademickiego chóru
rozbrzmiało w murach Domu Kultury w Końskich.

Jak podkreślała sensei Beata Kij, zawody mogły się odbyć dzięki
wsparciu ﬁnansowemu zarówno ze strony instytucji państwowych,
samorządowych, jak i niezawodnych sponsorów prywatnych. W tym
obszarze wsparcia Turniejowi udzieliło także Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Przeprowadzone walki dostarczyły wiele emocjonujących
doznań, a rywalizujący zawodnicy nie rezygnowali z ataków do
ostatnich sekund.

Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu, Krzysztof Obratański,
burmistrz Miasta i Gminy Końskie, Krzysztof Jasiński, wiceburmistrz,
Piotr Salata, dyrektor M-GDK, Wojciech Pasek, szef PTTK Końskie,
Jacek Szmit, dyrektor SP Nr 2 w Końskich uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego, jako przedstawiciele instytucji wspierających
i współpracujących w UTW „Aktywni”.

Gości witał Zarząd Stowarzyszenia: Jolanta Rydzewska, prezes,
Grażyna Chwałek, wiceprezes, która poprowadziła uroczystość, Teresa Dunajska, druga wiceprezes Stowarzyszenia oraz członkinie:
Barbara Zenka i Elżbieta Bilska.

Wśród zawodników z koneckich Klubów Karate medale udało
się wywalczyć następującym zawodnikom:
Złote medale otrzymali: Wiktoria Czyżewska, Alicja Kośka,
Natalia Cieszkowska, Michał Cieszkowski, Amelia Łyczek i Jakub
Owczarek
Srebrny medal wywalczył Mateusz Świderski
Brązowe medale otrzymali: Joanna Sielska, Kornelia Kozerawska, Gabriela Łyczek, Kamila Sapieja, Natalia i Wiktoria Więckowicz,
Olgierd Kozielski, Kacper Kurp, Adam Skwara i Dawid Bayer.
W klasyﬁkacji drużynowej zwyciężyła sekcja z KOSiR Kobierzyce,
drugie miejsce zajął Skarżyski Klub Sportów Walki, a podium zamykał KSW Bushi. Łącznie rozdano blisko 150 pucharów i medali.

Na scenie zaprezentował się chór UTW prowadzony i merytorycznie wspierany przez Izabelę Wojcierowską. Na temat bezpiecznego użytkowania kont bankowych prelekcję poprowadziły przedstawicielki banku WBK, będącego sponsorem poczęstunku. Scenę
zawojowały dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Dziebałtów”, którego kierownikiem jest Krystyna Nartowska.
UTW w Końskich liczy obecnie 207 członków. W rozpoczęciu
roku akademickiego uczestniczyło 140 osób. Od tej chwili studenci
spotykać się będą w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich,
w co drugi wtorek począwszy od 24 października, o godz. 17.00.
Do udziału w wykładach, które są otwarte oraz innych atrakcjach
organizowanych przez studentów UTW, co wymaga już zapisania
się do Stowarzyszenia, zaprasza Zarząd oraz zadowoleni uczestnicy.
KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”
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Koneckie Dni
Honorowego Dawcy Krwi

Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty
i Zdrowia, a także zaproszeni krwiodawcy, którzy oddają najcenniejszy dar, jakim jest krew.

17 listopada 2017 r., jak co roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, odbyło się spotkanie honorowych dawców
krwi z powiatu koneckiego, w ramach Dni Honorowego Dawcy Krwi.
Młodzież naszej szkoły pod opieką nauczycielek: Agnieszki Krakowiak, Elżbiety Sobczyk oraz Bożenny Wielgosińskiej przedstawiła
program słowno-muzyczny propagujący honorowe krwiodawstwo
oraz zdrowy styl życia.

Wzruszający i dający wiele do myślenia występ obejrzeli goście
przygotowany przez uczniów: Kamila Kiepiela, Michała Mazura
z klasy IV technik informatyk, Kamila Polaka z klasy II technik informatyk oraz Marii Balińskiej z klasy I technik pojazdów samochodowych. W śród zaproszonych gości znaleźli się Dorota Duda, członek
Zarządu Powiatu, Marcin Zieliński, zastępca Burmistrza, oraz

UROCZYSTE PODPISANIE
UMOWY
na modernizację drogi wojewódzkiej
nr 728 na granicy gminy Łopuszno
i Radoszyce

W czasie spotkania wręczono odznaki Honorowe PCK i odznaki
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.
ODZNAKI HONOROWE otrzymali: - Mirosław Mroczek, Wiesław
Słobodzim, Grzegorz Korzeniowski
ODZNAKI – ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI
I STOPNIA - Michał Przybylski, Rene Hladik, Marek Juszczyński,
Marek Domagała, Ewa Swat, Mirosław Bednarski, Jacek Wojcieszek, Sebastian Tkaczyk
II STOPNIA - Łukasz Mietliński, Eliza Muszyńska, Artur Łuszczyński,
Michał Przybylski, Mirosław Bednarski.
III STOPNIA - Przemysław Malicki, Jerzy Kuleta, Monika Sołtys, Maciej Sroka, Ryszard Basiak, Łukasz Grzegorczyk, Artur Łuszczyński
Odznaki Honorowe PCK – III stopnia - Krzysztof Milczarek, Krystian Leśniewski.
wy na modernizację w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” drogi wojewódzkiej nr 728 (na odcinku Łopuszno – DK 74). W tym ważnym
wydarzeniu udział wzięli: marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek
Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Agata Binkowska, a także starosta konecki Bogdan Soboń, członek
Zarządu Powiatu Dorota Duda oraz wójtowie gmin Łopuszno i Radoszyce. Przybyli także samorządowcy i mieszkańcy obydwu gmin.

Czwarty października 2017 roku był dniem długo oczekiwanym
przez mieszkańców i użytkowników drogi łączącej powiat kielecki
i konecki. Wzmożony ruch samochodowy spowodował zniszczenie
nawierzchni drogi. W związku z tym koniecznym stało się podjęcie
wszelkich działań, by poprawić stan tego ważnego szlaku komunikacyjnego.

Na granicy gmin Łopuszno i Radoszyce, między miejscowościami Sarbice II a Jóźwikowem, odbyło się uroczyste podpisanie umo-
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Wykonawcą inwestycji, czyli drogi o długości ok. 16 km, o wartości
66 mln zł, będzie ﬁrma STRABAG Sp. z o.o. Inwestycja realizowana
będzie w powiecie koneckim i kieleckim, na terenie gmin Łopuszno
i Radoszyce. Termin wykonania inwestycji to 30 października 2020 r.
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DELEGACJA LITEWSKA

zainteresowana termomodernizacyjnymi
inwestycjami powiatu koneckiego
Termomodernizacja budynków będących w zasobach powiatu,
tj.: Starostwa Powiatowego, II LO oraz ZSP Nr 1 – to inwestycja potężna nie tylko ﬁnansowo, ale też wyjątkowa pod względem zastosowanych rozwiązań. O efekty termomodernizacji oraz uwarunkowania techniczne dopytywała delegacja litewska, której przedstawiciele
specjalizują się w zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w tym
obszarze.

Termomodernizacja budynków o których mowa, to wyjątkowa
inwestycja ciesząca się dużym zainteresowaniem środowisk branżowych nie tylko w Polsce, ale również zagranicznych.
Stąd też wizyta delegacji litewskiej, którą stanowili: Justinas
Bucyn, Rolandas Marcinkevicius, Żaneta Maskaloviene z Katarzyną Rutkowską-Newan, przedstawicielką Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gości
podejmowali: Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu, Szymon Biały, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia
Powiatu, Barbara Panek, pełnomocnik starosty ds. inwestycji i zamówień publicznych, Mariola Gałka, główny specjalista oraz Roman
Sulgostowski, inspektor w Wydziale IZPiMP.
Naczelnik Biały przedstawił prezentację multimedialną, obrazującą zmiany, jakie krok po kroku, zachodziły w obiektach objętych
termomodernizacją.

Wiele pytań ze strony gości dotyczyło ﬁnansowania termomodernizacji oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel. Zadawał je głównie Justinas Bucyn, zajmujący się ﬁnansami w sektorze
publicznym, skupiający się głównie na efektywności energetycznej.
Sam zajmuje się tworzeniem projektów. Stąd też przedstawiciele delegacji dopytywali o szczegóły inwestycji, o uwarunkowania prawne

jej realizacji, ale też wskaźniki efektywności.
Jako że inwestycja została zakończona w kwietniu tego roku,
trudno podpierać się realnymi liczbami. Sezon grzewczy, który będzie miał duże znaczenie w przeliczaniach wskaźników energetycznych po wykonanej termomodernizacji, dopiero się zaczyna. Póki co
można opierać się na szacunkowych danych, które choć ostrożne,
są imponujące dla możliwych oszczędności.
W spotkaniu uczestniczył również dr Ludomir Duda, audytor,
termodynamik, absolwent UW oraz Ewa Podolska, redaktor opiniotwórczego Radia TOK FM.

Delegacja mogła również obejrzeć w praktyce zastosowane rozwiązania termomodernizacyjne w budynku starostwa. Potem goście
przemieścili się do obu placówek oświatowych, gdzie zostali podjęci
przez gospodarzy obiektów: Beatę Salatę, dyrektor II LO oraz Beatę Jakubowską, dyrektor ZSP Nr 1 w Końskich. To właśnie ostatni
budynek przeszedł tzw. „głęboką termomodernizację” i to właśnie
zastosowane w tym budynku rozwiązania termomodernizacyjne budziły największe zainteresowanie. Relację w wizyty będzie można
również usłyszeć w programie edukacyjnym na antenie radia TOK
FM.

Międzynarodowy Dzień
Białej Laski w Astorii

Zarząd koneckiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych
zorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski w sali
bankietowej Astoria.

W uroczystości tej uczestniczyli: Dorota Duda, członek Zarządu
Powiatu oraz Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich.
Na lokalne obchody święta osób niewidomych i niedowidzących
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przyjechali także przedstawiciele Zarządu Świętokrzyskiego: Izabela
Wałęga, prezes, Jolanta Fabiańska, wiceprezes oraz Walenty Kaczmarek. Obecna była również Urszula Przygodzka, wicedyrektor
PCPR w Końskich wraz z Agnieszką Galant. Nie mogło zabraknąć
Grzegorza Wilka, kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej, od lat
współpracującego z koneckim oddziałem PZN. Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu, w imieniu starosty oﬁarowała zebranym upominki, zarówno indywidualne jak też na rzecz oddziału.
Gościom przygrywał zespół prowadzony przez Roberta Balceraka.

Wiele ciepłych słów wraz z najlepszymi życzeniami dla osób
niewidomych i słabo widzących wypowiedziano podczas spotkania. Należy podkreślić znaczącą rolę pani Bogumiły Lewandowskiej
w działaniach na rzecz PZN. Przewodnicząca ze szczególną troską
dba o to, by osoby mające kłopoty ze wzrokiem nie były wykluczone,
by brały udział w życiu społecznym oraz, by czuły wsparcie innych.
Temu właśnie służą spotkania – już cyklicznie organizowane przez
Zarząd koneckiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych.

NIEPODLEGŁA PO RAZ 99

przeszłości, muszą się one łączyć z przyszłością. To również słowo
szczególnie ważne w kontekście naszych „Małych Ojczyzn” i ziemi
świętokrzyskiej - podkreślał Andrzej Marek Lenart – wicestarosta,
który okolicznościowe życzenia składał również w imieniu wojewody
oraz Zarządu Powiatu w Końskich.
- Życzę Państwu, aby wolność tak jak kiedyś śpiewał Marek Grechuta, nie była tylko celem, ale szansą na spełnianie najpiękniejszych snów i marzeń, aby była najjaśniejszą gwiazdą w najciemniejszym lesie - mówiła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego, która w tym dniu reprezentowała marszałka województwa.

- obchody Święta Niepodległości
w Końskich

99 lat temu Rzeczypospolita Polska odzyskuje upragnioną wolność po przeszło 123 latach zniewolenia i obcego panowania. Data
11 listopada co roku przypomina nam, że Polska jest wolnym
i suwerennym państwem, które tak naprawdę nigdy, mimo zaborów,
nie dało się wymazać z mapy świata. Koneckie obchody poprzedziła
obecność delegacji samorządu powiatowego i gminnego przed
tablicą Polskiej Organizacji Wojskowej umieszczonej na budynku
DPS „Cichy Zakątek”. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu symbolicznych zniczy przemieszczono się w kierunku Pomnika Wdzięczności,
gdzie jak co roku skupiły się główne uroczystości.

- Nasz narodowy kalendarz pełen jest dat, które napawają smutkiem. Są jednak takie dni, które tak jak dzisiejszy napawają nas wielkim optymizmem. To jedno z najbardziej radosnych świąt - mówił
Krzysztof Obratański, burmistrz, który jednocześnie przypominał, że
miejsce w którym odbywają się obchody, dawno temu miało również
swój negatywny wydźwięk symboliki zaborczej.
- Patriotyzm, to czyn wykuwany każdego dnia. Pamiętajmy,
że nie ma rzeczy które mogłyby być przywoływane tylko odnośnie
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W delegacji samorządu powiatowego uczestniczyli również: Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu oraz Jarosław Lasota, wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Wśród licznych pocztów sztandarowych,
w obchodach brał udział również sztandar powiatu koneckiego. Organizatorzy tegorocznych uroczystości przygotowali inscenizację,
odtwarzającą rzeczywistość sprzed 99 laty. Nie zabrakło zarówno
epokowych strojów jak i samego marszałka Józefa Piłsudskiego,
w którego postać znakomicie wcielił się Andrzej Kos. Rolę statystów
zagrali uczniowie koneckich szkół oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szpicę przemieszczającego się korowodu oświetlały
biało-czerwone race. Końcowym elementem koneckich obchodów
była Msza św. za Ojczyznę, której przewodniczył ks. dziekan Andrzej Zapart.
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Pierwszy etap renowacji

zabytkowego spichlerza w Borkowicach
zakończony
22 września 2017 r. ukończono roboty budowlane w ramach realizacji zadania projektowego Uratowanie zabytkowego spichlerza
w Borkowicach jako element wzmocnienia potencjału kulturowego
subregionu radomskiego - etap I w ramach działania 5.3 Dziedzictwo
kulturowe RPO WM 2014-2020.
Celem projektu jest uratowanie od zniszczenia unikalnego obiektu dziedzictwa kulturowego – zabytkowego spichlerza w Borkowicach. Prace obejmowały wymianę dachu, która stanowi pierwszy
etap kompleksowej rewitalizacji budynku. Całość prac zrealizowanych w pierwszym etapie renowacji spichlerza obejmowała m.in. rozebranie pokrycia dachu, wymianę i impregnację desek, wykonanie
i montaż gzymsów, lakierowanie gontów, malowanie farbą oraz inne.
Środki z Unii Europejskiej pokryły około 80% wydatków pierwszego etapu renowacji, którego koszt całkowity to 338 277 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Roboty budowlane trwały
niecałe dwa miesiące i zostały wykonane prawidłowo, kompletnie
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Spichlerz podworski w Borkowicach wchodzący w skład dawnego zespołu dworskiego jest obiektem zabytkowym o wysokich wartościach artystycznych i architektonicznych pochodzącym z drugiej
połowy XVIII wieku.
Projekt Uratowanie zabytkowego spichlerza w Borkowicach jako
element wzmocnienia potencjału kulturowego subregionu radomskiego - etap I wpływa na podniesienie atrakcyjności obszaru Powiatu Przysuskiego.

„Wolni od nałogów.
zaangażowani w życie”
w Przysusze
Pod takim hasłem 16 listopada, na sali widowiskowej
przysuskiego Domu Kultury mogliśmy obejrzeć spektakl
proﬁlaktyczny pod tytułem „Sąd nad nałogami”, przygotowany przez
uczniów Zespołu Szkół Nr 2, im. Ludwika Skowyry w Przysusze.

W ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pod
nazwą: „Bezpieczne Przysuskie na lata 2016 – 2018”, utworzonego
na bazie rządowego programu im. Władysława Stasiaka „Razem
Bezpieczniej” oraz zgodnie z koncepcją proﬁlaktyki, z inicjatywy
funkcjonariuszy Zespołu ds. Proﬁlaktyki Społecznej zorganizowane
zostało wydarzenie, w ramach którego został zaprezentowany
spektakl przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze.
Nałogi i uzależnienia stanowią ogromne zagrożenie, szczególnie
dla ludzi młodych, dopiero rozpoczynających życie. W ten
niecodzienny, a zarazem inny sposób uczniowie pokazali, że nie
warto oddawać własnego jakże cennego życia w szpony nałogów,
które niejednokrotnie prowadzą do całkowitej destrukcji.
Spektakl z zainteresowaniem obejrzeli zgromadzeni na Sali
uczniowie, lecz również zaproszeni z tej okazji goście:

Starosta Przysuski Pan Marian Niemirski, Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Przysucha Pan Adam Pałgan, Członek Rady Powiatu
Pan Jan Gawryś, Prokurator Rejonowy w Przysusze Pani Dorota
Kwiecień, Prezes Sądu Rejonowego w Przysusze Pan Krzysztof
Duchnik, Komendant Powiatowy Policji w Przysusze, insp. Adam
Czyżewski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Przysusze mł. bryg. Marcin Sokół, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Przysucha Pan Czesław Korycki, Kapelan Komendy Powiatowej
Policji w Przysusze ks. kan. Stanisław Traczyński, Dyrektor Zespołu
Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry Pani Małgorzata Bednarska, Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Pani Jolanta Wilk,
Dyrektora Domu Kultury w Przysusze, Pana Mirosława Pilipczuka,
Kierownictwo Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu
powiatu przysuskiego, Przedstawicieli rady Rodziców Zespołu
Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, Przedstawiciel „Ziemi
Przysuskiej” Pan Jarosław Bednarski, funkcjonariusze Wydziału
Prewencji KWP zs. w Radomiu oraz Wydziału Prewencji tutejszej
jednostki.
asp. Aneta WIlk
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Setki nowości wydawniczych
traﬁło do bibliotek szkolnych
w Przysusze
Ponad 1 570 sztuk nowych książek czeka już do wypożyczenia
na bibliotecznych półkach. Znajdują się wśród nich bestsellery, beletrystyka, ale także lektury szkolne i poradniki. Tak duży zakup został
zrealizowany w ramach propagowania czytelnictwa wśród młodzieży.

Jakość zbiorów bibliotecznych uległa znaczącej poprawie. Koszt
całego przedsięwzięcia to prawie 30 tys. zł.
Lista niezbędnych książek została ustalona podczas konsultacji
z uczniami, nauczycielami i rodzicami. „Tak duży zakup nie zdarza
się często, dlatego bardzo cieszy fakt, że jednorazowo traﬁło do biblioteki kilkaset egzemplarzy nowych książek.” - mówi pani Agnieszka Górka, bibliotekarka w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II.„Już
podczas rozpakowywania przeglądałyśmy i czytałyśmy fragmenty nowych książek.” – dodaje pani Ewa Bochyńska, bibliotekarka
w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry. Dodatkowo w ramach
programu odbędą się wydarzenia mające na celu zwiększenie
efektywności działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz spotkania
uwzględniające tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.
Uczniowie również w okresie ferii zimowych i letnich będą mieli dostęp do najnowszej części zbiorów bibliotecznych. Zachęcamy
młodzież, rodziców i nauczycieli do korzystania z zakupionych nowości.

99-rocznica odzyskania
niepodległości w Odrzywole

Dzięki doﬁnansowaniu z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dwie placówki z terenu powiatu przysuskiego otrzymały
w tym miesiącu nowe pozycje książkowe. Księgozbiór powiększył
się w bibliotece Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II oraz w Zespole
Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Program ﬁnansowany
z budżetu państwa, którego celem jest zwiększenie zainteresowania
czytelnictwem, zasilił każdą z bibliotek w około 790 pozycji
wydawniczych.
Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny w kościele
paraﬁalnym w Odrzywole. Uświetniła ją Powiatowa Orkiestra Dęta
VOX CORDIUM, która po mszy zagrała koncert pieśni patriotycznych. We mszy wzięły udział poczty sztandarowe szkół i OSP z gminy Odrzywół, kadeci z ZSPiMS w Lipinach oraz mieszkańcy gminy.
Dalsza część uroczystości odbyła się przed Urzędem Gminy,
gdzie przy udziale kadetów została uroczyście wciągnięta ﬂaga narodowa. Kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym oﬁary II wojny
światowej złożyli współorganizatorzy uroczystości Starosta Przysuski Marian Niemirski , Wójt Gminy Odrzywół marian Kmieciak i Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gapys.

Uroczystość zakończyła okolicznościowa Akademia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole.
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Święto Niepodległości
w Opocznie
11 listopada w Opocznie odbyły się uroczyste obchody 99.
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości
rozpoczęły się mszą św. odprawioną w kolegiacie św. Bartłomieja, którą odprawił dziekan Opoczyński Jan Serszyński. Przed
mszą starosta opoczyński Józef Róg i burmistrz Opoczna Rafał
Kądziela złożyli wiązanki przy Pomniku Tadeusza Kościuszki
oraz tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po mszy uczestnicy
uroczystości przemieścili się na Plac Zamkowy, pod Pomnik Nieznanego Żołnierza.

Tam okolicznościowe przemówienia wygłosili: Adam Grabowski dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, Burmistrz
Opoczna Rafał Kądziela i Starosta Opoczyński Józef Róg. Następnie został odczytany Apel Pamięci i oddana Salwa Honorowa przez Kompanię WP z 25 BKPow. z Tomaszowa Mazowieckiego. Hołd wszystkim tym, którzy walczyli za Niepodległą Polskę
oddali przedstawiciele ﬁrm, instytucji, służb mundurowych, kombatanci, młodzież ze szkół oraz mieszkańcy. Wieniec od Powiatu
Opoczyńskiego pod Pomnikiem złożyli: starosta Józef Róg, sekretarz powiatu Grażyna Wielgus, skarbnik Powiatu Anna Słoniewska oraz radna Rady Powiatu Opoczyńskiego Elżbieta Kołodziejczyk.
Tegoroczne
obchody
Narodowego
Święta
Niepodległości w Opocznie trwały już od piątku. Rozpoczęła je
promocja książki dr. Pawła Budzyńskiego „Pamiętnik z czasów
wojny ...” Henryka Mieroszewskiego, która miała miejsce w Muzeum Regionalnym oraz zorganizowany przez Roberta Telusa
Posła na Sejm RP w Miejskim Domu Kultury w Opocznie - wieczór patriotyczny.

75. rocznica likwidacji getta
w Opocznie
75. rocznicę likwidacji getta żydowskiego w Opocznie upamiętnili przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańców
naszego miasta. Pod symboliczną tablicą upamiętniającą to
wydarzenie na Placu Kilińskiego kwiaty złożył burmistrz Opoczna Rafał Kądziela, wicestarosta Marcin Baranowski, dyrektorzy
Muzeum Regionalnego w Opocznie i Miejskiego Domu Kultury
– Adam Grabowski i Andrzej Śliwka, a także opoczyńska młodzież. Honorowymi gośćmi piątkowej uroczystości byli potomkowie opoczyńskich Żydów z Izraela i USA – Ariel Silverstone z rodzicami, dla których było to szczególnie wzruszające przeżycie.
Uroczystości towarzyszyło zwiedzanie wystawy czasowej poświęconej społeczności żydowskiej w Muzeum Regionalnym.
Młodzież licealna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego w Opocznie pod kierownictwem Marty Prejs oraz
Krzysztofa Czajkowskiego zaprezentowała krótką część artystyczną połączoną z prezentacją historii mniejszości żydowskiej
w Opocznie w języku polskim i angielskim.
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Trwa modernizacja dróg
w powiecie opoczyńskim
W roku 2017 Powiat Opoczyński wzorem lat ubiegłych kontynuuje prace związane z poprawą infrastruktury drogowej. Część
podjętych zadań już zostało zakończonych, a następne są
w trakcie realizacji.

Zamówienie jest doﬁnansowane z budżetu państwa w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Doﬁnansowanie w ramach PGiPID wyniesie 50% wartości zadania tj. 2.150.803,00zł. Pozostałą kwotę
pokryje Powiat Opoczyński -1.053.894,44 zł oraz Gmina Sławno
-1.096.910,53 zł.
Na początku października 2017 roku zostanie oddany do
użytku pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej nr 3119E na
odcinku Kozenin – Kłopotów. Pierwszy etap obejmuje odcinek
o długości 2,6 km, przebiegający przez miejscowości Kłopotów
i Kazimierzów. Całkowita wartość zadania wynosi: 2.183.324,79
zł. Zadanie jest współﬁnansowane z środków Unii Europejskiej
dla operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Doﬁnansowanie w ramach PROW wynosi
1.296.567,00 zł. Pozostałą kwotę pokryje powiat opoczyński 443.378,90 zł oraz Gmina Paradyż - 443.378,89 zł.

Powiatowy Dzień Seniora

Dotychczas do użytku oddano już zmodernizowany odcinek
drogi w Parczowie oraz parking przy kościele paraﬁalnym w Kraśnicy. Beneﬁcjentem przebudowy drogi powiatowej nr 3117E
w miejscowości Parczów była Gmina Białaczów, która na realizację tego zadania otrzymała doﬁnansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w wysokości 394.184,00 zł, przy całkowitej
wartości zadania wynoszącej 619.495,02 zł. Przebudowa drogi
w Parczowie realizowana była w partnerstwie z Powiatem Opoczyńskim, który doﬁnansował inwestycję kwotą 112.655,51 zł.
Ponadto w dniu 12 września 2017 roku oddano do użytku
zatokę parkingową przy kościele w Kraśnicy w ciągu drogi powiatowej nr 3104E. Wartość wykonanych prac, bez kostki brukowej
i kruszywa, wyniosła 46.924,87 zł brutto. Zadanie realizowane
było w partnerstwie z Gminą Opoczno, która przekazała na to
zadanie kostkę betonową i kruszywo łamane o łącznej wartości
27.558,00 zł.

9 października w MDK w Opocznie odbył się pierwszy Powiatowy Dzień Seniora. Ta wspaniała uroczystość zainaugurowana
została poprzez Mszę Świętą w intencji osób starszych, odprawioną przez księdza Dziekana Jana Serszyńskiego w Kolegiacie
św. Bartłomieja w Opocznie. Seniorzy aktywnie uczestniczyli we
mszy, włączając się w czytanie modlitwy powszechnej, a także
niosąc dary ołtarza. Muzyczną oprawę mszy sprawował zespół
muzyczno-wokalny Cantabile. Następnie wszyscy zebrani udali
się do MDK w Opocznie, gdzie kontynuowano obchody opoczyńskiego święta seniorów. Część oﬁcjalną poprowadzili: Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz oraz wicestarosta
Opoczyński Marcin Baranowski. Uroczyste słowa do seniorów
z powiatu opoczyńskiego skierowali: Poseł na Sejm RP Robert
Telus, który przeczytał list od Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej pani Elżbiety Rafalskiej, Starosta Opoczyński Józef
Róg oraz Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie pani Joanna Duda. Komendant Powiatowy Policji w Opocznie mł. insp. Konrad Kobierski wygłosił
przemówienie na temat działań mających zapobiec, nasilonym
w ostatnim czasie atakom na seniorów.

Oprócz oddanych już do użytku zadań realizowanych na drogach powiatowych, pozostały jeszcze inne, w trakcie realizacji
m. in. rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku o dł. 752
m, zlokalizowanym w miejscowości Petrykozy. Doﬁnansowanie
w ramach PROW wyniesie 1.019.897,33 zł. Pozostałą kwotę pokryje Powiat Opoczyński - 414.638,09zł oraz Gmina Białaczów
- 414.638,07 zł.
Trwa także rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E między
miejscowościami Ostrożna i Szadkowice na odcinku o dł. 2,7 km.
Całkowita wartość tego zadania wynosi: 4.301.607,97zł. Planowany termin zakończenia prac to koniec października 2017 roku.
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Po części oﬁcjalnej odbyła się część artystyczna, podczas
której Domy Dziennego Pobytu Senior Wigor z Miedznej oraz
z Niemojowic zaprezentowały swe niesamowite umiejętności aktorskie, muzyczne, wokalne oraz taneczne. Część artystyczną
zakończył występ zespołu Cantabile, który w swym repertuarze
zaprezentował polskie piękne piosenki. Uroczystość zakończył
wspólny poczęstunek oraz taneczna zabawa integracyjna.

Organizatorami wydarzenia byli: Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie, Powiat Opoczyński i Gmina Opoczno, współorganizatorami: M-GOPS w Opocznie, MDK
w Opocznie, Domy Dziennego Pobytu Senior Wigor w Miedznej
oraz w Niemojowicach, fundacje: Interregion, Dar dla Potrzebujących w Mroczkowie Gościnnym, Ostoja. Sponsorem wydarzenia
była ﬁrma ZPM Nowakowscy. Serdecznie dziękujemy.

klasy i współpracuje z innymi nauczycielami w tym zakresie, jak
pracuje nad integracją klasy, jak organizuje pomoc i wsparcie dla
ucznia, który tego potrzebuje, w jaki sposób zachęca rodziców
do współpracy oraz jak korzysta ze wsparcia innych specjalistów
w instytucjach i organizacjach powołanych do pomocy rodzinie
i dziecku.

Nagrody wyróżnionym wręczali - starosta opoczyński Józef
Róg, wicestarosta Marcin Baranowski, przewodnicząca Rady
Powiatu Maria Barbara Chomicz, Skarbnik Powiatu Anna Słoniewska, sekretarz powiatu Grażyna Wielgus i sponsorzy konkursu.

Dzień Edukacji Narodowej
w powiecie opoczyńskim
12 października 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie odbyła się uroczystość z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie były życzenia i podziękowania dla pracowników oświaty za codzienną
pracę wkładaną w wychowanie młodego pokolenia.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej władze powiatu wręczyły
nagrody i listy gratulacyjne za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych
przez powiat. Nagrody przekazali również dyrektorzy szkół swoim pracownikom. Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Opocznie.

„Dzień
Pracownika Socjalnego”

Tegoroczne obchody połączone były z rozstrzygnięciem konkursu „Wychowawca Roku Powiatu Opoczyńskiego”, którego organizatorem jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Opocznie. Swoich kandydatów mogły zgłaszać szkoły, uczniowie i rodzice uczniów. Jury oceniało kandydatury biorąc pod uwagę miedzy innymi: jakie działania podejmuje nauczyciel aby rozeznać środowisko ucznia, jak rozwiązuje problemy wychowawcze

Dzień 21 listopada ogłoszony został „Dniem Pracownika Socjalnego” jako zawodu, który w okresie zmian po 1989 roku stał
się niezbędny w państwie demokratycznym. To dzięki tym zmianom systemowym zawód ten zyskał na znaczeniu i zaczyna być
uważany jako profesja, która wymaga wysokiej klasy specjalizacji. Chcąc uczcić ten dzień w sposób szczególny władze Powiatu
Opoczyńskiego zorganizowały 20 listopada 2017 r. powiatowe
obchody Dnia Pracownika Socjalnego. W uroczystościach wzięły
udział osoby, które na co dzień zajmują się pomocą społeczną na
terenie naszego powiatu oraz szefowie służb, które wspierają te
działania. Swoją obecnością zaszczycili nas: Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Konrad Kobierski wraz z zastępcą mł. insp.
Wojciechem Dworakiem, Komendant Powiatowy PSP w Opocznie bryg. Józef Pacan, Komendant Straży Miejskiej Tadeusz Brola oraz przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
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Sądu Rejonowego w Opocznie sędzia Iwona Dembińska – Pęczek. Spotkanie poprowadziła Maria Barbara Chomicz dyrektor
MGOPS w Opocznie, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej Rady Powiatu Opoczyńskiego.

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie
określonych ról społecznych. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu starosta opoczyński Józef Róg - pomoc socjalna to wielka
odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych
ludzi – pełnych empatii, tolerancji a przede wszystkim wrażliwych
na ludzką krzywdę.
Szczególne podziękowania za wysiłek i trud pracy wnoszonej
w pomoc drugiemu człowiekowi skierował do pracowników służb
społecznych wicestarosta Marcin Baranowski. Życzenia składali
również: Poseł Ziemi Opoczyńskiej Robert Telus, Anna Mroczek
dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,

Nowe lądowisko w Opocznie
13 listopada 2017 r. dyrektor Szpitala Powiatowego im.
Edmunda Biernackiego w Opocznie dr n.med. Piotr Misiak podpisał umowę z Wiceministrem Zdrowia Markiem Tombarkiewiczem
na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych. W tym ważnym wydarzeniu wziął również udział Poseł na Sejm Robert Telus
oraz starosta opoczyński Józef Róg i wicestarosta Marcin Baranowski. Opoczyński projekt pod tytułem: „Budowa całodobowego
lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR-u dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie” będzie realizowany już
w przyszłym roku. 1 942 378 zł. na tę inwestycję szpital otrzymał z Ministerstwa Zdrowia. Całe zadanie kosztować ma 2 518
470 zł. i będzie realizowane w ramach PROGRAMU OPERACYJNYEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.
Lądowisko dla helikopterów ma powstać w okolicach obwodnicy
Opoczna przy wyjeździe w stronę Tomaszowa.

Burmistrz Opoczna Rafał Kądziela, zastępca Burmistrza Opoczna Anna Zięba, Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki, Wójt
Gminy Białaczów Jacek Reszelewski, Wójt Gminy Mniszków Paweł Werłos oraz Wójt Gminy Poświętne Michał Franas. Kierownicy MGOPS jak również GOPS, prezesi Fundacji z terenu powiatu
opoczyńskiego oraz służby i instytucje, które pomagają pracownikom socjalnym w codziennej pracy otrzymali kwiaty i listy gratulacyjne.

Uroczyste obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego w powiecie opoczyńskim były zarówno docenieniem pracy
tych osób oraz swoistym podziękowaniem za ich ogromny trud,
zaangażowanie oraz wielkie poświęcenie. Były również formą
wyróżnienia oraz sposobem promowania zawodu pracownika
socjalnego. Tegoroczne uroczystości uświetniły występy młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie pod kierunkiem Pana Jacka Plucińskiego.
Budowa lądowiska oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego przyniesie długoterminowe korzyści dla SP ZOZ
w Opocznie jak i lokalnej społeczności. Wysoki poziom świadczonych usług ratunkowych pozwoli na efektywne ratowanie życia ludzkiego. Należy ponadto nadmienić, że inwestycja ma
przede wszystkim charakter społeczny i przez to cechuje się
dużą trwałością. Projekt pozwoli na dalsze funkcjonowanie SOR,
poprzez dostosowanie szpitala do wymogów prawa. Przedmiotowa inwestycja poprawi bezpieczeństwo pacjentów oraz załóg
powietrznej ﬂoty ratownictwa medycznego, zwiększy poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców, przyczyni się bezpośrednio do
ratowania życia oraz dzięki nowoczesnemu sprzętowi poprawi
szybkość, a tym samym i skuteczność udzielanej pomocy.

Teren pod lądowisko już jest wyznaczony. To działka położona przy drodze wojewódzkiej nr 713 przed Januszewicami. Działkę nieodpłatnie przekazała Agencja Nieruchomości Rolnych.
Została pozytywnie zweryﬁkowana przez lotniczych ekspertów.
Spełnia także wymogi odnośnie czasu dojazdu do szpitala, który
nie może być dłuższy niż 5 minut.
Realizacja tego projektu ma na celu poprawę funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, oraz dostosowanie infrastruktury SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego
w Opocznie do wymagań prawa, poprzez budowę całodobowego
lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR-u.
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Ceramiczne dziedzictwo
w Muzeum w Opocznie

Zyskuje również sam powiat bolesławiecki, który w wyniku wypracowanej wyrazistej koncepcji promocji swoich walorów, co
roku przyciąga rzesze turystów z wielu krajów.

W 150. rocznicę zainicjowania w Opocznie działalności ﬁrmy
„Dziewulski i Bracia Lange” w opoczyńskim Muzeum odbyło się
spotkanie, którego tematem przewodnim było szeroko rozumiane kulturowe dziedzictwo ceramiczne. W tematykę wprowadził
zaproszonych gości Adam Grabowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, przedstawiając zarys historii zakładów ceramicznych założonych w drugiej połowie XIX w. w Opocznie
przez Jana Dziewulskiego i braci Władysława i Józefa Lange.
Głównym punktem wydarzenia była jednak prelekcja „Tradycje ceramiczne instrumentem promocji, turystyki i rozwoju kulturowego miasta”, którą przedstawiła Anna Bober-Tubaj – dyrektor
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, przy udziale Krzysztofa Hewaka – Prezesa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Goście z Bolesławca podzielili się niezwykle bogatymi doświadczeniami dotyczącymi promocji miasta i całego regionu
w oparciu o tradycje ceramiczne. Bardzo bogata oferta wydarzeń
kulturalnych, wystaw krajowych i zagranicznych oraz współpraca
z wieloma europejskimi stowarzyszeniami i organizacjami ceramicznymi wzbudziła pełne uznanie wszystkich chyba uczestników spotkania. Tego rodzaju forma promocji przynosi miastu Bolesławiec wymierne korzyści. Marka Bolesławiec i ceramika
bolesławiecka jest w tym momencie rozpoznawana nie tylko
w Europie, ale i na świecie. Świadczy o tym najlepiej fakt, że
w stolicy Japonii – Tokio, znajduje się obecnie ponad trzydzieści
sklepów oferujących wyroby ceramiki użytkowej z Bolesławca.

Powiat szydłowiecki

„Dialog Pokoleń”

– spotkanie w przededniu Święta
Niepodległości
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości,
na zaproszenie starosty szydłowieckiego Włodzimierza
Górlickiego i dyrektora Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony
Pogranicza Marii Michałow odbyła się VI edycja spotkania
środowiskowego zatytułowanego„Dialog Pokoleń”.
W tej nazwie zawiera się program skierowany do
uczniów szydłowieckich szkół, którego ideą jest poznawanie
i upowszechnianie historii lokalnej poprzez rozmowę z jej
świadkami - uczestnikami walk o niepodległość i wolność naszej
Ojczyzny. Do tej pory, w ramach przeprowadzanych wywiadów,
uczniom „KOPu” i „Sienkiewicza” pod kierunkiem nauczycieli
udało się spisać historię rodzeństwa Jadwigi i Ryszarda
Szelochów oraz wspomnienia Mansweta Misztala, a także
opracować sylwetki: kpt. Stefana Kowalskiego z Nowego

Władze Opoczna, które posiada równie bogate tradycje przemysłu ceramicznego, korzystając między innymi z doświadczeń
Bolesławca, również postawiły na promocję miasta, opartą na
przemyśle i dziedzictwie ceramicznym, z którym i tak od wielu
lat Opoczno jest jednoznacznie identyﬁkowane nie tylko w kraju,
ale i za granicą. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest realizowana aktualnie przebudowa pasażu wzdłuż ulicy Biernackiego.
Mówił o tym burmistrz Opoczna Rafał Kądziela, podkreślając,
że w przestrzeni miejskiej znajdzie się wiele ceramicznych akcentów odnoszących się właśnie do dziedzictwa ceramicznego
naszego miasta. Kolejnym krokiem jest realizacja projektu „Opoczyńska płytka - promuje łódzkie”, który zajął drugie miejsce
w głosowaniu przeprowadzonym w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Projekt dotyczy dwudniowej imprezy ceramicznej „Dni Płytki Ceramicznej”, która odbędzie się
w sierpniu 2018 r. W ramach tego wydarzenia zorganizowane
zostanie Miasteczko Ceramiczne z wieloma atrakcjami w postaci lepienia z gliny, toczenia na kole garncarskim, pokazów wypału
ceramiki czy warsztatów malowania ceramiki.
Odbędzie się jarmark ceramiczny połączony z wystawą
wyrobów ceramicznych. Zaplanowano także Strefę Ceramika,
w ramach której producenci ceramiki będą mogli zaprezentować swoje stoiska promocyjne. Dni Płytki Ceramicznej obﬁtować
będą w liczne konkursy, koncerty muzyczne i występy artystów
lokalnych.
Dworu, Bogumiła Ratajczyka z Szydłowca - „syna pułku”,
uczestnika walk o przełamanie Wału Pomorskiego; Stanisława
Dudy - świadka dramatycznych wydarzeń związanych
z pacyﬁkacją rodzinnej wsi Skłoby; Józefa Dobjasza z Sadku żołnierza 3 Dywizji Strzelców Karpackich, uczestnika bitwy pod
Monte Cassino oraz Wincentego Sochackiego - pochodzącego
z Cukrówki uczestnika wojny obronnej Polski 1939 r., żołnierza
5 Kresowej Dywizji Piechoty, jeńca łagrów sowieckich, uczestnika
bitwy o Monte Cassino, a także Zoﬁi Liszki - prezes Zarządu
Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych
w Szydłowcu. Uroczystość „Dialogu Pokoleń”, organizowana
naprzemiennie przez jedną ze szkół przy wsparciu samorządu
powiatowego, zawiera w sobie nie tylko cel edukacyjny, ale
także wyróżnia się reﬂeksyjnym charakterem, wprowadzającym
w nastrój Święta Niepodległości. Stałym elementem uroczystości
„Dialog Pokoleń” jest prezentacja postaci związanej z naszym
regionem, której działalność ma wpływ na kształtowanie postaw
patriotycznych i rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności.
Tym razem, uczniowie Zespołu Szkół im KOP w Szydłowcu pod
kierunkiem nauczyciela Andrzeja Łaty przedstawili sylwetkę
ks. Romana Kotlarza, wikariusza szydłowieckiej paraﬁi w latach
w latach 1954-1956, uczestnika Radomskiego Czerwca’76,
kapłana-męczennika narodowej sprawy.
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Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” Ziemia Radomska otrzymuje „Dowód Uznania”
od Powiatu Szydłowieckiego
Część oﬁcjalna rozpoczęła się o godz. 12 w sali widowiskowej
KOP, która wypełniła się pocztami sztandarowymi i zaproszonymi
gości, wśród których byli m.in. przewodniczący Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz
z delegacją, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników
Indywidualnych Ziemia Radomska Tomasz Świtka, komendant
Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli mjr SG Daniel
Wojtaszkiewicz,
radni
Rady
Powiatu
w
Szydłowcu
z przewodniczącą Rady Anitą Gołosz, dziekan dekanatu
szydłowieckiego ks. kan. Adam Radzimiński, ks. proboszcz
Krzysztof Piotr Świątek, wójt gminy Mirów Artur Siwiorek, wójt
gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, prezes szydłowieckiego
koła Armii Krajowej Zoﬁa Pawlak, prezes zarządu koła Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Szydłowcu Zoﬁa
Liszka, prezes Towarzystwa Patriotycznego im. ks. Romana
Kotlarza w Szydłowcu Teresa Romaszewska, a także dyrektorzy
szkół, przedstawiciele Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, Policji, szefowie służb i inspekcji, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego i przedstawiciele
samorządów gminnych, nauczyciele oraz szydłowiecka młodzież
szkolna.

Część artystyczną stanowił program zatytułowany „Kto dziś
upomni się o pamięć synów i córek polskiej ziemi...”. Uczniowie
pod kierunkiem nauczycieli Marzeny Pudzianowskiej i Joanny
Wiśniewskiej przypomnieli dramatyczne drogi Polski prowadzące
do odzyskania niepodległości i uczcili pamięć tych wszystkich,
którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność Ojczyzny. Młodzi
artyści na scenie wspominali wydarzenia z 1918 roku, kiedy
Polska wróciła na mapę Europy, trudny okres okupacji
niemieckiej, mrok komunistycznego totalitaryzmu, aż po
wydarzenia z 1989 roku. Fakty historyczne przeplatały
autentyczne nagrania z przełomowych dla Polski momentów,
a piękne teksty poetyckie i wzruszające utwory muzyczne
stanowiły dopełnienie prezentowanych treści.

Starosta Włodzimierz Górlicki, podkreślił, że w uroczystości
powiatowej „Dialogu Pokoleń” wybrzmiewa pewna sekwencja
wydarzeń historycznych z lat 1918-1989, które doprowadziły
do niepodległości i wolności. Działania te obejmują także
czas zrywów wolnościowych w PRL, których ﬁnałem było
powstanie „Solidarności”, a w konsekwencji upadek komunizmu.
Tegoroczna edycja „Dialogu Pokoleń” szczególny nacisk
i akcent położyła na czas Radomskiego Czerwca’76 i utworzenia
NSZZ „Solidarność”. Stąd przybliżenie sylwetki związanego
z Szydłowcem ks. Romana Kotlarza.
Także obecność na uroczystości przewodniczącego Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska nie była
przypadkowa. Starosta Szydłowiecki, z uwagi na szczególne
zasługi, złożył mu honor:
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Sejmik Ziemi Odrowążów
Podsumowując obrady Sejmiku Ziemi Odrowążów,
starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki zauważył m.in.:
Po dzisiejszym uroczystym spotkaniu nastąpi tryb roboczy,
który wypełni treścią, to wszystko, co tu postanowimy – tak było
w poprzednich sejmikach, tak jest teraz, i tak będzie - mam
nadzieję - w przyszłości. W poczuciu obowiązku chce
poinformować, że Uchwala nr V Sejmiku Ziemi Odrowążów,
która była kompetencją i obowiązkiem Powiatu Szydłowieckiego
została wykonana, a termin zakończenia jej realizacji ustalono
na pierwsze półrocze przyszłego roku.

W imieniu własnym i mieszkańców powiatu szydłowieckiego
oraz wszystkich tych, którzy w pamięci zachowują rangę i rolę
„Solidarności” przekazuję Panu Zdzisławowi Maszkiewiczowi
- Przewodniczącemu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Ziemia Radomska DOWÓD UZNANIA za wierność ideom
„Solidarności”, zaangażowanie i dbałości o ludzi pracy i ich
potrzeby, osobiste świadectwo wychowania młodego pokolenia
w duchu patriotyzmu i pamięci o naszej historii oraz za troskę
o dobro wspólne jakim jest Polska.
Ten wyjątkowy dowód uznania, który stanowi srebrna plakieta
Powiatu Szydłowieckiego i z wymienionymi zasługami, to dowód
który wręczamy wyjątkowym osobom - podkreślił starosta.
Przekazujemy go na ręce Rana Przewodniczącego, również
w nadziei, że będzie to symboliczne podziękowanie dla wszystkich
ludzi „Solidarności” za to co uczynili dla nas wszystkich.
Zdzisław Maszkiewicz w swoim wystąpieniu m.in. zaznaczył:
Czcigodni księża, Panie Starosto, Pani Dyrektor! Przyjmuję
ten honor dla „Solidarności” Ziemi Radomskiej - i bardzo za
niego dziękuję. (...) „Solidarność” to marka, która znana jest na
całym świecie, a powstała po pierwszej wizycie Ojca Świętego
Jana Pawła II w Polsce. Sierpień’80 - kilkanaście mieniący
wolności, później ciemny okres stanu wojennego i wreszcie
1989 rok…(...) Pierwsze, ale jeszcze nie do końca demokratyczne
wybory pokazały, że naród wybrał wolność. Ale wolność „jest
zadaniem zadanym” – mamy ja utrzymać i walczyć za nią cięgle.
Od tego Wy jesteście, moi młodzi przyjaciele, na wasze ręce
pragnę tę ideę przekazać.

Uroczystość powiatowa „Dialogu Pokoleń”, jej patriotycznoreﬂeksyjny charakter, obecność środowisk kombatanckich
i ruchów wolnościowych w PRL oraz udział młodzieży
odkrywającej karty najnowszej historii - często epizodów
niespotykanych w podręcznikach, bo odwołujących się
do historii lokalnej - była odpowiednim wprowadzeniem
do
obchodów
Narodowego
Święta
Niepodległości.
Anna Lużyńska

Zatrzymali czas,

czyli wystawa w KSWP Końskie
„Czas zatrzymany” czyli fotograﬁa w technikach historycznych
i stroje z dawnych witryn – to tytuł wystawy autorstwa Lecha Lipca, Dariusza Gliszczyńskiego, Patrycji Cholewy oraz atelier „Historyczni” Sławomira Wójcickiego, która odbyła się we wnętrzu
Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości
w Końskich.

Podczas wystawy można było podziwiać ambrotypy, stroje historyczne z początku XX wieku, obrazy tworzone techniką gumową, ale też meblarstwo artystyczne i użytkowe. Ta wyjątkowa
wystawa przenosi oglądających do początku XX wieku. I nie tylko
towarzyszącej jej stylistyką strojów czy mebli (wnętrz), ale też
techniką wykonywanych prac. Wszystkie fotograﬁe wykonane
są techniką mokrego kolodionu na płytach szklanych, wyczernionych asfaltem syryjskim lub techniką gumy dwuchromianej.
Na zdjęciach można podziwiać urokliwe zakątki Lubina, stylistyką przypominające schyłek XIX, początek XX wieku, czy choćby wnętrza Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, ale
też osobiste prace, osobiste historie z życia autorów. Wystawę
otworzył prezes KSWP Marek Mika. Obecni byli na niej przedstawiciele lokalnego samorządu, który ze strony powiatu reprezentowali Dorota Duda, członek Zarządu oraz Maciej Chłopek,
dyrektor ZZH Maleniec.Wystawa powstała przy współudziale
Urzędu Miejskiego w Końskich, który jest współrealizatorem katalogu prac.
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X FESTIWAL

kapel, zespołów, śpiewaków
ludowych, kół gospodyń wiejskich

wać dla przyszłych pokoleń”, o czym przypomnieli organizatorzy.
Uroczystego otwarcia dokonali Poseł Dariusz Bąk i Starosta
Przysuski Marian Niemirski.

i stowarzyszeń ZIEMI PRZYSUSKIEJ
W niedzielę 19 listopada b.r. na Hali Sportowej w Odrzywole odbył się jubileuszowy X Festiwal Kapel, Zespołów, Śpiewaków Ludowych, Kół Gospodyń wiejskich i Stowarzyszeń.

W tym roku w Festiwalu wystąpiła rekordowa liczba wykonawców: 18 kapel ludowych, 15 zespołów dorosłych, 3 zespoły dziecięce, 5 solistów – śpiewaków i instrumentalistów. Swoje stoiska
z wystrojem ludowym i tradycyjnymi daniami wystawiło 15 Kół
Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Łącznie w imprezie wzięło
udział ponad 400 uczestników. Hala Sportowa mogąca pomieścić 1000 osób praktycznie przez cały czas trwania Festiwalu
była wypełniona uczestnikami i widzami. W ciągu prawie 7 godzin uczestnicy słuchali występów i tłumnie bawili się przed sceną. Okazuje się, że tańce ludowe – polki, oberki, mazurki wciąż
cieszą się dużym powodzeniem. Uczestnicy Festiwalu przybyli
nie tylko z powiatu przysuskiego, ale także z opoczyńskiego, szydłowieckiego, radomskiego, grójeckiego i rawskiego.

Obecni byli liczni goście w osobach m.in. Posła Ziemi Radomskiej Dariusza Bąka, Dyrektora Mazowieckiego Oddziału ARiMR
Zbigniewa Sobieraja, Starosty Przysuskiego Mariana Niemirskiego, Wójtów Gmin: Potworów, Wieniawa, Gielniów, Błędów, Borkowice, Marszałka Adama Struzika reprezentował radny Sejmiku
Zbigniew Gołąbek. Uczestników Festiwalu powitali organizatorzy
w osobach Wójta Mariana Kmieciaka i Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Bogumiły Stępień, będącej jednocześnie Przewodniczącą Jury Festiwalu.
Myślą przewodnią Festiwalu jest „Ocalić od zapomnienia i zacho-
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Jury Festiwalu oceniało uczestników i wykonawców w 5 kategoriach. W kategorii kapel Grand Prix otrzymała Kapela Władysława Urbańczyka z Radomia. Poziom wykonawców w tej kategorii
był tak wyrównany, że Jury długo nie mogło zdecydować się na
wyłonienie zdobywcy głównej nagrody. W kategorii zespołów dorosłych nagrodę główną otrzymał zespół „Długowianki” z gminy
Potworów. W kategorii zespołów dziecięcych nagrodę otrzymał
zespół „Fleciki” z gminy Rzeczyca kierowany przez Pana Jana
Czerskiego z Poświętnego.

W kategorii solistów nagrodę główną otrzymał skrzypek Krzysztof Dąbrowski z Gminy Gielniów. Grand Prix za najpiękniejsze
stoisko i dania regionalne otrzymało Stowarzyszenie Wiejskie
Wysokina i Cetnia, a dwa wyróżnienia Stowarzyszenie Nad Pilicą
i Stowarzyszenie Przystalanie.
Wzyscy pozostali uczestnicy dostali nagrody za udział w Festiwalu. Nagrody ufundowała Gmina Odrzywół i Starosta Przysuski.
Dla trójki najmłodszych członków zespołów dziecięcych nagrody
ufundował Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
Do uczestników Festiwalu swoje listy z pozdrowieniami skierowali: Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
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Zapraszamy
do muzeum opoczyńskiego
Muzeum Regionalne w Opocznie powstało 1 stycznia 1976
roku. Na siedzibę muzeum przeznaczono jednopiętrowy zamek
o tradycjach kazimierzowskich. Funkcję kierowania nowo utworzonej placówki powierzono Janowi Łuczkowskiemu. Kierownictwo Muzeum rozpoczęło działalność od przejęcia zamku i 225
eksponatów będących w posiadaniu miejscowego Wydziału Kultury. Dalsze poczynania dotyczyły robót adaptacyjnych w zamku, urządzenia kancelarii, podręcznego magazynu oraz zakupu
pierwszych 223 eksponatów pokonkursowych z funduszów Ministerstwa Kultury i Sztuki. W tym czasie zwrócono się z apelem
do społeczeństwa opoczyńskiego o przekazanie w darze przedmiotów i dokumentów związanych z dziejami i kulturą regionu.
W wyniku tej akcji otrzymano 70 eksponatów. Wśród indywidualnych oﬁarodawców znaleźli się przede wszystkim twórcy ludowi.
Cenne dary przekazała Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Opocznianka”. Pod koniec pierwszego
półrocza 1976 roku muzeum posiadało w swoich zbiorach 518
eksponatów. Podjęto także starania o utworzenie biblioteki muzealnej. Zakupiono w pierwszym roku działalności 158 książek
i czasopism.
Ponadto w tym czasie otrzymano w darze 420 pozycji z różnych muzeów w Polsce, głównie jednak z Muzeum Narodowego
w Warszawie i Poznaniu.

Wiele starań i wysiłków włożono w przygotowanie wystaw,
które zostały urządzone w czterech górnych pomieszczeniach
zamku. W dwóch pierwszych salach, razem ze Spółdzielnią
„Opocznianka”, zorganizowano wystawę prezentującą plastykę
obrzędową oraz podstawowe elementy zdobnicze tradycyjnego
wnętrza mieszkalnego, opartą na najciekawszych przedmiotach
pochodzących z Opoczyńskiego Konkursu Folklorystycznego.
W trzecim pomieszczeniu pokazano obrazy Marii Wąsowicz-Sopoćko, przedstawiające typy ludowe oraz niektóre zwyczaje
z Opoczyńskiego, a w czwartym eksponaty oﬁarowane na własność muzeum. Wystawy otwarto 5 czerwca 1976 roku z okazji
I Dni Folkloru Województwa Piotrkowskiego w Opocznie. Jesienią 1976 roku Muzeum Regionalne w Opocznie zorganizowało
poplenerową wystawę rzeźby ceramicznej. Brali w niej udział artyści z Łodzi, Warszawy i Gdańska.
Przez 25 lat systematycznie rozwijały się poszczególne działy muzeum, wzrastała liczba eksponatów poprzez zakupy i dary.
Najliczniejszy i najbardziej zwarty pod względem regionalnym jest dział etnograﬁczny, posiadający 2997 eksponatów. Najwięcej pozycji inwentarzowych przypada w nim na strój i sztukę.
W dziele tym do najcenniejszych i ciekawych kolekcji należy zaliczyć: strój kobiety z przełomu XIX i XX w., wycinanki, pisanki,
rekwizyty obrzędowe oraz zabytkowe naczynia z wygasłego już
ośrodka garncarskiego w Dąbrowie n. Czarną. Na uwagę zasługują również unikatowe wianne skrzynie malowane, które ongiś

wchodziły w skład wyposażenia izby chłopskiej. W części obejmującej rzemiosło i rękodzieło, znajduje się najwięcej przedmiotów z kowalstwa, garncarstwa, najmniej z bednarstwa i koszykarstwa. W tej części jest też 25 użytkowych naczyń drewnianych
wykonanych techniką drążenia.

Dział historyczny obejmuje 575 eksponatów. Są to w większości militaria i elementy wyposażenia żołnierskiego z okresu
I i II wojny światowej, m.in. szabla polska, tzw. „Ludiwkówka”,
pistolet maszynowy „Sten”. Do najciekawszych eksponatów
zaliczyć można przywilej dla cechów : ślusarsko-kowalskiego
i szewskiego w Opocznie z XVII i XVIII w. W dziale tym znajdują
się również dokumenty i fotograﬁe związane z wielowiekowymi
dziejami Opoczna.
Dział numizmatyczny, liczący 1419 pozycji, zawiera monety
i banknoty zarówno polskie, jak i państw środkowej i wschodniej Europy. Do najstarszych monet polskich znajdujących się
w tutejszych zbiorach należą boratynki Jana Kazimierza (XVII
w.). Większość monet i banknotów polskich pochodzi z drugiej
połowy XVIII w., tj. z czasów Stanisława Augusta. Cenną również pozycję stanowią najstarsze banknoty polskie pochodzące
z czasów powstania kościuszkowskiego
W dziale archeologicznym znajduje się 12 przedmiotów
z epoki brązu, z kultury łużyckiej. Są to nagolenniki, fragment
naramiennika, naszyjnik, guzy, dłuto i sierp. Przedmioty te zostały wykopane w czasie robót ziemnych w Bielinach i na Błoniach
Opoczyńskich.
Dział sztuki posiada 396 pozycji inwentarzowych, z tego na
malarstwo współczesne przypada 343, na rzeźbę ceramiczną 37,
reszta na przedmioty codziennego użytku. W malarstwie aż 199
pozycji - to obrazy i szkice Marii Wąsowicz-Sopoćko z Warszawy,
wykonane w latach 1950-1960, a przedstawiające głównie typy
ludowe, nie tylko z Opoczyńskiego, ale również z innych części
Polski, jak Podhala, Żywiecczyzny, Wielkopolski, Kujaw, Lubelskiego i Pomorza. Wśród jej cennej kolekcji malarskiej znalazły
się również akwarele i szkice przedstawiające różne powojenne
obiekty Warszawy, sceny z wybrzeża morskiego oraz portrety
wybitnych Polek. Wszystkie te pozycje Maria Wąsowicz-Sopoćko przekazała muzeum w darze. Pozostałe obrazy tematycznie
związane z Opoczyńskiem są pokłosiem plenerów (1966-1978).
Rzeźby działu sztuki pochodzące z pleneru 1976-1980 należą do
plastyków okręgu łódzkiego, gdańskiego i warszawskiego.
W dziale archiwalnym znajdują się rękopisy, maszynopisy,
dokumenty personalne, plakaty, kartoteki, materiały inwentaryzacyjne, wycinki prasowe, druki ulotne, korespondencja więzienna
oraz około 2000 fotograﬁi, przeważnie z zakresu lokalnej historii, sztuki i etnograﬁi. Rękopisy i maszynopisy dotyczą również
spraw i zagadnień regionu opoczyńskiego. Tu też mieszczą się
teczki z materiałami opisowymi Koła Miłośników Folkloru Opo-
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czyńskiego oraz teczki z odpisami i odbitkami kserograﬁcznymi
artykułów drukowanych w różnych czasopismach, tak dawnych,
jak i współczesnych.
W dziale archiwalnym poważną pozycję zajmują katalogi,
biogramy osób zasłużonych dla Opoczyńskiego i opisy inwentaryzacyjnych przydrożnych świątków występujących w Opocznie
i najbliższych okolicach.
Oprócz realizowania zadań statutowych, Muzeum organizuje : konkursy etnograﬁczne, plenery malarsko-rzeźbiarskie,
kiermasze, pokazy pracy twórczej, spotkania z twórcami ludowymi, sesje popularno-naukowe, lekcje muzealne, wystawy dla
innych placówek. Prowadzi badania etnograﬁczno-historyczne
w regionie, wydaje okolicznościowe foldery, katalogi. Współpracuje
z prasą, radiem, telewizją regionalną i ogólnopolską w prezentowaniu dorobku wsi opoczyńskiej.

Adam Grabowski. Wydarzenie połączone było z rozstrzygnięciem ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek poznany”.

Nagroda
dla Muzeum Regionalnego
w Opocznie

Doﬁnansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Festiwal Opoczno Folk Attack IV – Źródła! odbył się
w dniach 15-16 września 2017 r. z podziałem na część konferencyjną (pierwszego dnia) i koncertową (drugiego dnia).

Znany regionalista
opoczyński odznaczony
Muzeum Regionalne w Opocznie już po raz kolejny zostało wyróżnione przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za realizację wydarzeń, które wpisują się w Europejskie Dni Dziedzictwa.
Tegorocznej edycji patronowała dewiza „Krajobraz dziedzictwa –
dziedzictwo krajobrazu”. W ramach EDD opoczyńskie Muzeum
zorganizowało czwartą, tym razem dwudniową, edycję niekonwencjonalnego festiwalu folklorystycznego Opoczno Folk Attack – Źródła! Nasza placówka była jedną z pięciu wyróżnionych
z terenu województwa łódzkiego.

Wręczenie wyróżnień miało miejsce na ogólnopolskiej gali ﬁnałowej Europejskich Dni Dziedzictwa 2017, która odbyła się
17 listopada w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym
w Opolu. Muzeum Regionalne reprezentował dyrektor placówki
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18 października 2017 roku znany i ceniony regionalista opoczyński Pan Włodzimierz Koperkiewicz odznaczony został przez
Ministra Obrony Ukrainy. Odznaczenie to przyznane zostało
za odnajdywanie mogił ukraińskich żołnierzy na terenie Polski
i opiekę nad miejscami ich pochówku. Uroczystości odbyły się
na Zamku Kazimierzowskim a w imieniu ministra odznaczenie
wręczyła Julija Rabtsun, przedstawicielka Konsulatu Honorowego Ukrainy w Łodzi. Dla podkreślenia wkładu jaki pan Włodzimierz Koperkiewicz wniósł w upamiętnianie miejsc pamięci oraz
za całokształt działalności w spotkaniu tym uczestniczyli - starosta Józef Róg, wicestarosta Marcin Baranowski oraz burmistrz
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Opoczna Rafał Kądziela wraz zastępcą Zbigniewem Sobczykiem, a także sekretarz miasta Tomasz Łuczkowski i dyrektor
opoczyńskiego muzeum Adam Grabowski.
Pan Włodzimierz jest pierwszym laureatem plebiscytu zorganizowanego w 2005 roku wspólnie przez Burmistrza Opoczna,
Radę Miejską i redakcję Tygodnika Opoczyńskiego TOP. Włodzimierz Koperkiewicz urodził się 14 maja 1935 roku w Opocznie.
Społecznie zajmuje się ochroną, dokumentacją opisową i fotograﬁczną zabytków oraz zbieraniem eksponatów muzealnych.
Za pracę społeczną został wyróżniony: orderem św. Marii
Magdaleny III stopnia za pracę dla dobra cerkwi, wyróżnieniem
im. Krystyny i Bolesława Singlerów przez Jury Polcul Foundation
w Sydney, trzykrotnie odznaką Przyjaciela Dziecka, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, za zasługi dla województwa piotrkowskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem WIN-u z Londynu, nominacją na honorowego podporucznika Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Londynie.

Przegląd

Dorobku Artystycznego
Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatu Opoczyńskiego
W dniu 29 listopada 2017 r. odbyła się 14. edycja Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu
Opoczyńskiego. Hasłem przewodnim, zaproponowanym
w Regulaminie Przeglądu był „Krajobraz dziedzictwa i dziedzictwo krajobrazu”.
Organizatorem Przeglądu był Powiat Opoczyński. Do współorganizacji włączył się Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie.
W Przeglądzie wzięło udział 75 uczniów z trzech szkół:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie przygotowało program „Krajobraz opoczyński”,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie przedstawił prezentację pt. „Opoczyńskie krajobrazy sercem pisane”,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy wystąpił
z programem ”Muzyczny krajobraz naszego regionu”.
Programom przyglądało się Jury w składzie:
- Marzena Jaruga – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie,
- Anna Reszka – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy,
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- Agata Karbownik – nauczyciel
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie,
oraz przedstawiciele organizatora:
- Agata Andrzejewska teatrolog MDK w Opocznie,
- przewodnicząca Jury: Elżbieta Kossowska-Majkut
– przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Opocznie.
Zgodnie z Regulaminem, Jury wytypowało młodych wykonawców, wyróżniających się talentem w poszczególnych dziedzinach sztuki.
I. Nagrodzeni z I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Opocznie:
1 Klaudia Miko talent aktorski
2 Karolina Sobczyk talent wokalny
3 Maciej Wilczyński talent aktorski
4 Kamila Langowska talent aktorski
5 Aleksandra Nowak talent konferansjerski
6 Mateusz Ksyta talent konferansjerski
7 Izabela Samek talent reżyserski
8 Wiktoria Lach talent taneczny
9 Wiktoria Jarząbek talent taneczny
10 Julia Kaluźna talent taneczny
11 Klaudia Bryks talent taneczny
12 Oliwia Nieć talent taneczny
13 Dominika Karpińska talent recytatorski
II. Nagrodzeni z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie:
1 Adrian Szlęzak talent instrumentalny
2 Bartłomiej Sztaba talent wokalny
3 Anna Pankiewicz talent recytatorski
4 Magdalena Bugała talent wokalny
5 Weronika Dereń talent wokalny
6 Patrycja Wróbel talent wokalny
7 Agnieszka Wróbel talent wokalny
8 Mateusz Sobczyk talent muzyczny
9 Wioletta Świderska talent taneczny
10 Łukasz Wilk talent taneczny
11 Norbert Piotrowski talent recytatorski
12 Weronika Wijata talent recytatorski
13 Małgorzata Wieruszewska talent wokalny
14 Robert Wedlechowicz talent recytatorski
III. Nagrodzona młodzież z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Drzewicy:
1 Ewelina Kwaśniak talent recytatorski
2 Marta Kwaśniak talent wokalny
3 Dominik Kwiecień talent wokalny
4 Konrad Niemirski talent aktorski
5 Aleksandra Abramczyk talent instrumentalny
6 Adam Madzio talent instrumentalny
7 Bartosz Skapczyński talent instrumentalny
8 Michał Larenta talent w dziedzinie montażu
9 Laura Madzio talent konferansjerski
10 Jacek Wojtarek talent taneczny
11 Michał Tyka talent taneczny
12 Bartłomiej Babisz talent taneczny
13 Dominik Socha talent wokalny
Jury postanowiło również nagrodzić za talent konferansjerski
prowadzących Przegląd: Aleksandrę Nowak i Mateusza Ksytę,
uczniów I liceum Ogólnokształcącego w Opocznie.
Nauczyciele, którzy przygotowywali programy:
- Anna Waszczyk, Urszula Kozera, Jolanta Pawlak
z ZSPg nr 1 w Opocznie,
- Marta Pawlik – Prejs z I LO w Opocznie,
Grażyna Wójcik, Anna Niemczyk-Więckowska,
Elżbieta Woźniak, z ZSPg w Drzewicy.
Wszyscy młodzi artyści oraz nauczyciele wspierający przygotowanie programów, otrzymali upominki w postaci Power banków
8000 mAh.
Wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Nagrodą
dla utalentowanej młodzieży, za odkryty talent, jest wyjazd do
Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl Moliera „Szkoła żon”.
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Otrzymali oni także dyplomy uznania. Nagrodę, upominki i
dyplomy ufundował Powiat Opoczyński. Jury pochwaliło wszystkie prezentacje za staranne przygotowanie niełatwego w tym
roku temat „Krajobraz dziedzictwa i dziedzictwo krajobrazu”.

Prezentacje były w różnorodne, pełne radości, ale i troski
o nasze dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Zespoły przygotowały oryginalne dekoracje, stroje i rekwizyty.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Białaczowie podsumowała
Projekt „Senior z vigorem”
9 listopada 2017 roku odbył się ﬁnał Projektu „Senior z vigorem”, pomysłodawcą którego była Izabela Wiktorowicz-dyrektor biblioteki (realizowanego w terminie od 18.09.2017r.17.11.2017r.),
na realizację którego Gminna Biblioteka
Publiczna w Białaczowie pozyskała środki w kwocie 4800,00 zł
w ramach konkursu ogłoszonego przez Łódzki Dom Kultury,
związanego z realizowanym przez tę instytucje Programem pn.
„Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+”warsztaty twórcze. Uczestnikami projektu (30 osób) byli Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Miedznej
Drewnianej oraz osoby niebędące uczestnikami tej placówki, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie.

W ramach działań projektowych zorganizowane zostały
warsztaty decoupage, polegające na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (drewno, metal, szkło, tkanina,
plastik, ceramika) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej (technika serwetkowa).
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Dzięki tej metodzie elementy recyklingowe (pudełka tekturowe, plastikowe doniczki, szklane butelki) otrzymały „nowe życie”- powstały piękne kolorowe bombki, szkatułki na biżuterię,
pojemniki na drobiazgi i ozdobne doniczki, które z pewnością
ożywią każde wnętrze. Mogą być też doskonałym –oryginalnym
upominkiem dla bliskich i znajomych.

Warsztaty te poprowadziła Pani Monika Budzyńska- rodowita opocznianka, która sztuką zdobniczą zajmuje się hobbystycznie od wielu lat. Prowadzi liczne warsztaty bibułkarstwa,
scrapbookingu itp. Jest laureatką konkursów z plastyki zdobniczo-obrzędowej, z pasją kultywując i krzewiąc tradycje, obrzędowość i obyczaje regionu opoczyńskiego.
Kolejnym z zaplanowanych dla Seniorów działań była wycieczka do Teatru Muzycznego do Łodzi, gdzie odbyły się warsztaty z emisji, estetyki i higieny głosu. Seniorzy dowiedzieli się jak
należy dbać o aparat mowy i jakich zasad należy przestrzegać,
aby służył im jak najdłużej. Poznali historię teatru, którą bardzo
obrazowo opowiedziała prowadząca warsztaty Pani Anna Korzon- Wnukowska (koordynator Projektu „Muzyczny z bliska”,
Instruktor teatralny, prowadzi warsztaty i zajęcia z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami w zakresie m.in. emisji głosu, pracy nad
tekstami). Seniorzy mieli również okazję poznać teatr od kuliszwiedzili garderoby aktorów oraz obserwowali przygotowanie
scenograﬁi przed premierą musicalu „Nędznicy”.
Ostatnim z zaplanowanych w ramach projektu działaniem
były warsztaty muzyczno-artystyczne, na których pod okiem
Pana Piotra Kubowicza- członka „Piwnicy pod Baranami” oraz
Pani Marzeny Michałowskiej- Kowalik- Prezes Stajni Artystycznej w Marcinkowie, Seniorzy pracowali nad odpowiednim
oddechem, emisją głosu i poprawną dykcją.
W oparciu o przygotowany repertuar ćwiczyli interpretację
tekstów.
Występ ﬁnałowy uczestników projektu (zawierający przeboje lat 70) i owacje na stojąco zaproszonych Gości, były dowodem
na osiągnięty sukces. Można śmiało powiedzieć, że umiejętności
zdobyte na w/w warsztatach zostały w pełni wykorzystane przez
Seniorów, bowiem zaśpiewali z pozoru prosty tekst tak, aby jego
przesłanie dotarło do słuchaczy i wzbudziło emocje.
Obecni na uroczystości włączali się do wspólnego śpiewania
i zabawy.

Finał bibliotecznego projektu połączony został z obchodami
2 rocznicy powstania placówki „Senior-WIGOR” w Miedznej
Drewnianej.

Kierownik placówki- Pani Marzena Grzesińska jak i sami jej
uczestnicy usłyszeli tego dnia wiele miłych i ciepłych słów. Podkreślano nieocenioną rolę placówek typu „Senior+”, dzięki którym starość nie musi być nudna, a przede wszystkim umożliwia
osobom starszym „na nowo” cieszyć się życiem, być aktywnym,
docenionym, usatysfakcjonowanym i radosnym z możliwości
przebywania z osobami w podobnym wieku. Szereg działań realizowanych przez placówkę dostarcza wiele satysfakcji życiowej, bardzo potrzebnej w starszym wieku. Prezentacja multimedialna ukazująca dwuletnią działalność placówki, dostarczyła
zaproszonym Gościom wiele radości, ukazała działania zrealizowane od początku jej powstania, w bardzo ciekawy, humorystyczny sposób.
Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili: Wicestarosta
Powiatu Opoczyńskiego –Marcin Baranowski, Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego - Maria Barbara Chomicz, Wójt
Gminy Żarnów-Krzysztof Nawrocki, Wójt Gminy Białaczów - Jacek Reszelewski, Sekretarz Gminy Białaczów- Andrzej Urbańczyk, Przewodniczący Rady Gminy Białaczów- Zdzisław Prusek,
Kierownik GOPS w Białaczowie - Teresa Łukasik, Kierownik
DDP „Senior-WIGOR” w Niemojowicach- Anna Ślęzak, Księżaks. Proboszcz Henryk Wójcik, ks. Kanonik Hieronim Serzysko,
ks. Wikariusz Paweł Kaszuba, Instruktor MBP w Opocznie- Iwona Chróstowska, Kierownik Referatu Zamówień PublicznychAnna Wąsowska, Kierownik Referatu Funduszy Strukturalnych,
Promocji i Rozwoju Gminy - Anna Kaźmierczyk, Katarzyna Telus- Kierownik Klubu Seniora w Opocznie, Radni Rady Gminy
Białaczów: Paduszyńska Marzanna, Martyka Andrzej, Franaszczyk Maciej, Lasota Elżbieta, Wilk Beata, Jóźwik Krystyna, Wereszka Zbigniew, Trębarczyk Zbigniew, Pawłowska Jadwiga,
Kiraga Magda, Adamus Marian, Jaworski Marek, Marzena Michałowska-Kowalik-Prezes Stajni Artystycznej w Marcinkowie,
Piotr „Kuba” Kubowicz- Członek Grupy „Piwnica pod Baranami”,
Wiktor Biernacki- Prezes TPD w Opocznie.
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Pasje Bogdana Sobonia
WYWIAD ZE STAROSTĄ KONECKIM

którą przede wszystkim tworzyli ludzie. I jak mówił T. Kotarbiński:
„Przeszłość zachowana w pamięci
staje się częścią teraźniejszości”
Losy rodziny, zarówno po mieczu, jak i po kądzieli toczyły
się i toczą w zasadniczej mierze na terenie powiatu koneckiego
w gminie Ruda Maleniecka.
Pochodzi Pan z niewielkiej miejscowości , której historia jest Panu bardzo bliska. Proszę opowiedzieć o swoich
przodkach. Kto spośród nich wywarł największy wpływ na
kształtowanie się Pańskiej osobowości i światopoglądu?
Znam 300 lat udokumentowanej historii mojej rodziny( 10 pokoleń).
Dzieje rodziny: Soboniów, Marczyńskich i wielu innych z nimi
skoligaconych, są nierozerwalnie związane z ziemią i jej uprawą.
Były to rodziny włościańskie (włościanie to bogaci średnio
zamożni chłopi).
Soboniowie i Marczyńscy zwolnieni byli z obowiązku odrabiania pańszczyzny. Do nich należały największe gospodarstwa
zarówno w Młotkownicach, jak i w Wyszynie Rudzkiej.
Członkowie tych rodzin pełnili funkcje: sołtysów, radnych,
wójtów, naczelników gmin, dyrektorów szkół, a nawet starostów.
Motto rodzinne:
„Nasz obowiązek orać ziemię,
Wyrwać z niej to, co w jej wnętrzu drzemie
Nasz obowiązek o nią bić się,
Ta ziemia to nasze życie”

Dziś rozmawiamy z osobą znaną nie tylko mieszkańcom
powiatu koneckiego, ale całego województwa świętokrzyskiego
i województw ościennych. Pan Bogdan Soboń, bo o nim mowa,
jest starostą koneckim, prezesem Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Końskich, członkiem Rady
Naczelnej PSL w Warszawie, człowiekiem od 20 lat związanym
z samorządem powiatowym. Jednak nie te dziedziny życia będą
nas interesować podczas dzisiejszej rozmowy, ale pasje Pana
Bogdana.
Osoby przebywające w Pańskim towarzystwie pozostają
pod urokiem Pana niezwykłej wiedzy historycznej. A przecież nie jest Pan z wykształcenia historykiem. Proszę opowiedzieć czytelnikom „Ziemi Odrowążów”, skąd taka ogromna znajomość faktów i skąd to zamiłowanie?
Historykiem z wykształcenia nie jestem, bo jestem absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie, ale odkąd pamiętam interesowałem się historią. Zawsze intrygowała mnie historia regionalna. Programy szkoły podstawowej w latach siedemdziesiątych
XX wieku przepojone były w większości miłością do Warszawy,
Krakowa i Mazowsza. Już wtedy jako uczeń klasy szóstej szkoły
podstawowej swe zainteresowania skierowałem na poznanie
historii najbliższej okolicy. I tak na poszukiwaniach i pogłębianiu
wiedzy z tej dziedziny upłynęło już ponad 40 lat. Przeanalizowałem wiele prac historycznych, dotyczących terenu powiatu
koneckiego. Studiowałem roczniki świętokrzyskie, kroniki paraﬁalne i szkolne, mapy, książki, a nawet akty notarialne oraz wiele
innych zapisków lub informacji ustnych.
Dlaczego najwięcej uwagi poświęca Pan historii regionu?
Myślę, że wynika to z mojego emocjonalnego podejścia i umiłowania naszej „małej Ojczyzny”.
Historia mojej rodziny, to najogólniej rzecz biorąc, historia
tych „Co żywili i bronili”.
Wspomnienia te oparte są na przekazach żyjących członków
rodziny, jak i tych , którzy już od nas odeszli.
Zamiłowanie do historii regionalnej, nie mogło ominąć i historii rodzinnej, która jest mocno spleciona z historią regionalną,
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Przodkowie nie tylko uprawiali ziemię, leżącą w środku Polski, ale również jej bronili.Ponadto, a wiem o tym z opowiadań
i z różnych przekazów też bardzo interesowali się historią najbliższej okolicy. Na tej ziemi mieszkali od wieków, na niej pracowali, jej bronili i nie wyobrażali sobie życia gdzie indziej.
To od dziadków i starszych mieszkańców Wyszyny Rudzkiej
słyszałem opowieści o najbliższej okolicy, stąd i zainteresowania
regionalne. Tu chcę też wymienić mojego stryja Mariana Sobonia, nauczyciela historii. Jego imponująca wiedza również wpłynęła na moją pasję odkrywania i rozumienia przeszłości.
Jakie książki i jakie ﬁlmy przyciągają Pańską uwagę?
I dlaczego te?
Pomimo braku czasu, staram się dużo czytać. Szczególnie
interesują mnie książki historyczne i podróżnicze, ale również literatura piękna , zwłaszcza polska.
Fascynują mnie ludzie, ich sprawy, warunki życia, dlatego też
chętnie oglądam ﬁlmy przyrodnicze i podróżnicze. Ale przede
wszystkim bliska mi jest klasyka polska.
Wynika to z moich pasji i zainteresowań, o czym powiedziałem wcześniej.
Hoduje Pan psy użytkowe, pochodzące z odległej Alaski – Alaskany Malamuty. Dlaczego akurat ta rasa przypadła
Panu do gustu?
Kiedyś zafascynowały mnie powieści i opowiadania Jacka
Londona – piewcy Północy, to z czasem przerodziło się w zainteresowania ludami Arktyki i Dalekiej Północy.
Będąc uczniem szkoły podstawowej mogłem o tym tylko marzyć. Z czasem marzenia przerodziły się w rzeczywistość.
Psy rasy Alaskan Malamute sprowadzono do Polski w 1985
roku. Ja kupiłem swojego pierwszego alaskana 15 lat później
tj. w 2000 roku.
To wyjątkowe zwierzęta, silne, odważne i wierne .
Co dziś najbardziej irytuje Starostę Koneckiego? A co
cieszy i fascynuje?
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Najbardziej irytuje mnie niezgoda w kraju i brak szacunku
w relacjach międzyludzkich.
Cieszą mnie oddane po termomodernizacji obiekty, które zostały unowocześnione, wyposażone w urządzenia, wpływające
na komfort pracy i nauki. Poza tym są to budynki ekologiczne
i energooszczędne. Dotyczy to obiektów użyteczności publicznej
takich jak: szkoły, dom pomocy społecznej, muzeum w Maleńcu, szpital, a także skutecznie zrealizowane zadania drogowe.
Oczywistym jest, że były to kosztowne inwestycje, na które pozyskaliśmy wielomilionowe doﬁnansowanie ze środków unijnych
oraz z funduszy norweskich. Bardzo cieszy mnie też fakt dużego
spadku bezrobocia, które obecnie wynosi 12,1 % w powiecie koneckim.
Chciałbym również podkreślić, że doceniamy przedsiębiorców, którzy od lat z powodzeniem wpływają na stan zatrudnienia
w naszym powiecie. Świadczą o tym choćby Marki Koneckie,
prestiżowe wyróżnienia, wręczane podczas Kuźnic Koneckich
wyróżniającym się ﬁrmom. Organizujemy święta branżowe –
Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy (Konecka Ryba), Dzień Odlewnika.
Doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń są
Śniadania Biznesowe, których powiat jest współorganizatorem.
Ponadto uzyskaliśmy bardzo pokaźne kwoty na staże zagraniczne dla uczniów naszych szkół . Wyjazdy edukacyjne wpływają na podnoszenie kwaliﬁkacji młodzieży, umożliwiają wszechstronny rozwój, poszerzają horyzonty młodych ludzi, dają
możliwość poznania świata, pomagają kreować marzenia i cele.
Jest pan – pod względem stażu – najbardziej doświadczonym samorządowcem w powiecie koneckim. Trochę taką
ikoną samorządności. Zdaje sobie pan sprawę z powagi sytuacji ?

Samorządność dla mnie upodmiotowienie mieszkańców gminy, powiatu czy województwa, w taki sposób, by mogli o swoich
sprawach decydować sami. By nikt nie podejmował decyzji za
nich odgórnie.
Z perspektywy swoich 20 lat pracy w samorządzie – jaką
najtrudniejszą i najzabawniejszą sytuację pan zanotował
w swojej pamięci? Proszę o tym opowiedzieć….
O najtrudniejszych nie chcę mówić, ale było ich wiele.
Natomiast jedną z zabawniejszych historii był moment, w którym poczułem się jak ksiądz. Przyszła do mnie kobieta radzić
się w sprawie swojego syna, który poznał dziewczynę za pośrednictwem internetu. Po pewnym czasie dziewczyna zaszła
w ciążę. A pytanie matki chłopka do mnie było: Czy on ma się
z nią ożenić?
Odpowiedziałem krótko: Jeśli to jego dziecko, to oczywiście.
To prawie ćwierć wieku, jak pan nie tylko obserwuje historię, jest jej uczestnikiem, ale właściwie ją pan przez ten
czas regularnie współtworzy… To duża odpowiedzialność?
Tak to duża odpowiedzialność i zdaję sobie z tego doskonale
sprawę.
Bycie dobrym gospodarzem i służenie ludziom nie jest łatwe, ani proste.
Wymaga to wielkiego zaangażowania , dużych umiejętności
i determinacji w realizacji zamierzonych celów.
Zdarza się panu tracić zimną krew?
Bardzo rzadko, ale są takie momenty, które wymagają
ogromnej cierpliwości, dyplomacji i umiejętności rozwiązywania
konﬂiktów i problemów.

Sukces Ani Bębenek

Myślę, że po mojej mamie Joli, która lubiła śpiewać i dobrze
śpiewała. To ona zadbała o moją edukację muzyczną, dzięki niej
już od siedmiu lat uczę się śpiewu w prowadzonej przez panią
Annę Wilkiewicz Pracowni Muzycznej Piano.
Czy brałaś już wcześniej udział w konkursach śpiewaczych?
W wielu, wymienię kilka ważniejszych, były to: Międzynarodowy Hope Festival w Katowicach, na który w 2015 czy 2016
roku z nadesłanych kilku tysięcy nagrań wybrano tylko trzynaście, otrzymałam wówczas wyróżnienie, II Ogólnopolski Konkurs
Dzieci i Młodzieży Tęczowe Piosenki im. Jana Wojdaka 2012
w Krakowie, gdzie zajęłam II miejsce; w Radomiu w konkursie
Co za talent w 2015 roku II miejsce; I miejsce w Skarżysku – Kamiennej w konkursie Wokalny Talent Grand Prix; również I miejsce zajęłam w Kozienicach w konkursie na piosenkę obcojęzyczną i w Radomiu w Prezentacjach Wokalnych 2016 roku. To mnie
zachęciło do poddania ocenie moich umiejętności szerszej publiczności i tak profesjonalnemu jury jak Agnieszka Chylińska,
Małgorzata Foremniak i Agustino Augurolla.

Irena Przybyłowska-Hanusz: Odniosłaś sukces w programie Mam Talent. Telewidzowie, a szczególnie mieszkańcy Szydłowca i okolic, chcieliby zapewne dowiedzieć się
więcej o Tobie, poznać Cię bliżej.

Z Bogdanem Soboniem starostą koneckim
rozmawiała Dorota Duda

Anna Bębenek: Mieszkam z rodzicami w Broniowie, wsi odległej od Szydłowca o 14 kilometrów. Uczyłam się w szkole podstawowej w Cukrówce, ostatnią klasę ukończyłam w Chlewiskach.
Jestem uczennicą trzeciej, a więc maturalnej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.
Skąd się wzięło Twoje zainteresowanie muzyką, a szczególnie śpiewem?
Zawsze lubiłam śpiewać, często śpiewałam sama i z koleżankami. W drugiej czy trzeciej klasie szkoły podstawowej w Cukrówce wzięłam udział w szkolnym konkursie wokalnym, dostałam nagrodę i to mnie zachęciło do występów, początkowo tylko
na szkolnych uroczystościach.
Czy uzdolnienia muzyczne otrzymałaś po kimś z rodziny?
KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

29

LUDZIE - PASJE
Jak przygotowywałaś się do udziału w konkursie Mam
Talent?

Kosztowało to mnie i moich nauczycieli ze Studia Piano sporo wysiłku. Najpierw musiałam wziąć udział w precastingu, do
którego zgłosiło się kilka tysięcy osób i zakwaliﬁkować się do następnego etapu, do castingu jurorskiego.
A jak wyglądał Twój występ, co zaśpiewałaś i czy miałaś
wielką tremę na castingu jurorskim?
Śpiewałam piosenkę Ray Charlesa „Hit the road Jack”, do

Zlot pojazdów militarnych
w ODRZYWOLE
11 listopada b.r. po uroczystościach 99-rocznicy Odzyskania
Niepodległości, odbył się w gminie Odrzywół ogólnopolski zlot
pojazdów militarnych Wzięli w nim udział właściciele 17 pojazdów militarnych z całej Polski.

W zlocie wziął udział między innymi Polak na stałe mieszkający w Szkocji. Wśród pojazdów pojawiły się min. ciężarówki i jeepy
amerykańskiej armii z czasów II wojny światowej Nie zabrakło też
pojazdów będących na wyposażeniu LWP. Utrzymanie w dobrym
stanie technicznym takich pojazdów wymaga wielkiej determinacji, pasji a także środków materialnych. Uczestnicy zlotu wzięli
udział w uroczystościach przed Urzędem Gminy i w Publicznej
Szkole Podstawowej. Na ul. Opoczyńskiej młodzież mogła skorzystać z darmowych przejażdżek pojazdami militarnymi. Część
uczestników zlotu pojawili się w oryginalnych mundurach wojskowych z II wojny światowej.Zarówno mieszkańcy jak i goście
skorzystali z poczęstunku grochówką żołnierską przygotowaną
przez Publiczną Szkołę Podstawową. Po zakończeniu przeglądu na ul. Opoczyńskiej, pojazdy przejechały przez miejscowości
gminy ,a w Ossie uczestnicy zlotu złożyli kwiaty na cmentarzu
powstańców styczniowych i żołnierzy września. Wysłuchali także
krótkiej prelekcji Wójta Mariana Kmieciaka o historii Ossy, majątku Brykczyńskich i o bitwie 10 lipca 1863 roku. Następnego
dnia uczestnicy zlotu wzięli udział w rajdzie „bezdrożami” pomiędzy Kamienna Wolą, Ossa i Domasznem (gmina Drzewica).
Stare pojazdy w tym ciężkie ciężarówki doskonale spisywały się
w warunkach ekstremalnych. Rajd zakończyło spotkanie i ognisko
w Stanisławowie przy historycznej górze Królówka.

30

której muzykę nagrał mi na gitarze pan Kamil Goraziński z Pracowni Muzycznej Piano, śpiewałam jak wszyscy z podkładem
muzycznym. Czekałam na swój występ od godziny 9 rano do 21,
byłam tak bardzo zmęczona, że nie miałam siły się denerwować,
było mi już wszystko jedno. Zmobilizowałam się jednak przed samym występem i postarałam się zaśpiewać najlepiej jak umiem.
Cała trójka jurorów zagłosowała na „tak”, co stanowi szansę na
wejście do półﬁnału. Wszyscy byli dla mnie bardzo mili serdeczni, gratulowali mi sami jurorzy i panowie Marcin Prokop i Szymon
Hołownia.
Jaką muzykę lubisz i ile czasu poświęcasz na naukę
śpiewu?
Lubię ballady, jazz, rzadziej słucham muzyki pop. Ćwiczę
swój głos, pracuję nad dykcją codziennie od trzech do czterech
godzin, jeżeli mam dużo lekcji do odrabiania, to poświęcam muzyce dwie godziny.
Jakie masz marzenia, plany na przyszłość, jakie zainteresowania poza muzyką?
Po maturze chciałabym dalej uczyć się śpiewu. Lubię uczyć
się języka angielskiego, jeżeli nie uda mi się dostać do żadnej
szkoły kształcącej głos, uczącej śpiewu, pójdę na anglistykę,
a i tak będę śpiewać.
Zostałaś obdarzona pięknym głosem, masz talent, nie
zmarnuj go. Cieszę się, że rozumiesz, że same zdolności nie
wystarczą, że potrzebna jest jeszcze praca nad ich rozwijaniem, pamiętaj o tym zawsze. Życzę Ci realizacji planów
życiowych i marzeń. Dziękuję za rozmowę.
Irena Przybyłowska-Hanusz

„Szczęście to jedyna rzecz,
która się mnoży, jeśli się ją
dzieli”

T
ym pięknym hasłem zainaugurowaliśmy obchody tegorocznej ogólnopolskiej akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”, której twórcą i krajowym koordynatorem jest Fundacja
Polskich Wartości, Caritas a patronat honorowy objęła Pierwsza
Dama RP Agata Kornhauser- Duda.

Nasza szkoła włączyła się w to niezwykłe przedsięwzięcie po
raz pierwszy, zważywszy na szczególny charakter projektu- pomoc dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą, którzy
borykają się z biedą i trudną sytuacją materialną.
Nazwa akcji nawiązuje do poświęcenia Polsce, pamięci naszych korzeni, pielęgnowaniu tradycji i narodowego dziedzictwa.
W pięknych słowach wypowiedział się o niej jeden z wolontariuszy, który określił ją jako swoistego rodzaju wdzięczność naszym
Rodakom na Kresach, którzy rozpowszechniają polską mowę,
utrwalają historię i wiernie od pokoleń przestrzegają maksymy
Bóg, Honor, Ojczyzna.
W zbiórkę słodyczy, przyborów szkolnych, artykułów żywnościowych i chemicznych czynnie włączyli się uczniowie, nauczyciele i rodzice, zaś nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwał
Samorząd Uczniowski.
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Zebraliśmy sporą ilość produktów o długim terminie ważności, książki, łakocie
a prócz tego otrzymaliśmy od jednego z darczyńców miejscowy
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przysmak…. odrzywolskie obwarzanki. Ogromny zapał i zaangażowanie dzieci widać było na każdym kroku, chociażby wtedy,
gdy pytały czy mogą podarować swoją ulubioną maskotkę lub
pomóc przy segregowaniu produktów.
Wszystkie dary traﬁą teraz na Wileńszczyznę. Zostaną przekazane potrzebującym rodzinom, szkołom podstawowym i specjalnym, hospicjom i Klubowi Weterana AK.

Przy tej okazji pragniemy podziękować wszystkim, którzy
okazali wielkie serce i wsparli prowadzoną zbiórkę. Czasem bowiem wystarczy tak niewiele, aby sprawić komuś radość, wywołać uśmiech a nawet… odmienić całe życie.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI WRAZ Z OPIEKUNKAMI

Józef Brandt
– malarz scen myśliwskich

Postać Józefa Brandta znana jest nie tylko w środowisku
lokalnym okręgu radomskiego, jako słynny artysta, malarz
potraﬁący uchwycić i uwiecznić na płótnie m.in. życie polskiej wsi
i jej mieszkańców.

Urodzony w 1841 roku w Szczebrzeszynie na Lubelszczyźnie
pierwsze lekcje malarstwa pobierał w Warszawie pod okiem
Juliusza Kossaka. Na studiach w Paryżu kształcił swój kunszt
malarski w pracowni Leona Cogniet’a. W 1870 roku stworzył
w Monachium własną pracownię malarską i stał się tzw.
przywódcą monachijskiej szkoły malarstwa polskiego.

Wśród swoich prac Brandt posiada imponującą kolekcję obrazów
podejmującą tematykę łowiecką. Jak mało kto w swoich pracach
oddaje niebywały realizm, zgodność szczegółów i detali,
perfekcyjnie oddany ruch i paleta barw sprawiają, że obrazy te
nabierały wręcz literackiego wymiaru. Jednym z ulubionych
miejsc, w których spędzał wakacje był mały dworek w Orońsku,
który do dzisiejszego dnia zachował się i oddaje czar tych
czasów, w których żył Józef Brandt. Po wizytach w Orońsku
artysta uwieczniał to, co przeżył i zobaczył, w szczególności
sceny łowieckie szlachty, z którą się spotykał na podradomskiej
ziemi. Jednym z obrazów, które namalował w czasie spędzania
letnich wakacji był obraz zatytułowany ,,Dojeżdżacz oczekujący
panów” znany również pod nazwą ,,Dojeżdżacz z chartami”. Do
kolekcji obrazów o tematyce łowieckiej zalicza się takie dzieła
Brandta jak: ,,Wyjazd Jana Sobieskiego na polowanie”, „Wyjazd
na polowanie”, „Gajowy”, „Przed polowaniem”, „Na polowanie”.
W pracach tych Brandt ukazywał barwną specyﬁkę kunsztu
i tradycji łowieckiej, z pietyzmem i starannością malował
szczegóły akcesoriów myśliwskich (rogów myśliwskich, broni,
pasów z nabojami) i innych przedmiotów. Brandt w swoich
obrazach starał się uchwycić piękno kraj-obrazów pól i leśnej
kniei nadając niesamowity i realistyczny nastrój obyczajowości
myśliwskiej.

Do ulubionych tematów łowieckich można zaliczyć scenki
wyjazdu i powrotu myśliwych z polowań, bardzo często
uwieczniał nemrodów odpoczywających w lesie przy ognisku lub
pod karczmą w asyście psów myśliwskich.
Niewątpliwie i prawdopodobnie wiele prac nie powstałoby
gdyby Józef Brandt nie odwiedzał polskiej ziemi, którą kochał
i za którą tęsknił. Krótkie wizyty w podradomskim dworku, starał
się uwiecznić na płótnie by te wspomnienia mieć przy sobie,
a Orońsko i okoliczne włości ziemskie były dla niego ostoją
gdzie chętnie powracał i tworzył. Józef Brandt zmarł w 1915 roku
w Radomiu.
Z myśliwskim pozdrowieniem Darz BÓR
Hubert OGAR
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Niezwykłe spotkanie
z przyrodą….

Rośliny objęte ochroną gatunkową
W tym roku naszą placówkę odwiedziła pani Jadwiga Konotopska- członek Zarządu LOP w Radomiu, wykwaliﬁkowany
ogrodnik, była nauczycielka biologii.
Pani Jadwiga przyjechała na zaproszenie nauczycielek
przyrody Beaty Zbrowskiej – Głąb i Zoﬁi Wiktorowicz w związku
z konkursem edukacyjno- przyrodniczym organizowanym przez
Oddział LOP w Radomiu „Rośliny prawem chronione-poznajmy
je bliżej”. Warto nadmienić , że grupka uczniów z klas piątych
i szóstych otrzymała wyróżnienia w powyższym projekcie.
Wizyta naszego gościa wzbudziła niemałe zainteresowanie
wśród dzieci i młodzieży klas starszych. Nauczycielka przywiozła ze sobą kilkanaście odmian i sadzonek roślin chronionychczęsto spotykanych na co dzień ,ale nieznanych z nazwy. Dzieci
miały okazję nie tylko oglądać, dotykać, lecz także delektować
się zapachem niektórych krzewów czy drzewek. Lilia złotogłów ,
arcydzięgiel, jarząb szwedzki, krzew mojżeszowy, wawrzynek,
rojnik to tylko nieliczne rośliny, które można było podziwiać.
Pani ogrodnik w czytelny i przejrzysty sposób omówiła pojęcie
„ochrony gatunkowej”, problem wymierania roślin chronionych
oraz przedstawiła prezentację multimedialną najbardziej popularnych z nich. W trakcie zajęć dzieci miały okazję wykonać zielniki z
wybranym przez siebie okazem. Pod czujnym okiem naszego gościa powstały przepiękne, przemyślane prace. Pani Konotopska
opowiedziała również o książce , którą wydała „Rośliny chronione
w naszych ogródkach”. Jeden z egzemplarzy traﬁł na pamiątkę
do szkolnej biblioteki, pozostałe mogli zakupić uczniowie. Chętnych nie brakowało, tym bardziej , że autorka każdą z pozycji
opatrywała osobistą dedykacją.
Nasze spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.
Zaproszony gość okazał się wybitnym znawcą tematu , który
z ogromnym zacięciem i precyzją przekazywał uczniom teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat roślin chronionych. Dzieci
z zainteresowaniem słuchały wykładu, zadawały pytania, brały
udział w dyskusji na tematy ekologiczno- przyrodnicze. Na zakończenie spotkania ogrodnik złożyła na ręce pań od przyrody
dwa ozdobne drzewka :morwę i głóg jadalny. Udzieliła wskazówek jak dbać o powyższe rośliny i wyraziła nadzieję, że uczniowie z zaangażowaniem włączą się w opiekę nad nimi. Podziękowała także za ciepłe przyjęcie i obiecała, że w nowym roku
szkolnym przyjedzie do nas z kolejną prelekcją , tym razem na
temat pożytecznej roli pszczół w środowisku.
Trzymamy naszego gościa za słowo i z niecierpliwością czekamy na spotkanie.
Beata Zbrowska-Głąb

-To liceum, które ma już wiele sukcesów, a przyszłość mam
nadzieję przyniesie kolejne. Jestem dumny, że mamy taka
placówkę w naszym powiecie - mówił Bogdan Soboń, starosta
konecki. Gospodarz powiatu wspólnie z Zarządem i radnymi
powiatowymi przekazali na ręce dyrektor czek o wartości
10 tysięcy złotych.

W imieniu wojewody świętokrzyskiej
Andrzej Marek Lenart, wicestarosta.

gratulacje składał

Kolejny szkolny jubileusz
w Końskich
W tym roku mija 70 lat od momentu, kiedy 22 września 1947
roku zaczęło działać Państwowe Liceum Pedagogiczne. Szkoła
pod obecna nazwą Liceum Ogólnokształcącego istnieje od 1991
roku, a od 8 lat nosi imię wybitnej uczonej Marii Skłodowskiej –
Curie. Uroczystości rozpoczęła Msza św., której przewodniczył
ks. biskup Piotr Turzyński. W Zespole Szkół w Stadnickiej Woli
odbyły się oﬁcjalne uroczystości. Rolę gospodarza pełniła
dyrektor Beata Salata. - Dziękuję za państwa obecność, to
dla nas znaczące. Nasz dzisiejszy jubileusz będzie nie tylko
przywoływaniem przepięknych wspomnień, ale także reﬂeksją
nad mijającym czasem - mówiła dyrektor II LO w Końskich.
- Życzę, aby kolejne lata dla II Liceum były udane, i oby
kolejne inicjatywy edukacyjne były równie twórcze. Jesteście
chlubą województwa świętokrzyskiego - podkreślał Adam
Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.
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W części artystycznej goście mogli podziwiać między
innymi „Żywot człowieka poczciwego”. Spektakl, który mówił
o życiu biednej nauczycielki emerytki, przedstawili artyści
z Teatru „Lustro”. Nie zabrakło również muzycznych akcentów
w wykonaniu Dominiki i Marcina Wróblów, absolwentów szkoły,
w której się poznali, zakochali i do dziś tworzą szczęśliwą rodzinę.
Dla absolwentów liceum przygotowano również sentymentalną
podróż fotograﬁczną przez 70 – letnią historię szkoły, którą
można było podziwiać w murach jubilatki.
Opracował: Paweł Kubiak
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Dostojna jubilatka
- uroczystości 100-lecia

Od listopada 1939 roku szkoła została przemianowana przez
okupanta na Polnische Volkschule.
Jeszcze przed oﬁcjalnym zakończeniem wojny, bo w lutym
1945 roku placówką kieruje Włodzimierz Rogoziński. Rekordową frekwencję uczniów, która jest wynikiem dotychczas najwyższym, przynoszą lata 1946/1947, gdzie do placówki uczęszczało

Historia nie oszczędzała jej dziejów, ale mimo to istnieje 100
lat. W piątek 17 listopada odbyły się uroczystości jubileuszowe
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie,
w których uczestniczyli zarówno absolwenci, jak również przedstawiciele władz wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych,
gminnych, oświatowych oraz mieszkańcy. Pierwszym akcentem
uroczystości był „Polonez”, który odtańczyli uczniowie szkoły.
Następnie odśpiewano hymn narodowy, po czym głos zabrała
obecna dyrektor Marianna Grażyna Michalska.
„Dzisiejsze spotkanie przywołuje przepiękne wspomnienia
minionych lat szkolnych, skłania do reﬂeksji nad mijającym czasem, ale także motywuje do podejmowania działań, doskonalących proces kształcenia i wychowania. Pamiętajmy, że szkoła to
nie tylko mury, ale przede wszystkim ci, którzy tworzą jej społeczność” - zaznaczała Marianna Grażyna Michalska.
Historia czermińskiej szkoły zaczyna się od jesieni 1917 roku.
To właśnie wtedy dzięki inicjatywie i staraniom ks. proboszcza
Władysława Tytko zostaje powołana przez Komisję Szkolną
Ziemi Radomskiej szkoła w Czermnie. Pracowało w niej zaledwie 2 nauczycieli, uczących wszystkich 209 uczniów w trzech
oddziałach. Tablica szkolna i piec oraz kilka ławek stanowiły początkowe wyposażenie klasy. W okresie międzywojennym przez
blisko 9 lat budowano nową szkołę, a pierwsze zajęcia w nowym
budynku odbyły się już w 1934 roku. Przed wybuchem II wojny
światowej mury szkoły opuszczało corocznie około 300 uczniów.

456 osób. W 1966 roku szkoła zajmuje 4 miejsce w województwie kieleckim i 48 w kraju pod względem wyników nauczania
spośród 1000 szkół w całej Polsce. W 1985 roku dochodzi do tragicznego pożaru szkoły, który wiąże się z kapitalnym remontem
przez kolejne 3 lata. Od 2017 roku szkoła przekształcona zostaje
w 8 – letnią szkołę podstawową.
„To wspaniały jubileusz, który swymi korzeniami sięga 1917
roku. Czermińska szkoła w czasie swojego istnienia napotykała
na wiele trudności i niebezpieczeństw, ale potraﬁła je przezwyciężyć i dziś dalej z powodzeniem wypełnia swoją misję i służy naszej społeczności” - podkreślał Bogdan Soboń – starosta,
któremu towarzyszyła Dorota Duda – członek Zarządu Powiatu,
Marian Król – przewodniczący Rady Powiatu oraz radni.
Na pamiątkę uroczystości organizatorzy przygotowali okolicznościową tablicę, upamiętniającą jubileusz. Wśród jej fundatorów
znaleźli się: absolwenci, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Na
uroczystej gali nie zabrakło jednego z najstarszych absolwentów
czermińskiej podstawówki 96 – letniego Stefana Wilkowskiego,
który z rąk obecnej dyrektor szkoły otrzymał kwiaty. Przekazane zostały okolicznościowe życzenia w imieniu wojewody i marszałka. W uroczystości udział wzięła Agata Binkowska – członek
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Obchody swą obecnością uświetniła również delegacja ukraińska. Uczniowie szkoły
zainspirowani powieścią „Quo vadis”, przygotowali występ artystyczny.

Szkoły Podstawowej w Czermnie

HERB Gminy Gowarczów
Dnia 29 sierpnia 2017 roku Rada Gminy w Gowarczowie
ustanowiła herb, ﬂagę, pieczęć i sztandar Gminy.
Herb przedstawia w polu błękitnym dwa skrzyżowane klucze
srebrne (białe) piórami do góry.

Herb został umieszczony na rewersie sztandaru, natomiast godła — klucze (bez tarczy) znalazły miejsce na pieczęci urzędowej, ﬂadze i w głowicy sztandaru.Ustanowienie powyższych znaków poprzedziły kilkumiesięczne prace badawcze i projektowe.
Ich efektem był pierwszy projekt herbu Gminy Gowarczów, który
przedstawiał oba klucze o barwie złotej położone pod złotą koroną szlachecką.
Pieczęć Magistratu Miasta Gowarczów. Historia odcisku tuszowego tej
pieczęci jest ciekawa i warta wspomnienia. Znajdowała się na dokumencie pozostającym w zbiorach koneckiej
Izby Pamięci - zbiory przechowywane
były wówczas w Świątyni Egipskiej.
Działając w zespole w ramach klubu
ATUT nad przygotowaniem wystawy:
Końskie w starej fotograﬁi i albumu; wypożyczyłem zestaw do-
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kumentów - wśród nich ten dokument z odciskiem pieczęci magistratu miasta Gowarczowa. Po starannej reprodukcji na kolumnie
reprodukcyjnej dokowanej w klubie fotograﬁcznym ATUT; zestaw
dokumentów zwróciłem depozytariuszowi. Dokumenty te i inne
podczas awarii sieci ciepłowniczej w 1996 roku uległy zniszczeniu… Pozostały negatywy z których prezentuję wspaniały odcisk
pieczęci. KW.
Wyobrażenie to zostało zapożyczone ze znanej, ale nie datowanej, pieczęci Magistratu Miasta Gowarczów oraz wzorowanego
na nim wizerunku herbu miejskiego z 1847 roku. Projekt ten zakwestionowała Komisja Heraldyczna działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zalecając odwołanie
się do najstarszej znanej pieczęci miejskiej. Wskazana pieczęć
pochodzi z 1778 roku i zawiera wyobrażenie dwóch skrzyżowanych kluczy. W 1965 roku to samo godło traﬁło na tarczę herbową Gowarczowa w dwutomowym wydawnictwie „Miasta polskie
w Tysiącleciu”. Na bazie tych wyobrażeń powstał więc drugi projekt herbu Gminy Gowarczów (wraz z projektami ﬂagi, pieczęci
i sztandaru), który Komisja Heraldyczna zaopiniowała pozytywnie.
Klucze w tarczy herbowej mają dwojakie znaczenie: po pierwsze
są atrybutem świętego Piotra, jednego z patronów miejscowego
kościoła paraﬁalnego, a po drugie należą do uniwersalnej symboliki miejskiej i podkreślają fakt, że Gowarczów w latach 1430
-1869 posiadał prawa miejskie.

W ramach prac badawczych zostały ustalone herby właścicieli
i współwłaścicieli dóbr gowarczowskich od okresu średniowiecza
do schyłku XIX stulecia.
Jednolite rysunki tych herbów są dziełem Tadeusza Gajla (Wikipedia).

1. Pieczęć kościelna z wyobrażeniem św. Piotra z kluczem, na
dokumentach z lat 1812 i 1814
2. Pieczęć wójta gminy z herbem Księstwa Warszawskiego,
z 1814 roku
3. Pieczęć dóbr gowarczowskich z herbem szlacheckim, z 1814
roku
4. Pieczęć wójta gminy z godłem Królestwa Polskiego, z 1825
roku
5. Pieczęć wójta gminy z godłem guberni radomskiej, z 1920
roku.

Pieczęć Urzędnika Stanu Cywilnego Paraﬁi
z 1 stycznia 1822, z godłem Królestwa Polskiego.

Gowarczów

Ustanowienie przez Radę Gminy w Gowarczowie herbu, ﬂagi,
pieczęci i sztandaru wydatnie poprawiło obraz heraldyki samorządowej na terenie powiatu koneckiego. Właściwe herby i inne
symbole posiadają już Powiat Konecki oraz gminy: Fałków, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia (Konecka). Niewłaściwymi
herbami nadal posługują się miasta Końskie i Stąporków. Działania zmierzające do ustanowienia herbu i innych symboli podjęła
Gmina Smyków.
Krzysztof Dorcz

Historia Wąglowa

Ponadto istotną część dokumentacji do projektów stanowią wizerunki pieczęci gowarczowskich ze zbioru Krzysztofa Woźniaka.

Fragment mapy województwa sandomierskiego z 1791 roku
Karola de Pethersa.
...Niemal w każdej miejscowości wokół Wąglowa były dymarki
lub fryszerki gdzie wytapiano i przekuwano żelazo (kuźnice były
potrzebne, aby usunąć część zanieczyszczeń) potrzebny był
więc węgiel drzewny, który wytwarzali tzw . kurzacze...
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Jest to niewielka miejscowość należąca do gminy Stąporków.
Udokumentowana historia Wąglowa mówi o jego ponad 300 letnim istnieniu i ściśle jest związana z Zagłębiem Staropolskim.
Etymologicznie nazwa Wąglów wywodzi się od węgla. W gwarze
śląskiej, która przechowała do dzisiaj wiele staropolskich słów,
na węgiel mówi się wągiel. Prymitywne piece hutnicze do wytopu
żelaza bazowały na węglu drzewnym. W tej części Ziemi Świętokrzyskiej dominowały prastare lasy, które były magazynem surowcowym w procesie wypalania węgla drzewnego. Sądzę, że to
ta pierwotna działalność była zalążkiem wsi Wąglów i określiła jej
nazwę. Niemal w każdej miejscowości wokół Wąglowa były dymarki lub fryszerki gdzie wytapiano i przekuwano żelazo (kuźnice
były potrzebne, aby usunąć część zanieczyszczeń) potrzebny
był więc węgiel drzewny, który wytwarzali tzw . kurzacze. Ks.
Jan Wiśniewski w Monograﬁi Dekanatu Koneckiego wymienił
Wąglów w roku 1712. Uczynił to opisując hojnego darczyńcę kościoła w Odrowążu Jana Zaluszewskiego i jego syna Kazimierza
jako właścicieli Niekłania Mniejszego i kuźni wodnej (minery)
o nazwie Wąglów. Nazwa wsi dotyczy więc produkcji węgla
drzewnego, która mogła powstać jeszcze w XVII wieku. Produkcja węgla drzewnego, wytop i przekuwanie żelaza była zlokalizowana koło stawu na rzece Czarnej. Ten zalążek wsi był czynnikiem sprzyjającym rozrostowi wsi Wąglów. Był on jednak bardzo
powolny gdyż w latach 1823-27, kiedy to kuźnicę nazywano „fabryką żelaza” wieś Wąglów składała się z sześciu drewnianych
domów w których było 75 mieszkańców.

Informacja encyklopedyczna dotycząca Wąglowa w: red. Bronisława Chlebowskiego,
Słownik Geograﬁczny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1893.
Od roku 1865 Wąglów wraz z 15. innymi wsiami staje się własnością rodziny Platerów. Hrabia Plater bardzo sprawnie zarządzał zakładami przemysłowymi, które stały się jego własnością.
W tym czasie Wąglów wraz z Ziemią Konecką należał do Guberni Radomskiej. W roku 1870 w dokumentacji prowadzonej przez
skrupulatnych carskich urzędników, podano że w zakładzie hutniczym o napędzie wodnym w Wąglowie pracuje 12 osób. Wartość jego rocznej produkcji wyniosła 5822 ruble. Niestety w roku
1879 odnotowano już spadek produkcji. Pracowało 5 robotników
uzyskując roczny dochód w wysokości 3337 rubli. Te dochody
potwierdziła Komisja Podatkowa powiatu opoczyńskiego. Otóż
proboszcz paraﬁi Odrowąż do której wtedy należał Wąglów uzyskał 175 złotych prowizji od dochodu Wąglowa. Od tego okresu
rozpoczął się powolny upadek zakładu hutniczego w Wąglowie.
Gdy go zlikwidowano w jego miejscu powstał tartak. Jednak
ogromna powódź jaka była w roku 1903 zniszczyła tartak. Mówiono, że woda na łąkach miała wysokość jednego sążnia, czyli
około 1,70 m. Podmyte zostały nasypy kolejowe. Na pamiątkę
tego „potopu” zbudowano kapliczkę, która stoi do dzisiaj. Później
na miejscu tartaku zbudowano młyn ( ciągle wykorzystując napęd wodny).
Od tego okresu rozpoczął się powolny upadek zakładu hutniczego w Wąglowie. Dla równowagi rozwijał się transport. W maju
1875 car zatwierdził budowę kolei. Dla mieszkańców Wąglowa
i okolic interesująca była budowa linii kolejowej z Koluszek do
Ostrowca przez Tomaszów, Opoczno, Końskie, Bzin, Wąchock.

Jej budowę rozpoczęto dopiero w roku 1884. Uroczyste otwarcie
linii Koluszki - Bzin odbyło się w końcu września 1885. Na początku na linii Opoczno Bzin były tylko dwie stacje w Nieborowie
(Niekłaniu) i Końskich. Ciekawostką może być dlaczego linia kolejowa nie przechodziła przez Niekłań, pomimo mocnych zabiegów Platera, którego zakład w Furmanowie doskonale prosperował. Otóż zaprosił on komisję, która miała ustalić zmianę trasy
linii kolejowej do Niekłania na uroczysty obiad. Nie znając hierarchii ważności członków komisji posadził na końcu sali najważniejszą osobistość Adama Blocha, który reprezentował bankierów. Efekt stacja kolejowa została usytuowana w odległości 7 km
od Niekłania czyli w Nieborowie. Została mu tylko nazwa stacji
Niekłań. Ale przez to linia kolejowa przeszła przez Wąglów. Nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wąglowianie zyskali
drogę bitą od Niekłania do stacji Niekłań i do starożytnego traktu
biegnącego przez Wołów. Droga ta powstała w lipcu 1885 roku.
Mieszkańcy gminy musieli przepracować 2000 dni szarwarku.
Przed powstaniem tej drogi wg mapy z roku 1804 przebiegały
drogi zwykłe z Niekłania przez Zdunów, Wąglów do Wołowa
(koło stawu). W samym Wąglowie była dodatkowa droga nazywana „szeroką drogą”, która biegła od Zdunowa przez Wąglów
koło krzyża i dalej przez cegielnię aż do połączenia z drogą do
Wołowa. Na mapie jest też droga Wąglów - Odrowąż prowadząca przez las do kościoła w Odrowążu. Kościół w Niekłaniu wybudowano dopiero w 1835 roku i od tej pory Wąglów należał do
paraﬁi św. Wawrzyńca w Niekłaniu.

Fotograﬁa wykonana w 1929 r. przed zachowanym do dzisiaj
domem z roku 1898.
Pani młoda to Leokadia Wąsowska (późniejsza wiejska akuszerka ) i jej wybranek Antoni Zawada.
Foto. w rodzinnym zbiorze Witolda Kabały.

Uroczystości weselne mieszkańców Wąglowa - początek lat 30.
XX wieku.
Foto. w rodzinnym zbiorze Witolda Kabały.
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W roku 1907 w Wąglowie było już 16 drewnianych domów
w których mieszkały 202 osoby. Zauważmy, że średnia mieszkających w jednym domu wynosiła 13 osób. Ale Wąglów to nie
tylko produkcja węgla drzewnego i hutnictwo. Produkowano cegły (być może dla potrzeb hutnictwa), ale domy budowano
z drzewa. W roku 1927 był pożar w Wąglowie. Gdy rodzice pracowali w polu dzieci rozpalili sobie ognisko na podwórku. Spaliły
się zabudowania dwóch rodzin Rutów (niespokrewnionych). Jedna z nich wyprowadziła się do Skarżyska-Kam., a druga na Koprusę. Na wsi byli rzemieślnicy takich zawodów jak: stolarze,
cieśle, dekarze (kryli dachy gontem lub słomą), murarze, szewcy
itd. Kobiety uprawiały len i same wykonywały tkaniny na warsztatach tkackich.

Które w ciężkim trudzie ziemię ubogą uprawiali
Wypalali cegły i węgiel, oraz żelazo wytapiali
Były tam również inne ciekawe rzemiosła
Budowali domy, robili meble, uprawiali len
W domach warsztat stolarski, szewski lub krosna
Tak to w ciężkiej pracy, mijał im każdy dzień.
Wzdłuż kamienistej drogi, ubogie drewniane chaty stały
W izbach piec, kuchnia z okapem, ziele u powały
Balia, cebrzyk, skopek swoje stałe miejsce miały
Wieczorem przy lampie naftowej dzieci lekcje odrabiały
A już większe i pełne urody i wdzięku podlotki
Najpierw przy robotach w polu się spotykały
Później chodziły „na granie’”, „podpierały opłotki’’
A czasem w teatrzyku wiejskim aktorki udawały.
Dzisiaj już tylko wspominam starą moją wioskę rodzinną
Teraz są tu nowe domy, sklep i lampy drogę oświetlające
Ale ja ją widzę oczyma młodości, ukwieconą, całkowicie inną
A dawny Wąglów to tylko stokrotki i żaby rechocące.

Wąglów, kamienny krzyż 1903-06, posadowiony na wysokim
ogzymsowanym cokole z trzystopniową podstawą, żeliwną
ﬁgurą Chrystusa. Przesłanie:
ZA TRUDY PRACY I
TRUDÓW OWOCE
ZA SKARBY WIARY
ZA POCIECHY ŚWIĘTE
ZA KRZYŻ CIĘŻKI NA
BARKI WŁOŻONY
NIECH BĘDZIE
JEZUS CHRYSTUS
POCHWALONY.
Powyżej znak korpusu inżynierów kolejnictwa carskiej Rosji noszony na patkach
(Patrz artykuł zamieszczony na stronie 15.11.2016).
Foto. KW.
W sposób skondensowany opisała swój rodzinny Wąglów moja
siostra Barbara Antoniak (1942– 2014) mieszkanka Stąporkowa:
Moja wioska rodzinna
W krainie rud żelaza, nad urokliwą rzeką Czarną
Która przez ogromne prastare lasy przepływała
Powstała dawno temu mała wioska z glebą marną
Ale w smolne drzewo bogata i nazwę Wąglów przybrała
Najpierw na górce w samym centrum wioski
Przy pięknym dębie, postawiono krzyż wspaniały
Zanosiły tu wszystkie gospodynie swe żale i troski
Gdyż one od początku, Boga na swego opiekuna wybrały
Do wsi przybyły ciche spokojne i pobożne ludy
Pracowite, prostoduszne bez krztyny obłudy
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Wąglów, chata zbudowana w 1898 r. stojąca tuż obok kamiennego krzyża. Ma piękny wysoki dach, zręby… Cała obita papą
- straciła urok…
Foto. Witold Kabała.
W najstarszej (przemysłowej) części Wąglowa, położonej nad
stawem, zachował się stary dom cały wykonany z drewna. Zbudowano go w roku 1898. Ciekawostką jest czterospadowy dach.
Takie domy już teraz niemal nie istnieją, chyba że w skansenach.
Ten nieduży dom był dla dwóch rodzin. W każdej części były tylko
dwie izby: pokój z kuchnią i sień. W pokoju była kuchnia z okapem i piec z miejscem na drewno, legowisko i wnęka na garnek
gliniany z ukiszonym barszczem. Zdjęcie, które załączam zrobiono przed tym domem w roku 1929. Pani młoda to Leokadia
Wąsowska ( późniejsza wiejska akuszerka ) i jej wybranek Antoni
Zawada.
Witold Kabała
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Muzeum im. Oskara Kolberga
w Przysusze
zaprasza na nową ekspozycję czasową:
„KOŚCIELNA ORKIESTRA W SKRZYŃSKU
FUNDACJI WIKTORII Z SZYDŁOWSKICH
MALLETSKIEJ,
1830-1957”

Wystawa przedstawia dzieje wyjątkowej w skali kraju fundacji,
która istniała w Sanktuarium Maryjnym w Skrzyńsku k. Przysuchy,
gdzie do dziś (od XV wieku) otacza się czcią obraz Matki Bożej
Staroskrzyńskiej.
Instrumentarium
orkiestry
pochodziło
z najbardziej znanych ﬁrm warszawskich, czeskich, wiedeńskich,
niemieckich i włoskich. W latach 30. XX wieku odnotowano na
stanie fundacji 37 instrumentów. W eskpozycji pokazano 13,
które ocalały. Kwerendy prowadzono w Archiwum Akt Nowych,
Archiwum Diecezjalnym w Sandomierzu, Archiwum Paraﬁalnym
w Skrzyńsku oraz Archiwum Państwowym w Radomiu.
Wspomnienia przekazali członkowie rodzin muzykantów
i chórzystów. W ekspozycji zaprezentowano biogramy i fotograﬁe
muzykantów, ich koncerty, listy, nuty i ciekawą korespondencję
ukazującą starania muzykantów oraz paraﬁan o utrzymanie
fundacji.

Patronat honorowy:
„Stowarzyszenie Duninów herbu Łabędź”.
Komisarz: dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka.
W 1830 roku znana ze swej pobożności właścicielka majątku
Zbożenna pod Przysuchą-Wiktoria z Szydłowskich Malletska
sporządziła testament, w którym „oﬁarowała Matce Bożej
Staroskrzyńskiej kapelę z pięciu chłopców miejscowych złożoną”.
Wydzieliła z majątku w Skrzyńsku około 80 hektarów gruntu,
który miał być podzielony na sześć równych części. Testament
przewidywał, iż na każdej z muzykanckich osad zostanie
wybudowany jednoizbowy dom z kamienia. Muzycy otrzymali
instrumenty: trzy klarnety, dwoje skrzypiec, dwie waltornie, cztery
trąbki, fagot i basetlę. Użytkowana ziemia miała przechodzić na
kolejne pokolenia pod warunkiem, że „syn po ojcu przez niego
wyuczony w muzyce dziedziczyć tylko będzie”. Niespełnienie
tego warunku miało skutkować oddaniem instrumentów, ziemi
i budynków. Członkowie orkiestry zobowiązani byli każdego dnia
rano i wieczorem z wieży kościoła grać po pół godziny pieśni
maryjne. Rano wykonywali pieśń: „Kiedy ranne wstają zorze”
oraz dwie pieśni maryjne, natomiast wieczorem: „Wszystkie
nasze dzienne sprawy” oraz pieśń „Dobranoc Ci Panno Święta”.
W soboty grana była też litania loretańska, w niedziele i święta
muzycy zapewniali oprawę mszy i nieszporów.
Na życzenie dworu orkiestra była też zobowiązana do grania
jeden raz w tygodniu (do 1911 r.) we dworze w Zbożennie.
Do początku XX wieku większość muzyków pochodziła

spoza terenu Skrzyńska i okolic. Przybywali tu się m.in.
z Kielc, Będzina, czy Sandomierza. W 1908 roku stanowisko
kapelmistrza objął Stanisław Zygadliński. Z jego inicjatywy
ogłoszono nabór uczniów do orkiestry. Wszyscy pochodzili ze
Skrzyńska, spełniło się marzenie fundatorki, aby byli to chłopcy
miejscowi. W 1923 roku wyodrębnił się smyczkowy i dęty skład
orkiestry. Każdy z uczniów był zobowiązany grać w jednym
i drugim składzie. Repertuar orkiestry był bogaty i zróżnicowany.
Młodzi muzycy, na co dzień pracujący ciężko na roli, potraﬁli
w zależności od potrzeb wykonać na bardzo wysokim poziomie
skomplikowane kompozycje. Ich grę komplementowali biskupi
sandomierscy wizytujący paraﬁę. W kościele podczas świąt
prezentowane były najczęściej dwie msze: „Ku czci Św.
Ludwika” skomponowana przez Zangla lub „Ku czci Św. Trójcy”
napisana przez Johanna Grubera. Były to bardzo melodyjne
i pięknie opracowane arcydzieła. Repertuar kościelny obejmował
również Nieszpory Zarzyckiego na chór i orkiestrę, Nieszpory
tzw. „studzieńskie” nieznanego kompozytora, Nieszpory Bilera
w wersji instrumentalnej a także kolędy na chór i orkiestrę, litanie
i pieśni maryjne. Oprawa muzyczna orkiestry towarzyszyła
też procesjom wokół kościoła i w dzień Bożego Ciała, a także
wszystkim pielgrzymkom udającym się do Częstochowy czy
Studzianny. Do tradycji wszedł też zwyczaj wprowadzania przez
orkiestrę pielgrzymek pątników przybywające z ościennych
paraﬁi na uroczystości odpustowe do Sanktuarium w Skrzyńsku.
Sława skrzyńskiej orkiestry kościelnej rozchodziła się bardzo
szybko. Brała udział w rozmaitych koncertach publicznych
i konkursach w różnych miejscowościach. Uczestniczyła
w Kongresie Eucharystycznym w Radomiu w 1932 roku.
Grano też na uroczystościach m.in. na pogrzebie barona
Rayskiego z Drzewicy, hrabiny Zoﬁi Dembińskiej z Przysuchy,
dziedzica Piotra Krasińskiego ze Skrzyńska, czy ślubie Krystyny
Dembińskiej z Przysuchy z Maciejem Radziwiłłem. Podczas
swoich pobytów w Skrzyńsku, muzykantów zapraszał do
miejscowego dworu gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski.
Oprawa pogrzebów i ślubów była często odpłatnie zamawiana
przez ludzi zamożnych. Orkiestra zaznaczyła swój udział
w licznych przedsięwzięciach kulturalnych na terenie powiatu.
Były to najczęściej jasełka i sztuki teatralne wystawiane przez
zespoły amatorskie, akademie patriotyczne i
rocznicowe
uroczystości historyczne. Nowe zapotrzebowania wymusiły
przygotowanie świeckiego repertuaru. Dość szybko, pod opieką
wybitnego kapelmistrza, muzycy opanowali wiele nowych
utworów. Były to melodie koncertowe, marsze do pochodu
i marsze pogrzebowe, mazury, kujawiaki, polki, polonezy i walce.
Popisowymi numerami orkiestry były uwertury do oper, wiązanki
pieśni legionowych, narodowych czy ludowych. Na podstawie
dekretu o reformie rolnej, władze PRL upaństwowiły ziemię
będącą własnością fundacji i użytkowaną przez kilkunastu
muzykantów. Fundatorka nie przewidując przyszłych zmian
ustrojowych nie określiła w 1830 roku w sposób jednoznaczny
praw własności do tej ziemi. Miejscowe władze zaproponowały
dotychczasowym użytkownikom podpisanie stosownych umów
i płacenie dzierżawy z uprawianego areału. Muzykanci odrzucili
tę propozycję. Przez wiele miesięcy podejmowali próby na
różnych szczeblach władzy (Ministerstwo Rolnictwa, KC PZPR,
Sejm), aby sprawę ziemi muzykanckiej potraktować w sposób
szczególny. Kiedy wszystkie wysiłki okazały się nieskuteczne,
13 członków orkiestry złożyło podania o przejęcie uprawianej ziemi
na własność przez „zasiedzenie”. Ta propozycja doprowadziła do
jawnego konﬂiktu w paraﬁi. Proboszcz ks. Jan Surdacki wystąpił
przeciw muzykantom z ambony mówiąc, że „kradną Matce
Bożej ziemię”. Te słowa sprawiły, że miejscowa opinia publiczna
opowiedziała się przeciwko orkiestrze. Najbardziej aktywni
paraﬁanie deklarowali, iż „pozrzucają muzykantów z chóru”. Kuria
w Sandomierzu studziła zacietrzewienie miejscowej ludności,
sugerując iż sprawa własności ziemi nie jest jednoznaczna.
Wobec wrogości paraﬁan członkowie orkiestry po 127 latach
zaprzestali w 1957 roku gry w kościele. Ziemia, którą użytkowali
przeszła na własność Skarbu Państwa, pięciu muzykantów
przekazało ją miejscowej Spółdzielni Produkcyjnej.
Ten lokalny konﬂikt został opisany w
regionalnych
i ogólnopolskich publikacjach prasowych, książkowych oraz
ﬁlmie dokumentalnym zrealizowanym przez Telewizję Polską.
Ekspozycja czynna do 31 grudnia 2017 roku.
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NOWE WYDAWNICTWO

MUZEUM IM. OSKARA KOLBERGA
W PRZYSUSZE
Kościelna orkiestra w Skrzyńsku
fundacji Wiktorii z Szydłowskich Malletskiej,
1830-1957
Publikacja towarzyszy wystawie „Kościelna orkiestra w Skrzyńsku fundacji Wiktorii z Szydłowskich Malletskiej, 1830-1957”.
Przedstawia dzieje wyjątkowej w skali kraju fundacji, która istniała w Skrzyńsku k. Przysuchy, gdzie do dziś (od XV wieku) otacza
się czcią obraz Matki Bożej Staroskrzyńskiej. Kwerendy prowadzono w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Diecezjalnym w Sandomierzu, Archiwum Paraﬁalnym w Skrzyńsku oraz Archiwum
Państwowym w Radomiu. W wydawnictwie zaprezentowano biogramy i fotograﬁe muzykantów, kapelmistrzów, chórzystów, ich
koncerty, nuty, instrumenty i ciekawą korespondencję ukazującą
starania członków orkiestry oraz paraﬁan o utrzymanie fundacji
w powojennej rzeczywistości.
Autor: dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Objętość: 72 strony
Oprawa: twarda
Cena: 23 zł
Książkę dostępna w Kasie Muzeum codziennie: poniedziałek-piątek w godz. 8-15, sobota-niedziela: godz.10-15.
Zachęcamy do obejrzenia ekspozycji czasowej do 30 grudnia 2017 r. w godzinach j/w. Ceny biletów: 3 zł ulgowy, 5 zł
normalny, w poniedziałki wstęp bezpłatny.

Konferencja „Szlak Króla
Kazimierza Wielkiego
w województwie łódzkim”

Powstający szlak turystyczny Króla Kazimierza Wielkiego był tematem konferencji, która odbyła się 29 września 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Organizatorami konferencji było
opoczyńskie Muzeum oraz Stowarzyszenie Króla Kazimierza
Wielkiego w Kowalu.
Pas miejscowości związanych z królem Kazimierzem Wielkim
rozciąga się od Pomorza Zachodniego po Podole.
Obecnie potencjał związany z postacią jednego z najbardziej
znamienitych władców w historii Polski nie jest w pełni wykorzystywany. Spójna identyﬁkacja, jednolity kalendarz wydarzeń,
promocja, publikacje, skuteczniejsze pozyskiwanie środków ze-
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wnętrznych, odznaki turystyczne dla zwiedzających to tylko niektóre aspekty związane ze współpracą samorządów i organizacji
w ramach szlaku. Ze względu na duży zasięg terytorialny miast
i obiektów z czasów monarchy, do realizacji idei najprawdopodobniej przystąpią nie tylko urzędy marszałkowskie, ale i miejscowości znajdujące się obecnie na Ukrainie.
Program konferencji był bardzo bogaty i przewidywał aż osiem
wykładów. Jako pierwszy prelekcję wygłosił dr Tomasz Dziki, Sekretarz Generalny SKKW oraz kierownik Archiwum Państwowego we Włocławku, który opowiedział zebranym na temat historii
i działalności Stowarzyszenia oraz najbliższych jego zamierzeń
związanych ze powstawaniem szlaku. Po nim wystąpił gospodarz konferencji Adam Grabowski, dyrektor Muzeum Regional-
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badania archeologiczne na terenie średniowiecznego Opoczna.
Gościem konferencji był również Jacek Ziółkowski, który w zastępstwie burmistrza Łęczycy Moniki Kilar-Błaszczyk przedstawił
najważniejsze atrakcje historyczne tego miasta.

nego w Opocznie. W swoim wykładzie przedstawił najbardziej
charakterystyczne elementy historii i krajobrazu Opoczna związanie z postacią Kazimierza Wielkiego. Kolejnym elementem
konferencji było wystąpienie archeologa Błażeja Muzolfa, który
podsumował tegoroczne badania archeologiczne przeprowadzone na dziedzińcu zamkowym i na ulicy Stanisława Kowalskiego
w Opocznie. Archeolog podkreślił, że były to pierwsze w historii

Po nim, na temat związków Wielunia z Kazimierzem Wielkim,
opowiedział Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
który pełni także funkcję prezesa Stowarzyszenia Muzealników
Polskich Oddział w Łodzi. Doktor Marcin Broniarczyk z Rawy
Mazowieckiej mówił z kolei na temat stanu badań i perspektyw
rozwoju miejscowego zamku książąt mazowieckich. Zachowane
i utracone ślady działalności Kazimierza Wielkiego w Piotrkowie
Trybunalskim były tematem wystąpienia Jacka Ziętka z Muzeum
w Piotrkowie Trybunalskim. Ostatnim prelegentem opoczyńskiej
konferencji był znany w kraju numizmatyk i kolekcjoner Jarosław
Janczewski. Tematem jego wystąpienia były monety i medale
króla Kazimierza Wielkiego.
Podczas konferencji aktywnie głos zabierał burmistrz Opoczna
Rafał Kądziela. Z wielkim zaangażowaniem mówił na temat rozpoczętej właśnie rewitalizacji historycznej części Opoczna – najbliższego otoczenia i samego zamku Kazimierzowskiego, Domu
Esterki oraz zabytkowej kamienicy przy Placu Kościuszki 20.

Nabytki Muzeum
z ostatnich lat
Od 6 października do 24 listopada 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Opocznie można było oglądać wystawę czasową „Nabytki
Muzeum z ostatnich lat”. Na ekspozycji znalazły się eksponaty,
które wzbogaciły zbiory poszczególnych działów opoczyńskiego
Muzeum w ciągu ostatnich kilku lat. Była więc historia, etnograﬁa, sztuka, numizmatyka, archeologia a także nowości z muzealnej biblioteki naukowej. To w sumie kilkaset nowych artefaktów
w ogromnej mierze związanych z historią Opoczna i regionu. Na
uwagę zasługiwały szczególnie eksponaty z działu historycznego, wśród nich między innymi broń palna z okresu I i II wojny
światowej, dokumenty i przedmioty związane z działaniem zakładów „Dziewulski i Lange” czy unikatowe butelki opoczyńskiego
browaru Kunkla oraz gorzelni Białaczów-Wąglany.

„Polski Niepodległej
regionu korzenie”

- konferencja w opoczyńskim Muzeum

Tematyka niepodległościowa dominowała podczas konferencji popularnonaukowej „Polski Niepodległej regionu korzenie”,
która odbyła się 29 listopada 2017 r. w Muzeum Regionalnym
w Opocznie. Konferencja przeznaczona była dla Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Opocznie i została zrealizowana w ramach
programu wsparcia UTW przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Gośćmi była także opoczyńska młodzież szkolna

z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego oraz
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego.
Spotkanie rozpoczął wykład dr. Rafała Jaworskiego zatytułowany „Patriotyzm fundamentem Niepodległości”. Po nim w niezwykle ciekawy i przystępny sposób polską drogę do Niepodległości
przedstawił dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz w wystąpieniu
„1918 – droga do Niepodległości”.

W drugiej części konferencji wystąpiła dr hab. Pelagia Bojko
w temacie „Tuwim i inni, czyli Niepodległość w literaturze”. Na
zakończenie dyrektor opoczyńskiego Muzeum Adam Grabowski przedstawił prezentację „Opoczno u progu Niepodległości”,
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w której podkreślił szczególną sytuację jaka w latach 1915-1917
zaistniała w naszym mieście dzięki postaciom rotmistrza Henryka Mieroszewskiego oraz pułkownika Tadeusza Wiktora.
Organizatorem konferencji „Polski Niepodległej regionu korzenie” było Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia
w Piotrkowie Trybunalskim.

Promocja „Pamiętnika
z czasów wojny”

rtm. Henryka Mieroszewskiego

Jego opracowania i tym samym przywrócenia ogółowi czytelników podjął się dr Paweł Budziński a wydawnictwo zostało
sﬁnansowane przez Muzeum Regionalne w Opocznie. Piątkowa
(10 listopada) promocja zgromadziła w opoczyńskim Muzeum
liczne grono sympatyków lokalnej historii i nie tylko. Pamiętnik
Mieroszewskiego w jednej trzeciej bowiem dotyczy jakże ciekawej a mało znanej historii Opoczna i jego mieszkańców w latach
Wielkiej Wojny. Gośćmi spotkania promocyjnego byli także
przedstawiciele opoczyńskiego samorządu. Znalazł się wśród
nich między innymi wicestarosta Marcin Baranowski, burmistrz
Opoczna Rafał Kądziela wraz z zastępcą Zbigniewem Sobczykiem, sekretarz miasta Tomasz Łuczkowski oraz radni.

Latem 1917 roku rotmistrz Henryk Ślepowron Mieroszewski zakończył okres, w którym pełnił funkcję austro-węgierskiego komisarza rządowego miasta Opoczna. Przez blisko dwa lata, w realiach I wojny światowej, wypełniał więc Mieroszewski obowiązki
wojskowego burmistrza miasta, przyczyniając się wybitnie do
jego odbudowy, rozwoju, poprawy warunków życia a przede
wszystkim repolonizacji po przeszło wieku zaborów i wynaradawiania.

Po stu latach od tych wydarzeń, w Muzeum Regionalnym
w Opocznie odbyła się promocja jego osobistych wspomnień,
z wielką skrupulatnością spisywanych podczas służby wojskowej
w latach 1914-1918. „Pamiętnik z czasów wojny od 30/7 1914 30/11 1919, mający być jedynie wyrazicielem moich przygód,
wrażeń, obserwacji i myśli, jak również wydarzeń ogólnych”, bo
taki właśnie tytuł noszą wspomnienia Henryka Mieroszewskiego,
został po blisko pół wieku zapomnienia odnaleziony w zasobach
Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie.

Dr Paweł Budziński posługując się rozbudowaną prezentacją
przedstawił ciekawe informacje związane z odnalezieniem wspomnień rtm. Mieroszewskiego i późniejszymi wysiłkami mającymi
na celu przygotowanie ich do wydania w formie książkowej. Pokrótce opowiedział również o tym co czytelnik może znaleźć na
kartach wydanej publikacji, zachęcając tym samym do lektury.
Pamiętnik rtm. Henryka Mieroszewskiego jest bezcennym źródłem historycznym dla naszej historii lokalnej. Przedstawia osobiste przeżycia i reﬂeksje autora, w dużej części z okresu jego
pobytu w Opocznie (czerwiec 1915 r. – czerwiec 1917 r.). Wspomnienia Mieroszewskiego pozwalają odtworzyć wyjątkowy nastrój epoki, zapomniane dziś szczegóły dotyczące miasta i jego
mieszkańców oraz specyﬁki małomiasteczkowego życia w realiach I wojny światowej, odradzającej się polskiej państwowości
i lokalnego, polskiego już samorządu. Publikacja jest także doskonałym źródłem informacji, dającym możliwość weryﬁkacji
i uzupełnienia wiedzy nie tylko z zakresu historii Opoczna, ale
także okolicznego ziemiaństwa, przemian społecznych i znacznie szerzej.

„Pamiętnik z czasów wojny” rtm. Henryka Mieroszewskiego jest
już drugą po „Wielkiej wojnie 1914-1917 w regionie opoczyńskim” książką dr. Pawła Budzińskiego wydaną przez Muzeum
Regionalne w Opocznie. Zachęcamy do lektury!
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„SIOSTRA”

Orońska czekolada

Oﬁara życia i zdrowia złożona z miłości na ołtarzu Boga i małemu rodzeństwu przez śp. Jadwigę Teresę Rybkowską (19321950) podczas okupacji niemieckiej.
W czasie II wojny światowej do obozów zagłady traﬁały żony
oderwane od mężów, matki od dzieci, ojcowie od rodzin. Bywało
tez tak, że oboje rodzice razem zostali pojmani, a w domu zostawały osierocone dzieci. Władze okupacyjne nie przejmowały
się ich losem. Rodziny, sąsiedzi ludzie dobrego serca dzielili się
z sierotami swoim wojennym niedostatkiem.
Tak właśnie było w przypadku rodziny Rybakowskich, Jakuba
i Stefanii de domo Żurawskiej, zamieszkałych w Opocznie przy
ulicy Kuligowskiej. W domu pozostały małe dzieci: dwie dziewczynki i chłopiec w wieku około 5 lat. Opiekowała się nim starsza
siostra Jadwiga Teresa ( ur. 15.10.1932 r. w Opocznie). Przedwcześnie dojrzała psychicznie Jadwiga z wielkim oddaniem zajmowała się wychowaniem młodszego rodzeństwa.
Ja jako syn kolejarza pracującego pod przymusem w Ostbahn
(Niemiecka Kolej Wschodnia) mieszkałem w obrębie stacji kolejowej Opoczno. Po drugiej stronie torów kolejowych, po sąsiedzku rozciągała się ulica Kuligowska. Posesja Żurawskich, na której
mieszkała Teresa Rybakowska z dużo młodszym rodzeństwem
znajdowała się prawie naprzeciwko domu w którym mieszkałem
z rodzicami.
W lecie 1944 roku Jadwiga Teresa ze swoim młodszym rodzeństwem znalazła się na peronie stacji Opoczno. Chciała się
ze mną spotkać. Jej rodzeństwo bardzo lubiło jabłka kosztele
z jabłoni rosnącej w ogrodzie moich rodziców. Owoce były
słodkie, soczyste i smaczne. Posiadały mnóstwo witamin potrzebnych rozwijającemu się organizmowi. W czasie rozmowy podszedł do nas żołnierz Wehrmachtu w wieku 50 – 60 lat.
W języku niemieckim objaśniał, że w domu zostawił żonę i gromadkę dzieci. Wiek dzieci określał pokazując ręka ich wzrost.
Polecił Jadwidze Teresie Rybakowskiej poczekać. Za chwilę
z kuchni znajdującej się na platformie wagonu przyniósł menażkę pełną makaronu z mięsem i sosem. Podał ją dziewczynie
i polecił wziąć do domu, wyłożyć na talerze i dać rodzeństwu. Jadwiga Teresa tak zrobiła. Szybko zwróciła dokładnie umytą menażkę i podziękowała. Pociąg ruszył i Niemiec odjechał na front
wschodni. A stamtąd często już nie było odwrotu. Dziewczyna
powróciła do domu. Dzieci z apetytem zjadły posiłek zostawiając na talerzach tylko resztki makaronu i troszkę mięsa. Starsza
siostra też była głodna. Wylizała więc resztki z talerzy. Zawsze
tak robiła. Dzieci więc były w miarę syte a ona najczęściej chodziła głodna. Dzieci były zadbane, zawsze czyste, w pocerowanych ale czystych ubraniach. Po zakończeniu II wojny światowej
w pełni lata 1945 roku Jakub i Stefania Rybakowscy powrócili do
swoich dzieci. Cała rodzina wyjechała na „Ziemie Odzyskane”.

„Orońska czekolada” – pod takim
tytułem 7 października 2017 r. odbyła
się konferencja popularno-naukowa
podsumowująca prace archeologiczne,
jakie prowadzili w Orońsku i okolicach
przedstawiciele Polskiej Akademii
Nauk.
Podczas prelekcji w Centrum
Rzeźby Polskiej, uczeni w bardzo
przystępny
sposób
opowiadali
o krzemieniu czekoladowym, jego
pochodzeniu,
rozprzestrzenianiu,
wydobyciu i wykorzystaniu, pokazują
efekty
wykopalisk
prowadzonych
w Orońsku. Całości towarzyszyły
prezentacje multimedialne.
Spotkanie zostało zorganizowane
przez
Stowarzyszenie
Odnowy
i Rozwoju Gminy Orońsko, Polską
Akademię Nauk, Centrum Rzeźby
Polskiej
oraz
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Razem na

Piaskowcu”.
Czytelnikom Kwartalnika „Ziemia Odrowążów” prezentujemy
poniżej streszczenia wygłoszonych referatów.

Podsumowanie współczesnych badań archeologicznych
na terenie Orońska
Krzemień czekoladowy należy do grupy krzemionkowych
skał osadowych, które powstały w okresie jurajskim
z osadzających się na dnie morza igieł gąbek. Charakteryzuje
się barwą od ciemnobrązową, niemal czarną po jasnobrązową,
miodową, szarawą. Barwie tej krzemień czekoladowy (woskowoczekoladowy) zawdzięcza swoją nazwę. Jego twardość i dobra
łupliwość powodowały, że był chętnie wykorzystywany przez
społeczności epoki kamienia.
Pionierscy odkrywcy i badacze złóż archeolog – Stefan
Krukowski oraz geolog – Jan Samsonowicz opisali swoje
odkrycia jeszcze w latach 20. XX wieku. Pas złóż krzemienia
czekoladowego rozciąga się na długości ok. 90 km – od
Chronowa Kolonii Górnej, poprzez Orońsko, Tomaszów,
Wierzbicę, Polany, Iłżę po dolinę Wisły w rejonie Zawichostu.
W tych właśnie punktach Stefan Krukowski zlokalizował
pozostałości pradziejowych punktów eksploatacji krzemienia.

Jadwigę bardzo miło wspominam. Byłem chorowitym dzieckiem, nie rokowano mi długiego życia. Jadwiga opiekowała się
mną. Bardzo za nią tęskniłem. Brakowało mi jej obecności. Odpoczywaj Jadwigo Tereso w pokoju. Żyjesz zawsze w mej modlitewnej pamięci. Byłaś moją pierwsza młodzieńczą miłością.

OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ
kpt. lot. Włodzimierz Koper - Koperkiewicz

Samym Orońskiem pod kątem archeologii epoki kamienia
interesowano się już wcześniej. Na początku XX wieku Marian
Wawrzeniecki na Wydmie Orońskiej (przez którą obecnie
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poprowadzona jest trasa ekspresowa S7) odkrył cenne zabytki
krzemienne, którymi w latach 20. XX wieku zainteresował się
Stefan Krukowski i sam podjął tu pewne prace poszukiwawcze.
W 1935 roku przeprowadził badania wykopaliskowe w Orońsku,
które doprowadziły do odkrycia podziemnych szybów górniczych
o głębokości do 3,4 m. Na podstawie zalegających w nich
materiałów zabytkowych obiekty te datowano na schyłkowy
paleolit (paleolit – najstarszy okres w dziejach ludzkości, tzw.
epoka lodowcowa – okres, w którym funkcjonowały społeczności
zbieracko-łowieckie, ich narzędzia wykonane były z krzemienia,
kości czy drewna). W kolekcji materiałów zabytkowych zebranych
w trakcie jego badań także z powierzchni pól ornych na terenie
gminy Orońsko znajdują się także okazy sugerujące, że surowiec
ten pozyskiwany był również w okresie mezolitu (czyli okresu po
epoce lodowcowej, w tzw. holocenie, w którym nadal jednak
funkcjonowały społeczności zbieracko-łowieckie), neolitu
(okresu, w którym ziemie polskie zamieszkiwane były przez
społeczności wczesno-rolnicze, prowadzące osiadły tryb życia,
trudniące się rolnictwem i hodowlą, stosujące naczynia
ceramiczne) oraz epoce brązu (w okresie, kiedy do użytku
wprowadzono metale).

górniczych sięgających powyżej 3 metrów głębokości. Datowane
są one na najstarszy okres dziejów człowieka – paleolit –
schyłkową część, ponad 12 000 lat temu. Stanowią tym samym
jedne z najstarszych w Europie kopalni krzemienia. Krzemień
odgrywał wówczas kluczową rolę. Stanowił podstawowy surowiec
do produkcji narzędzi. Jak wynika z najnowszych badań, szyby
górnicze wkopane były nie tylko w zalegające gliny zwałowe, ale
także zwietrzelinę skał wapiennych. Wydobywanie surowca z tak
głębokich pokładów wymagało dobrej organizacji pracy oraz
odpowiednich narzędzi krzemiennych, z kości, poroża. Górnicze
narzędzia z krzemienia i kości odkryto na dnie nowoodkrytych
szybów.

Wykop sondażowy na stanowisku Orońsko II, gdzie odkryto
materiały krzemienne. Kierująca ekspedycją Katarzyna KernederGubała z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, dzieli się nowymi
informacjami m.in. z przedstawicielami Stowarzyszenia Odnowy
i Rozwoju Gminy Orońsko i starostą Włodzimierzem Górlickim.

Kolejne badania na terenie wychodni krzemienia
czekoladowego prowadzono pod koniec lat 60. i 70. Prof.
Romuald Schild z zespołem dokonał weryﬁkacji wszystkich
punktów eksploatacji krzemienia znanych z badań Stefana
Krukowskiego, jak i odkrył nowe. Podjęto prace wykopaliskowe
na terenie kilku punktów – Polany Kolonie, gdzie odkryto
pozostałości szybów górniczych z wczesnego okresu epoki
brązu oraz w Tomaszowie. Tam odkryte szyby górnicze datowano
na okres wczesnego neolitu. W sąsiedztwie kopalni krzemienia
zlokalizowano także pozostałości pracowni przetwórczej
i obozowiska z okresu mezolitu (Wydma Wyrzuty). Kolejne prace
prowadzono tu w latach 80. i 90. XX wieku. Były one jednak
skoncentrowane na powierzchniowej prospekcji terenowej,
mającej na celu wykrycie na powierzchni pól ornych pozostałości
stanowisk archeologicznych i punktów pozyskiwania krzemienia.
Od 2016 roku badania na terenie gminy Orońsko prowadzone są
przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN pod kierownictwem mgr
Katarzyny Kerneder-Gubała w ramach projektu ﬁnansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wydobywanie i przetwórstwo
krzemienia czekoladowego w paleolicie i mezolicie w północnozachodniej streﬁe jego złóż w oparciu o wyniki nieinwazyjnych
i sondażowych badań archeologicznych i geoﬁzycznych”.
Badania w ramach projektu będą trwały do początku 2019 roku,
ale z pewnością będą kontynuowane.
Najnowsze badania doprowadziły do odkrycia nowych
stanowisk, jak i weryﬁkacji znanych dotychczas z każdego
okresu epoki kamienia i wczesnej epoki brązu. Punkty eksploatacji krzemienia – kopalnie zlokalizowano nie tylko na terenie
Orońska, ale także Guzowa, Woli Guzowskiej i Chronowa Kolonii
Górnej, jak i w Tomaszowie. Badania wykopaliskowe
przeprowadzone w Orońsku doprowadziły do odkrycia szybów
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Poza tymi, odkryto jeszcze płytkie szyby – jamy, rozgrzebiska,
które można wiązać z wczesną epoką brązu. Surowiec
pozyskiwano wówczas do produkcji dużych narzędzi, takich jak
siekiery, sierpy.
W sąsiedztwie kopalni zlokalizowane są liczne stanowiska,
które można interpretować jako pracownie przetwórcze wstępnie
obrabiające surowiec wydobyty z kopalni. Są także stanowiska, na
których odkryto zabytkowe materiały wskazujące na odmienną ich
funkcję. Mogły stanowić one pozostałości obozowisk łowieckich
czy bardziej stałych osad, których narzędzia jednak wykonane
były z lokalnego krzemienia. Na terenie Gminy Orońsko jak
dotąd zlokalizowano ponad 250 stanowisk archeologicznych
z różnych okresów epoki kamienia, co świadczy o ogromnej roli
złóż krzemienia czekoladowego dla ówczesnych społeczności.
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Warto przypomnieć również, że krzemień czekoladowy i wytwory
z niego wykonane rozprzestrzeniały się na odległość do 600 km
od złóż, zwłaszcza w schyłkowym paleolicie. Część z nich mogła
pochodzić z kopalni orońskich.
Krzemień czekoladowy – charakterystyka surowca i jego
występowanie
Użytkowanie skał krzemionkowych odegrało istotną rolę
w gospodarce wspólnot pradziejowych, od paleolitu aż po
wczesną epokę żelaza. Zagadnienie znaczenia skał
krzemionkowych w gospodarce społeczności pradziejowych
należy do istotnych problemów poznawczych. Jednym
z najciekawszych w Europie obszarów do tego typu badań jest
dorzecze Wisły. Występują tutaj wychodnie szeroko wykorzystywanych w pradziejach krzemieni – czekoladowego,
świeciechowskiego, pasiastego, jurajskiego-podkrakowskiego,
a na jego wschodniej rubieży krzemienia wołyńskiego.

to również hematytu wydobywanego na Rydnie, który był
niezbędny w rytuale grzebalnym i w codziennym życiu.
Przedmioty importowane, przy wędrownym trybie życia,
powinny być: portabilne, o długim okresie użycia, łatwe do
identyﬁkacji oraz przekazujące informacje socjalne. Pragmatyzm
jest potwierdzony przez doborowe wióry i narzędzia,
a zwłaszcza ostrza broni jako wyznacznik odrębności grup. Za
funkcją symboliczną przemawia: minimalna liczba wytworów
(od jednego do kilkudziesięciu i waga nie przekracza kilku
dekagramów), docieranie w miejsca gdzie jest łatwo dostępny
lokalny surowiec oraz wykonywanie tych samych narzędzi.
Analizowano zwłaszcza stanowiska oddalone powyżej 200 km
wychodni. Jego kopalnictwo w późnym paleolicie było dawno
sygnalizowane, ale dopiero badania mgr K. Kerneder-Gubały
w Orońsku potwierdzają jego wydobycie systemem szybów.
dr hab. Zoﬁa SULGOSTOWSKA (emerytowany pracownik
naukowy IAE PAN w Warszawie)
Kopalnie krzemienia czekoladowego w Orońsko
w świetle dawnych i współczesnych badań archeologicznych

Krzemień czekoladowy zawdzięcza swoją nazwę barwie
czekoladowej, ciemnobrązowej aż do prawie czarnej.
Krzemień czekoladowy występuje w obrębie geologicznych
utworów jurajskich tworzących mezozoiczne obrzeżenie Gór
Świętokrzyskich. Obecnie znamy 26 punktów eksploatacji
krzemienia czekoladowego, które tworzą najbogatszy zespół
zabytków pradziejowego górnictwa krzemienia w Polsce.
Konkrecje krzemienne występują w wapieniach datowanych na
okres najwyższego Oksfordu i dolnego Kimerydu. W rejonie
tym archeologicznie przebadano kilka kopalń tego surowca,
datowanych od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza.
Badania nad występowaniem i geologiczną naturą tego
surowca mają już ponad osiemdziesięcioletnią historię.
W
ostatnich
latach
przeprowadzono
szereg
badań
geochemicznych, petrograﬁcznych i mineralogicznych.
dr Rafał SIUDA (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)
i dr Dagmara H. WERRA (Samodzielna Pracownia
Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia,
Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Dlaczego krzemień czekoladowy
w paleolicie i w mezolicie?

docierał

najdalej

Teren Polski jest bogaty w wychodnie krzemieni dobrej
jakości. Czemu to krzemień czekoladowy docierał najdalej
w paleolicie i w mezolicie we wszystkich kierunkach? W końcu
paleolitu od Łotwy (ok. 700 km) po Ukrainę. Przyczyną był mobilny
tryb życia, ale w mezolicie ruchliwość grup ludzkich zmniejszyła
się. Przypisuję to głównie potrzebie kontaktów socjalnych, kiedy
pozyskanie wybranych wytworów świadczyło, poza prestiżem,
o pozostawaniu w szerokim kręgu wspólnych wartości. Dotyczy

Złoża krzemienia czekoladowego, rozpoznane już w latach
20. XX wieku przez archeologa Stefana Krukowskiego i geologa
Jana Samsonowicza rozciągają się na odcinku ok. 90 km
między Chronowem Kolonią Górną – Guzowem – Orońskiem,
przez Tomaszów po dolinę Wisły w Zawichoście. Złoża te były
eksploatowane przez społeczności epoki kamienia.
W rejonie Orońska odkryto dużą koncentrację stanowisk
archeologicznych uważanych za punkty eksploatacji krzemienia.
Badania wykopaliskowe przeprowadzone tu w 1935 roku przez
S. Krukowskiego doprowadziły do odkrycia podziemnych
szybów górniczych, które na podstawie pozyskanych zabytków
krzemiennych datowano na paleolit schyłkowy, kiedy jeszcze
w epoce lodowcowej, ziemie polskie zamieszkiwali łowcyzbieracze. Najnowsze badania wykopaliskowe prowadzone
w ostatnich latach (2016–2017) w Orońsku potwierdzają, że
w tym okresie pozyskiwano krzemień czekoladowy z głębokich
na ponad 3 m szybów górniczych w paleolicie. Są to jedne
z najstarszych na świecie szybowych kopalni krzemienia, które
datuje się na ponad 12 000 lat temu.
mgr Katarzyna KEMEDER-GUBAŁA
(Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych
Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Potencjał wykorzystania krajobrazu kulturowego do
rozwoju Gminy Orońsko
„Ponieważ ostatecznym celem ochrony, konserwacji
i prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jest
rozwój człowieka Państwa Członkowskie powinny, tak dalece jak
to tylko jest możliwe, ukierunkowywać swoje działania na tym
polu w ten sposób, aby dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze nie
było dłużej postrzegane jako przeszkoda do rozwoju kraju lecz
jako determinujący czynnik w tym procesie.” (UNECSO, Paryż,
1972)
Tak wykorzystanie dziedzictwa do rozwoju społecznego,
gospodarczego, edukacyjnego i każdego innego widzi UNESCO.
Jednak aby nasza przeszłość mogła w pozytywny sposób
wpływać na naszą przyszłość, musimy podjąć szereg działań do
tego zmierzających. Jakie powinny być to działania, kto powinien
je wykonywać i w jaki sposób? Odpowiedź na te pytania, zostanie
zaprezentowana na polskich i światowych przykładach podczas
wykładu konferencyjnego.
mgr Zbigniew KUBIATOWSKI (Instytut Archeologii i Etnologii
PAN)
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TWÓRCZOŚĆ LITERACKA
LISTA NAGRODZONYCH w III Powiatowym Konkursie
Fotograﬁczno – Literackim „Fotoinspiracje gimnazjalisty” pod hasłem:
„Cztery pory roku w poezji i obiektywie” zorganizowanym w I Liceum Ogólnokształcacym w Końskich

I miejsce: Sara Włodarczyk, Klaudia Kosmal, II miejsce: Aleksandra Zamachowska, Michalina Duda, III miejsce: Julia Wydra,
Kaja Stolarska, I miejsce w kategorii na najciekawszą pracę literacką: Weronika Sapieja, I miejsce w głosowaniu internautów
na Facebooków I LO w Końskich: Klaudia Kosmal
Aleksandra Zamachowska

NADCHODZI ZIMA
Żegnaj słodki smaku słonecznych promieni,
Żegnajcie ciche szumy rwących strumieni,
Oddalają się dziś me radości lata,
Zimna dama ramionami świat oplata.
Jedwabnymi dłońmi zabiera nadzieję,
Mroźnym wiatrem radość i miłość rozwieje,
Za jej krokami znikną wszelkie kolory,
Oburzy się tym Chloris, patronka ﬂory.
Puszystym białym płaszczem ziemię nakryje,
Z twarzy wszystkich ludzi uśmiechy zmyje,
Wszystko dziś smutne i ponure się stanie,
Jak dobrze, że w Twym sercu zima nie gości, kochanie…

Julia Wydra

WIOSENNY ZACHÓD SŁOŃCA
Popatrz jak zachodzące słońce studzi żar,
Jak ostatnie tchnienie światu da.
I wsłuchaj się w drzewa, melodię, szepty lasu.
Uczyń mnie szczęśliwym z daleka od hałasu.
To, co przyziemne niech rozpłynie się jak w garści woda.
Popatrz na to słońce, jak znika pośród szczytu.
Niechaj ta czerwień przeniknie cię do szpiku,
I niechaj wiatr przeniknie aurę twą
Twoja dusza niech rozkwitnie w pełni
Poczuj, jak słońce łączy się z istotą Matki Ziemi,
Przenika jej struktury i penetruje glebę,
Twe krystaliczne ciało karmi energią jak chlebem.
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Kaja Stolarska

WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA
Wiosna, lato, jesień, zima
Późna zima długo trzyma
Nasze serce, jest w rozterce
Spokojnie na śnieżyce,
Możemy zarzucić kotwice
Idzie do nas wiosna
Wesoła i radosna
Czasem przychodzi super tęcza,
Po deszczu też piękna nici pajęcza
Uśmiechnij się do dzieci,
A słoneczko się zaświeci
Latem zawsze znajdziesz szerszeń,
Spokojnie od razu wypij żeń szeń
Pobiegamy po kwiecistej łące,
Przyjrzymy się czerwonej biedronce
Jesienią są liście kolorowe,
Czerwone, brązowe, i pomarańczowe
Świtem na grzyby ruszają pospołu,
W przypływie dobrego humoru
Po zimie znowu przychodzi wiosna,
Lato upalne, jesień radosna
Świat wciąż się kręci jak wielkie koło,
raz nam jest smutno, a raz wesoło
Sara Włodarczyk

KRÓLOWA WYOBRAŹNI
Płyną puszyste obłoki
delikatniejsze niż rosa,
różowe lub ﬁoletowe,
podtrzymują niebiosa.
Dokoła cisza i pustka.
Życie zamarło pod śniegiem.
Czasem potraﬁę tutaj
zapomnieć, że jestem człowiekiem.
Lecz zima to naprawdę
czas o wielu twarzach,
gdy w bieli swej przypomina
niesforny sen malarza.
Wtem ciemna nocka nadchodzi,
w norach się kryją zwierzęta.
Zaczyna panować cisza
nienaruszalna i święta.
Co roku tak powraca
do świata i naszych jaźni,
wyniosła, choć piękna artystka.
Królowa Wyobraźni.
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Klaudia Kosmal

PRACOWITA PSZCZÓŁKA
Chociaż wiosna w tym roku jest trochę zaspana,
to pszczółka pracuje od samego rana.
Codziennie się budzi i z ula wychodzi,
bo przecież czas pyłku zbierania nadchodzi.
Podbiał ją zaprasza i kusi leszczyna,
lecz ona zbierać nektar na „mleczu” zaczyna.
To na tym złotym kwiatku się zatrzymała,
pyłkiem otulona, pracowita, mała.
Jej nóżki przywdziały żółte porteczki,
złocisty kubraczek wciągnęła na plecki.
W drobnych płatkach mniszka się cała schowała
i tam na cenny nektar ciężko pracowała.
Ile wkłada w to siły, często nie wiemy,
Gdy słodki miód w domu ze słoiczka jemy.

Weronika Sapieja

W CIENIU LASU
W cieniu leśnych drzew świat znów na nowo się rodzi,
Rozświetla się w promieniach złocistej powodzi,
Subtelnym blaskiem jasnej zieleni zadziwia,
Kontrastuje ze zwykłym widokiem igliwia
I maluje już nowe, piękniejsze widoki –
Rozbiera las ze starej zimowej powłoki,
Jednocześnie mu dając stroje najpiękniejsze.
Ukazuje się jego wcielenie cudniejsze.
W cieniu leśnych drzew znowu gra rytmicznie życie,
Znowu śpiew ptaków słychać czających się skrycie,
Znowu oddech przyrody brzmi nam tak wyraźnie,
Znowu człowiek się czuje wśród tych cudów raźniej
I serce gra mu razem z grą całej natury,
W blasku jej magicznej, okazałej postury,
Która się rozpościera nad małym człowiekiem,
Bardziej doskonała i doświadczona wiekiem.
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W cieniu leśnych drzew znowu strumień bieg swój znaczy,
Tocząc ciągle swój żywot spokojny, tułaczy.
Szumi, pluska, chlupocze, krople wody roni,
Od roślin i od zwierząt przenigdy nie stroni,
Lecz zaprasza, by wodą hojnie obdarować,
By pozwolić się razem z naturą radować,
By podzielić się życiem, oczyścić, napoić,
By dać nową nadzieję, chłodzić, uspokoić.
Radosny obraz świata, radosne widzenie,
W obrazie tym jest radość i nowe natchnienie.
Bielutkich dzwonków parę wyjrzało już z ziemi,
Dokoła nich łan trawy pięknie się zieleni,
Łodyżki pną się w górę, wiotkie i cieniutkie,
A z nimi białe kwiatki, również tak malutkie.
Rozmiar tu się nie liczy, tu liczy się piękno,
Na widok którego każde serce by zmiękło.
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Michalina Duda

KONIEC LATA
Myślami zanurzam się w trawie,
kołyszę się wiatrem w czuprynach perzu...
Niebo patrzy na mnie z góry,
jak skradam się z aparatem, żeby zatrzymać czas.
Lato zamykam w ułamku sekundy,
kradnąc obrazy światu...
Słyszę opowieść biedronki,
która gramoli się, żeby zaraz spaść – niby bez sensu,
ale taki jest świat – niby bez sensu,
ale we mnie ma...

Klub Literacki
Nad Wąglanką
Józefa Nita

Boże Narodziny

Kolęda dla Aleppo

Łaska Boża z Marią była,
gdy Jezusa porodziła,
w skromnej grocie.
Ten, co Panem jest wszystkiego,
mógł położyć Syna swego,
w pałacowym zlocie.
Lecz On w świat wiadomość niesie,
po co przysłał swoje Dziecię,
by miłością życie mierzyć,
w Boga i człowieka wierzyć.
Upadnijmy na kolana,
wszyscy razem starzy, młodzi,
i poprośmy niech się Jezus
dzisiaj w naszych sercach rodzi.
Gloria, gloria zaśpiewajmy
i w radości i w zachwycie,
gdy się w naszych sercach rodzi,
malusieńkie Święte Dziecię.

Było piękne, syryjskie miasto
Aleppo
Nieprzerwanie zamieszkałe
Od 1800 roku p.n.e.
Tradycje muzułmańskie i judaistyczne
Podają
Że podczas wędrówki z UR do KANAANU
Odpoczywał tu biblijny patriarcha
ABRAHAM
Dziś w obleganej części miasta
Są ruiny, gruz i złowroga cisza
Ocalałe mury zniszczonych domów
Wznoszą ku niebu bolesną skargę
Puste otwory okienne
Zapamiętały strach rozpacz i ból
Ginących bezbronnych dzieci i dorosłych
Zginęło 400 tysięcy osób
Uciekło 80 tysięcy

Boże Narodzenie 2016
Łamię się opłatkiem z bliskimi
Przy wigilijnym stole
A słyszę świszczące śmiercionośne
Kule i spadające bomby
Śpiewam kolędę „Lulajże Jezuniu”
A widzę głodne osierocone dzieci
Pozbawione wszystkiego
Noszę w sercu ten obraz
Dziś śpiewam kolędę dla Aleppo
„Cicha noc święta noc
Pokój niesie ludziom wszem”
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Święci Uchodźcy

Poznikały wioski z mojego dzieciństwa.
Spadła strzecha z dachu, nie ma tynu, płota.
Kowal młot odstawił, pieśni nikt nie śpiewa.
Lecz za tamtą wioską w sercu tkwi tęsknota.

Jadą jadą Trzej Królowie
Gwiazda ich prowadzi
Do stajenki
Gdzie na sianie
Zbawiciel się rodzi
Kiedy pokłon już oddali
I dary złożyli
Anioł im przykazał
By drogę zmienili
Bo będąc u króla Heroda
W gościnie
Obiecali przy powrocie
Wieści o Dziecinie
Herod rozkazał
Dzieci zabijanie
Myśląc że zabezpieczy
Swoje panowanie
Matka Boża i Józef
Dzieciątko ukryli
I czym prędzej
Do Egiptu
W drogę wyruszyli
Gdy Betlejem opuścili
I rodzinną ziemię
Czy Egipt im zapewni
Bezpieczne schronienie?

Sylwia Zawisza

Modlitwa

jeżeli kiedyś przybędziesz
mimo strachu moich oczu
mimo bólu
mimo szoku
przyjmę Cię miłością bez granic
jeżeli kiedyś przybędziesz
musisz być dzielna
musisz być czujna
musisz być silna
przyrzekam znajdę bezpieczne drogi
jeżeli kiedyś przybędziesz
uwierzę szczęściem
w ciemność Twoich oczu
loki Twoich włosów
zaczaruję wspólny czas
od Twojego pierwszego krzyku
po swoją ostatnią modlitwę
(Zagnańsk, 15.05.2012)

O zwiastowaniu i narodzinach
Pana Jezusa
Anioł srebrzysty z Nieba zstępuje
I narodziny Zbawcy zwiastuje
Panna Przeczysta nowinę przyjmuje
Razem z Elżbietą łaską się raduje
Gwiazda nad gwiazdy na niebie wschodzi
Panna w Betlejem Dzieciątko rodzi
W bożej świątyni je oﬁaruje
Bo tak tradycja stara wskazuje
Dziecię podrosło matce zginęło
Głosić naukę swoją zaczęło

Jacek Kwiecień

Wspomnienia
Zanikły wioski z uplecionym płotem,
wyglądał jak grzebień, nazwany tynem.
Przy nim stały ławki na których wieczorem,
czekając na chłopców, siedziały dziewczyny.
Już nie ma tych domów z malowanym gankiem,
z ogródkiem pod oknem w nim malwy, piwonie.
W podwórku stodoła i studnia z żurawiem,
a hen aż do lasu zboże na zagonie.
Gdy chleby pieczono dla całej rodziny,
to na podpłomyki czekały dzieci.
Kobieta w dzieży robiła bochny,
mężczyzna w piecu ogień rozniecał.

Mojej Córci, jeżeli kiedyś przybędzie i moim Rodzicom, którzy
przyjęli, przyrzekli, zaczarowali i uwierzyli szczęściem…

SPROSTOWANIE
W nocie biograﬁcznej dotyczącej Emiliana Wilka, autora
artykułu Miejsca (nie)pamięci, („Ziemia Odrowążów”
2015: nr 2/23. s. 41-42) pojawił się błąd.
Zdanie „Absolwent Uniwerystetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie) i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.”
Powinno brzmieć: „Studiował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie) i Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie”. Autor artykułu nie uzyskał dyplomu na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zaś w dniu publikacji numeru był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Za pomyłkę przepraszamy - Redakcja

Zanikł ten obyczaj - w wieczory majowe,
od krzyży, ﬁgurek echo pieśni niosło.
Kowal już od rana bił w kowadło młotem,
wytwarzał narzędzia to jego rzemiosło.
Szły krowy z pastwiska, nabrzmiałe wymiona,
na ich powitanie Azor głośno szczekał.
A za wierną służbę zaraz po udoju,
od swej gospodyni dostał miskę mleka.
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