Drodzy Czytelnicy!
Wiosna! Wyjątkowo ciepły kwiecień spowodował, że przyroda ekspandowała. Proces wegetacji i kwitnienia niektórych
gatunków wyprzedził przewidziane przez naturę harmonogramy.
Akacją pachnie na całym osiedlu, a to przecież dopiero maj.
Złociste, upojnie pachnące kwiatostany oraz pokryte srebrnymi włoskami liście, to atuty akacji srebrzystej. Istna feeria barw
i zapachów. Niestety, alergicy nie podzielają naszych zachwytów
na fantazją przyrody; za to koncerny farmaceutyczne w swych
spiskowych praktykach zacierają ręce, wypuszczając na rynek
medykamentów coraz to nowsze antyalergeny. A my zalecamy wystawiać się na działanie zbawiennych promieni słońca
i asymilować witaminkę D3. „Skoszarowani” — w najbardziej
optymalnych porach dnia — w szkołach, zakładach pracy, etc.
zmuszeni jesteśmy do sztucznej suplementacji tego, co natura
oferuje nam za darmo i w nadmiarze.
Powiaty: konecki, opoczyński, przysuski i szydłowiecki od roku
2008 realizują projekt promocyjny pod nazwą

„Ziemia Odrowążów”.
Nawiązywał on do tradycji, które symbolizował i uosabiał
Ród Odrowążów - onegdaj zarządzający włościami, obecnie
znajdującymi się pod „Jurysdykcją” sygnatariuszy porozumienia
Kwartalnik społeczno-kulturalny, ukazujący się nomen omen pod
znamiennym tytułem: „Ziemia Odrowążów”, jest tego pokłosiem.
Proﬁl czasopisma oscyluje wokół szeroko pojętej problematyki,
dotyczącej funkcjonowania czterech powiatów oraz życia ich mieszkańców.

Na świecie, a zwłaszcza w geopolityce: szachy, maty, gambity.
Towarzyszy nam nieodparte wrażenie, że wykuwa się nowy
porządek świata. Siły rewolucyjnego postępu napotykają opór
reakcji. Walka toczy się na wielu polach. Ścierają się ideologie, koncepcje ekonomiczne… A militarnie, główni gracze toczą
wojny zastępcze na obcym gruncie, ale w miejscach strategicznych,
destabilizując regiony, wzniecając kontrolowany chaos. Obserwujemy bacznie co się z tego wykluje; jak w tym nowym rozdaniu, będzie
pozycjonowana nasza Polska.
Drodzy Czytelnicy, przekazujmy Wam kolejny numer Kwartalnika,
stanowiącego „konglomerat” informacji z naszych powiatów, które
zespół redakcyjny wyselekcjonował specjalnie dla Państwa.
Jak zwykle z wyrazami szacunku
Dorota Duda
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NIEZWYKŁY JUBILEUSZ
To był bardzo udany jubileusz. 30-leciu pracy twórczej Tadeusza Czarneckiego, znanego fotograﬁka, malarza, graﬁka, doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - towarzyszyło wielu gości. Uroczystość odbyła się w Zabytkowym Zakładzie
Hutniczym w Maleńcu.

Zarządu, wręczyła jubilatowi kosz kwiatów oraz nagrodę ﬁnansową wraz z gratulacjami. Okolicznościowy grawerton wręczyli
również przedstawiciele Starostwa Powiatowego: Bogdan Soboń
- starosta, Dorota Duda oraz Czesław Kurcbart - członkowie Zarządu Powiatu wraz z Marianem Królem, przewodniczącym Rady
Powiatu i radną Danutą Leśniewicz. Obecni byli też: Krzysztof
Jasiński i Marcin Zieliński - wiceburmistrzowie Końskich, Leszek
Kuca, wójt gminy Ruda Maleniecka, Michał Pękala, burmistrz
Radoszyc wraz z towarzyszącym mu Marianem Jankowskim,
przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Radoszyce.
Prowadząca jubileusz Dorota Duda poprowadziła gości przez cały życiorys jubilata, w którym
zaprezentowała jego twórczość. Nie obyło się
bez anegdot opowiadanych m.in. przez Elżbietę
Musiał, znajomą Tadeusza Czarneckiego. Joanna Soboń natomiast odczytała wiersz autorstwa
Tadeusza, poświęcony mamie.
Wydział Promocji i Kultury wraz z Państwową
Szkołą Muzyczną Pierwszego Stopnia w Końskich, przygotowali muzyczną niespodziankę.
Specjalnie na tę uroczystość zaprezentowali się:
Wiktoria Staromłyńska, Katarzyna Byczkowska,
Krystian Gil, Irmina Staromłyńska, Weronika
Adamus, Ewa Gaławiaczek z akompaniamentem
nauczycieli Eleny Korolov i Renaty Bidler.
Także Piotr Salata, dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich, znany i utalentowany muzyk, zaśpiewał bohaterowi wydarzenia dwa
utwory ze swojego autorskiego repertuaru oraz
„100 lat”, poprzedzając wniesienie tortu i okolicznościowej lampki szampana.

Ponad 100 osób towarzyszyło Tadeuszowi Czarneckiemu,
znanemu malarzowi i fotograﬁkowi, w zorganizowanym przez
Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich,
jubileuszu jego artystycznej twórczości, który poprowadziła Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu.

STWARZAJĄC LEPSZE SZANSE
DLA PRZYSZŁOŚCI

- SPOTKANIE
NOWOROCZNE 2017

Obecni byli członkowie rodziny pana Tadeusza, samorządowcy, znajomi artyści, mieszkańcy gminy. W imieniu Adama
Jarubasa, marszałka województwa, Agata Binkowska, członek

Spotkanie Noworoczne, to już tradycja i stały element podsumowujący coroczną pracę samorządu powiatowego. W sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich
próżno było szukać wolnego miejsca. Wśród przybyłych gości
nie brakowało samorządowców rożnego szczebla, w tym również z zaprzyjaźnionych i sąsiednich powiatów, przedstawicieli
przedsiębiorców i organizacji, a także dyrektorów różnych instytucji i stowarzyszeń. „Osiem Gmin – Jeden Powiat”, to hasło
przewodnie tegorocznego spotkania, którego gospodarzami byli:
starosta konecki – Bogdan Soboń i przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego – Marian Król.
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„Dzisiejsze spotkanie jest wspólnym przedsięwzięciem wszystkich ośmiu gmin tworzących nasz powiat. Dziękuję wszystkim
włodarzom miast i gmin za dotychczasową współpracę i chęć jej
dalszej kontynuacji, opartej na wzajemnym zrozumieniu i szukaniu kompromisu w sytuacjach trudnych, szczególnie jeśli chodzi
o realizowane zadania drogowe. Szczególnie dziękuję panu marszałkowi i Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za współpracę, która pozwoliła na pozyskanie środków zewnętrznych
w kwocie 120 milionów złotych. To ogromne wsparcie dla powiatu
koneckiego, które będzie wykorzystane zarówno w infrastrukturę
drogową, wodną, ale także termomodernizacyjną” - podkreślał
Bogdan Soboń – Starosta Konecki.

„Wasza młodzież, to już nie tylko powód do chwalenia się na poziomie regionalnym, ale i światowym. Gratuluję unikalnego wiązania szkoły z biznesem i poprawiania efektywności kształcenia,
co stwarza lepsze szanse dla przyszłości młodzieży. Panie starosto bądźcie dumni z waszej kadry i młodzieży, bo warto się tym
chwalić. Na trzy duże inwestycje wodne, które będą realizowane
w najbliżej przyszłości w naszym regionie, aż dwie będą w powiecie koneckim, to bardzo starannie przygotowane aplikacje. To
są Państwa sukcesy, kłaniam się przed Radą Powiatu i gratuluję
tego bardzo ambitnego i przedsiębiorczego powiatu” - zaznaczał
Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego.
Wśród przybyłych na tegoroczne spotkanie znalazł się również poseł do Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski.
W swym wystąpieniu zwrócił on szczególną uwagę na aspekty
globalizacji, które stwarzają uwarunkowania korzystne przede
wszystkim dla wielkich korporacji i instytucji ﬁnansowych,
a wszystko to oczywiście kosztem poszczególnych państw. Zarówno korporacjonizm, jak i działalność największych giełd światowych nie zawsze są grami uczciwymi, nad którymi łatwo zapanować, podkreślał europoseł – Czesław Siekierski.
„Państwo tworzycie miejsce, gdzie można skłonić głowę i jednocześnie podziękować za wasz trud. Jesteście blisko ludzi i czu-
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jecie się zjednoczeni z nimi, potrzebni, a to jest najwspanialsze
zadanie, jakie człowiek może realizować” - mówił ks. prof. Stanisław Łabendowicz.
„Jestem pod wrażeniem tego, co się dzieje w powiecie koneckim.
Zazdroszczę i gratuluję. Pan marszałek jednoczy nas wszystkich, dziękuję panie marszałku za tę troskę o rozwój województwa świętokrzyskiego, za każdy dzień, który poświęca pan pracy
na rzecz mieszkańców naszego województwa” - mówił starosta
skarżyski – Jerzy Żmijewski.
Zapraszając na scenę najważniejszych przedstawicieli samorządów tworzących powiat konecki, starosta konecki podziękował
za dotychczasową współpracę, życząc jednocześnie kolejnych
wspólnych inicjatyw na rzecz „Małej Ojczyzny”. Spotkanie było
również doskonałą okazją do wyróżnienia najlepszych uczniów
naszego powiatu, wśród których znaleźli się: Maciej Dziuba, Mikołaj Grzebieluch, Paweł Wesołowski, Kinga Balińska, Paulina
Deszczyńska, Łukasz Górecki, Norbert Grabka, Kuba Kurp, Kamil Trojanowski, Paweł Wesołowski, Kacper Łyczek, Michał Piłat
oraz Aleksandra Piekarska.
O tym, że wspólnota, to nie tylko instytucje i organizacje różnego
szczebla, ale przede wszystkim ludzie, mówiła Dorota Duda –
członek Zarządu Powiatu Koneckiego. Pani Dorota podziękowała tym wszystkim, których pasje, zainteresowania, ale i praca
miały wielki wpływ na promocję naszego powiatu w minionym
roku. Wśród wyróżnionych znaleźli się: ks. Tomasz Waśkiewicz,
ks. Tomasz Janicki, Krzysztof Woźniak, Edward Rożnowski, Arkadiusz Karczewski, Rada Sołecka wsi Jacentów, Poczet Sztandarowy ZSP nr 1, Zespół Ludowy „Rogowianka”, Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2036, Studio Tańca „Point”, Komenda Hufca
ZHP w Końskich, Teresa i Jan Krawczykowie, Mikołaj Wróbel,
Karolina Potocka, Elżbieta Musiał, Stanisław Matuszczyk oraz
Michał Szewczyk.

W części artystycznej wydarzenia wystąpiły tancerki Studia Tańca „Point”, zaś wyjątkowe jasełka zaprezentowały „Królewiaczki”.
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SPECJALNY OŚRODEK
SZOLNO-WYCHOWAWCZY
W BARYCZY NA „SWOIM” GRUNCIE,
CZYLI -

WKRÓTCE
NOWE INWESTYCJE

Ponad 10 lat trwały negocjacje związane z przejęciem przez
powiat konecki terenów, na których znajduje się szkoła i internat
SOSW Barycz. Teren ten był do 2018 roku w jurysdykcji Lasów
Państwowych, a to oznaczało niemożność przeprowadzania jakichkolwiek inwestycji. Dzięki staraniom Andrzeja Marka Lenarta
wicestarosty koneckiego udało się doprowadzić sprawę zamiany gruntów do końca. A nie była to łatwa droga, jak mówił sam
wicestarosta. Wymagało to przede wszystkim wiele dobrej woli
i chęci ze strony, zarówno Lasów Państwowych, wojewody, kuratora oświaty, jak i powiatu koneckiego. Jednak, jak widać dobro wychowanków SOSW Barycz leży na sercu wszystkich, stąd
i pozytywny koniec negocjacji. Mamy więc początek 2018 roku
i plany na przyszłość. Wkrótce ma powstać tu nowy internat
i hala sportowa. Jak podkreślano na piątkowym spotkaniu ojców
sukcesu było wielu. I tym wszystkim zaangażowanym osobom
i instytucjom podziękował w imieniu kadry i podopiecznych dyrektor Ośrodka – Jan Słuszniak.

Wiodącą rolę odegrał w tych staraniach obecny wicestarosta – Andrzej Marek Lenart, który od kilkunastu lat zmagał się
z problemem uregulowania tej własności. W działania włączyła
się Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyska oraz Kazimierz
Mądzik - Świętokrzyski Kurator Oświaty. Ogromne znaczenie
w prowadzonych rozmowach miała przychylność Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, na której działkach
znajdowały się obiekty Ośrodka. I tak ostatecznie Wojewoda

DZIEŃ PAMIĘCI
O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

– CHWAŁA BOHATEROM
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest
1 marca i właśnie w tym dniu władze powiatu koneckiego oraz
Miasta i Gminy Końskie wraz z kombatantami i konecką młodzieżą uczciły pamięć tych, których dziś nazywamy Wyklętymi,
Niezłomnymi, Niepokonanymi. W Szkole Podstawowej nr 1
w Końskich zorganizowane zostało spotkanie patriotyczne „Przywróćmy ich pamięć – w hołdzie bohaterom”.

Świętokrzyska w postaci darowizny przekazała powiatowi koneckiemu drogę leśną prowadzącą do Skałek Niekłańskich. Powiat
konecki natomiast wymienił ją z Lasami Państwowymi na tereny,
na których znajdują się obiekty Ośrodka w Baryczy.
„Nasz Ośrodek, to 111 uczniów z różnym rodzajem niepełnosprawności, dlatego szczególnie dziękuję za zrozumienie potrzeb tej społeczności uczniowskiej i chęć współpracy zarówno ze
strony Wojewody, Kuratorium, Lasów Państwowych i Starostwa.
Szczególnie dziękuję za determinację i odwagę, w tych wieloletnich działaniach wicestaroście – Andrzejowi Markowi Lenartowi”
- podkreślał Jan Słuszniak – dyrektor Ośrodka w Baryczy.
„Z problemem szczegółowo zmagaliśmy się punkt po punkcje
i trzeba tu stanowczo podkreślić, że bez Lasów Państwowych
niemożliwym byłoby uregulowanie tej sytuacji. Jednocześnie cieszę się, że Zarząd Powiatu ze starostami, z tak ogromnym zaangażowaniem podchodzi do tego Ośrodka” - zaznaczał przedstawiciel wojewody – Bartłomiej Dorywalski.
„My mamy już pewien etap za sobą. Placówka jest bardzo
szczególna, dlatego troska poprzednich i obecnego Zarządu jest
w tym względzie również szczególna. Mam nadzieję, że tak będzie również w przyszłości” - podkreślał starosta konecki – Bogdan Soboń.
„Barycz, to nasza perełka oświatowa, dlatego cieszę się, że
sprawa rozpoczęta w 2008 roku doczekała się w końcu pozytywnego rozstrzygnięcia. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie
i chęć pomocy” - zaznaczał wicestarosta konecki – Andrzej Marek Lenart.
„Te działania, to przykład bardzo dobrej współpracy między
administracją rządową, administracją samorządową i Lasami
Państwowymi” - puentował dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Radomiu – Andrzej Matysiak.

„Cieszę się, że dyrekcja przejęła ten obiekt, bo wiem, obserwując na co dzień jak wiele troski i wysiłku pedagogicznego
wkłada się w młodzież uczęszczającą do tego Ośrodka” - mówił
Wojciech Bomba – nadleśniczy Nadleśnictwa Barycz.
Nowy internat i hala sportowa są niezbędne do właściwego
funkcjonowania Ośrodka. Powstały już plany budowy tych obiektów, a dzięki porozumieniu wszystkich stron jest szansa na to, że
wkrótce ruszy budowa.

W spotkaniu oprócz dzieci i młodzieży uczestniczyli samorządowcy: wicestarosta konecki Andrzej Marek Lenart, członkini
Zarządu Powiatu Koneckiego Dorota Duda, burmistrz Krzysztof
Obratański, wiceburmistrzowie - Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński, jak również doradca Wojewody Świętokrzyskiego Tomasz
Staniek. Gośćmi szczególnymi byli członkowie koneckiego koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Młodzież zaprezentowała program, którego osnową były listy pisane przez żołnierzy niezłomnych do rodzin, tzw. „zakazane listy”.
Rozstrzygnięty został III Konkurs Historyczny „PRZYWRÓĆMY
ICH PAMIĘĆ – W HOŁDZIE BOHATEROM”, którego laureatami
zostali:
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V POWIATOWY PRZEGLĄD

PIOSENKI
NIEMIECKOJĘZYCZNEJ
ROZTRZYGNIĘTY

1. W kategorii „Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VII szkół
podstawowych”, komisja konkursowa oceniła 26 prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs, przyznała 3 nagrody i 3 wyróżnienia: I miejsce – Kacper Woźniak – Zespól Placówek Oświatowych
w Stadnickiej Woli (opiekun Justyna Soja-Sadowska), II miejsce
– Ewa Jakóbczyk – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich (opiekun Elżbieta Sosnowska), III miejsce – Maja Krauze – Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Końskich (opiekun Alina Martyka)
Wyróżnienia otrzymali:
Emilia Mazur – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich (opiekun
Alina Martyka), Maja Joachimiak – Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli (opiekun Justyna Soja - Sadowska)
Wiktoria Armada – Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej
Woli (opiekun Justyna Soja - Sadowska)
2. W kategorii „Konkurs wiedzy o historii i postaciach Żołnierzy
Wyklętych” dla uczniów klas Gimnazjalnych, komisja konkursowa oceniła 14 prac i przyznała 3 nagrody:
I miejsce – Maria Frączyk – Zespół Placówek Oświatowych
w Stadnickiej Woli (opiekun Robert Krakowiak), II miejsce – Karolina Borowiec – Szkoła Podstawowa Nr 1w Końskich (opiekun
Marta Długosz), III miejsce – Paulina Mika – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich (opiekun Grażyna Skrobisz)
3. W kategorii „Konkurs na prezentację multimedialną” dla
uczniów klas Gimnazjalnych, komisja konkursowa oceniła 7 prac
i przyznała 3 nagrody:
I miejsce – Patrycja Tobera – Szkoła Podstawowa Nr 1w Końskich (opiekun Marta Długosz), II miejsce – Mateusz Walkiewicz
– Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli (opiekun
Robert Krakowiak), III miejsce – Kuba Przyjemski – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich (opiekun Małgorzata Konieczna).
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich, Wojciech Jasnos przedstawił zwycięzców
III-go Powiatowego Konkursu Historycznego pod hasłem „Ocal
od zapomnienia Żołnierzy Wyklętych”, organizowanego przez
I LO im. KEN w Końskich. Laureatami zostali:
Praca literacka: Beata Stępień – I LO im. KEN w Końskich
Prezentacja multimedialna:
I miejsce – Katarzyna Pukal, ZSP nr 3 w Końskich
II miejsce – Kinga Balińska, I LO im. KEN w Końskich
III miejsce – Anastazja Solarz, II LO im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Końskich
Wyróżnienia otrzymali:
Maria Balińska – ZSP nr 1 w Końskich, Żaneta Kania, I LO im.
KEN w Końskich, Monika Kilar, II LO im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Końskich, Weronika Ciszek, I LO im. KEN w Końskich
Paulina Trojecka, ZSP nr 1 w Końskich, Magdalena Kolus,
I LO im. KEN w Końskich, Weronika Maleszak, I LO im. KEN
w Końskich, Kacper Łyczek, ZSP nr 1 w Końskich, Aleksandra
Wychowałek, II LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Końskich
Martyna Olszyna, II LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Końskich, Weronika Sapieja, I LO im. KEN w Końskich. Wszystkim
nagrodzonym i ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Następnie uroczystości kontynuowane były pod tablicą wmurowaną
w budynek dawnego Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy 1 Maja
w Końskich, a przypominającą o cierpieniu ludzi podczas „komuny”. Pod tablicą złożono wiązanki i zapalono znicze. Honorową
wartę pełniła umundurowana młodzież z ZSP nr 1 w Końskich.
Nie odbył się marszobieg, ze względu na bardzo silny mróz.
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To już piąta edycja przeglądu, którego organizatorem są nauczyciele języka niemieckiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 w Końskich: Barbara Więcław, Anida Prochowska oraz Marcin Lis. Na scenie koneckiego Domu Kultury królowały takie przeboje jak: „Ich bin bereit”, „Leiser”, „99 Luftballons”, „Ich bin ja kein
Mann”, So bist du”, „Halleluja”, „Was bleibt”, czy „Pendel”.
Uczestników przeglądu oceniało jury w składzie: Karolina Ludwikowska, Paweł Stasiński i Piotr Owczarek. Władze samorządu
powiatowego reprezentowała Dorota Duda – członek Zarządu
Powiatu Koneckiego.

„Dziękując za zaproszenie cieszę się jednocześnie, że przegląd
piosenki wpisał się na trwałe w kalendarz imprez naszego powiatu. Mamy wspaniałą, utalentowaną lingwistycznie i wokalnie
młodzież. Z niecierpliwością czekam na wyniki obrad jury” - podkreślała z uśmiechem pani Dorota. Ostatecznie V Powiatowy
Przegląd Piosenki Niemieckojęzycznej zwyciężyła, z piosenką
pt. „Leiser” Maria Balińska z ZSP nr 1 w Końskich, którą przygotowała i prowadzi nauczycielka języka niemieckiego - Anna Teler
– Bąk. Drugie miejsce wywalczyła Natalia Waszczyk z piosenką
„Was bleibt” z ZSP nr 1 w Końskich pod opieką pedagogiczną
nauczycielki języka niemieckiego - Renaty Miler. Alicja Woldańska z I LO w Końskich, która zaśpiewała piosenkę pt. „ Ich bin ja
kein Mann”, zajęła trzecie miejsce. Uczennicę prowadzi nauczycielka języka niemieckiego - Izabela Popik. Nagrodę publiczności
wywalczyła Patrycja Kuleta z ZSP nr 3 w Końskich, która zaśpiewała piosenkę pt. „Pendel”. Uczennicę przygotowała i prowadzi
nauczycielka języka niemieckiego - Barbara Więcław.
Zwycięzcom wręczali nagrody: Dorota Duda – członek Zarządu Powiatu Koneckiego oraz Beata Fidor – dyrektor ZSP nr 3
w Końskich. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe
w Końskich.
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POWIAT PRZYSUSKI
POWIAT PRZYSUSKI Z DOFINANSOWANIEM

DZIENNEGO DOMU SENIOR +
W BORKOWICACH

POWIATOWY DZIEŃ KOBIET

Wyjątkowy charakter miały tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Powiatową uroczystość z tej okazji, zorganizowaną z udziałem kobiecych Stowarzyszeń i Kół Gospodyń
Wiejskich otworzyła kierownik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Marta Zbrowska.

W czwartek 15 marca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisywano umowy na doﬁnansowanie tworzonych przez samorządy klubów i domów dziennego pobytu dla
starszych osób w ramach programu „Senior plus”. Jednym
z trzech powiatów, który otrzymał wsparcie jest Powiat Przysuski.
Starosta Marian Niemirski podpisał umowę na 144 tys. doﬁnasowania na dom dziennego pobytu, który będzie się mieścił
w budynku Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Borkowicach po
byłym Zespole Szkół Rolniczych.

Życzenia w imieniu władz samorządowych przekazał starosta powiatu Marian Niemirski, który powiedział: „Z okazji Dnia
Kobiet składam wszystkim Mieszkankom Powiatu Przysuskiego
najlepsze życzenia.

Całkowity koszt inwestycji to 180 tysięcy. Głównym celem
utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Borkowicach jest
udostępnienie 30 osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+
zamieszkałym na terenie Powiatu Przysuskiego infrastruktury
pozwalającej na aktywne spędzenie czasu wolnego, a także
zaangażowanie seniorów w działalność na rzecz środowiska
lokalnego. Dzienny Dom „Senior +” zapewni ludziom starszym
wsparcie adekwatne do potrzeb i możliwości wynikających
z wieku. Jednym z głównych założeń senioralnej polityki
społecznej jest samodecydowanie – dlatego seniorzy otrzymają
szeroki wachlarz propozycji terapii – z których sami będą decydować w jakich chcą uczestniczyć oraz zajęć ich integrujących
i aktywizujących społecznie. Budynek jest dostosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że w tym roku
powstanie 214 nowych placówek dla osób starszych, a 224 już
istniejących otrzyma doﬁnansowanie. „Placówki, które powstaną
w ramach tegorocznej edycji programu „Senior plus”, zapewnią
osobom starszym 5 tys. 387 nowych miejsc pobytu” - zaznaczyła. Na podpisywaniu umów była również Beata Szydło, szefowa
Komitetu Społecznego Rady Ministrów, która podkreśliła, że rodzina wielopokoleniowa to polska specjalność, a model tej rodziny, mimo że zmieniają się warunki, jest trwały. Zwróciła uwagę,
że Polska jest krajem, w którym sytuacja demograﬁczna nie jest
najlepsza. „Rząd PiS wprowadza programy wspierające rodziny,
programy, które mają pomóc młodym rodzinom w podejmowaniu
decyzji, aby mieć dzieci” – stwierdziła.
Marta Zbrowska

Proszę przyjąć, Drogie Panie, wyrazy wdzięczności za to,
co każda z Was codziennie wnosi do naszego życia. W imieniu samorządu powiatowego powiatu przysuskiego − i w imieniu męskiej części jego mieszkańców − z wielkim szacunkiem
i uznaniem serdecznie za to dziękuję” Polki – czego dowodzi
nasza historia, i współczesność – są dzielne, mądre, zaradne,
troskliwe, energiczne i kreatywne. A w ocenie nas, mężczyzn –
najpiękniejsze i najwspanialsze na świecie. Życzę Paniom, aby
we wszystkich podejmowanych działaniach rodzinnych, zawodowych, społecznych zawsze znajdowały Panie radość, satysfakcję i poczucie samorealizacji.
Współczesne Polki z sukcesem podejmują się wyzwań zawodowych. Rośnie liczba pań w wojsku i służbach mundurowych.
Coraz więcej Polek odnosi sukcesy w biznesie, realizuje swoje
pasje w zawodach technicznych i w sferze publicznej. To nieoceniona wartość, a zarazem wielkie zadanie, by wspierać kobiety
w dążeniu do rozwoju i samorealizacji. Niezwykle ważne i zasługujące na wielki szacunek jest niezmienne zaangażowanie pań
w życie rodzinne.
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Najczęściej to właśnie panie biorą na siebie największą część
odpowiedzialności za wychowanie dzieci, za opiekę nad osobami
starszymi. Naszym obowiązkiem, jest wspomagać ten wysiłek,
dawać oparcie polskim kobietom i polskim rodzinom. Proszę
przyjąć życzenia, aby odpowiedzią na te starania był zawsze
społeczny szacunek i miłość najbliższych. Cieszę się, że coraz
więcej kobiet współkształtuje polskie życie publiczne, pracując
w samorządzie, zajmując wysokie stanowiska rządowe i pełniąc
ważne role polityczne. Jako Polacy jesteśmy dumni, że Polska
była jednym z pierwszych państw na świecie, w których kobiety
uzyskały prawa wyborcze – stało się to prawie sto lat temu,
bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości.
Dzisiaj powinniśmy dokładać starań, aby żadne sztuczne bariery
Dzi

nie były w naszym społeczeństwie i państwie przeszkodą dla
pełnego równouprawnienia. Nasze spotkanie - to szczególnie
dobra okazja, aby wyrazić uznanie, szacunek i podziękowania
dla Pań, za ich dokonania, siłę, a zarazem wrażliwość
i podziękować za całe dobro, jakie od pań otrzymujemy. Dziękuję
Panu Bogu za Jego zamysł określający powołanie i posłannictwo
kobiety w świecie, staje się także konkretnym i bezpośrednim
podziękowaniem składanym kobietom, każdej kobiecie za to, co
przedstawia sobą w życiu ludzkości. Dziękuję ci, kobieto-matko,
która w sobie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego
doświadczenia, które sprawia, że stajesz się uśmiechem dla
przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego
pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem
odniesienia na dalszej drodze życia. Dziękuję ci, kobietomałżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża,
aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii
i życiu. Dziękuję ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz
w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo
twej wrażliwości, intuicji, oﬁarności i stałości. Dziękuję ci, kobieto
pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach
życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego,
politycznego,
za
niezastąpiony
wkład,
jaki
wnosisz
w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie
zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”, w budowanie bardziej
ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych. Dziękuję ci,
kobieto, za to, że jesteś! Zdolnością postrzegania cechującą twą
kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz
wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi.” Po
zakończeniu wystąpienia (którego pełny tekst jest dostępny na
stronie www.przysucha.pl), starosta Marian Niemirski wspólnie
z Przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Wochniakiem
i Członkiem Zarządu Powiatu Janem Gawrysiem wręczyli kwiaty
obecnym na sali Paniom. W dalszej części zebrani wysłuchali
koncertu przygotowanego przez Babską Rzeczpospolitą
z Klwowa. Klasyczna, polska muzyka rozrywkowa w ich
wykonaniu porwała publiczność. Impreza zakończyła się
wykładem z dziedziny kosmetologii i zdrowia, po którym obecni
udali się na przygotowany przez Panie ze stowarzyszeń i Kół
Gospodyń Wiejskich poczęstunek. Sądząc po uśmiechach
obecnych na spotkaniu Pań, taka forma uhonorowania Kobiet
w dniu ich święta przypadła im do gustu. Żegnając się Pan
ie wyrażały nadzieje na częstsze tego typu spotkania, które
integrują, zacieśniają lokalne związki i budują więzi między
ludźmi.
Jarosław Bednarski
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NOWOROCZNE
SPOTKANIE SAMORZĄDOWE

8 stycznia 2018 roku odbyło się tradycyjne już w naszym
powiecie Noworoczne Spotkanie Samorządowe. Tak, jak
w latach poprzednich nowy rok w powiecie przysuskim
wspólnie z samorządowcami witali znakomici goście.
Przybyli: ks. biskup Henryk Tomasik, Marszałek Senatu RP
Stanisław Karczewski, parlamentarzyści PiS, przedstawiciele
władz
wojewódzkich,
oświatowych,
przedstawiciele
duchowieństwa z terenu powiatu, samorządowcy szczebla
powiatowego i gminnego, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy.
Łącznie w hali sportowej spotkało się ponad 500 osób. Spotkanie
rozpoczęła dyrektor ZS Nr 2 w Przysusze Małgorzata Bednarska,
która prowadziła spotkanie. Po krótkim powitaniu zaprosiła na
scenę starostę Mariana Niemirskiego, który wygłosił znakomite
przemówienie. Prezentujemy jako jedyni jego pełny tekst:

„Szanowni Państwo.
Witam Państwa serdecznie na spotkaniu samorządowym
powiatu przysuskiego w roku jubileuszu 100 rocznicy odzyskania
niepodległości. 11 listopada 1918 roku marzenie milionów
Polaków po 123 latach zaborczej niewoli zaczynało się ziszczać.
Polska i Polacy powstawali do wolności. Niech w tej szczególnej
chwili wolno mi będzie powitać znakomitych gości, którzy
wspólnie z nami rozpoczynają właśnie swoją pracę dla
Rzeczpospolitej Polskiej i Narodu Polskiego w 2018 r.” Po
przywitaniu gości Starosta kontynuował: „Proszę pozwolić mi
rozwiać obawy, które z pewnością pojawiły się wśród Państwa.
Moja dzisiejsza rozmowa z Państwem nie będzie miała
charakteru wykładu historycznego. Z racji wyjątkowego
charakteru dzisiejszego spotkania pozwolę sobie na odniesienia
do naszego dziedzictwa, bo warto do niego sięgać i szukać
w nim wzorców i mądrości. Chciałbym jednak dzisiaj koncentrować
się nie na przeszłości – zachowując do niej właściwy szacunek
i poważanie, ale na teraźniejszości i przyszłości. W poprzednich
latach prezentowałem Państwu podstawę naszych lokalnych
osiągnięć. Najważniejsze z nich dadzą się określić prostymi
słowami – szacunek do człowieka, rozumienie sensu służby
publicznej jako konieczności poświęcania się dla innych,
rozumienie dobra wspólnego jako podstawowej wartości
budującej sens pracy i służby publicznej i najprostsze
i najtrudniejsze zarazem słowo – patriotyzm. Umiłowanie
Ojczyzny i gotowość do najwyższych dla niej poświęceń stały się
przez stulecia naszej historii polskim znakiem narodowym –
naszym znakiem, tak jak stało się nim też niestety cierpienie
całych pokoleń dotkniętych terrorem, śmiercią i niewyobrażalną
dla współczesnego człowieka traumą. Tak proszę Państwa,
przeżyliśmy w ciągu tych 100 lat niepodległości niewyobrażalne
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rzeczy. Sprawy, których nikt inny by nie przetrzymał. Po krótkim
okresie wolności stanęliśmy jako naród na krawędzi zagłady,
a polskie cmentarze jak maki pod Monte Casino, rozkwitły
szkarłatem krwi po całym świecie. Od Syberii po Ocean Atlantycki,
od norweskich ﬁordów po Afrykę. Polska walka o podstawowe
prawa człowieka w najczarniejszym okresie ludzkiej historii, dała
światowej cywilizacji nazwiska nowych bohaterów, i nowe
pojęcia, a także nadała nowy sens pojęciom znanym już z etyki,
ﬁlozoﬁi, czy prawa. Henryk Dobrzański „Hubal”, Władysław
Sikorski, Władysław Anders, Witold Pilecki, Jan Karski, Irena
Sendlerowa, Inka – Irena Siedzikówna, Emil Fieldorf – Nil, czy
ostatni z wielkich choć w swoim czasie wyśmiewany i wręcz
mieszany z błotem, a dopiero po swojej śmierci doceniany
i rozumiany Lech Kaczyński. Ci ludzie na równi z setkami
i tysiącami niewymienianymi z imienia i nazwiska bohaterami
czynili podczas swojego życia rzeczy niezwykłe i niedościgłe, ale
zawsze z zachowaniem wierności dla tych wartości, o których
wspominałem przed momentem – szacunek dla człowieka, praca
dla dobra wspólnego i patriotyzm. To wierność wartościom
wynikającym z naszej kultury i chrześcijańskich korzeni dawała
naszemu narodowi tytaniczną w trudnych chwilach siłę i wiarę,
kiedy u innych gasła już nawet nadzieja. Mówię te słowa w pełni
świadom ich wagi i znaczenia, ale też niezwykłości miejsca,
w którym one zostają wypowiedziane. Bo ta szkoła, która tak
gościnnie od lat zaprasza nas w swoje progi założona przez
naszego lokalnego patriotę – Ludwika Skowyrę, była jedną
z pierwszych instytucji powstających w odrodzonym państwie
polskim. 12 listopada 1918 r., czyli ledwie 1 dzień po odzyskaniu
niepodległości Szkoła Spółdzielcza w Przysusze otworzyła się
dla uczniów, a jej założyciel sprzedał własny majątek, żeby móc
utrzymać w niej swoich uczniów, często biednych i bez wsparcia
ze strony rodzin. Ale tak Skowyra chciał służyć swoim rodakom
i tak widział możliwość służby swojej ojczyźnie – kształcąc młode
pokolenia Polaków do pracy odbudowywanej Ojczyźnie.
Znajdujemy w postawie Skowyry te trzy wartości – patriotyzm,
służba i poświęcenie. Miejsce naszego spotkania jest symboliczne
jeszcze przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze to nasz
lokalny symbol przełamania odium niemożności ciążącego na
Przysusze i Ziemi Przysuskiej. Budowa tego obiektu sportowego
w Przysusze była marzeniem setek, żeby nie powiedzieć tysięcy
ludzi. Dopiero po objęciu odpowiedzialności za powiat przysuski
przez środowisko, które mam zaszczyt reprezentować, hala
sportowa w Przysusze powstała i stała się spełnieniem dążeń
całej lokalnej społeczności. Jeżeli mnie pamięć nie myli to był to
jeden z pierwszych projektów współﬁnansowanych prze Unię
Europejską w Polsce. W kolejnych latach pokazaliśmy
wielokrotnie, że pracując dla Człowieka i służąc Ojczyźnie,
z zachowaniem kanonów patriotyzmu, jesteśmy zdolni do
realizacji projektów przekraczających swoją wielkością wielkość
naszego powiatu. I proszę mi wierzyć, że nie było większej dla
mnie radości w całym moim życiu, może poza chwilami, gdy na
świat przychodziły moje dzieci, niż te momenty, kiedy
przekazywaliśmy owoce naszego samorządowego trudu w ręce
mieszkańców. Mogę powiedzieć, że tu w Przysusze, w naszym
powiecie wprowadziliśmy przed przynajmniej 16 laty kanon
uczciwości do polityki. Swoją egzystencję na niwie publicznej
oparliśmy o uczciwość i wiarygodność. Przez 4 kadencje
budowaliśmy program i punkt po punkcie, z żelazną konsekwencją
realizowaliśmy go w 100 %, uczciwie prezentując efekty naszej
pracy mieszkańcom. Dziś obserwuję taką samą uczciwość i taką
samą jakość pracy publicznej w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej,
który realizuje konsekwentnie program wybrany do realizacji
przez Polaków dwa lata temu. Po drugie, i co warte podkreślenia,
słowa, które zostają w tym miejscu wypowiedziane nabierają
później specjalnego znaczenia i są wcielane w życie. Znaczenie
tych słów i zasięg ich oddziaływania jest szczególnie ostatnio
znacznie większy niż terytorium powiatu. Tutaj mówiliśmy po raz
pierwszy o budowie krytej pływalni w Przysusze, tutaj mówiliśmy
o wielkim projekcie internetowym. Tutaj padały słowa o unikalnej
w skali Polski wtedy restrukturyzacji naszego powiatowego
systemu ochrony zdrowia. Na naszych spotkaniach mówiłem
o nowej, naszej drodze do budowy systemu oświaty w powiecie,
który będzie realizował potrzeby lokalnej społeczności
z zachowaniem zasad solidaryzmu i utylitaryzmu społecznego.
Także w tej hali deklarowaliśmy odnowienie lub budowę
wszystkich obecnie używanych obiektów powiatowych.
Deklarowaliśmy nową nawierzchnię na 100 km dróg powiatowych

w tej kadencji i po trzech latach przekroczyliśmy już 3/4 tej
wartości. Ale w tej hali padły również słowa po wielokroć
ważniejsze. Dwukrotnie mieliśmy zaszczyt gościć w naszym
obiekcie partię Prawo i Sprawiedliwość – raz jako siłę opozycyjną
wobec rządu PO – PSL, a drugi raz jako siłę rządzącą Polską.
Podczas pierwszego spotkania miałem honor powiedzieć,
o wyczuwalnej zmianie nastrojów społecznych. Mówiłem wtedy,
że: „Nadchodzi w polskiej polityce czas patriotów – nasz czas”,
a „Polsce potrzebny jest rząd, który skoncentruje się na budowie
dobra wspólnego Polaków. Jednak największym wydarzeniem
politycznym w historii Przysuchy i powiatu przysuskiego był
Kongres Prawa i Sprawiedliwości, który odbył się tutaj, w tej hali,
1 lipca 2017 r. Wtedy mogliśmy usłyszeć wielokrotnie do dzisiaj
powtarzane później we wszystkich mediach słowa wybitnych
przedstawicieli rządu i partii rządzącej. Po raz pierwszy Pan
Prezes Jarosław Kaczyński w Przysusze powiedział o prawie
Polski do reparacji za krzywdy wojenne, mówił również, że nie
ma podziału na „lepszą, bardziej rozwiniętą Polskę i tę gorszą –
prowincjonalną”. Tutaj u nas powiedział, że Polska jest jedna dla
wszystkich Polaków. Pan premier Morawiecki mówił o ponad
220 miliardach złotych zawłaszczonych przez maﬁe vatowskie
na szkodę Polski i Polaków, mówił również o prawie do
odpowiedzialnego rozwoju Polski, tak aby każdy mieszkaniec
naszego kraju mógł znaleźć pracę w promieniu 50 km od miejsca
zamieszkania, mówił o doprowadzeniu do wysokiego poziomu
wzrostu gospodarczego i budowie Centralnego Portu Lotniczego,
jako o motorze wielkiego skoku cywilizacyjnego naszej ojczyzny.
Pan Minister Ziobro mówił tutaj w tej sali o konieczności reformy
sądownictwa i przywrócenia systemu wymiaru sprawiedliwości
społeczeństwu. I proszę zwrócić uwagę, że wszystko, co tutaj
zostało powiedziane znajduje swoje odbicie w realnym życiu
publicznym. Mieliśmy zaszczyt bycia świadkami rzeczy wielkich,
które dzisiaj kształtują oblicze naszego kraju. Jako mieszkaniec
powiatu przysuskiego jestem dumny, że pełniłem podczas tych
wydarzeń zaszczytną funkcję gospodarza i że wspólnie ze
wszystkimi, którzy pracowali nad sukcesem tego przedsięwzięcia,
przyczyniłem się do tego, że Przysucha od tamtej pory jest
synonimem sprawności, znakomitej organizacji i pracowitości.
Pobyt najwyższych władz Państwa w naszym powiecie miał i ma
jeszcze jedno ogromne znaczenie. Pani Premier, Panowie
Wicepremierzy, Ministrowie i Wiceministrowie, Marszałkowie
Sejmu i Senatu, Posłowie i Senatorowie Rzeczpospolitej
przekonali się tutaj, w sercu Polski, jak wielkie i głębokie są
problemy Polski lokalnej, które skupiają się w naszym powiecie
jak w soczewce. Jasnym też stało się, co podkreślali w swoich
wystąpieniach najwyżsi rangą dostojnicy państwa, że małe
ojczyzny bez wsparcia władz centralnych, nie są w stanie
rozwiązać skutecznie trapiących je problemów, których skala
przekracza możliwości lokalne. Ta zmiana w podejściu do Polski
lokalnej jest pozytywna i bardzo znacząca, a wszyscy mieszkańcy
powiatu już wkrótce będą odczuwać pozytywne konsekwencje
tej odmiany. Wcielając słowa wypowiedziane w Przysusze, udało
się w ostatnim tylko roku wprowadzić do realizacji kilka
kluczowych dla naszej społeczności projektów.W tym roku
rozpocznie się uzgodniona już w Ministerstwie Sprawiedliwości
budowa budynku sądu w Przysusze łącznie z nową siedzibą dla
prokuratury. Rozpocznie się również proces gazyﬁkacji
Przysuchy, a mieszkańcy otrzymają dostęp do „błękitnego
paliwa”. Trwają intensywne działania, aby wspólnie z partnerami
zewnętrznymi, w tym między innymi z Wyższa Szkoła Kultury
Społecznej i Medialnej i działającą tam fundacją „Lux Veritatis”
z Torunia, doprowadzić do powstania w naszym powiecie klastra
energii, który mógłby koncentrować się na wytwarzaniu, tranzycie
i magazynowaniu energii. To wielkie projekty, które w 2018 r.
przed nami. Jednak nie tylko na nich koncentrujemy swoją
uwagę. Równie duże znaczenie mają sprawy typowo lokalne,
które dla dobra naszych mieszkańców chcemy rozwiązywać,
ponieważ zwykłe, ludzkie problemy mają dla nas niezwykłe
znaczenie. Sprawą, która zostanie w 2018 roku doprowadzona
do końca jest przygotowanie obiektów na potrzeby Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego dla 100 pacjentów. Obiecywaliśmy,
że zapewnimy godne warunki opieki dla seniorów i spełniamy tę
deklarację. Wspólnie z Dyrekcją Szpitala Powiatowego
w Przysusze realizujemy opracowany i wdrożony w naszym
powiecie program badań proﬁlaktycznych, w którym łącznie
w 2017 roku wzięło udział blisko 2000 mieszkańców. Wiem, że
zrealizowane badania pozwoliły na wczesną diagnozę wielu
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pacjentów, co z kolei pozwoliło we właściwym, dającym nadzieję
na powrót do zdrowia czasie rozpocząć leczenie. Inni uczestnicy
naszego programu uzyskują świadomość konieczności
i wielkiego znaczenia regularnego badania swojego organizmu.
To niezaprzeczalnie najważniejszy efekt realizacji naszego
programu. W sposób szczególny pragniemy przygotować się
i przeżyć 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Planując realizację tego historycznego wydarzenia będziemy
realizować je nie jako pojedyncze wydarzenie, ale jako cykl
spotkań konferencji i uroczystości. Chcemy, aby w 100 lat po
tamtym przełomowym dla nas – Polaków czasie nasz powiat
przybrał barwy biało – czerwone. Rozpoczniemy obchody tej
wielkiej rocznicy od 8 września 2018 r., który będzie dniem
odsłonięcia pomnika Orła Białego. Ten piękny hołd naszej
niepodległości będziemy oddawać w Skrzyńsku, w bezpośrednim
sąsiedztwie Sanktuarium Matki Boskiej Staroskrzyńskiej, w 20
rocznicę jej koronacji. Cieszę się, że ten pomnik po wielu
trudnościach wreszcie objawi mieszkańcom powiatu swoje
dumne oblicze. Jestem niezmiernie wdzięczny ks. Dziekanowi
Andrzejowi Szewczykowi, że znalazł miejsce dla naszego
symbolu narodowego w pobliżu najważniejszego obiektu
sakralnego w naszym powiecie. Ten piękny gest podkreśla 1000
letnie związki państwa polskiego z Kościołem i ma symbolicznie
miejsce w czasie setnej rocznicy uwolnienia się tego państwa
z niewoli. Mam również wielką nadzieję, że w dniu 8 września
zaszczyci nas na uroczystości odsłonięcia pomnika Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Gotowość Kancelarii
Prezydenta do współpracy z naszym powiatem świadczy
o pozytywnym postrzeganiu naszej małej ojczyzny przez Pana
Prezydenta i jego współpracowników, co dla mnie i mam nadzieję
również dla Państwa jest powodem do naprawdę dużej
satysfakcji. Nasza wizja samorządu opiera się na imperatywie
służby Człowiekowi i Ojczyźnie ponieważ tylko to nadaje sens
realizacji misji publicznej. Mówię o tym, ponieważ rok 2018
w kalendarzu samorządowym to nie tylko planowane zamknięcia
ważnych zadań inwestycyjnych, otwarcia nowych obiektów,
oddawanie nowych dróg do użytku. To również nie tylko wielka,
100 rocznica odzyskania niepodległości i projekty z tym
wydarzeniem związane, ale to także wybory samorządowe. Idąc
do wyborów samorządowych w 100 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę, odpowiedzcie sobie Państwo na
pytanie: Na kogo zasługuje nasza mała ojczyzna ? Wierzę, że
swoim wyborem potwierdzicie, że Polskę buduję się nie krzykiem
i wymyślnymi kampaniami wyborczymi, tylko pracą, którą mamy
do zaoferowania, wspólnie z szacunkiem do człowieka, wartości
i tradycji. Pozwólcie Państwo, że zakończę swoje wystąpienie
cytatem z wielkiego marszałka Józefa Piłsudskiego, którego
słowa usłyszane kiedyś do dzisiaj są moim mottem wiodącym
w pracy publicznej: „Jako jedyny ..., który dotąd nigdy przed
nikim nie stawał na baczność, staję oto na baczność przed
Polską”. Jest w tych słowach to, co najcelniej określa nasze,
wspólne polskie przywiązanie do patriotyzmu. Jest wielkie
umiłowanie wolności i szczera, gorąca miłość do Polski. Nie
szczędźcie tej miłości naszej ojczyźnie w rozpoczynającym się
2018 roku. Dziękuję za uwagę.” Był to moment kulminacyjny
tegorocznego spotkania.
Następnie głos zabrał Marszałek Senatu RP Stanisław
Karczewski, który przed swoim wystąpieniem złożył ks. Biskupowi
Henrykowi Tomasikowi życzenia z okazji 25-lecia sakry biskupiej.
Życzenia z tej samej okazji złożyli również uczniowie Zespołu Szkół
Nr 2 im. Ludwika Skowyry. Biskup wyraźnie wzruszony z wielką
skromnością dziękował za pamięć i życzenia. Następnie udzielił
zebranym błogosławieństwa na nowy rok. Bez wątpienia jedną
z najważniejszych informacji przekazanych publiczności podczas
wystąpienia Pana Marszałka Karczewskiego była deklaracja
o gotowości startu Pana Marszałka w wyborach samorządowych
na funkcję Prezydenta Warszawy. Pierwszą część spotkania
zakończył koncert muzyczny w wykonaniu znamienitej artystkiEdyty Geppert wraz z muzykami. Po zakończeniu koncertu
prowadząca spotkanie dyrektor Małgorzata Bednarska zaprosiła
zebranych na przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu
Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze poczęstunek. Tak,
jak w przypadku muzyków, młodzi kucharze również zachwycili
przybyłych. Następne spotkanie za rok.
Jarosław Bednarski
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POWIAT PRZYSUSKI GOSPODARZEM

OGÓLNOPOLSKIEGO
DNIA SOŁTYSA

11 marca 2018 r. na podstawie decyzji Ministerstwa Rolnictwa
powiat przysuski zorganizował Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Na
to miłe święto do Przysuchy przyjechało wielu znakomitych gości
w tym: Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki wraz Minister
Rolnictwa Krzysztof Jurgiel, Marszałek Senatu Stanisław
Karczewski, Minister Szef Gabinetu Politycznego Marek Suski,
i Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa Robert Telus,
wzięli udział w okolicznościowej mszy świętej, celebrowanej
przez biskupa radomskiego Henryka Tomasika w asyście m.
in. Ks. Dziekana Andrzeja Szewczyka, Ks. Dziekana Adama
Łukiewicza oraz Ks. Kanonika Stanisława Traczyńskiego,
która rozpoczęła uroczyste spotkanie. Ksiądz biskup mówił:
„To w rolnikach pokładali nadzieję rządzący w chwilach największej
próby dla państwa, to rolnicy zachowali ducha i najświętsze
wartości tego państwa przez lata zaborów – mówił ordynariusz
radomski.-To rolnicy potraﬁli zawsze twardo stąpać po ziemi
i w znoju pracować, by ta ziemia przynosiła owoce, a jednocześnie
spoglądać w niebo, by tej pracy nadać sens i właściwy wymiar.
Modlimy się, by wiara i kultura kształtowały naszą przyszłość,
również przyszłość wsi.”

Tutaj w Przysusze, która stała się symbolem Polski samorządowej
– lokalnej, padają słowa, które wypowiadają znakomici –
najwyżsi rangą przedstawiciele życia publicznego, które
budują Polskę i są wsparciem dla milionów zwykłych Polaków.
Dlatego tym bardziej się cieszę, że dzisiaj wspólnie z Panem
Premierem Mateuszem Morawieckim, którego serdecznie witam,
Markiem Suskim – Ministrem Szefem Gabinetu Premiera,
Krzysztofem Jurgielem – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
przedstawicielami parlamentu, witam w naszych skromnych
progach Sołtysów RP reprezentujących Polskę lokalną. Mam
nadzieję, że to spotkanie wzmocni w nas pasję pracy dla Polski
w naszych lokalnych społecznościach. Jest z nami również nasz
najmilszy i szczególny gość – serdecznie witam Ekscelencję
Ks. Biskupa Henryka Tomasika Ordynariusza Diecezji
Radomskiej. Następnie głos zabrał Premier Rządu RP Mateusz
Morawiecki, który między innymi powiedział: Niech uschnie nam
prawica, jeśli zapomnimy o naszych obietnicach względem wsi.
W ten sposób, trawestując słowa psalmu,

Premier podtrzymał przedwyborcze deklaracje PiS, składane
mieszkańcom wsi. Dla nas nie ma Polski A czy Polski B, jest
Polska od A do Z – od akceptacji do zwycięstwa –stwierdził
Mateusz Morawiecki, zapewniając, że rząd nie zgodzi się na
żadne zmiany, które zamiast poprawiać, pogarszałyby sytuację
wsi. Premier Morawiecki zapewnił, że wieś i tereny wiejskie, to dla
jego rządu nie tylko zobowiązanie, ale również wielka nadzieja,
potencjał który należy wykorzystać do rozwoju całego kraju.

Po zakończeniu mszy św. zebranych w powiatowej hali sportowej
przy Zespole Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry ponad 1000 gości
powitał gospodarz spotkania starosta Marian Niemirski. Jestem
zaszczycony faktem, że Ogólnopolski Dzień Sołtysa odbywa się
w powiecie przysuskim, którego mam honor być gospodarzem.
Już po raz trzeci w murach tej hali mamy wielki zaszczyt witać
ludzi, którzy przyjeżdżają z całej Polski, żeby jej – naszej
Ojczyźnie poświęcić moment reﬂeksji, zadumy i dyskusji. W tej
hali padają słowa bardzo ważne, które później w realny sposób
odmieniają Polskę. Tutaj Pan Prezes Jarosław Kaczyński
powiedział w 2014 r. podczas konwencji samorządowej, że Polska
jest jedna, że nie ma podziałów na Polskę A i B. Zaowocowało
to znakomitym projektem współdziałania rządu z samorządami
i budowaniu projektów rozwijających również Polskę lokalną, co
z taką konsekwencją realizuje Pan Premier Morawiecki i jego
rząd. Tutaj podczas kongresu PiS w 2017 r., zadeklarowane
zostało zbliżenie instytucji do ludzi i realizacja takiego modelu
rozwoju Polski, dzięki któremu każdy będzie mógł żyć i pracować
w pobliżu swojego miejsca urodzenia.

Przyznał, że po transformacji ustrojowej wieś i jej mieszkańców
pozostawiono samym sobie i traktowano po macoszemu.
Przykładem są choćby przekształcenia dawnych PGR, które
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doprowadziły do zniszczenia tkanki społecznej i gospodarczej
olbrzymich obszarów kraju. To były wielkie błędy neoliberalnych
strategii, rząd PiS chce zdecydowanie ten stan rzeczy odmienić
– stwierdził Mateusz Morawiecki. Rozwój musi dotyczyć
wszystkich obszarów – podkreślił, ale zaznaczył, że walka
o interesy Polski i polskiego rolnictwa nie jest łatwa. Nie jest
sztuką mówić w Brukseli językiem europejskich elit, mówić tak,
by poklepywali nas po plecach – zaznaczył premier. Sztuką jest
mówić o aspiracjach polskiej wsi i w interesie polskiego rolnika,
a my właśnie tak robimy. Zaznaczył że jego rząd traktuje Polskę
jako dobro wspólne, które ma służyć wszystkim Polakom.
Dziękuję, że troszczycie się o ojcowiznę, ale też patrzycie na
to, by we właściwy sposób był zagospodarowany cały potencjał
polskiej wsi, to jest wielka wartość społeczna i gospodarcza –
powiedział premier. Jest takie piękne powiedzenie, przysłowie
ludowe, że dobry gospodarz to taki, co swoją ziemię obrobi
i jeszcze sąsiadowi pomoże. I wy, sołtysi, tak właśnie działacie.
I za to wam dziękuję, że troszczycie się o najbliższą ojcowiznę,
że patrzycie na to, by we właściwy sposób był zagospodarowany
każdy kawałek i cały potencjał polskiej wsi i że patrzycie za
miedzę, staracie się łączyć siły, pomagać – mówił premier
Morawiecki. Po premierze przemawiali jeszcze przedstawiciele
ministerstwa rolnictwa i parlamentu. Minister Rolnictwa Krzysztof
Jurgiel nawiązał w swoim wystąpieniu do „Paktu dla obszarów
wiejskich”. „Sądzę, że do końca pierwszego półrocza na mój
wniosek rząd przyjmie „Pakt dla obszarów wiejskich”, który
obejmie wszystkie instrumenty, które w Polsce są stosowane
i będą stosowane, jeśli chodzi o rozwój polskiej wsi. Myślę, że
po kilku latach powiemy, że zrobiliśmy wielki krok naprzód” powiedział minister Jurgiel. Dokument ten ma być elementem
realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Jak tłumaczył wcześniej minister, ma on zapewnić spójność
pomiędzy działaniami rządu i samorządów, przyczynić się do
wzmocnienia wszystkich sektorów rolnictwa. Kolejnym punktem
spotkania było wręczenie honorowych medali Zasłużony dla
Rolnictwa i Wsi, dla 40 sołtysów z całego kraju. W tej grupie aż
4 sołtysów z powiatu przysuskiego zostało wyróżnionych tym
medalem: Bolesław Chrobak – sołtys wsi Ossa gm. Odrzywół,
Edward Ćwik – sołtys wsi Wir gm. Potworów, Władysława
Raczyńska – sołtys wsi Rozwady gm. Gielniów, Marek Jędrasik
sołtys – wsi Sokolniki Suche gm. Wieniawa. Po wręczeniu medali
Pan Premier prowadzony przez Starostę Przysuskiego odwiedzili
wszystkie stoiska z produktami regionalnymi przygotowanymi
przez koła gospodyń wiejskich i lokalne wiejskie stowarzyszenia.
Co warte podkreślenia, Premier nawiązał znakomity kontakt
z Paniami, które rozmawiały z szefem rządu, jak ze starym
znajomym. W czasie tego spotkania padło wiele ciepłych słów
zarówno pod adresem mieszkańców wsi, jak i pod adresem
rządzących. Niestety ta wizyta nie mogła trwać tyle ile chcieli
gospodarze i rolnicy. Premier musiał wracać do Warszawy.
Serdecznie żegnany wyjechał ok. godziny 16.00.
Jarosław Bednarski
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PRZETARGI NA INWESTYCJE
I REMONTY DROGOWE

Wraz z nowym rokiem rozpoczął się sezon przygotowawczy do podjęcia prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w powiecie przysuskim. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze, Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego we współpracy z Zarządem Powiatu
w Przysusze przygotowali wnioski o doﬁnansowanie zadań
inwestycyjnych na dwóch odcinkach dróg powiatowych
przewidzianych do realizacji w 2018 r.

O szczegóły pytam Wicestarostę Tomasza Matlakiewicza
- Panie Starosto jakie są losy wniosków złożonych w ramach
programu Przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej ?
- Bardzo dla powiatu i mieszkańców pozytywne. Podpisaliśmy już umowy z wojewodą na doﬁnansowanie w wysokości do
50 % wartości zadań na dwie inwestycje drogowe i zakończyliśmy postępowania przetargowe na ich realizację. Będą to dwie
przebudowy dróg powiatowych: Zadanie nr1: Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3312W Potworów-Rdzuchów Kol.-Bąków-Przystałowice Małe od km 0+008 do km 2+432 i od km 5+325 do km
8+174. Wykonawca - „BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp.
z o. o. Wąchock; wartość robót: 4 207 276,65 zł brutto. Zadanie
nr2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3333W Komorów-Skrzynno od km 0+000 do km 1+969
i Nr 3332W Janików-Sokolniki Suche-dr Nr 12 od km 5+902
do km 5+995 oraz od km 0+025 do km 1+760 Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. Gielniów;
wartość robót 3 303 174,10 zł brutto.
- Czy powiat planuje prowadzenie innych prac poza inwestycjami na drogach powiatowych w 2018 r. ?
- Oprócz prac wymienionych kierujemy właśnie do realizacji
łącznie 7 zadań remontowych ﬁnansowanych z funduszy powiatu. Dla mnie osobiście to wielka radość, że w ostatnim roku tej
kadencji nie zwalniamy tempa prac drogowych. Mam nadzieję, że wszyscy zauważają jadąc po drogach powiatowych, ich
jakość stale się poprawia. Podpisaliśmy już umowy na remont
7 odcinków i będą to: Zadanie nr1: Remont drogi powiatowej Nr
1686W gr.woj. - Myślakowice - Różanna - Wysokin od km 6+831
do km 10+026;
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych, wartość robót: 620
750,25 zł brutto. Zadanie nr2: Remont drogi powiatowej Nr
3313W gr. woj. – Zychorzyn - Rusinów – dr.Nr 727 od km 13+940
do km 15+190; wartość robót: 517 000,99 zł brutto. Zadanie nr3:
Remont drogi powiatowej Nr 3313W gr.woj.-Zychorzyn- Rusinów-dr.Nr 727 od km 0+000 do km 1+550 za 577 747,91 zł brutto. Zadanie nr4: Remont drogi powiatowej Nr 3329W Potworów
- Jamki - Skrzyńsko od km 9+965 do km 10+810; za 382 020,09
zł brutto. Zadanie nr5: Remont drogi powiatowej Nr 3330W Sady
- Jamki od km 0+003 do km 1+323 za 532 689,67 zł brutto.
Zadanie nr6: Remont drogi pow. Nr 3338W Jabłonica - Smagów
- Pawłów od km 10+097 do km 10+787 za 452 082,50 zł brutto, Zadanie nr7: Remont drogi powiatowej Nr 3504W Konary -
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Żmijków od km 1+432 do km 2+580 za 606 647,56 zł brutto.
- Czy to wszystkie planowane do remontu odcinki dróg ?
- Nie wszystkie, planujemy jeszcze 5 kolejnych zadań drogowych w najbliższym czasie, ale będę mógł powiedzieć więcej
o tych zadaniach już po zakończeniu postępowań przetargowych. To, co mnie cieszy szczególnie to fakt, że również w ostatnim roku tej kadencji nie zwalniamy tempa tylko bardzo intensywnie poprawiamy stan naszych dróg w powiecie. Korzystając
z okazji pragnę skierować podziękowania dla PZDP i Wydziału
inwestycji starostwa za bardzo dobre przygotowanie dokumentacji projektowej.
- Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję i życzę wszystkim mieszkańcom powiatu szerokiej
drogi.
Jarosław Bednarski

POWIAT OPOCZYŃSKI

PODPISANIE UMOWY
NA PRZEBUDOWĘ DPS-u
W DRZEWICY

10 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Opocznie została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa
budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 -2020”. Umowę w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o wartości 9 547 019,13 zł podpisali: starosta opoczyński Józef Róg, wicestarosta Marcin Baranowski oraz Skarbnik Powiatu Anna Słoniewska, natomiast wykonawcę ﬁrmę ROSA
– BUD Spółka Akcyjna z Radomia reprezentował Prokurent
Grzegorz Urbanelis. Inwestycja będąca przedmiotem umowy polegać będzie na przebudowie i rozbudowie budynku głównego
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do
jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i ﬁzycznej
osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Działalność będzie
oparta na realizacji zindywidualizowanych programów wspierająco-aktywizujących. Formy aktywności realizowane będą w czterech pracowniach funkcjonujących na terenie domu. W Domu
Pomocy Społecznej w Drzewicy wdrożona zostanie Europejska
Karta Praw i Obowiązków Osób Starszych Wymagających Długoterminowej Opieki i Pomocy w zakresie zgodnym z prawem
krajowym.

X MARATON FITNESS
W „ŻEROMIE”
13 marca 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana
Żeromskiego w Opocznie odbyła się dziesiąta już edycja maratonu ﬁtness. W otwarciu imprezy uczestniczyli starosta opoczyński
Józef Róg i wicestarosta Marcin Baranowski.

Przedmiotowy projekt, którego całkowita wartość wynosi 11 450 776,64 zł w tym przyznane doﬁnansowanie z EFRR:
8 670 051,47 zł będzie realizowany do 31 maja 2020 r. W ramach projektu zakupione zostanie również nowe wyposażenie
Domu a personel zostanie objęty specjalistycznymi szkoleniami. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu
świadczonych usług w wymiarze materialnym jak i społecznym.
Opracowany projekt przewiduje wyższy standard pomieszczeń
i wyposażenia niż ustawowy co znacząco przyczyni się do podniesienia ogólnego standardu Domu. Dotyczy to ilości łazienek
i toalet, pomieszczeń do prania i suszenia, pokoi dziennego pobytu z aneksem kuchennym. Planowana jest również budowa
dwóch pomieszczeń rehabilitacyjnych i dwóch pomieszczeń terapii zajęciowej. Mając na celu podniesienie standardów domu
planowany jest zakup urządzeń do gimnastyki na zewnątrz
obiektu.
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Obecni byli również: z-ca Burmistrza Opoczna Zbigniew Sobczyk, z-ca komendanta Powiatowego Policji w Opocznie mł. insp.
Wojciech Dworak oraz liczni sponsorzy. W czasie trwania maratonu wolontariusze urządzili kiermasz podczas którego zbierali
pieniądze na cele charytatywne. Pieniądze zostaną przekazane
na leczenie Huberta Lesiaka, którego czeka operacja. Maraton
ﬁtness przeprowadzony został w I Liceum Ogólnokształcącym.
Imprezę już po raz dziesiąty zorganizowała Pani Katarzyna Niewadzi nauczyciel wychowania ﬁzycznego. W maratonie wzięło udział około 600 uczniów. Byli to nie tylko gimnazjaliści, ale
również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
opoczyńskiego. Dzięki zaangażowaniu sponsorów uczestnicy
maratonu mogli liczyć na atrakcyjne upominki. Zwycięzcy otrzymali medale, które wręczył starosta opoczyński Józef Róg. Na
zakończenie na wszystkich uczestników czekał wspaniały tort.
Jubileuszowy dziesiąty maraton ﬁtness, jaki odbył się w I LO wpisuje się w cykl wydarzeń organizowanych w szkole w ramach
tygodnia proﬁlaktyki.

POWIAT OPOCZYŃSKI
NA TARGACH
TURYSTYCZNYCH W ŁODZI

biarza Andrzeja Oliwę. Były z nami również twórczynie ludowe
z Bielowic – Zoﬁa Pacan i Marianna Rzepka, które pokazywały jak powstają charakterystyczne dla regionu opoczyńskiego
palmy, pisanki wykonywane metodą batikową. Stoisko Powiatu
Opoczyńskiego tętniło życiem, barwą, smakiem – to nas wyróżniało i stanowiło atut przyciągający także innych wystawców.
Wspaniałe zapachy potraw przygotowanych przez gospodynie
przyciągał liczne tłumy zwiedzających.

NAGRODA DLA POWIATU
OPOCZYŃSKIEGO

Powiat Opoczyński już po raz kolejny prezentował swoje stoisko
podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych „Na Styku
Kultur”, które odbyły się w Łodzi w Hali Expo i trwały przez trzy dni
od 16 do 18 marca. Jak co roku na naszym stoisku można było
skosztować starodawnych regionalnych potraw przygotowanych
przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Janowa Karwickiego,
które zaprezentowały się w przepięknych strojach ludowych.
Każdy kto odwiedził stoisko Powiatu Opoczyńskiego mógł
podelektować się smakiem przepysznych miodów z ekologicznej pasieki Państwa Brzozowiczów z Tomaszowa koło Żarnowa
oraz podziwiać niezwykłe rzeźby i ikony wykonane przez rzeź
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26 lutego 2018 r. w Krakowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom IX edycji ogólnopolskiego konkursu
„Samorząd Równych Szans”, organizowanego przez Fundację
Instytut Rozwoju Regionalnego. W Konkursie nagrodzone zostały działania samorządów z całej Polski, przyczyniające się do
wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w różnych
aspektach życia społecznego i zawodowego. W IX edycji konkursu „Samorząd Równych Szans” promującego dobre praktyki
w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami nagrodę
otrzymał również Powiat Opoczyński za projekt: Centrum Usług
Społecznych - Bliżej rodziny. Statuetkę Samorządu Równych
Szans otrzymaliśmy za poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami, pobudzenie ich aktywności społecznej,
wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie
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usług na jak najwyższym poziomie. Działania podejmowane
w ramach projektu są skierowane dla wszystkich osób z Powiatu
Opoczyńskiego. Obejmują wszystkie grupy wiekowe i wszystkie
rodzaje niepełnosprawności. Podczas krakowskiej gali konkursu
nagrodzonych i wyróżnionych zostało 30 samorządów z ponad
stu aplikujących.
W imieniu Powiatu statuetkę i tytuł „Samorządu Równych
Szans 2017” odebrali: przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz, Agnieszka Nalewczyńska Dyrektor Centrum Integracji i Rozwoju w Opocznie oraz wicestarosta
Marcin Baranowski.

ODPRAWA ROCZNA
W PSP W OPOCZNIE
W dniu 30 stycznia 2018 r. w siedzibie Komendy odbyły się
uroczystości związane m.in. z podsumowaniem działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie za
2017r. Program odprawy rocznej obejmował również: przekazanie i poświęcenie samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie, uroczyste wręczenie aktu ponownego
włączenia OSP Skórkowice do KSRG, odprawę roczną oraz powierzenie pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie.

cych w KP PSP w Opocznie oraz redaktorzy lokalnych mediów
–Tygodnika Opoczyńskiego TOP, Telewizji Lokalnej w Opocznie
oraz Radia Plus. Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki
MAN TGM 18.340 z 2017 r. o napędzie 4x4zakupionego przez
Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi dla Komendy Powiatowej
PSP w Opocznie, którego koszt zakupu wyniósł 1.013.520 zł.
Przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków ﬁnansowych: Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, WFOŚ
i GW w Łodzi.
Symbolicznego uroczystego przekazania Decyzji i kluczyków
dokonali Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski oraz Poseł na Sejm
RP Robert Telus. Poświecenia samochodu dokonałks. Leszek
Sokół – Kapelan Powiatowy Strażaków. Drugim punktem uroczystości było ponowne włączenie OSP Skórkowice do KSRG. Po
odczytaniu decyzji KG PSP przez mł. asp. Łukasza Dębowskiego nastąpiło przekazanie przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego, Posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz
Starostę Opoczyńskiego Józefa Roga na ręce delegacji strażaków z OSP Skórkowice oraz Wójta Gminy Żarnów dra Krzysztofa
Nawrockiego. Następnie sprawozdanie z działalności Komendy
Powiatowej PSP w Opocznie w 2017r. w formie prezentacji multimedialnej w sali konferencyjnej przedstawił bryg. Andrzej Śpiewak – naczelnik wydziału operacyjnego. Zaprezentowane zostały zasadnicze kierunki działań realizowanych przez tut. komendę
w minionym roku ze szczególnym uwzględnieniem działalności
operacyjnej, prewencyjnej oraz logistycznej koniecznej do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działań ratowniczych,
jak również doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Przedstawione dane, pozwoliły ocenić i przeanalizować stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego
na terenie poszczególnych gmin a tym samym całego powiatu
opoczyńskiego.

NAGRODZENI
SPORTOWCY I TRENERZY
Na spotkanie przybyli m.in.: st. bryg. Jarosław Wlazłowski –
Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, Józef Róg - Starosta Opoczyński, mł. insp. Wojciech Dworak – Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Opocznie, Tadeusz Zdulski - Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego, Marianna Rożej - Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, Włodzimierz
Skrupski - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie, Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Miasta Opoczna, Janusz Reszelewski – Burmistrz Miasta i Gminy Drzewica, wójtowie gmin powiatu
opoczyńskiego, przedstawiciele związków zawodowych działają-

22 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji. W części uroczystej sesji wręczono nagrody i wyróżnienia sportowe zawodnikom i trenerom za wyniki
osiągnięte w rywalizacji sportowej w 2017 roku w dyscyplinach
o szczególnym znaczeniu dla Powiatu. Listy gratulacyjne, puchary i nagrody zwycięskim sportowcom wręczali starosta opoczyński Józef Róg, wicestarosta Marcin Baranowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu: Sławomir Rek i Stanisław Przybyła oraz Rafał
Marszałek przewodniczący Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury.
Na zakończenie części uroczystej Sesji wicestarosta Marcin
Baranowski wyraził podziękowania dla wszystkich zawodników
i ich trenerów za emocje, których nam nieustannie dostarczają,
za wysokie wyniki o randze europejskiej i światowej oraz życzył
następnych sukcesów, które są powodem do dumy dla całego
Powiatu Opoczyńskiego.
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walczyli w trzech kategoriach wiekowych: kategoria I szkoły podstawowe klasy I-VI rocznik 2005 – 2010, kategoria II klasy II-III
gimnazjum i VII szkoły podstawowe rocznik 2002 - 2004 i kategoria III szkoły ponadgimnazjalne klasy I-IV rocznik 1998 – 2001.

I. Nagrodzeni sportowcy:

1 miejsce i tytuł Sportowiec Roku Powiatu Opoczyńskiego - Bartłomiej Adamus zawodnik Ludowego Klubu Sportowego „Opocznianka” w Opocznie, uprawiana dyscyplina –podnoszenie ciężarów;
2 miejsce - Szymon Zawadzki zawodnik Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica uprawiana dyscyplina – kajakarstwo slalomowe, C-1;
2 miejsce - Wiktor Melka zawodnik Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportów Walki FF SPORT OPOCZNO - uprawiana
dyscyplina (konkurencja) – kick-boxing;
3 miejsce - Przemysław Rutowicz zawodnik Uczniowskiego
Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego „Pegaz” przy
Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie - uprawiana dyscyplina
(konkurencja) – lekkoatletyka, skok wzwyż;
3 miejsce - Marta Turoboś zawodniczka Ludowego Klubu Kolarskiego LUKS SŁAWNO
II. Nagrodzeni trenerzy: Mariusz Salamon trener Ludowego Klubu Sportowego „Opocznianka” w Opocznie, Krzysztof Maj trener
Ludowego Klubu Sportowego „Opocznianka” w Opocznie, Karolina Dworak trenerka Uczniowskiego Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego „Pegaz” przy Zespole Szkół Prywatnych
w Opocznie,
Jacek Wojtarek trener Ludowego Towarzystwa Sportowego
Opoczno Sport Team, Przemysław Gierczak trener Ludowego
Klubu Sportowego LUKS SŁAWNO, Adam Pokusa trener Klubu Sportów Walki „K.O Opoczno”, Adrian Stępień trener Klubu
Sportów Walki „K.O Opoczno”, Piotr Nasulewicz trener Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportów Walki FF SPORT
OPOCZNO, Michał Kiljanek trener Ludowego Klubu Kajakowego
Drzewica, Piotr Podogrocki trener Ludowego Klubu Kajakowego
Drzewica, Włodzimierz Dębowski trener Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica, Daniel Jakubczyk trener Klubu Sportowego
Ceramika Opoczno.

ZAWODY
LEKKOATLETYCZNE W SPALE

9 marca 2018 r. w Centralnym Ośrodku przygotowań Olimpijskich
w Spale odbyły się „X Halowe Indywidualne Mistrzostwa Powiatu
Opoczyńskiego w Lekkiej Atletyce Dzieci i Młodzieży Szkolnej –
Spała 2018”. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe
w Opocznie i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Tegoroczne mistrzostwa honorowym patronatem objęli: Jan Widera Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Wojewoda
Łódzki Zbigniew Rau oraz Marszałek Województwa Łódzkiego
Witold Stępień. Natomiast opiekę medialną sprawowała TVP
Łódź. Mistrzostwa to jedna z najważniejszych i bez wątpienia
najbardziej widowiskowych imprez sportowych Powiatu Opoczyńskiego, która ma na celu zainteresowanie jak największej
liczby młodych ludzi uprawianiem sportu. Zawody lekkoatletyczne w Spale zyskują z roku na rok coraz większe zainteresowanie
i popularność. Podczas tej edycji ponad 600 uczniów z terenu
powiatu opoczyńskiego rywalizowało w takich konkurencjach
sportowych jak: biegi na 60m, 200 m, 600 m, 1000 m, skoku
wzwyż, skok w dal, pchnięcie kulą i sztafecie. Młodzi sportowcy
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Wszystkich przybyłych na mistrzostwa powitał Damian Pietrasik
– koordynator sportowy szkół ponadgimnazjalnych powiatu opoczyńskiego, a oﬁcjalnego otwarcia dokonał starosta opoczyński
Józef Róg.

Swoją obecnością w Spale w tym dniu zaszczycili nas: Poseł na
Sejm RP Robert Telus, pochodząca z Kraśnicy (gm. Opoczno)
Wanda Panﬁl polska lekkoatletka - mistrzyni świata w maratonie,
dyrektor COS Waldemar Wendrowski, Hieronim Hubnar zastępca dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, wicestarosta Marcin Baranowski, Janusz
Ciesielski z-ca dyrektora OT KOWR w Łodzi, Marek Sarwa z-ca
dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski, Wójt Gminy Mniszków Paweł Werłos, Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki, Wójt Gminy
Poświętne Michał Franas, Wiceburmistrz Opoczna Zbigniew
Sobczyk, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
Szkół w Drzewicy Andrzej Krzyżanowski, Dyrektor Wydziału
Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego Małgorzata Grzesińska, radni powiatowi oraz dyrektorzy szkół startujących w zawodach.
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Zwycięzcy poszczególnych konkurencji sportowych otrzymali medale i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Opocznie oraz koszulki ufundowane przez gminy i licznych
darczyńców.
Partner: Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

Zaproszonych gości powitał wicestarosta Marcin Baranowski. W świąteczno- noworoczny nastrój wszystkich zgromadzonych wprowadziły przepiękne kolędy w wykonaniu młodzieży
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie pod kierunkiem Pana Jacka Plucińskiego.

Sponsorzy: Robert Telus Poseł na Sejm RP, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński, Zakład Ceramiki Budowlanej „Owczary” R.E.R. Stępień Spółka Jawna, Biuro Rachunkowe „MISEMI” - Sylwia Łukasik, MK FINANSE CONSULTING
- Marzena Kwiatek, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, PHU
Celner Marek Celner, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE BUD TRANS Krzysztof Rzeźnik,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Janusz Ciesielski Dyrektor OT KOWR w Łodzi, „Majsterek” Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Leszek Majsterek, DMTEX P.P.H.U. DEMO
Daniel Miśkiewicz, Opoczyńska.pl Jarosław Babicki – redaktor
naczelny, Gminy z Powiatu Opoczyńskiego: Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów,
PIEKARNIA W MIEDZNEJ MUROWANEJ - LEOKADIA ZDON,
WOJCIECH PIKIELNIK

SPOTKANIE
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE
Podsumowanie roku 2017 w Powiecie Opoczyńskim

Starosta opoczyński Józef Róg podsumowując miniony rok
2017, przedstawił dokonania jakie powiat realizował i omówił
przedsięwzięcia jakie będą podejmowane w latach następnych.
Poseł na Sejm RP Robert Telus w swym przemówieniu podkreślił
jak ważna jest zgoda i porozumienie zwłaszcza gdy pracuje się
na rzecz lokalnych społeczności. Głos zabrali również Poseł na
Sejm RP Grzegorz Wojciechowski,Senator RP Rafał Ambrozik
i Adam Tępiński Prezes Ceramiki Paradyż.W imieniu samorządowców z terenu powiatu opoczyńskiego wystąpiła wiceburmistrz Opoczna Anna Zięba oraz Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Janusz Reszeleski. Życzenia noworoczne w imieniu Rady
Powiatu i Zarządu Powiatu złożyła Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz. Na zakończenie spotkania do zebranych zwrócił się biskup Henryk Tomasik. Ordynariusz radomski
mówił m.in., że 2018 jest szczególnym rokiem dziękczynienia za
odzyskaną wolność. Składając życzenia, podkreślił jak ważnym
osiągnięciem Polski ostatnich lat jest samorządność.Spotkanie
Świąteczno – Noworoczne jak co roku stanowi wspaniałą okazję,
by w świątecznej atmosferze porozmawiać, wymienić poglądy
i podyskutować o minionym czasie oraz o planach na następny
rok.

PODPISANIE UMOWY
4 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie Świąteczno – Noworoczne Powiatu Opoczyńskiego. W spotkaniu tym udział wzięli: ordynariusz radomski biskup Henryk Tomasik z dziekanem
opoczyńskim ks. Janem Serszyńskim, dziekanem żarnowskim
ks. Adamem Myszkowskim oraz proboszczowie paraﬁi powiatu
opoczyńskiego. Wśród gości znaleźli się także: Poseł na Sejm
RP Robert Telus, Poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski,
Senator RP Rafał Ambrozik, burmistrzowie, wójtowie oraz samorządowcy z powiatu opoczyńskiego, reprezentanci gmin i powiatów sąsiednich, przedstawiciele lokalnego biznesu, kierownicy
jednostek, służb i organizacji powiatowych oraz radni powiatu
opoczyńskiego.

NA WARSZTATY SZKOLNE
W MROCZKOWIE GOŚCINNYM

Starosta opoczyński Józef Róg i wicestarosta Marcin Baranowski podpisali umowę z przedstawicielami Firmy Best na przebudowę wraz z rozbudową warsztatów szkolnych w Mroczkowie Gościnnym. Wartość tej inwestycji to 4 ml 446 tys. złotych.
Natomiast wartość całkowita projektu „Przebudowa wraz z rozKWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”
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budową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny” realizowanego
przez Powiat Opoczyński wynosi: 5440 594,00 zł. w tym doﬁnansowanie ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020
w kwocie 3 701 148,31 zł. Ta inwestycja jest jednym z największych priorytetowych zadań w dziedzinie oświaty. Powiat Opoczyński chce rozwijać szkolnictwo zawodowe, które w ostatnich
latach zostało zaniedbane, a które jest niezbędne dla rozwoju
gospodarczego regionu. W każdej branży i w każdym zawodzie
brakuje fachowców, poczynając chociażby od elektryków poprzez
stolarzy. Na opoczyńskim rynku istnieje duże zapotrzebowanie
na tego typu pracowników, a obecnie brakuje wykształconych
właśnie w tych zawodach specjalistów w swoich dziedzinach.
Dzięki niej powstaną profesjonalne warsztaty dla młodzieży, zostanie nawiązana i rozszerzona współpraca z przedsiębiorcami
w szczególności z obszaru funkcjonalnego zagłębia ceramiczno-budowlanego Opoczno – Tomaszów Maz. i powstanie silne
zaplecze specjalistycznego szkolnictwa zawodowego na terenie
powiatu opoczyńskiego. Realizacja projektu umożliwi kształcenie
pracowników zgodnie z potrzebami regionalnego i lokalnego
rynku pracy. Inwestycja zostanie sﬁnalizowana do końca kwietnia 2020 roku. Starosta opoczyński Józef Róg i wicestarosta
Marcin Baranowski podpisali umowę z przedstawicielami Firmy
Best na przebudowę wraz z rozbudową warsztatów szkolnych

POWIAT SZYDŁOWIECKI

EFEKTYWNA TERAPIA

SZANSĄ DLA DZIECKA - Z DIAGNOZĄ
AUTYZMU / ZESPOŁU ASPERGERA
W Szydłowcu odbyła się konferencja dla
nauczycieli.
To druga konferencja tematycznie związana z pracą z dziećmi ze spektrum autyzmu, którą zorganizował Powiatowy Zespół
Doradców Metodycznych w Szydłowcu, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydziału w Radomiu
– dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Patronatem medialnym imprezę objął Kwartalnik Społeczno-Kulturalny „Ziemia Odrowążów”. Wybór tematyki konferencji nie był
przypadkowy, a wynikał z ogromnego zainteresowania pierwszą
tego typu konferencją z 24 listopada 2016 roku, która odbyła się
w Szydłowieckim Centrum Kultury - Zamek w Szydłowcu. Swoją obecnością zaszczyciło wówczas organizatorów ponad 220
uczestników – nauczycieli, pedagogów, terapeutów oraz ludzi
zainteresowanych autyzmem.
Program konferencji z 2018 roku, przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, był naprawdę bogaty i obﬁtował w bardzo interesujące - pragmatyczne
wystąpienia oraz warsztaty prowadzone przez osoby z dużym
doświadczeniem w zakresie pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
Po powitaniu uczestników konferencji przez Jolantę Kubik
- koordynatorkę Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych w Szydłowcu głos zabrał wicestarosta Adam Włoskiewicz,
a następnie oﬁcjalnego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor
MSCDN Wydział w Radomiu Bogusław Tundzios.
Na konferencji zjawili się również, mimo natłoku obowiązków,
zaproszeni goście: Małgorzata Piszczek - zastępca dyrektora delegatury radomskiej Kuratorium Oświaty w Warszawie, starosta
szydłowiecki Włodzimierz Górlicki oraz przewodniczący rady
miejskiej w Szydłowcu Marek Artur Koniarczyk. Konferencję poprowadzili Aneta Pytoń-Grabda i Zbigniew Tomczyk – doradcy
Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych w Szydłowcu,
którzy na wstępie przypomnieli przebieg pierwszej konferencji,
przedstawili prelegentów i osoby prowadzące warsztaty, a także
cele oraz zaplanowany program bieżącej konferencji.
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w Mroczkowie Gościnnym. Wartość tej inwestycji to 4 ml 446
tys. złotych. Natomiast wartość całkowita projektu „Przebudowa
wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół
Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny” realizowanego przez Powiat Opoczyński wynosi: 5440 594,00 zł. w tym doﬁnansowanie ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020
w kwocie 3 701 148,31 zł. Ta inwestycja jest jednym z największych priorytetowych zadań w dziedzinie oświaty. Powiat Opoczyński chce rozwijać szkolnictwo zawodowe, które w ostatnich
latach zostało zaniedbane, a które jest niezbędne dla rozwoju
gospodarczego regionu. W każdej branży i w każdym zawodzie
brakuje fachowców, poczynając chociażby od elektryków poprzez
stolarzy. Na opoczyńskim rynku istnieje duże zapotrzebowanie
na tego typu pracowników, a obecnie brakuje wykształconych
właśnie w tych zawodach specjalistów w swoich dziedzinach.
Dzięki niej powstaną profesjonalne warsztaty dla młodzieży, zostanie nawiązana i rozszerzona współpraca z przedsiębiorcami
w szczególności z obszaru funkcjonalnego zagłębia ceramiczno-budowlanego Opoczno – Tomaszów Maz. i powstanie silne
zaplecze specjalistycznego szkolnictwa zawodowego na terenie
powiatu opoczyńskiego. Realizacja projektu umożliwi kształcenie
pracowników zgodnie z potrzebami regionalnego i lokalnego
rynku pracy. Inwestycja zostanie sﬁnalizowana do końca kwietnia 2020 roku.
Wśród celów szczegółowych znalazły się:
ukazanie niepokojących symptomów u dzieci oraz wskazanie skutecznych strategii ich przezwyciężania,
• kształtowanie umiejętności kluczowych dla rozwoju dziecka
z autyzmem,
• zaprezentowanie diagnozy funkcjonalnej oraz planowanie
i projektowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno –
Terapeutycznych,
• zasady integracji i edukacji włączającej,
• ukazanie form wsparcia, jakimi można otoczyć dziecko ze
specjalnymi potrzebami w codzienności przedszkola lub
szkoły,
• wskazanie roli nastawienia osoby podejmującej terapię
wobec dziecka autystycznego.
Pierwszą merytoryczną częścią konferencji był półtoragodzinny wykład „Zabawa inspirująca rozwój” wygłoszony przez
Adriana Borowika - terapeutę, pedagoga, trenera, który od lat
popularyzuje podejście do terapii wypływające z głębokiej reﬂeksji, akceptacji i wyrozumiałości dla drugiego człowieka. Warsztaty, szkolenia i wykłady, które prowadzi i wygłasza są jego autorskimi projektami opartymi na doświadczeniach wyniesionych
z wieloletniej pracy terapeutycznej i trenerskiej oraz z przebytych
szkoleń.

•

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

KRONIKA WYDARZEŃ
Pan Adrian jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także szereg kursów organizowanych w USA przez Autism Treatment Center of America®
oraz the Option Institute®, na których zgłębiał wiedzę o The
Son-Rise Program®, co w dużej mierze wyznaczyło główny kurs
jego podejścia do terapii osób z autyzmem. Jest współfundatorem oraz członkiem zarządu Fundacji Być Bliżej oraz założycielem Przylądka Dobrej Nadziei.
Tematyka wykładu pokrywała się z główną linią zainteresowań Pana Adriana, czyli między innymi dotyczyła budowania
relacji z osobami z autyzmem, przede wszystkim w środowisku
domowym, ale też poza nim - np. w przedszkolu lub szkole.
Po wykładzie oraz kilkunastominutowej przerwie kawowej
odbyły się zajęcia praktyczne - warsztaty skierowane do 3 grup
uczestników.
1. Anna Zgrzebniak przeprowadziła zajęcia warsztatowe
„Niepokojące symptomy i skuteczne strategie ich przezwyciężania. Kształtowanie umiejętności kluczowych dla rozwoju dziecka
z autyzmem” - skierowane do oligofrenopedagogów, logopedów,
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Pani
Anna jest oligofrenopedagożką, logopedą, specjalistką stosowanej analizy zachowania (SAZ). To nauczycielka dyplomowana z 22-letnim stażem pracy. Jest absolwentką Rosyjskiego
Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. I. Hercena w Sankt
Petersburgu, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu. Od 2000 r. do chwili obecnej współpracuje z instytucjami
działającymi w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Prowadzi zajęcia dla słuchaczy kursów doskonalących, studiów
podyplomowych, pełni obowiązki promotora prac dyplomowych
przygotowywanych przez słuchaczy. Planuje i projektuje IPETy.
Realizuje zajęcia w modułach: 1. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. 2. Metodyka wychowania i nauczania
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym: umiarkowanym lub znacznym. 3. Praca z uczniem z całościowymi zaburzeniami w rozwoju; autyzmem, zespołem Aspergera oraz ADHD. 4. Diagnoza funkcjonalna oraz planowanie
i projektowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych. 5. Integracja i edukacja włączająca.
2. Drugie zajęcia warsztatowe „Zrozumieć spektrum autyzmu” dla nauczycieli I etapu edukacyjnego poprowadziła Aneta
Stańczyk – koordynatorka Klubu Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością w Radomiu, przedstawicielka inicjatywy Chcemy
Całego Życia, współtwórczyni i współprowadząca Punkt Informacyjno - Konsultacyjnego dla Rodziców i Nauczycieli dzieci ze
spektrum autyzmu - przy MSCDN w Radomiu.Pani Aneta jest

prowadzącą liczne formy warsztatowo – konferencyjne, m.in.
seksualność osób niepełnosprawnych, sytuacje kryzysowe, autyzm w szkole, podstawy terapii behawioralnej. Jest współorganizatorką i działaczką na rzecz świadomości autyzmu, organizatorką Radomskich Obchodów Światowego Dnia Świadomości
Autyzmu w Radomiu. To twórczyni i do niedawna koordynatorka
regionalnego Klubu Rodziców Autyzm Help Fundacji JiM w Radomiu. Jest jednocześnie nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu (w tym w pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu) oraz dumną mamą autystycznego
Oliwiera i neurotypowego Igora.W ramach warsztatu Pani Aneta
Stańczyk przybliżyła codzienne problemy, z którymi borykają się
dzieci ze spektrum autyzmu i zaprosiła do doświadczenia świata
z perspektywy osoby z ASD. W czasie warsztatu uczestniczy
skoncentrowali się na wsparciu, jakim można otoczyć dziecko ze specjalnymi potrzebami w codzienności przedszkola lub
szkoły masowej.
3. Trzecie zajęcia warsztatowe „Twoje nastawienie podstawą terapii” dla nauczycieli II etapu edukacyjnego poprowadził
wykładowca z pierwszej części konferencji Adrian Borowik, który ukazał, jak istotne jest właściwe nastawienie i przygotowanie
się do pracy i terapii z dziećmi autystycznymi - także w realiach
szkolnych.
Konferencja odbyła się dzięki współpracy Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych w Szydłowcu, Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Zespołu Szkół im.
Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu oraz innych instytucji
reprezentowanych między innymi przez prelegentów konferencji.
W tym miejscu organizatorzy konferencji pragną podziękować
Marii Michajłow - dyrektor Zespołu Szkół im. KOP za okazane
wsparcie sprzętowe, udostępnione sale warsztatowe i salę wykładową a także za wszelką inną pomoc.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wnieśli jakikolwiek
wkład w przygotowanie i przeprowadzenie powyższej konferencji. Konferencja z pewnością spełniła oczekiwania jej uczestników, czego wyrazy otrzymali organizatorzy w postaci bardzo pozytywnych komentarzy uczestników.

POWIAT POZYSKAŁ
PONAD 2 MILIONY
NA PRZEBUDOWĘ DROGI

strzygnięciu i podpisaniu umowy z wykonawcą, mogą się rozpocząć roboty budowlane, co nastąpi prawdopodobnie w kwietniu.
W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, dostępności, ale także popularyzacji turystyki pieszej i rowerowej
na przedmiotowym odcinku drogi Krzcięcin - Szydłowiec zostaną wykonane m.in. roboty takie jak: przebudowa jezdni, budowa
ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa zjazdów indywidualnych,
przebudowa istniejących chodników, remont przepustu drogowego oraz budowa zatoki postojowej przyległej do jezdni.

Powiat Szydłowiecki podpisał umowę z Województwem Mazowieckim na doﬁnansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3561W Krzcięcic - Szydłowiec
od km 14+320 do km 16+288,41.
W Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu w lutym nastąpiło uroczyste
podpisanie umów przedstawicieli powiatów,
które otrzymały doﬁnansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg
Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju
społeczno-gospodarczego regionu”. Umowę w
imieniu Powiatu Szydłowieckiego podpisali starosta Włodzimierz Górlicki, wicestarosta Adam
Włoskiewicz oraz skarbnik Dorota Jakubczyk.
Całkowita wartość projektu to ponad 3,4 mln zł,
a kwota doﬁnansowania wynosi ponad 2 mln zł.
W marcu Zamawiający – Powiat Szydłowiecki ogłosił przetarg dla tego przedsięwzięcia. W tej chwili trwa postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego. Po pozytywnym roz-

Zespół Nauczycieli Doradców Metodycznych w Szydłowcu:
Jolanta Kubik, Aneta Pytoń-Grabda, Anna Różycka, Piotr Bialik,
Zbigniew Tomczyk.
Opracował: Zbigniew Tomczyk
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SPOTKANIE WIELKANOCNE
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

Zgodnie z tradycją, w oktawie wielkanocnej starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i przewodnicząca Rady Powiatu
w Szydłowcu Anita Gołosz zapraszają reprezentantów wspólnoty
powiatowej na spotkanie wielkanocne. W tym roku uroczystość
odbyła się 6 kwietnia.
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zgromadzili
się burmistrz, wójtowie, przewodniczący rad gmin, radni Rady
Powiatu aktualnej i wcześniejszych kadencji, przedstawiciele
oświaty, kultury, sportu, reprezentanci środowisk gospodarczych
i rzemieślniczych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,
przedstawiciele związków kombatanckich, emerytów, szefowie
służb, inspekcji i straży oraz dyrektorzy szkół, urzędów i instytucji
działających na terenie powiatu szydłowieckiego, a także urzędnicy i emerytowani pracownicy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

W uroczystości powiatowej uczestniczył dziekan dekanatu
szydłowieckiego ks. kan. Adam Radzimirski, który poprowadził
modlitwę w intencji pokoju, udzielił błogosławieństwa zebranym
i poświęcił przygotowane pokarmy. W swoim wstąpieniu proboszcz szydłowieckiej fary podziękował za pomoc w pozyskaniu
relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz wyraził zadowolenie
z powodu promocji zabytków sakralnych na kartach wydawanych
przez Powiat Szydłowiecki z okazji świąt.

Stan duchowny reprezentowali ponadto: ks. Krzysztof Śliwak
– proboszcz paraﬁi w Szydłówku, ks. Artur Fura - proboszcz paraﬁi św. Brata Alberta w Skarżysku Kamiennej, ks. Roman Kuna
– proboszcza paraﬁi w Chlewiskach, ks. dr Grzegorz Stępień proboszcz paraﬁi w Mirowie, ks. kan Zbigniew Tuchowski – proboszcz paraﬁi w Jastrzębiu, ks. Arkadiusz Bieniek - proboszcz
paraﬁi w Wysokiej, ks. Krzysztof Świątek – proboszcz paraﬁi
w Gąsawach Rządowych

W podniosły nastrój zebranych wprowadził CHÓR PARAFIALNY PRZY KOŚCIELE pw. ŚW. JANA CHRZCICIELA W JASTRZĘBIU wykonując pieśni wielkanocne: „Zwycięzca śmierci”,
„Alleluja” oraz „Pieśń Pielgrzymów” inspirowaną operą Nabucco Giuseppe Verdiego, a także „Bogarodzicę”. To 35-osobowy
amatorski chór 4-głosowy, którego tradycje sięgają 1904 roku.
Obecnie należą do niego ludzie w różnym wieku: starsi i młodzi,
pracujący zawodowo i emeryci z terenu paraﬁi. Od 51 lat kierownictwo nad chórem sprawuje organista Zygmunt Wolszczak, nagrodzony w 2017 przez papieża Franciszka odznaczeniem „PRO
ECCLESIA et PONTIFICE”.

Świąteczne pozdrowienia przekazali gościom gospodarze.
Starosta Włodzimierz Górlicki nawiązał do wydanej przez Powiat
Szydłowiecki karty wielkanocnej z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego, znajdującego się w kwaterze późnogotyckiego
ołtarza w kościele pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu. Starosta życzył pełnych pokoju, wzajemnej życzliwości i nadziei Świąt, aby
potrzeba czynienia dobra i miłosierdzie koncentrowały nas na
drugim człowieku i umacniały wiarę w sens życia.
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Wielkanocny stół, a na nim świąteczne przysmaki w nowoczesnych aranżacjach przygotowali uczniowie pod opieką
nauczycieli z klas żywieniowych w Zespole Szkół im. Korpusu
Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.
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STAROSTA SZYDŁOWIECKI
PRZYZNAŁ STYPENDIA

Stypendia Starosty Szydłowieckiego przyznawane po każdym semestrze roku szkolnego, to obok refundacji kosztów dojazdu, dodatkowe proﬁty, z których mogą skorzystać uczniowie
szydłowieckich szkół ponadpodstawowych. Wielobarwną ofertę
edukacyjną poza ramą programową dopełnia m.in. poświadczona certyﬁkatem nauka ratownictwa przedmedycznego, nauka
pływania, zajęcia z samoobrony czy udział w zagranicznych wyjazdach w ramach programu ERASMUS+.
Atutem, którego nie można pominąć, jest także poziom nauczania – taki, który daje satysfakcję, a jednocześnie zachęca uczniów do podejmowania nauki w szkołach prowadzonych
przez Powiat Szydłowiecki: Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.
Dla kogo stypendium
Aby zostać Stypendystą Starosty Szydłowieckiego trzeba
osiągnąć co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz
spełnić przynajmniej jeden z czterech warunków zawartych
w regulaminie:
- uzyskać średnią ocen co najmniej: 5,00 – liceum; 4,50 –
technikum, szkoła branżowa I stopnia z klasami dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej i szkoła branżowa I stopnia specjalna z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
specjalnej
- uzyskać tytuł laureata, ﬁnalisty lub otrzymać wyróżnienie
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, regionalnym lub ogólnopolskim;
- uzyskać wysokie wyniki (I, II lub III miejsce) we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub
w sporcie wyczynowym;
- posiadać osiągnięcia na poziomie co najmniej wojewódzkim
w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
i sztuki, np. w dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyka, teatr, literatura, fotograﬁa, sztuka ludowa – wystawy, koncerty indywidualne i zbiorowe, przeglądy, konkursy, festiwale.
Nagrodzeni
Trzydziestu sześciu uczniów szkół, dla których Powiat Szydłowiecki jest ograniem prowadzącym, wypracowało w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 wyniki pozwalające
ubiegać się o Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
Wśród uhonorowanych przez starostę Włodzimierza Górlickiego nagrodą ﬁnansową (130-140 zł / miesiąc) znaleźli się:
Anna Adamczyk, Aleksandra Białek, Ernest Bąk, Natalia
Brzykowska, Dominika Czajkowska, Bartłomiej Czyż, Aleksandra Gawor, Adriana Kaleta, Aleksandra Kędra, Sylwia Kosno,
Paweł Krupa, Kacper Mamla, Patrycja Mamla, Milena Marlica,
Milena Mączyńska, Patrycja Misiak, Aleksandra Nowacka, Julia
Nowek, Kornelia Piasecka, Katarzyna Siemieniec, Albert Siuda,
Anita Sobieraj, Kamila Turek, Daria Zaborska, Dominika Zugaj uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Małgorzata Czarnota, Kamil Czerwiak, Kinga Hamela, Karina Sasal, Hubert Siemieniec, Aleksandra Prasek, Piotr Wiśnios,
Cezary Żak - uczniowie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Jakub Marszałek, Hubert Murza, Justyna Odzimkowska uczniowie Publicznej Szkoły Branżowej I Stopnia w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu
Uroczystość odbyła się podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Szydłowcu w dn. 19 lutego br., w obecności członków
Zarządu Powiatu - Karola Siebyły, Krzysztofa Rejczaka i Pawła
Zawodnika oraz dyrektorów szkół: Karola Kopyckiego, Sławomira Drabika i Anny Gwarek.

ROZDANIE NAGRÓD
W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„WIELKANOC W POWIECIE
SZYDŁOWIECKIM”

W czwartek 22 marca odbyło się uroczyste wręczenie nagród
w konkursie plastycznym „Wielkanoc w Powiecie Szydłowieckim
2018”.
Wydarzenie od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
Tym razem na konkurs wpłynęło 351 prac plastycznych ze szkół
podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczestników świetlic
i innych ośrodków edukacyjno – kulturalnych. Na zaproszenie
organizatorów do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, przybyli
laureaci i wyróżnieni w konkursie. Główną nagrodą, tym razem
dla Natalii Karbarz, uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jastrzębiu był druk kartki wielkanocnej z jej pracą.
Jury przyznało 18 nagród oraz 78 wyróżnień.
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Dyplomy i nagrody wręczał Starosta Szydłowiecki Włodzimierz
Górlicki, który jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego jury.
Wszyscy nagrodzeni w konkursie otrzymali także okolicznościowy
karnet kart wielkanocnych, na który składają się prace laureatów
konkursu od 2010 roku. Lista nagrodzonych osób znajduje się na
stronie www.szydlowiecpowiat.pl

CZŁOWIEK
I JEGO ŚRODOWISKO

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Tomasz Wites, pracownik
naukowo-dydaktyczny WSRiG Uniwersytetu Warszawskiego.
Swoim wykładem ,,Na dwóch krańcach świata” zabrał uczestników sesji w wirtualną podróż do Peru oraz Nowej Zelandii.
Jubileusz to również czas podziękowań. Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki podziękował za włożony trud w organizowanie przedsięwzięcia na przestrzeni 15-stu lat wszystkim
organizatorom Szkolnych Sesji: Karolowi Kopyckiemu, dyrektorowi szkoły; Marzenie Janowskiej, wicedyrektor szkoły; Janowi
Piwowarczykowi, emerytowanemu nauczycielowi geograﬁi; Małgorzacie Dygas, nauczycielce biologii; Zoﬁi Giszko, emerytowanej nauczycielce chemii; Markowi Marcinkowskiemu, nauczycielowi chemii i Jerzemu Wiercickiemu, nauczycielowi informatyki.
W drugiej części XV Jubileuszowej Sesji uczennice klas II
szydłowieckiego liceum wygłosiły referaty:
1. Sienkiewicz nowoczesny. Milena Marlica klasa IIA
2. Co się komu śni? – fenomen marzeń sennych. Dominika
Czajkowska klasa IIC
3. Matematyka – od glinianych tabliczek do Excela. Milena
Mączyńska klasa IIC
4. Moda i kreatywne etno – działania. Julia Wiatr klasa IIA

XV Jubileuszowa
Szkolna Sesja Popularnonaukowa

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu 13 marca 2018 r. odbyła się XV Jubileuszowa
Szkolna Sesja Popularnonaukowa pod hasłem „Człowiek i Jego
Środowisko”, której celem jest rozpowszechnianie i pogłębianie
wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki. Dyrektor szkoły Karol
Kopycki uroczyście otworzył sesję, powitał gości oraz wszystkich
uczestników sesji, a wśród nich szczególnie gorąco absolwentów laureatów szkolnych sesji w latach 2003-2018, uczniów szkół
gimnazjalnych powiatu szydłowieckiego wraz z dyrektorami
szkół i nauczycielami. Serdeczne słowa podziękowania dyrektor
skierował do przybyłych prelegentów szkolnych sesji w latach
2003-20018: dr Tomasza Witesa, pracownika naukowego
WSRiG Uniwersytetu Warszawskiego; dr Małgorzaty Mohoń,
pracownika naukowego UJK w Kielcach; dr Anety Oborny, dyrektora Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu; Elżbiety Pawlak, dyrektora Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Szydłowcu, Ireny Przybyłowskiej–Hanusz oraz Stanisława
Kozioła – emerytowanych nauczycieli szydłowieckiego liceum.
Jubileuszową Sesję prowadziła Pani Marzena Janowska, wicedyrektor szkoły, która w krótkim zarysie przedstawiła ideę sesji
oraz program uroczystości. Następnie mgr Jan Piwowarczyk
przybliżył historię Szkolnych Sesji w latach 2003-2018.

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki podziękował
za 15 lat organizowania Szkolnych Sesji, m.in. Karolowi
Kopyckiemu, Janowi Piwowarczykowi, Małgorzacie Dygas,
Marzenie Janowskiej, Jerzemu Wiercickiemu

22

Jury: Irena Przybyłowska-Hanusz, Małgorzata Dygas, Jan
Piwowarczyk, Marzena Janowska
Wszystkie wystąpienia prezentowały wysoki poziom merytoryczny oraz miały atrakcyjną oprawę wizualną. Referaty oceniało jury w składzie: Karol Kopycki, Marzena Janowska, Jan
Piwowarczyk, Irena Przybyłowska – Hanusz oraz Małgorzata
Dygas. Wręczając dyplomy okolicznościowe dyrektor Karol Kopycki podziękował uczennicom za przygotowanie wystąpień oraz
nauczycielom opiekunom tegorocznych referatów: Marcie Łabęckiej, Leszkowi Furmańskiemu i Pawłowi Pękali. Obchodzony
Jubileusz był też czasem podziękowań opiekunom referatów na
przestrzeni tych 15-stu lat. Słowa uznania za przygotowywanie
uczniów, motywowanie, wspieranie, wskazywanie rozwiązań,
rozwijanie zainteresowań i pasji Dyrektor szkoły skierował do
opiekunów wszystkich szkolnych sesji popularnonaukowych.

,,Na dwóch krańcach świata” - wykład inauguracyjny dr Tomasza
Witesa
Uroczystość zwieńczyło wystąpienie absolwentów - laureatów dotychczasowych sesji. Wicedyrektor Marzena Janowska-
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odczytała list Anny Lis – laureatki III i IV Szkolnej Sesji Popularnonaukowej skierowany do uczestników sesji, dyrekcji, nauczycieli,
w którym były podziękowania, reﬂeksje, wspomnienia z czasów szkolnych. Następnie zaprosiła przybyłych na Jubileusz
absolwentów laureatów do podzielenia się swoimi sukcesami
naukowymi oraz zawodowymi. Na szkolnej scenie po wielu latach wystąpili jeszcze raz: Dariusz Zdziech, Kamil Bąk, Mateusz Szymkiewicz, Adam Frąk, Armand Starczewski oraz Paweł
Łęcki. Ich słowom towarzyszyły wspomnienia, reﬂeksje, padło
również wiele ciepłych słów o czasie spędzonym w murach szydłowieckiego „Sienkiewicza”.
Na przestrzeni tych 14 lat ( nie licząc roku obecnego) było
ponad 75 laureatów absolwentów, ponad 120 uczestników oraz
24 nauczycieli opiekunów referatów. Niestety wielu absolwentów
– laureatów ze względu na obowiązki zawodowe, zajęcia na
uczelniach, sprawy rodzinne nie mogło uczestniczyć w Jubileuszowej Sesji, ale w inny sposób zaznaczyli swą obecność, bowiem w korespondencji elektronicznej podzieliło się wspomnieniami z czasów nauki w naszej szkole, udziału w sesjach,
przekazało wiele podziękowań i pozdrowień dla uczestników
dzisiejszej sesji, dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów, całej społeczności szkolnej.

Opowieść Jana Piwowarczyka o początkach Szkolnych Sesji
Popularnonaukowych skupiła dużą uwagę audytorium

w szkole, ale również z udziału laureatów w Studenckich Sesjach Kół Naukowych UJK w Kielcach. Publikacja uzupełniona
zostanie o relację z XV Jubileuszowej Szkolnej Sesji oraz wspomnienia laureatów absolwentów przybyłych na uroczystość oraz
przesłane drogą elektroniczną. Publikację otrzymają wszyscy
laureaci absolwenci, opiekunowie referatów, uczestnicy Jubileuszu. Będzie także dostępna w szkole – poinformowała Marzena
Janowska wicedyrektor szkoły, jedna z głównych organizatorów
szkolnych sesji.

POWIAT KONECKI

STROFY DLA OJCZYZNY
„Strofy dla Ojczyny” – pod takim tytułem, 16 marca w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie odbyła się uroczystość o charakterze patriotycznym.
Spotkanie zorganizowane zostało jako jedno z wielu inicjatyw
w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W roku jubileuszowym szkoła przystąpiła do
Ogólnopolskiego Konkursu Szkoła Młodych Patriotów, który
polega na realizacji ośmiu zadań m.in.; konkursów czy konwersatorium. Wykonanie wszystkich zadań i uzyskanie określonej
liczby punktów pozwoli szkole uzyskać Certyﬁkat Szkoły Młodych Patriotow. Celem projektu jest krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu
polskiego. Koordynatorem projektu jest pani Anna Misiowiec
– opiekunka SU. Kolejnym projektem, który również realizowany
jest w szkole to jest „Akademia Obywatelska 1918”, który również polega na realizacji wielu zadań o tematyce patriotycznej.
Koordynatorem tego projektu jest pani Monika Grabusińska –
opiekunka SU. Organizatorem tego projektu jest Świętokrzyskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Patriotyczne spotkanie „Strofy dla Ojczyzny”, miało na celu poświęcić czas bohaterom, klęskom i zwycięstwom składającym
się na drogę do niepodległości naszego kraju. Poprzez prezentację poezji, śpiew pieśni i piosenek patriotycznych mówiono o Polsce, o wolności i o wszystkim, co naprawdę w życiu ważne. Śpiewając, ożywiona została w pamięci wielka przeszłość naszego
kraju. Podzielone zostały radości i smutki, tych wszystkich, których łączyła i łączy Polska.

Jubileuszową Sesję uświetnili występami artystycznymi
uczniowie szydłowieckiego „Sienkiewicza”: Aniela Kurek z klasy
IA -skrzypce, Eliza Kosno z klasy Ib – pianino, Paweł Krupa
z klasy Ib – gitara.

Zaproszeni goście
W przygotowaniu jest publikacja podsumowująca Szkolne
Sesje Popularnonaukowe „Człowiek i Jego Środowisko”. Zawarte będą w niej informacje ze wszystkich sesji, które odbyły się

Na spotkaniu „Strofy dla Ojczyzny” starostwo powiatowe reprezentowała pani Dorota Duda – Członek Zarządu Rady
Powiatu. Przybyli również przedstawiciele z grupy literackiej
z Doliny Czarnej: pani Lucja Piętowska, pan Tadeusz Lisicki,
pan Stanisław Salata, pan Czesław Nowak oraz znani lokalni
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muzycy – pan Marek Werens oraz pan Sebastian Moczarski.
Delegacje ze szkół: z Publicznego Gimnazjum z Niekłania Wielkiego z opiekunem panią Ewą Słoką z SP nr 2 w Stąporkowie
z panią Marzanną Błońską, z PG w Stąporkowie z panią Mariolą Szocińską. W spotkaniu udział wzięli również nauczyciele i uczniowie z ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.
Wszystkich przybyłych gości serdecznie przywitała pani Hanna
Rzepka – dyrektor szkoły.
W czasie uroczystości poeci zaprezentowali swoje wiersze patriotyczne. Oprawę muzyczną przygotowali: Natalia Boruń z SP
nr 2 w Stąporkowie, pan Marek Werens (wykonał piosenki
„Wiosna” oraz „Potrzebny pokój nam od zaraz”), pan Sebastian
Moczarski (zaprezentował piosenki „Polskie kwiaty” oraz „Cześć
i pamięć”), uczniowie z ZSP w składzie: Kuba Kurp, Luiza Socha, Estera Kołodziej, Julia Pytel, Beata Momot, Wiktoria Surowiec, Natalia Żak, Julia Ołub wykonali pieśń „Krzyż i Orzeł”,
natomiast pieśń „Ojczyzno ma” zaśpiewały uczennice: Beata
Momot i Wiktoria Gonciarz.

Miejmy nadzieję, iż spotkanie skłoniło uczestników do reﬂeksji,
że polskie wiersze, pieśni i piosenki patriotyczne są, jak śpiewał w swojej piosence Marek Grechuta: kwiatem trzymanym
w naszych rękach jak scheda pokoleń. Oby te wiersze i pieśni
były dla młodzieży szansą na zakorzenienie się we własnej kulturze i historii, a także szansą na tworzenie nowego, współczesnego wymiaru patriotyzmu.

POWIAT PRZYSUSKI

III MIĘDZYPOWIATOWY
KONKURS RECYTATORSKI

„W KRĘGU POEZJI
LWOWSKIEJ I KRESOWEJ”
1 grudnia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przeprowadzono III Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji lwowskiej i kresowej”
skierowany do uczniów klas gimnazjalnych. Konkurs objęty był
patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Pani Aurelii Michałowskiej, Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Radomiu – Pana
Bogusława Stańczuka, Starosty Powiatu Przysuskiego – Pana
Mariana Niemirskiego i Wójta Gminy Potworów – Pana Marka
Klimka. Po eliminacjach szkolnych w konkursie wzięli udział

Podczas spotkania odbył się konkurs recytatorski w czasie, którego uczniowie ze Staszica wykonali wiersze patriotyczne. Jest
to również jedno z zadań przewidzianych w regulaminie projektu
Szkoła Młodych Patriotów. Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka polskiego: pani Dorota Kosierkiewicz i pani
Marzena Maleszak. Do jury powołano przybyłych gości – poetów z Doliny Czarnej pan Stanisław Salata – przewodniczący, pan Tadeusz Lisicki i pan Czesław Nowak - członkowie.
Po wysłuchaniu dziewięciu prezentacji jury dokonało oceny:
I miejsce zajęła Kamila Pytel z II LO, II miejsce zdobyła Julia
Ołub z I LO, III miejsce traﬁło do Patryka Szredera z II LO. Po
konkursie recytatorskim wręczono nagrody książkowe i dyplomy
za wszystkie szkolne konkursy, które zorganizowane były w ramach wymienionego wyżej projektu. Za konkurs literacki na pracę pisemną na temat: Motyw „małe ojczyzny w literaturze” pani
Katarzyna Rupniewska wraz z panią Dyrektor Hanną Rzepką
wręczyły nagrody i dyplomy dla: Anny Ksel – I miejsce, Jacka Michalskiego – II miejsce, Wiktorii Gonciarz – III miejsce,
uhonorowały również laureatów konkursu na plakat pod hasłem:
„100. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” – Angelikę Maślankę I miejsce, Wiktorię Szcześniak II miejsce,
Beatę Momot i Martynę Serek – III miejsce.
Za ogólnoszkolny konkurs wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm” pan Dariusz Młodawski wraz z Panią Dyrektor wręczyli
nagrody i dyplomy dla Norberta Grabki – I miejsce, Anny Ksel
– II miejsce, Beaty Momot – III miejsce.
Wśród konkursów realizowanych w ramach projektu był również
konkurs na najładniejszą pieśń patriotyczną wykonaną przez
uczniów z ZSP w Stąporkowie. Organizatorką była pani Anna
Misiowiec. Nagrody i dyplomy wręczono podczas akademii
z okazji 11 listopada. Zwycięską pieśń „Krzyż i Orzeł” młodzież
pod kierunkiem ucznia Kuby Kurpia zaprezentowała podczas
środowiskowej akademii w Domu Kultury w Stąporkowie. Warto
podkreślić również, że pieśń „Krzyż i Orzeł” młodzież zaprezentowała podczas X Przeglądu Pieśni Patriotycznych w Skarżysku Kamiennej gdzie zdobyli I miejsce.
Spotkanie patriotyczne „Strofy dla Ojczyzny” zorganizowały opiekunki Samorządu Uczniowskiego: pani Anna Misiowiec i pani
Monika Grabusińska.
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uczniowie z dziewięciu szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Gielniowie, Publicznego Gimnazjum w Klwowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej, Publicznego Gimnazjum w Mogielnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej
w Potworowie, Publicznego Gimnazjum w Przytyku, Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim i Szkoły Podstawowej z klasami sportowymi w Wieniawie. Celem konkursu jest
propagowanie twórczości poetów lwowskich i kresowych, ukazanie piękna poezji zrodzonej z miłości, żalu i tęsknoty, wspominanie historii i uroku Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
kultywowanie pamięci o Orlętach Lwowskich, ale nade wszystko
rozwijanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka.
Wiersze prezentowane przez uczniów przypomniały
o przeżyciach i emocjach ludzi mocno związanych z rodzimą ziemią, zroszoną potem, krwią i łzami naszych przodków,
z ziemią, o którą walczyli powstańcy styczniowi, legioniści Józefa
Piłsudskiego, Józefa Hallera i inni. Wiersze o różnorodnej tematyce, zmiennym nastroju, dramaturgii nie pozwalają zapomnieć
noszonej w sercach wielu Polaków „zatopionej Atlantydy swoje-
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go dzieciństwa”. Uczniowie ukazali świat piękny, romantyczny,
niezwykły, a dla bardzo wielu także tragiczny. Udział w recytatorskich zawodach był emocjonalnym przeżyciem dla wszystkich
występujących. Pierwsze miejsce zajęła Justyna Kłodowska
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim, która recytowała „Nie płacz, nie płacz, synku drogi” Władysława Bełzy oraz wiersz-pieśń poetki Sybiraczki rodem z Nieświeża – Stanisławy Wiatr-Partyki „Nad Wołyniem”:

To nie będzie pieśń o obcej ziemi.
Pradziad twój na tej ziemi żył,
Był szczęśliwy, był między swemi,
Sen o Polsce, przecudny sen śnił.
Nad Wołyniem
Złote słońce wędruje,
Na Wołyniu
Miodny ul, złoty łan.
Nad Wołyniem
Sokół w chmurach szybuje,
Kwitną sady,
Kwitną sady, lecz nie ma mnie tam…
Są zdarzenia, w które trudno uwierzyć.
Prawda jest, lecz została zdeptana,
Krzywdy są, których nigdy nie zmierzyć,
Są wspomnienia, które bolą jak rana.
Bo nie dla mnie tam kwitną jabłonie
I nie wiedzie już tam żadna z dróg,
Nie ma wioski, nie ma śladu po niej,
Gdzie mogiły – wie tylko Bóg.
Nie zapalę Ci, mamo, tam zniczy,
Nie położę wiązanki na grobie,
Gdzie rodzinny był dom – cisza krzyczy,
A historia wciąż milczy o Tobie.
Nad Wołyniem…
Drugie miejsce zdobyła Luiza Smolaga z Publicznego
Gimnazjum w Mogielnicy za prezentację wierszy: „Ballada
o Jurku Bitschanie” Anny Fischerówny i „Rozmowa z księżycem” najbardziej lwowskiego z poetów - Mariana Hemara. Dwa równorzędne trzecie miejsca zajęły: Zoﬁa Kosatka
z Publicznego Gimnazjum w Mogielnicy za recytację wierszy
„Nike, która się waha” Zbigniewa Herberta i „Valse Brune” Mariana Hemara oraz Klaudia Meuszyńska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie za głosową interpretację „Rozmowy
z księżycem” Mariana Hemara i pięknego wiersza o Lwowie Zbigniewa Herberta „Nigdy o tobie”:
Nigdy o tobie nie ośmielam się mówić
ogromne niebo mojej dzielnicy
ani o was dachy powstrzymujące wodospad powietrza
piękne puszyste dachy włosy naszych domów
milczę także o was kominy laboratoria smutku
porzucone przez księżyc wyciągające szyje
i o was okna otwarte-zamknięte
które pękacie w poprzek gdy umieramy za morzem
Nie opiszę nawet domu
który zna wszystkie ucieczki i moje powroty
choć mały jest i nie opuszcza powieki zamkniętej
nic nie odda zapachu zielonej portiery

ani skrzypienia schodów po których wnoszę zapaloną lampę ani
liścia nad bramą
(…)
Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca
a drugim
tyle przedmiotów można ująć w obie ręce
Nie dziwcie się że nie umiemy opisywać świata
tylko mówimy do rzeczy czule po imieniu
Komisja konkursowa pod przewodnictwem p. Aleksandra Sawaryna i z udziałem p. Kamila Woźniaka – aktora z Radomia,
członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz p. Renaty Strzałkowskiej - nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze - przyznała również cztery
wyróżnienia:
Natalii Drabik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Potworowie, Magdalenie Bisińskiej i Aleksandrze Łochnickiej ze Szkoły
Podstawowej w Wieniawie oraz Julii Mireckiej z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Rusinowie.
Konferansjerami byli uczniowie klas gimnazjalnych: Wiktoria
Bednarek i Adam Góźdź.
Wszyscy uczniowie konkursu otrzymali liczne nagrody książkowe i rzeczowe m.in. wydawnictwa albumowe „Kresy”, antologie poezji miłosnej, antologie poezji lwowskiej „Moje serce zostało we Lwowie”. Nagrody - ufundowane przez Wójta Gminy
Potworów, Starostwo Powiatowe w Przysusze i Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział
w Radomiu oraz rodziców - wręczyli Wójt Gminy Potworów
p. Marek Klimek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Potworowie
p. Halina Piecyk i lwowianin p. Aleksander Sawaryn.
Pan Kamil Woźniak podsumował występy uczniów, udzielił
recytującym wielu merytorycznych wskazówek i uwag. Słowa
reﬂeksji i podziękowań wyraził również p. Aleksander Sawaryn.
Organizatorzy konkursu: p. Aldona Skrzyniarz, p. Bogumiła
Podsiadła i p. Lidia Wochniak dziękują Prezesowi Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział
w Radomiu – p.Bogusławowi Stańczukowi za wsparcie tej inicjatywy oraz dyrektorom szkół i nauczycielom przygotowujących
uczniów do konkursu.
Były to Panie: Ewa Bocheńska, Angela Bucka, Iwona Ciechańska, Elżbieta Dutkowska, Jolanta Golenia, Beata Kotlarz,
Joanna Leśnowolska, Jadwiga Łomża, Anna Noga, Bogumiła
Pawlak, Monika Rdzanek, Ewa Ścisłowska, Beata Tomczyk, Walentyna Żytna. Postawa uczestników konkursu oraz nauczycieli
nie pozwala zapomnieć o tej połowie Polski, której już nie ma,
o miejscach, ludziach i ich kulturze oraz historii zapisanej w poezji lwowskiej i kresowej.

WIZYTA MŁODZIEŻY Z ZESPOŁU
SZKÓŁ NR 1 IM. JANA PAWŁA II

W PARLAMENCIE
EUROPEJSKIM

Unia Europejska, której Polska jest członkiem od 2004r., to
wspólnota 28 demokratycznych państw. Jednym z centrów tej
wspólnoty jest francuskie miasto Strasburg, w którym swą siedzibę
ma Parlament Europejski. Czy warto odwiedzić to miejsce?
24-osobowa grupa przysuskiej młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im.
Jana Pawła II uznała że tak i postanowiła stanąć do konkursu
z wiedzy o Unii Europejskiej oraz nakręcić ﬁlm w ramach projektu
EUROSCOLA, w którym główną nagrodą była wycieczka do
Parlamentu Europejskiego. Film nakręcony przez uczniów
naszej szkoły, którego motywem przewodnim było hasło „Jak
wyobrażasz sobie podróż po Europie”, zajął 6 miejsce w Polsce
i tym samym stał się przysłowiową przepustką do Europy. Celem
wyprawy (29 stycznia – 2 luty 2018r.) był oczywiście francuski
Strasburg, gdzie uczniowie niczym prawdziwi parlamentarzyści
mieli okazję uczestniczyć w debatach dotyczących aktualnych
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problemów trawiących społeczność europejską, wśród których
prym wiodły migracja, bezrobocie oraz energia ze źródeł
odnawialnych. Debaty odbywały się w języku angielskim, co było
niezwykłą szansą na sprawdzenie znajomości języka obcego
w praktyce, a także na przedstawienie opinii polskiej młodzieży
na wyżej wymienione tematy. Młodzi przysuszanie postanowili
wykorzystać podróż do Francji jako okazję do zobaczenia
jeszcze kilku innych, fascynujących miejsc. Wśród nich należy
wymienić Zamek Czocha, znany z serialowej „Tajemnicy twierdzy
szyfrów”, niemieckie Drezno, odbudowane po zniszczeniach
spowodowanych alianckim nalotem dywanowym w ostatnich
dniach II wojny światowej, potężną twierdzę Königstein, której
na przestrzeni dziejów nie udało się zdobyć żadnej wrogiej armii,
a także piękne formacje skalne zwane Bastei, usytuowane nad
meandrującą rzeką Łabą. Nocleg w czeskim mieście Děčín
był również szansą na poczucie atmosfery czesko-niemiecko
pogranicza. Dopełnieniem wspaniałej wyprawy było zwiedzanie
Wrocławia, z jego pięknym Ostrowem Tumskim i rynkiem pełnym
urokliwych kamienic.

Ta niezwykła podróż była wspaniałą przygodą, zaś wrażenia
z niej pozostaną w sercach młodzieży na długie lata.
Tomasz Zychla, Sławomir Wiktorowicz

POWIAT OPOCZYŃSKI

„CZTERY DUETY”

Dębski, Krzysztof Ścierański, Marcin Krzyżanowski oraz Tadeusz
Sudnik. Kolejny taki koncert odbędzie się w tym roku w Tbilisi.
Z zaproszenia Starosty Opoczyńskiego Józefa Roga, burmistrza
Rafała Kądzieli i posła Roberta Telusa skorzystała liczna grupa melomanów. Sala była pełna. Głównym organizatorem tego
przedsięwzięcia jest Fundacja Sztuk Krytycznych w Warszawie.

Na scenie Miejskiego Domu Kultury w Opocznie 12 stycznia
2018 roku odbył się niecodzienny koncert „Cztery duety”. Podczas koncertu wykonany został utwór skomponowany w celu
upamiętnienia 10. rocznicy spotkania w Gruzji prezydenta Lecha
Kaczyńskiego z prezydentami Estonii, Litwy i Ukrainy oraz premierem Łotwy, solidaryzujących się wówczas z narodem gruzińskim, który padł oﬁarą agresji.

Tego wieczoru wystąpili artyści o uznanej marce międzynarodowej - gość specjalny Reso Kiknadze, kompozytor, saksofonista oraz rektor Akademii Muzycznej w Tbilisi, Krzesimir
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CERAMICZNE DZIEDZICTWO
W MUZEUM

W 150. rocznicę zainicjowania w Opocznie działalności ﬁrmy
„Dziewulski i Bracia Lange” w opoczyńskim Muzeum 11 grudnia
2017 r. 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 Bo-
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lesławca. Zyskuje również sam powiat bolesławiecki, który w wyniku wypracowanej wyrazistej koncepcji promocji swoich walorów, co roku przyciąga rzesze turystów z wielu krajów.

KONKURS PTTK W MUZEUM
W opoczyńskim Muzeum 20 marca 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich eliminacji XXV Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”. Współorganizatorami
Konkursu byli: Gmina Opoczno, Zarząd Oddziału PTTK
w Opocznie, Rada Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego oraz Muzeum Regionalne w Opocznie. Głównym
sponsorem nagród był Burmistrz Opoczna Rafał Kądziela.

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.
KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”
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NAGRODA POWIATU
OPOCZYŃSKIEGO
28 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego. W części uroczystej sesji została wręczona Nagroda
Powiatu Opoczyńskiego, przyznawana corocznie za osiągnięcia
w dziedzinie kultury. Laureatką tegorocznej nagrody za całokształt pracy na rzecz popularyzowania pięknych tradycji i kultury
ludowej regionu opoczyńskiego została Pani Marianna Rzepka.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody Mariannie Rzepce wystąpiło
Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Piotrkowski. Marianna Rzepka jest laureatką konkursów krajowych i międzynarodowych, otrzymała setki dyplomów uznania i podziękowań. Za
zasługi dla kultury ludowej wyróżniona została Złotym Krzyżem
Zasługi oraz nagrodą i medalem Oskara Kolberga. Nagrodzona
była również za całokształt pracy twórczej przez marszałka województwa łódzkiego. Nagrodę i list gratulacyjny dla zwyciężczyni
wręczyli starosta opoczyński Józef Róg, wicestarosta Marcin Baranowski i przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz. Nominowanymi do powyższej nagrody były także Panie:
Krystyna Jóźwik i Grażyna Szaﬁńska.

dzieła, hafciarstwa, a przede wszystkim opoczyńskie twórczynie
ludowe – autorki prezentowanych prac. Otwarcia wystawy dokonał dyrektor opoczyńskiego Muzeum Adam Grabowski wraz
z wicedyrektor Łódzkiego Domu Kultury Moniką Matusiewicz
oraz pracownikami Muzeum Archeologicznego i Etnograﬁcznego
w Łodzi – Kuratorem Zespołu Działów Etnograﬁcznych dr Piotrem Czepasem oraz Alicją Woźniak. Obecni byli także zastępca
burmistrza Opoczna Anna Zięba, przedstawiciel Marszałka województwa łódzkiego Jan Wieruszewski, skarbnik powiatu opoczyńskiego Anna Słoniewska a także koordynator projektu
z ramienia ŁDK Danuta Wachowska.
Projekt #1Nowe szycie
makatki/otwarty konkurs
realizowany był przez
Łódzki Dom Kultury oraz
Muzeum Archeologiczne
i Etnograﬁczne w Łodzi
przy wsparciu Muzeum
Regionalnego w Opocznie. Został doﬁnansowany przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Jego celem była przede wszystkim reaktywacja tradycji
w nowym wydaniu, przypomnienie oraz ożywienie starych form twórczości hafciarskiej.

#1NOWE SZYCIE MAKATKI
– WERNISAŻ WYSTAWY

W konkursie wzięły udział 82 osoby. Powstało 158 makatek
a ﬁnałem projektu była właśnie pokonkursowa wystawa prac
prezentowana w Opocznie. Co ważne, pośród laureatów
znalazło się najwięcej twórczyń z regionu opoczyńskiego.
Wystawę w opoczyńskim Muzeum można było zwiedzać do
7 marca 2018 r.

Makatka to nie taka zwykła szmatka! – Tymi słowami rozpoczął
się w czwartkowe południe 25 stycznia 2017 r. wernisaż wystawy
w ramach projektu „#1 Nowe szycie makatki/otwarty konkurs”.
W sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego w Opocznie
zgromadziło się liczne grono miłośników kultury ludowej, ręko-
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KONKURS NA PLASTYKĘ
ZDOBNICZO - OBRZĘDOWĄ
PODSUMOWANY

15 marca 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Opocznie odbyło się podsumowanie XX Konkursu na plastykę zdobniczo-obrzędową powiatu opoczyńskiego i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom. Głównym organizatorem Konkursu jest corocznie
Starostwo Powiatowe w Opocznie, współorganizatorami Muzeum Regionalne w Opocznie, Miejski Dom Kultury w Opocznie
oraz Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy.

wództwa Łódzkiego, Wiceburmistrz Opoczna Zbigniew Sobczyk,
Sekretarz Gminy Opoczno Tomasz Łuczkowski, Dyrektor Biura Posła Roberta Telusa - Rafał Skoczylas, Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski, Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej Jerzy Misiurski, Dyrektor MDK w Opocznie
Andrzej Śliwka i Dyrektor RCK w Drzewicy Alina Szymańska.
Byli również Pani Maria Grzybek z-ca Wójta Gminy Poświętne,
Józef Dąbrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opoczyńskiego, Andrzej Kopania – Radny Rady Powiatu,
Zdzisława Wojciechowska – reprezentująca sponsora Zakład
Usługowo-Handlowy „Wojciechowski” w Bukowcu Opoczyńskim.
Podsumowanie konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową powiatu opoczyńskiego uświetnił występ ludowego zespołu
dziecięcego „Mali Drzewiczanie”. W konkursie uczestniczyło 56
twórców ludowych zróżnicowanych pod względem wiekowym
z terenu powiatu opoczyńskiego. Przedmiotem konkursu były:
tradycyjne pisanki opoczyńskie, palmy wielkanocne oraz kwiaty
(rózgi, girlandy i koronki). Twórcy mogli wykonywać prace w jednej lub dwóch dziedzinach. Pisanki tworzyło 13 osób, kwiaty 29,
a palmy 53 osoby.
Po zakończeniu drugiego dnia warsztatów tj. 13 lutego 2018
r. Komisja podsumowała przebieg warsztatów i oceniła wszystkie
prace. Każda dziedzina oceniana była oddzielnie. Twórcy wykonujący prace w dwóch dziedzinach, otrzymali nagrodę ﬁnansową
będącą sumą nagród za poszczególne dziedziny.

POWIAT SZYDŁOWIECKI

MOC NATURY
Henry Moore w Polsce
Otwarcie wystawy w sobotę,
21 kwietnia 2018 r., o godz. 14.00
Kuratorki: Eulalia Domanowska, Hannah
Higham

Partnerem tegorocznej edycji konkursu była Ceramika Paradyż Sp. z o.o. W uroczystym podsumowaniu konkursu wzięli
udział: Starosta Opoczyński Józef Róg, przewodnicząca Rady
Powiatu Maria Barbara Chomicz oraz Beata Ozga-Flejszer –
Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Woje-

Centrum Rzeźby Polskiej we współpracy z Fundacją Henry’ego Moore’a z Perry Green w Wielkiej Brytanii organizuje
wiosną i latem 2018 roku wystawę dzieł artysty. Pokazowi prac
wybitnego rzeźbiarza towarzyszyć będą przykłady realizacji polskich rzeźbiarzy XX wieku, którzy inspirowali się jego sztuką.
W przestrzeni parkowej Orońska zostaną zaprezentowane zarówno rzeźby monumentalne, jak i mniejsze brązowe ﬁgury i modele umieszczone w Muzeum Rzeźby Współczesnej
i w Galerii „Oranżeria”. Będą im towarzyszyć fotograﬁe pracowni
Henry’ego Moore’a i ﬁlm opowiadający o jego twórczości.Pokaz
rzeźb Henry’ego Moore’a planowany jest ponadto w Pawilonie
Czterech Kopuł we Wrocławiu od 29 września 2018 do 23 stycznia 2019, i w Muzeum Narodowym w Krakowie, od 21 lutego do
końca czerwca 2019.
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, organizując w sezonie letnim 2018 roku wystawę Henry’ego Moore’a, pragnie przypomnieć sylwetkę i twórczość jednego
z najwybitniejszych rzeźbiarzy światowych, który stał się mistrzem dla wielu pokoleń artystów XX wieku. Organiczna, opływowa forma dzieł usytuowanych w krajobrazie jest niewątpliwie rozpoznawalnym znakiem artysty i symbolem niezwykłej
umiejętności łączenia sztuki z naturą. Henry Moore jest, wraz
z Barbarą Hepworth, autorem potęgi angielskiej rzeźby ostatniego stulecia. Jego nazwisko wymienia się nie tylko obok twórców
dwudziestowiecznych, Jeana Arpa czy Osipa Zadkine’a, ale sytuuje się go w grupie największych rzeźbiarzy wszechczasów,
obok Michała Anioła czy Donatella. Warto zatem co jakiś czas
przypominać dzieła tego brytyjskiego artysty.
Henry Moore już w latach 30. XX wieku był jedną
z najważniejszych postaci w sztuce angielskiej, a w następnej
dekadzie także światowej. Jego prace wywierały istotny wpływ
na całe pokolenia rzeźbiarzy. Głównym ich tematem była pojedyncza postać ludzka lub grupa, traktowana monumentalnie
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i w syntetycznej formie. Przez 60 lat swojej twórczości powtarzał szczególnie dwa
tematy: postać leżącą i matkę z dzieckiem. Inspirację czerpał ze sztuki starożytnej, pierwotnej, a także renesansowej
(zwłaszcza twórczości Donatella i Michała
Anioła) oraz współczesnych mu artystów
i nowych kierunków sztuki modernistycznej.
Niewyczerpanym źródłem natchnienia była
także natura i możliwość przedstawienia
w rzeźbie jej „duchowego” charakteru.
W czasie wojny, artysta wykonał serię znakomitych Rysunków ze Schronów,
przedstawiających ludzi chroniących się
przed nalotami w tunelach londyńskiego
metra.
Po wojnie tworzył głównie rzeźby
w brązie, a jego twórczość była ogniwem
pośrednim między ﬁguracją i abstrakcją. Sztuka Henry’ego Moore’a, a także
nowoczesna rzeźba angielska, znalazła
się w polu zainteresowania polskiej krytyki w latach odwilży po 1956 roku. Pisali
o niej wybitni polscy badacze, jak Jacek
Woźniakowski, Aleksander Wojciechowski
czy Jerzy Stajuda. Polscy rzeźbiarze tego
czasu dostrzegli nowe rozwiązania formalne angielskiego artysty, ale również – jak
zauważa wybitny teoretyk rzeźby Piotr Krakowski – liczyła się (…) zawartość treściowa, cała bogata warstwa ideowa, wartości
humanistyczne, (…) odwoływanie się do tradycji i dążenie do organicznej więzi z naturą.
Obecna wystawa jest kontynuacją prezentacji wielkich mistrzów w Orońsku, którzy mogą stanowić
inspirację dla młodego pokolenia adeptów sztuki, a widzom dostarczyć niezwykłych wzruszeń. Zwiedzający zobaczą 23 dzieła
Henry’ego Moore’a, w tym 5 monumentalnych rzeźb w parku.
Po raz pierwszy pokażemy w Polsce monumentalny Oval with
Points czy Knife Edge Two Pieces. Zaprezentowane zostaną zarówno rzeźby ﬁguralne: typowe dla Moore’a postacie odpoczywające, rzeźba animalistyczna, jak i bardziej abstrakcyjne, jak
np. Sheep. Pokaz ten będzie przypomnieniem postaci Moore’a
i związków z jego sposobem widzenia polskich rzeźbiarzy XX
wieku. Po wystawie w 1959 roku w warszawskiej Zachęcie, zorganizowanej przez British Council, ekspozycja podróżowała do
innych polskich miast. Kolejny duży pokaz odbył się w 1995 roku
w Warszawie i Krakowie.
Obecna prezentacja, organizowana 22 lata później, włącza prace polskich wybitnych rzeźbiarzy, zwłaszcza tych, którzy wzięli udział w pokazie Rzeźba w ogrodzie, zorganizowanym przez Jadwigę Jarnuszkiewiczową w 1957 roku w parku
wokół neorenesansowej siedziby Stowarzyszenia Architektów
Polskich (SARP) przy ulicy Foksal w Warszawie. Artyści ci zainspirowali się niewątpliwie słowami Henry’ego Moore’a: Nieomal wszystkie moje rzeźby – bez względu na rozmiary – wykonałem na wolnym powietrzu. Dlatego mieszkam na wsi...
w każdej chwili mogę postać lub grupę, nad którą pracuję wyrzucić na dwór przez podwójne drzwi pracowni tak, bym mógł
zobaczyć jak wygląda pod gołym niebem i w proporcji do drzew.
Wystawa Polaków była próbą zintegrowania z przyrodą rzeźbiarskich form ﬁguralnych o organicznych kształtach. Jedynie
na wystawie w Orońsku będziemy prezentować rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza, Aliny Szapocznikow, Magdaleny Więcek, Aliny Ślesińskiej, Tadeusza Łodziany, Barbary Zbrożyny,
a także Henryka Wicińskiego, Anny Dębskiej,Adama Prockiego,
Marii Pinińskiej-Bereś i Ludmiły Stehnovej.

Eulalia Domanowska
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku: 21.04.2018 – 9.09.2018
Muzeum Narodowe we Wrocławiu: 29.09.2018 – 23.01.2019
Muzeum Narodowe w Krakowie: 21.02.–30.06.2019

Ekspozycji będzie towarzyszył katalog, a także organizowana
jesienią w październiku już trzecia edycja konferencji Rzeźba
dzisiaj, tym razem poświęcona sztuce w krajobrazie i parkom
rzeźby.
Prezentacja rzeźb Henry’ego Moore’a i kilkunastu polskich
rzeźbiarzy będzie najważniejszym wydarzeniem artystycznym
2018 roku w Centrum Rzeźby Polskiej, organizowanym w roku
80-lecia istnienia British Council w Polsce.
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BOHATER NA SŁUŻBIE
Z Arkadiuszem Karczewskim
rozmawia Dorota Duda

nim pogotowie dojechało, po moim instruktażu, usłyszałem już
spokojniejszy głos w słuchawce, że dziecko wypluło zawiesinę
zalegającą w drogach oddechowych i zaczyna oddychać powoli,
kaszle i oddycha. Monitorowałem jeszcze stan dzieciaczka, bo
ważne, żeby cera zaczęła nabierać normalnych kolorów.
D. Duda – Zaskakującym jest, że ludzie w chwili trwogi wybierają najczęściej 997, a nie numer alarmowy pogotowia
ratunkowego.
A. Karczewski - Jest to taki numer, który najczęściej ludzie
zapamiętują, te dwie dziewiątki i siódemkę. My jesteśmy powiadamiani nieraz częściej o pożarach, o jakiś przypadłościach
zdrowotnych, niż odpowiednie instytucje,…. nie mówiąc już
o awariach prądu, kanalizacji. Dodam też, że numer 997, bardziej się przyjął niż numer 112.
D. Duda – A, proszę powiedzieć, na co należy szczególnie
zwrócić uwagę w momencie tak dramatycznego zgłoszenia?
A. Karczewski - Bardzo ważne jest, żeby był podtrzymywany
kontakt z osobą dzwoniącą do chwili zakończenia akcji. Różnie
może się zdarzyć, na przykład może być nieczynny domofon i ratownicy nie dotrą do poszkodowanego. Temu musimy zapobiec.
D. Duda – Wracając do tamtego telefonu, skąd pan czerpie
wiedzę medyczną? Czy z doświadczenia?

Aspirant Arkadiusz Karczewski dyżurny policjant Komendy
Powiatowej Policji w Końskich podczas dyżuru nocnego, uratował życie miesięcznej dziewczynki z Końskich, która się zachłysnęła. Aspirant instruował przez telefon mamę i babcię, opiekujące się niemowlęciem.
D. Duda: Spotykamy się w Komendzie Powiatowej Policji
w Końskich z panem, by porozmawiać o wydarzeniach
sprzed kilku miesięcy. Udało się podczas dyżuru pomóc
babci oraz mamie dziewczynki, tracącej oddech, prawdopodobnie przy zachłyśnięciu. Pamięta pan tę noc?
A. Karczewski - Tak, dochodziła północ, odebrałem zgłoszenie
telefoniczne na numer 997. Zadzwoniła spanikowana kobieta.
Najpierw trzeba było dążyć do tego, żeby ona się uspokoiła
i pozyskać jakiekolwiek informacje. Usłyszałem tylko ,że „wnuczka się dusi, nie oddycha, i proszę mi pomóc”. Okazało się, że
jest to babcia, która wspólnie ze swoją córką, wychowuje miesięczną wnuczkę. Prawdopodobnie po karmieniu dziecko zostało położone spać, zachłysnęło się pokarmem, dziewczynka robiła
się sina, doszło także do zatrzymania oddychania. Wiadomo, my
też stresujemy się takimi zgłoszeniami, ale…
D. Duda- Zachował pan zimną krew.
A. Karczewski - Może nie tyle zimną krew, bo jednak nerwy są.
Jednak lata szkoleń i doświadczenie na dyżurce pomogły. Jak
najszybciej udzieliłem instruktażu, co mają zrobić kobiety, żeby
pozbyć się tego pokarmu z dróg oddechowych dziecka. W międzyczasie kolega, z którym pełniłem służbę pomagał mi. Ustaliliśmy adres zamieszkania rodziny i, nie przerywając akcji, czekaliśmy na przyjazd karetki pogotowia.
D. Duda – Czy w takich chwilach można uzyskać aż tyle informacji od osoby dzwoniącej?
A. Karczewski – Niestety nie, zazwyczaj ludzie w panice zapominają o najważniejszych rzeczach.
D. Duda – O miejscu pobytu…
A. Karczewski - Niejednokrotnie nie są sobie w stanie przypomnieć gdzie się znajduję, nie pamiętają adresu zamieszkania.
D. Duda – Proszę powiedzieć, w jakiej miejscowości mieszka ta rodzina?
A. Karczewski – Na szczęście w Końskich niedaleko bazy
pogotowia. Myślę, że miało to znaczenie tamtej nocy. Ale za-

A .Karczewski - Mam syna, trzynastoletniego, ale już nie pamiętam jak to było, gdy był niemowlęciem. Nigdy nie przezyłem
osobiście podobnego zdarzenia – na szczęście. Natomiast przechodzimy specjalne szkolenia i posiadamy również aplikację
ułatwiającą nam działanie. Dzięki temu możemy profesjonalnie
prowadzić akcję pomocy, instruować zestresowanego człowieka.
D. Duda – Czy wie pan jak zakończyła się ta sprawa?
A. Karczewski – Nie dawało mi to spokoju, czy wszystko było
dobrze. Zadzwoniłem więc na izbę przyjęć i uzyskałem informację od jednej z pielęgniarek, że dziecko całe i zdrowe wróciło do
domu. Po wstępnych badaniach nie wykryto jakichkolwiek niepokojących zmian, udało się…
D. Duda – Ani mama, ani babcia nie próbowały się z panem
skontaktować?
A. Karczewski – Nie, nie kontaktowały się. Jeśli wszystko jest
w porządku, to niech się dziecko zdrowo chowa …
D. Duda – Jak pan się wtedy czuł, gdy uświadomił sobie pan
jak wielka odpowiedzialność spoczywa na panu?
A. Karczewski – Obawy zawsze istnieją. Najtrudniejsze jest to,
że malutkie dziecko nie jest w stanie zakomunikować co mu dolega. Stąd dodatkowe emocje, czy wszystko jest w porządku.
D. Duda – Panie Arku, czy lubi pan swoją pracę?
A. Karczewski – Jasne, że lubię. Myślę, że jest to takie stanowisko, które pozwala się wykazać. Od 2013 roku jestem dyżurnym.
Pozwala mi to wykorzystać wiedzę zdobywaną przez lata.
D. Duda – Czy w swojej pracy miał pan do czynienia z sytuacjami dziwnymi, śmiesznymi?
A. Karczewski – Czasami zdarza się, że ludzie wybierają omyłkowo numer 997 i na przykład proszą o zapisanie do lekarza,
sądząc, że dodzwonili się do szpitala.
D. Duda – A czy uważa się Pan za bohatera?
A. Karczewski – Nie. Ja jestem zadowolony z tego, że udało
się komuś pomóc, tego wymaga moja praca. Przyjmując się do
policji, zdawałem sobie sprawę z tego, że takie sytuacje będą się
zdarzały. Jesteśmy głównie od tego, aby pomagać ludziom.
D. Duda – Dziękuję za rozmowę.
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POWIAT PRZYSUSKI

CZŁOWIEK ROKU 2017

W POWIECIE PRZYSUSKIM

W piątek, 16 lutego podczas gali ﬁnałowej poznaliśmy laureatów akcji Człowiek Roku 2017. Ma ona na celu prezentację
wyróżniających się osobowości oraz ich godnych powielenia
prac. Zwycięzców w każdej kategorii wybrali czytelnicy, zaś zdobywcę tytułu Kapituła konkursu. Człowiekiem Roku 2017 w powiecie przysuskim została Katarzyna Bochyńska-Wojdył, artystka - śpiewaczka operowa ze Skrzynna, doceniona za sukcesy
wokalne, piękny śpiew oraz zaznajamianie lokalnej społeczności
z kulturą wyższą, muzyką poważną.

Rozmowa ze starostą

MARIANEM NIEMIRSKIM

o powstaniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w powiecie przysuskim

JB: Witam serdecznie Panie Starosto
MN: Dzień dobry Panu, Witam wszystkich Czytelników Ziemi
Przysuskiej.
JB: Na początku naszej rozmowy chciałbym wrócić
do spotkania samorządowców regionu radomskiego
z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego, a więc
podpisania umów w ramach wojewódzkiego programu
wsparcia budowy dróg powiatowych. Z naszego regionu
umowy podpisało 7 samorządów powiatów zabrakło
podpisów ze strony powiatu przysuskiego. Dlaczego?
MN: Nie możemy się zgodzić z zapisami umowy, którą
zaproponował pan Marszałek. Jego propozycja jest taka, aby
50% kosztów kwaliﬁkowanych zapłacić samorządom po
1 stycznia 2019 r. Jak Państwo widzicie określenie „po 1 stycznia
2019 r.” jest bardzo nieprecyzyjne i tak naprawdę nie wiadomo
kiedy spodziewać się płatności, ponieważ datą spełniającą to
kryterium jest również 1 stycznia 2030 r. i tutaj mamy zastrzeżenia
do umowy i te zastrzeżenia zostały przez nas zgłoszone. Mamy
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również zastrzeżenia do takiego zapisu również w kontekście
zapisów umowy o ﬁnansach publicznych. Nie wiemy, czy pan
Marszałek ma w wieloletniej prognozie ﬁnansowej te środki
zabezpieczone, tym bardziej, że z informacji, które podano
zwiększono kwotę alokacji z 50 do 100 milionów złotych, a więc
wydawało by się, że po to zwiększono pulę środków, aby zapłacić.
A tutaj zwiększa się pulę i nie gwarantuje płatności. Nie bardzo to
rozumiemy, więc wysłaliśmy prośbę o przesunięcie terminu
podpisania umowy i odniesienie się do tych punktów, co do
których mamy wątpliwości.

JB: Czyli do momentu podpisania umowy z województwem
mazowieckim inwestycja planowana do realizacji za środki
od marszałka będzie wstrzymana?
MN: Ma być wyznaczony drugi termin podpisania tej umowy.
Jeżeli domówimy pod względem prawnym, tą umowę inwestycje
będą realizowane. W tej chwili powiat przysuski nie stać na
milionowe kredytowanie pana Marszałka. Ja też bym mógł
powiedzieć Panom Wójtom, że wybuduję im drogi, tylko zapłacę
w nieokreślonym czasie. Tylko ciekawe, kto by ze mną w ogóle
chciał tak rozmawiać? Takim dobrym może być każdy, natomiast
my musimy być precyzyjni – działać zgodnie z prawem i mieć
pieniądze przede wszystkim na to, żeby dzisiaj w 2018 r., bo
chyba każdy samorządowiec przyzna mi rację, że nie znajdę
takiego wykonawcy, żeby taką właśnie umowę, jak proponuje
Marszałek nam – podpisać ,że dziś niech Pan zrobi w tym roku,
a ja Panu zapłacę w nieokreślonym czasie.
JB: Dziękuję za wyjaśnienie. Panie starosto zmieńmy temat
rozmowy. We wtorek odbyło się spotkanie informacyjne
w sprawie budowy drogi ekspresowej S 12. Na razie trwają
prace planistyczne. Który z proponowanych przebiegów tej
trasy przez powiat przysuski jest najbardziej korzystny?
MN: Są trzy warianty przebiegu tej drogi. Trwają w tej chwili
konsultacje społeczne i dobrze, że takie konsultacje są
prowadzone, ludzie zgłaszają w czasie spotkań swoje zastrzeżenia.
Mam nadzieję, ze w ich wyniku zostanie dopracowany najmniej
konﬂiktowy wariant, taki jest przecież cel prowadzenia tych
spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. Z tego, co wygląda,
z tych trzech propozycji, żaden z proponowanych wariantów
nie jest idealny, czyli taki, który w tej chwili mógłby zostać
zaakceptowany przez mieszkańców. Są natomiast zgłaszane
wersje pośrednie polegające na między innymi połączeniu
dwóch proponowanych wariantów w jeden. Ja jestem optymistą
tej kwestii i jestem przekonany, że uda się wypracować taką
wersję przebiegu drogi, która będzie służyć przede wszystkim,
a nie burzyć, no bo w tej chwili już część mediów zaczyna straszyć
burzeniem budynków. Tu nie o to chodzi. Celem wspólnym jest
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osiągnięcie takiego porozumienia z urzędnikami Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dzięki któremu powstanie
taki wariant, który być może nie zadowoli wszystkich, ale będzie
wyważony i akceptowalny przez większość zainteresowanych
i będzie najlepiej służył bezpieczeństwu i rozwojowi naszej ziemi.
JB: Chciałbym wrócić do wizyty przedstawicieli Agencji
Rozwoju Przemysłu w Przysusze. Czego ta wizyta dotyczyła?
MN: Gościliśmy Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, pana
Chludzińskiego. Wizyta dotyczyła stricte tematów gospodarczych.
Chcemy wzmocnić i rozwinąć gospodarczo nasz powiat. Chcę
tylko Państwu powiedzieć, że pan Prezes Chludziński zapewnił
mnie, że za góra dwa trzy miesiące powiat przysuski zostanie
przekształcony w specjalną strefę ekonomiczną. Miałem również
okazję zaprezentować potencjał naszego powiatu. Prezes
wizytował działki inwestycyjne znajdujące się we władaniu
samorządu. Ponadto interesował się przebiegiem drogi S 12,
ponieważ do Agencji Rozwoju Przemysłu zwracają się zapytaniami
o lokalizację inwestycji poważni inwestorzy i mam nadzieję, że
Agencja będzie już wkrótce wskazywać powiat przysuski jako
bardzo dobrą lokalizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Jednym
z projektów, o których w tej chwili rozmawiamy jest lokalizacja
inwestycji polskiego, bardzo poważnego inwestora ze Słupska,
działającego w branży spożywczej, w przetwórstwie rybnym,
który jest zainteresowany budową przetwórni ryb słodkowodnych
z wykorzystaniem dużych ilości naszego lokalnego surowca –
papryki. Zakład może powstać na granicy naszego powiatu,
ale w tej chwili nie mogę powiedzieć więcej. Jest to jeden
z kilku projektów projektów inwestycyjnych, który może znacznie
przyspieszyć w niedługiej perspektywie.
JB: Panie Starosto, zasiada Pan w Zarządzie Stowarzyszenia
Związek Samorządów Polskich. Czego dotyczyły ostatnie
decyzje władz stowarzyszenia?
MN: Tematy, które były omawiane dotyczyły wsparcia Polski
lokalnej. Rozmawialiśmy o wodach polskich, drogach lokalnych
i to był temat, który budził najwięcej dyskusji. Jest duże
niezadowolenie i wiele pytań dotyczących programu rozwoju
dróg powiatowych i gminnych realizowanego przez wojewodów,
ponieważ warunki stawiane w programie wprowadzają w wielkie
koszty ponieważ narzucone standardy wykonawcze nie są nam
na drogach powiatowych konieczne. Naszym mieszkańcom
wystarczają drogi o równej, bezpiecznej nawierzchni, które mogą
bezpiecznie przenosić ruch lokalny. Poza tym odczuwamy stały
brak pieniędzy na realizację koniecznych inwestycji drogowych
właśnie w gminach i powiatach. Mamy nadzieję, że w tym
roku pojawią się konieczne środki w budżecie Ministerstwa
Infrastruktury. Jest w tym względzie duży optymizm, ja również
podjąłem się przygotować i przekazać Przewodniczącemu
Stowarzyszenia Samorządów Polskich opracowanie wskazujące,
jak w ramach obecnie obowiązujących przepisów zintensyﬁkować
prace w dziedzinie inwestycji w drogi lokalne.
JB: Jak przebiegają prace w nowym budynku Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego w Borkowicach? Ostatnio teren
budowy odwiedzili Radni Rady Powiatu w Przysusze.
MN: Tak i bardzo się z tego cieszę, ponieważ bardzo mi
zależało na realizacji tego projektu i chciałem, aby również
Państwo Radni mieli pełny wgląd w sytuację. Stąd też moja do
Państwa Radnych prośba, aby odwiedzili budynek na początku
i pod koniec prac. Wtedy najłatwiej ocenić skalę, trudność
i koszt projektu. Radni po wizycie byli po dużym, pozytywnym
wrażeniem prowadzonych działań. Harmonogram realizacji robót
nie jest na dzisiaj zagrożony. Koniec prac budowlanych nastąpi
w marcu. Przygotowujemy już przetarg na wyposażenie obiektu.
Miło mi poinformować, że złożyliśmy projekt na działanie 50+
i ten projekt został zakwaliﬁkowany, czyli ostatnie piętro to będzie
taki dzienny pobyt dla seniorów. Otrzymaliśmy doﬁnansowanie
na to działanie. Myślę, że jest właściwe działanie, ponieważ
dzięki niemu będziemy mogli objąć opieką seniorów, którzy nie
wymagają jeszcze hospitalizacji, a dzięki możliwości socjalizacji
i organizacji czasu będzie to miejsce godnego spędzania jesieni
życia przez naszych seniorów.
JB: Dziękuję za rozmowę.
MN: Dziękuję bardzo za spotkanie i pozdrawiam Czytelników
Ziemi Przysuskiej
Rozmawiał Jarosław Bednarski

STOWARZYSZENIE
AKTYWNI 50+

9 lutego o godzinie 15.00 w małej gastronomii „U Eli” odbyło
się uroczyste spotkanie integracyjne członków stowarzyszenia
i zaproszonych gości z okazji I rocznicy założenia Stowarzyszenia Aktywni 50+ W spotkaniu uczestniczyli goście: pan Krzysztof
Wochniak - Przewodniczący Rady Powiatu Przysuskiego, pan
Waldemar Cichawa-Członek Zarządu Powiatu Przysuskiego,
pani Ewa Żytniak -Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji , pani Magdalena Osuchowska- trenerka aerobicu na basenie, pan Jarosław Bednarski- redaktor Ziemi Przysuskiej i 64
członków Stowarzyszenia Aktywni 50+.

Prezes stowarzyszenia powitała gości i członków, przedstawiła prezentację multimedialną o działalności stowarzyszenia,
następnie była część artystyczna, czyli taniec zorba, w wykonaniu działaczek stowarzyszenia .
Po części artystycznej był obiad z deserem ( tort plus szampan), gdzie zebrani delektowali się pysznym tortem. Kwiaty wraz
z podziękowaniem i życzeniami dalszej pomyślnej działalności
społecznej stowarzyszenia przekazano na ręce Pani prezes
i Pani wiceprezes. Kilka słów o Stowarzyszeniu Aktywni50+
pomysł powstania stowarzyszenia podsunęły koleżanki, które
chciały schudnąć i poprawić swoją kondycję ﬁzyczną. Pierwsze
zebranie obyło się 19 stycznia 2017 roku w kawiarence internatu przy Zespole Szkół nr2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze.
Na zebranie przybyło 37 osób deklarujących chęć włączenia się
w działalność stowarzyszenia.
Wybrano władze stowarzyszenia, zatwierdzono Statut i opracowano plan działania. Zarząd Stowarzyszenia stanowią: Wiesława Suder, Renata Starnawska, Alina Drabik. Anna Sosińska,
Iwona Dudzisz. Komisja Rewizyjna w składzie: Maria Zasowska, Ryszard Smaga i Jadwiga Kaczmarek. Głównymi celami
stowarzyszenia jest: - aktywizacja społeczna mieszkańców 50+
powiatu przysuskiego, - promowanie zdrowego trybu życia oraz
wspieranie działań w zakresie kultury ﬁzycznej, sportu i turystyki
i rekreacji... W ciągu roku działalności Stowarzyszenia Aktywni
50+ odbyło się 31 spotkań w sali ﬁtness (gimnastyka + aerobik)
w Powiatowej Hali Sportowej, zajęcia prowadziły członkinie w ramach wolontariatu i 16 spotkań aerobiku na basenie.
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Członkowie stowarzyszenia wyjechali dwa razy do kina do
Drzewicy, raz do teatru do Radomia i na dwie wycieczki: jednodniową do Jaskini Raj, Chęciny, Św. Krzyż i czterodniową do
Płocka, Włocławka, Torunia i Ciechocinka. Zorganizowane zostały: spotkanie z leśniczym z Nadleśnictwa Przysucha połączone z ogniskiem na skałkach, zabawa karnawałowa w Starej Kuźni, majówka w Domu Starości Forsycje, andrzejki w restauracji
Oskar, kurs komputerowy. Dnia 18 lutego 2018r. odbyła się wycieczka do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego,
w programie był też spacer po Powązkach i zwiedzanie Świątyni
Opatrzności Bożej, na wycieczce tej było 41 członków stowarzyszenia.

LIGA po raz 11
17 lutego 2018r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 2 im.
L. Skowyry w Przysusze zakończyły się rozgrywki Amatorskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej o Mistrzostwo Powiatu Przysuskiego
oraz Puchar Starosty Przysuskiego. Organizatorem rozgrywek
po raz kolejny było Starostwo Powiatowe w Przysusze na czele
ze Starostą Marianem Niemirskim.

W tegorocznej XI edycji do rozgrywek przystąpiło 31drużyn
(475 zawodników), które zostały podzielone na 2 ligi. Każda
z uczestniczących drużyn w I lidze rozegrała 15 spotkań w II
Lidze 14, a przed kibicami czekało nie lada wyzwanie obejrzenia 450 spotkań ligowych i 31 meczy Pucharowych, w których
strzelono w I Lidze 642 bramki, w II Lidze 469 bramek, a w meczach pucharowych 155 bramek. Sędziowie w całych rozgrywkach 66 razy napominali zawodników (żółta kartka), i aż tylko
15 zawodników zostało wykluczonych z gry (czerwona kartka).
Rozgrywki prowadzone prze Starostwo Powiatowe w Przysusze
są niewątpliwie jedną z największych imprez piłkarskich dla drużyn występujących na co dzień w drużynach ligowych jak i też
dla amatorów.
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Członkowie Stowarzyszenia Aktywni 50+ pragną podziękować
panu Marianowi Niemirskiemu - Staroście Powiatu Przysuskiego i Zarządowi Powiatu za darmowe użyczenie raz w tygodniu
sali ﬁtness w Powiatowej Hali Sportowej, pragną podziękować
też pani Małgorzacie Bednarskiej - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze za darmowe udostępnienie
kawiarenki internatu i sali teorii sportu na spotkania stowarzyszenia. Dziękują również pani Ewie Żytniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji za zorganizowanie aerobicu
na basenie, który się cieszy dużym zainteresowaniem członków
stowarzyszenia.
Wiesława Suder
Tytuł Mistrza Powiatu Przysuskiego w sezonie 2017/2018
wywalczyła drużyna OLDBOYS PRD GIELNIÓW i tym samym
obroniła tytuł z poprzedniego roku. Vice Mistrzem została drużyna EXPRES PRZYSUCHA, brązowe medale zdobyli TAWERNA
PAPISY I SPÓŁA. Najlepszym zawodnikiem został Kacper Michurski (OLDBOYS PRD GIELNIÓW), bramkarzem Mateusz
Wiatkowski (TAWERNA PAPISY I SPÓŁA). Ryszard Zych (OLDBOYS PRD GIELNIÓW) oraz Tomasz Pakosz (KOKS DĄBROWA) otrzymali tytuł SENIOR Z WERWĄ, a drużyna ULTRAS
PRZYSUCHA została uhonorowana nagrodą FAIR PLAY.

Mistrzem Powiatu Przysuskiego II Ligii została drużyna
MŁODZIK TEAM, II miejsce wywalczyli zawodnicy ZAPLECZA
EXTRAKLASY, III miejsce drużyna ZORZY, która w bezpośrednim pojedynku wygrała z drużyną DRĄŻNA.
Najlepszym zawodnikiem został Paweł Lipiński (MŁODZIK
TEAM), najlepszym bramkarzem Dominik Wieteska (DRĄŻNO).
Punktem kulminacyjnym podsumowania rozgrywek był Finał
Pucharu Starosty, w ﬁnałowym pojedynku spotkały się drużyny
OLDBOYS PRD GIELNIÓW i EXPRES PRZYSUCHA, po za-
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ciętym i stojącym na wysokim poziomie spotkaniu zwyciężyła
drużyna EXPRES PRZYSUCHA (2:0), ZDOBYWCA PUCHARU
STAROSTY PRZYSUSKIEGO W SEZONIE 2017/2018.

SREBRNA DRUŻYNA

W czwartek (15 lutego br.) w hali sportowej MOSiR w Gostyninie został rozegrany ﬁnał turnieju piłki siatkowej o Puchar Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej. Była to już 16. edycja tego turnieju. W zawodach wzięło udział 8 zespołów. Wysoki poziom zaprezentowali strażacy
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, którzy w turnieju zajęli 2 miejsce.
Artur Kucharski

Wielkie gratulacje dla drużyny RBW TRÓJMIASTO (drużyna
II ligowa), która dotarła aż do półﬁnału rozgrywek pucharowych
nieznacznie przegrywając (3:4) z późniejszymi zdobywcami Pucharu. W drugiej parze półﬁnałowej OLDBOYS PRD GIELNIÓW
pokonał (3:1) drużynę KACOVIA KŁUDNO.

POWIAT SZYDŁOWIECKI

„BECZKOLANDIA 2018”
Trzydniowa parada zabytkowych aut na trasie Chlewiska-Orońsko-Szydłowiec-Chlewiska, połączona ze zwiedzaniem walorów turystycznych powiatu szydłowieckiego: Pałacu Józefa Brandta na terenie Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku, szydłowieckiego zamku wraz z Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych, parkowanie na Rynku Wielkim wokół
późnorenesansowego Ratusza oraz odwiedziny Muzeum Techniki w Chlewiskach – to tylko niektóre z atrakcji zaplanowanych
na 15-17 czerwca 2018 r.
Do uczestnictwa w III Ogólnopolskim Zlocie popularnych „beczek” zaprasza Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Impreza jest objęta Honorowym Patronatem Starosty Szydłowieckiego. Szczegóły dostępne są na forum beczkolandia.
com.pl oraz stronie orońsko.org

Organizatorzy, uczestnicy Ligi i Turnieju pragną podziękować
wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie. Podziękowania należą się w szczególności panu staroście Marianowi
Niemirskiemu, vice staroście Tomaszowi Matlakiewiczowi, dzięki
ich aktywności i pomocy mogliśmy po raz kolejny 11 przeprowadzić rozgrywki.
Sebastian Młodawski
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„TO NASZE ŻYCIE…
Wspomnienia mieszkańców
Szydłowca i okolic”

Drugi tom książki zawiera 39 wspomnień mieszkańców
Szydłowca i okolic. Opracowania i korekty dokonały Irena
Przybyłowska–Hanusz
oraz
Małgorzata
Piwowarczyk.
Projekt okładki: Barbara Pataj. Projekt graﬁczny i skład: Piotr
Michnicki. Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Szydłowca oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. Tytuł:
„To nasze życie… WSPOMNINIA MIESZKAŃCÓW SZYDŁOWCA
I OKOLIC”. Książka posiada 280 stron i jest udokumentowana
licznymi zdjęciami ze zbiorów prywatnych autorów wspomnień.

Irena Przybyłowska–Hanusz podczas spotkania
promującego II tom ksiązki, 7 kwietnia 2018 r.
Wyraz historia pochodzi z języka greckiego, jego znaczenie
to opowieść o dawnych wydarzeniach, o dawnych czasach. Historia, jako nauka, opiera się na suchym opisie faktów, ale nie
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mówi o uczuciach, podaje daty, analizuje przyczyny i skutki wydarzeń ważnych dla całych społeczeństw, dla narodów. Jeśli pojawiają się na jej kartach losy jednostek, to są to dzieje władców,
przywódców, bohaterów, ludzi wybitnych, A przecież społeczeństwa składają się również z jednostek, o których nic nie wiemy,
a które te wydarzenia tworzą. Uczestnicy tego samego zdarzenia zwykli, przeciętni ludzie pełnią w nim różne role i doznają
różnych uczuć.
Aby dobrze poznać naszą przeszłość nie należy więc ograniczać się tylko do studiowania dzieł historycznych, ale czytać
również wspomnienia, dzienniki, pamiętniki, bo jak pisał Paulo
Coelho „Historia jednego człowieka jest historią całej ludzkości”.
Wychodząc z tego założenia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca wspólnie z Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek zwróciło się do mieszkańców Szydłowca i okolic z prośbą
o przekazanie posiadanych przez nich wspomnień, dzienników,
pamiętników. Autorzy przynieśli własne wspomnienia, a także
pamiętniki swoich krewnych, znajomych. Sięgnęliśmy do kronik
szkolnych, ksiąg paraﬁalnych oraz dawnych wydawnictw książkowych i prasowych. Przedstawiliśmy również sylwetki ludzi zasłużonych dla naszego regionu, których wspomnień nie mamy,
pisząc na przykład o Annie Sapieżynie, wybitnym dendrologu,
patriocie i działaczu społecznym W. Kozłowskim czy o działających na tym terenie dowódcach partyzanckich.
Dzięki otrzymanym materiałom powstały dwa tomy noszące
wspólny tytuł „To nasze życie… Wspomnienia mieszkańców Szydłowca i okolic”. Tom I ukazał się w 2015, II w 2018 roku. Udało
nam się odtworzyć losy ludzi na tle wydarzeń historycznych sięgające XIX wieku . W tomie I proboszcz ksiądz Michał Bartyzel
pisze w kronice paraﬁalnej o staraniach dotyczących budowy
kościoła w Wysokiej sięgających 1815 roku. O tradycjach niepodległościowych w swoich rodzinach piszą, na podstawie relacji
dziadków i zachowanych dokumentów oraz fotograﬁi, Jakub Michalski i Anna Witowska. I wojna światowa i wojna polsko–bolszewicka widziane oczami dziecka, jakim była wówczas autorka,
to temat wspomnień wieloletniej szydłowieckiej nauczycielki Marii Kornatowskiej. Szeroko udokumentowane zostały lata II wojny światowej. Bitwę pod Ciechostowicami opisują jej uczestnicy:
Stanisław Czupryn, Stanisław Gołąbek, Witold Hanusz. Józef
Mostowski, Eugeniusz Siwiec, Stefan Żywczyk. Autorem „Jednej
z bitew” jest jej uczestnik Stanisław Supłatowicz Sat Okh. Na temat działalności konspiracyjnej piszą Tadeusz Barszcz „Piorun”
w „Podziemie zbrojne w Szydłowcu 1939 - 1945” oraz Oktawia
Podlewska i Antoni Wlazło w „Czasy przełomu, codzienność lat
1944 - 1945 na Ziemi Szydłowieckiej”. Marian Pietras „Lis” wspomina działalność konspiracyjną w Chlewiskach we wspomnieniu
„Barbara to nie tylko imię dziewczyny”. Wiele wspomnień dokumentuje przeżycia okupacyjne nie tylko członków ruchu oporu,
ale również bezbronnej ludności cywilnej w tym kobiet i dzieci.
W obydwu tomach mamy wiele informacji o szkolnictwie: w Szydłowcu, w Chlewiskach od początku istnienia szkoły poprzez
wiek XX, w Stefankowie i okolicznych wsiach od początku ich istnienia aż do wybuchu I wojny światowej. Piszą o tym nauczyciele
i byli uczniowie (M. Biegaj i Januariusz Jankowski). Nauczyciele
są również autorami wspomnień o tajnym nauczaniu. W II tomie
kopalnią wiedzy o Szydłowcu w okresie poprzedzającym wybuch
II wojny światowej i podczas wojny jest Januariusz Jankowski,
który wspomina niemal każdy dom, każdą ulicę, życie codzienne mieszkańców Szydłowca, obchody świąt, stosunki między
ludnością polską i żydowską. Wiele osób opowiada o swoich
rodzinach, które od pokoleń mieszkają w Szydłowcu lub osiedliły się w naszym mieście na skutek działań wojennych, jak np.
wysiedleni z Obornik koło Poznania, rodzina Wismontów z Lidy,
Piotr Kosiński z Warszawy czy Józef Grabowiecki z Zaleszczyk
lub skierowani nakazem pracy na przykład Tadeusz i Krystyna
Grochowalscy albo ci, którzy traﬁli tu w poszukiwaniu pracy.
Autorzy wspomnień reprezentują różne grupy wiekowe,
najmłodsi mają po kilkanaście lat, najstarsi powyżej dziewięćdziesięciu. Są wśród nich ludzie z wykształceniem podstawowym,
średnim i wyższym; pracownicy ﬁzyczni, nauczycie, inżynierowie, księża, lekarze, wojskowi, urzędnicy, uczniowie. Stworzone
przez nich wspomnienia, załączone zdjęcia mają wartość dokumentu. Podobnie, jak ułożona z kolorowych kamyczków i szkiełek mozaika tworzą obraz, obraz Ziemi Szydłowieckiej.
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POWIAT KONECKI

PUBLIKACJA Z CYKLU
GOWARCZÓW I OKOLICE

KORYTKÓW

Korytków to miejscowość, która posiada bogatą historię i niezwykłych mieszkańców. Kiedyś był to duży majątek ziemski, osada przemysłowa, a dziś wioska usytuowana przy trasie Końskie
– Warszawa ok. 2 km na północ od miejscowości Gowarczów/
współrzędne - 51 17’ 51”N i 20 26’ 20” E
Wioska położona jest na Wzgórzach Opoczyńskich ok. 250
m n.p.m. na dnie rynny polodowcowej - nad rzeczką o wdzięcznej nazwie Kraśna. Nazwa Korytków pochodzi najprawdopodobniej od jednego z pierwszych mieszkańców o przezwisku Korytko. Inna wersja etymologii nazwy sugeruje, że miejscowość
zawdzięcza nazwę swemu usytuowaniu, bowiem rynna polodowcowa, w której jest położona wieś, przypomina kształtem koryto.
Pierwsza wzmianka o istnieniu osady pochodzi z 1389 r. tj.
z okresu, w którym w pobliskiej okolicy krzyżowały się ważne
w tamtym okresie szlaki handlowe. W tym przypadku dotyczy to
traktu łączącego Wielkopolskę z Rusią Kijowską. Szlak ten przebiegał z Piotrkowa przez Sulejów, Żarnów i Białaczów w kierunku Gielniowa i dalej na wschód. Ciekawostką może być, że na
szlaku tym w Petrykozach oddalonych od Korytkowa o ok. 5 km
na rzece Drzewiczce istniała „komora celna” chroniona przez warowny gród otoczony fosą .
Kolejna wzmianka o osadzie Korytków pochodzi z 1521 r.
o jej przynależności do paraﬁi Gowarczów.
Wioska przez długi okres czasu nie wyróżniała się niczym
szczególnym z wyjątkiem faktu, że zlokalizowany tam był majątek
ziemski. W wieku XV majątek w Korytkowie należał do Klemensa
Ratoszki herbu Szeliga /Długosz t I str. 339/ kolejno zaś stał się
własnością rodziny hrabiego Dembińskiego z Przysuchy. Dobra
te składały się z 2-ch folwarków tj. folwarku Korytków i folwarku
Bernów wraz z przynależnymi wioskami: Korytków, Kupimierz,
Kamienna Wola, Kurzacze, Bernów, Budki, Staropole /Stare
Pole/, Eugeniów oraz osady Kotﬁn. Rozległość dóbr Korytkowskich wynosiła 2790 mórg /1morga=56arów/, co powodowało, że
był to jeden z większych majątków posiadanych przez rodzinę
hrabiego Dembińskiego.
Folwark Korytków obejmował następujący areał:
grunty orne i ogrody
- 832 mórg
łąki
- 262 mórg
pastwiska
- 16 mórg
nieużytki
- 65 mórg
lasy
- 1313 mórg
Folwark Bernów - obejmował areał - 302 morgi
Korytków w znaczeniu „wieś” - składał się z 19 osad i obejmował
51 mórg gruntów ornych.
Jak wynika z powyższego zestawienia, podstawowym bogactwem majątku był las oraz zlokalizowane na jego obrzeżach
złoża rudy żelaza /limonit ,syderyt/
Właściciele, wykorzystując koniunkturę gospodarczą, dogodną lokalizację oraz bogactwa w postaci pokładów rudy żelaza
i lasów sosnowych na przełomie XVII/XVIII wieku postawili na
działalność przemysłową. W latach 1775-1777 w Korytkowie wybudowano wielki piec do wytopu surówki o nowoczesnej jak na
owe czasy konstrukcji oraz cztery zakłady metalurgiczne zwane
fryszerkami lub świeżarkami. W zakładach tych uzyskaną z wielkiego pieca surówkę poddawano procesowi odwęglania w temperaturze ok. 1300 stopni celem uzyskania żelaza kowalnego.
Korytków posiadał najbardziej dogodne do tego celu warunki, usytuowany był nad rzeką i posiadał możliwości terenowe pozwalające na budowę dużych zbiorników wodnych,
niezbędnych do gromadzenia wody, która następnie zasilała
urządzenia techniczne wielkiego pieca i fryszerek. Największy zbiornik wody pod nazwą „okólnik” usytuowany był na
dzisiejszych łąkach między wsią Kupimierz i wsią Korytków,
a zasilany był wodą z rzeczki Kraśna i wodą z licznych źródeł głębinowych. Drugi - mniejszy zbiornik, zlokalizowany był
w pobliżu wielkiego pieca na dzisiejszych łąkach po prawej stronie rzeczki dziś „za mostem”.

O wielkości i nowoczesności kompleksu przemysłowego
KORYTKÓW mogą świadczyć raporty szpiegów gospodarczych
króla pruskiego o nazwiskach Fryderyk REDEN i Ludwik STEIN,
których zadaniem było między innymi przedstawienie aktualnej
sytuacji gospodarczej naszego regionu.
Według tych raportów w 1781 r. produkcja trwała 52 tygodnie,
tygodniowo zaś produkowano 95 centnarów surówki (1 centnar
warszawski = 64,8 kg)
Jak z tego wynika wyprodukowano ogółem 4940 centnarów
tj. ok. 320 ton surówki.
Pozyskiwane z wielkiego pieca żelazo oraz wyroby żelazne wyprodukowane w zakładach towarzyszących /fryszerkach/ dostarczano transportem konnym do składów żelaznych w Warszawie. Część wytworzonej stali wykorzystywano
w lokalnych manufakturach przemysłowych między innymi do
produkcji szabel i gwoździ. Do obsługi licznych urządzeń technicznych, związanych z funkcjonowaniem kompleksu przemysłowego, potrzebna była liczna wykwaliﬁkowana kadra zawodowa,
którą pozyskiwano z innych bardziej uprzemysłowionych stron
kraju np. ze Śląska, jak również z innych krajów np. Niemcy, Belgia, Holandia. W każdym zakładzie zatrudniani byli ekonomowie,
pisarze fabryczni, hutmani, gichciarze, fryszerzy, kositarze, kowale.
W roku 1810 „pisarzem Wielkiego Pieca Państwa Przysuskiego w Korytkowie był Paweł Zarzycki lat 55” /oryginalna pisownia/
Sprowadzani do majątku fachowcy osiedlili się w północnej
części na granicy wsi Korytków i Bernów i potocznie nazywani
byli kolonistami, a ta część wioski, w której zamieszkiwali, określana była mianem Kolonia – Korytków. Przedstawicielem rodzin
kolonistów sprowadzonych do Korytkowa jest znany dziś mieszkańcom wioski Wacław Bekier – syn budowniczego kościoła
w Gowarczowie, żołnierz Armii Andersa, znamienity człowiek.
Oprócz dzielnicy o nazwie kolonia funkcjonowały również
inne dzielnice np. Za Świadkiem, Smuzyki, Koło Pałacu oraz Lesiakówka tj. gajówka za wsią Kurzacze. Ciekawostką może być
pochodzenie nazwy SMUZYKI. Jak wspominają mieszkańcy,
w tym czasie w Korytkowie funkcjonowała karczma z muzyką
i wyszynkiem. Karczma ta zlokalizowana była poza wioską od
strony północnej w pobliżu wsi Bernów. Nazwa dzielnicy SMUZYKI wywodzi się od dawnego określenia słowa muzyka, która to
wcześniej w miejscowej gwarze określana była jako „smuzyka”.
Lokalne prawo dawnych właścicieli majątków ziemskich stanowiło, że mieszkańcy wiosek należących do majątku i pracownicy zatrudniani przez właściciela, mogą spożywać alkohol tylko
w karczmie należącej do niego, nieprzestrzeganie tego nakazu
groziło surową karą.
Dzielnica „Koło Pałacu„ to ta część miejscowości, w której
usytuowany był „stary pałac„ tj. w Gajówce. W budynku tym
w latach 1920 – 1945 mieściła się 6-cio klasowa Szkoła Powszechna, a następnie w latach 1945 – 1950 leśniczówka
Nadleśnictwa Przysucha. Budynek strawił pożar w roku 1950.
*Majątek KORYTKÓW zapisał swą kartę również w historii
powstania styczniowego. W roku 1863 Józef Łakoński, dzierżawca majątku w Smogorzowie, sformował na dworze oddział
powstańczy z młodzieży wywodzącej się z okolicznych miejscowości, takich jak Końskie, Opoczno, Drzewica, Gowarczów
w liczbie około 600 osób. Oddział stacjonował w Korytkowie.
W ramach działań powstańczych w nocy z 29 na 30 stycznia 1863 r.
otoczył kordonem posterunków pobliskie miasteczko Gowarczów
i zarekwirował z kasy miejskiej na cele organizacyjne 1200 rb.
Podobną akcję oddział przeprowadził również w 6.02.1863 r.
w Radoszycach z tym, że tam udało im się pozyskać tylko kwotę 900 rubli. Oddział powstańczy Łakońskiego w działaniach
zbrojnych powstania styczniowego niestety nie odnotował chlubnej działalności, ponieważ już na samym początku stacjonując
w Końskich rozwiązał się na wieść o rzekomej klęsce Langiewicza i zbliżających się do miasta oddziałach wojsk carskich.
Okres wielkiej prosperity majątku Korytków zakończył się
umownie przyjmując wraz z wygaszeniem wielkiego pieca
w 1883r. Oprócz widocznych błędów w zarządzaniu majątkiem
należy wymienić również inne okoliczności towarzyszące, które
wpływały na utratę potęgi przemysłowej Korytkowa. I tak, jedną z przyczyn było zmniejszenie zapotrzebowania na wytapianą
tam dość niskiej jakości stal i wytwarzane wyroby przemysłowe.
Kolejną uruchomienie w roku 1885 linii kolejowej Skarżysko –
Koluszki, co miało duży wpływ na zmniejszenie kosztów transportu i czas dostawy. Odbiorcy w Warszawie mieli możliwości
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pozyskiwania wyrobów przemysłowych z dalszych odległości
i często lepszych jakościowo. Następną przyczyną było wykorzystywanie do produkcji stali bardziej szlachetnych rud żelaza oraz
koksu węglowego zazwyczaj z importu, w zamian za dotychczas
stosowany węgiel drzewny.
Konsekwencją w/w okoliczności był upadek gospodarczy
majątku, a pożyczki bankowe pod zastaw spowodowały, że
w konsekwencji nastąpiła zmiana właścicieli. Postępowanie bankowe wymuszało podział majątku na mniejsze części w tym przypadku na folwark Korytków i folwark Bernów. Folwark Korytków
traﬁł pośrednio do rodziny przemysłowca z Warszawy. Ten właściciel o nazwisku Celiński na przełomie XX wieku wybudował
nową siedzibę rodu „pałac” wraz budynkami gospodarczymi
i przemysłowymi. Pałac miał ciekawe usytuowanie: rzeka i stawy
rybne od strony południowej, od strony zachodniej trasa do Warszawy. Na terenach przyległych do budynku pałacu urządzono:
kompleks stawów rybnych, sad owocowy i park z kortem tenisowym.
Ponadto w ramach gospodarstwa rolno-przemysłowego wybudowano gorzelnię i wytwórnię wódki oraz elektrownię wodną.
Było to przedsięwzięcie dochodowe i gospodarczo uzasadnione,
ponieważ pozwalało na zagospodarowywanie nadwyżek zboża
z własnego gospodarstwa oraz z majątków ościennych tj. Bernowa i Skrzyszowa.
Wytwórnia wódki posiadała w Warszawie i Łodzi sklepy ﬁrmowe, gdzie sprzedawano wódkę pod nazwą KORYTKÓWKA

To gospodarstwo rolne było jak na tamte czasy bardzo nowoczesne. Najstarszy syn właściciela studiował rolnictwo w Holandii i dlatego wdrażał w gospodarstwie rodziców wiele nowinek,
między innymi paszę dla krów przygotowywaną w formie kiszonek w specjalnych silosach betonowych.
Działalność rolniczo - przemysłową nowego majątku Korytków przerwały działania II wojny światowej. W marcu 1940r.
właściciel Stanisław Celiński wraz z najstarszym synem Józefem
zostali zatrzymani przez hitlerowców i przewiezieni do Radomia
za pomoc udzielaną partyzantom. Tam w dzielnicy Firlej zostali
rozstrzelani. W wyniku pożaru spowodowanego przez pocisk armatni, zniszczeniu uległy budynki gorzelni. Działo się to podczas
jednej z największych bitew II wojny światowej, jaka stoczona
była w naszej okolicy - „Bitwy pod Ruskim Brodem”. Uciekające
z okrążenia w kierunku Opoczna przez Korytków oddziały niemieckie były intensywnie ostrzeliwane prze artylerię wojsk Armii
Czerwonej, a przypadkowy pocisk spowodował pożar.
Były to już ostatnie dni okupacji niemieckiej Korytkowa i okolic. Naocznym świadkiem wyzwolenia miejscowości był przebywający w majątku po powstaniu warszawskim znany publicysta
Jeremi PRZYBORA. W swojej książce „Przymknięte oko opaczności” dokładnie opisuje dlaczego znalazł się w Korytkowie i dlaczego zamieszkał wraz z rodziną w budynku oﬁcyny dworskiej.
Dokładny opis działań wojennych związanych z ofensywą wyzwoleńczą w nocy z 16/17 stycznia 1945 r. zawarł w książce na
str. 162-163. To bardzo ciekawa i szczegółowa relacja. Wycofujące się w kierunku Opoczna zmotoryzowane oddziały niemieckie
zostały zaatakowane w Korytkowie, część z nich została zniszczona, część salwowała się ucieczką.
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Po zakończeniu działań wojennych na mocy dekretu o reformie rolnej, majątek Korytków został rozparcelowany. Ziemia
uprawna i łąki zostały przydzielone w większości mieszkańcom
okolicznych wiosek. Rodzinie dziedzica Celińskiego pozostawiono pałac z parkiem, stawy rybne oraz około 15 ha ziemi uprawnej. Spadkobiercy zrezygnowali z użytkowania pozostawionych
im budynków mieszkalnych i „resztówki” ziemi uprawnej.
Opiekę nad pozostawionym majątkiem przejął Skarb Państwa. W budynku pałacu urządzono siedmioklasową szkołę podstawową. Przez krótki okres po 1945 r. na terenie majątku zlokalizowany był posterunek Milicji Obywatelskiej oraz biura Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Korytkowie. W latach ok.
1960 – 1970 w pomieszczeniach stodoły dworskiej Spółdzielnia
Rzemieślnicza „Wiklina” uruchomiła produkcję popularnych wtedy i teraz koszyków wiklinowych oraz innych wyrobów z wikliny.
Pracę w tej Spółdzielni w systemie dniówkowym oraz chałupnictwie znalazło wiele osób, przeważnie kobiet.
W roku 1967 w budynku pałacu, w odrębnym pomieszczeniu,
wspólnie z GS Gowarczów urządzono dla młodzieży wiejskiej
Klub Rolnika. Ponadto mieszkańcy Korytkowa zorganizowali
drużynę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz drużynę LZS z sekcją
piłki siatkowej.
Po zmianach organizacyjnych w szkolnictwie podstawowym
i przeniesieniu szkoły podstawowej z Korytkowa do Gowarczowa budynek szkolny tj. dawny dworski pałac zmienił właściciela.
Nowy właściciel ﬁrma WIR z Łopuszna w odrestaurowanych pomieszczeniach szkoły urządziła restaurację z częścią hotelową

2005 rok – fotograﬁa zamieszczona w „Przewodniku po Ziemi
Koneckiej”

Fotograﬁa z 2018 roku
*Kartki z Ziemi Koneckiej A. Fajkosz
Styczeń 2018
Tadeusz Bobiński
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SESJA MUZEALNA

O TADEUSZU KOŚCIUSZCE

storię popiersia Kościuszki w parku. Prelekcji towarzyszył pokaz
zdjęć z okresu powstania pomnika i jego renowacji.

Muzeum Regionalne PTTK przy wsparciu Komisji Opieki nad
Zabytkami przy Oddziale PTTK w Końskich, która w bieżącym
roku obchodzi jubileusz 60-lecia działalności, zorganizowało sesję muzealną zatytułowaną „Tadeusz Kościuszko. W dwusetną
rocznicę śmierci bohatera dwojga narodów”.

Wydarzenie było podsumowaniem ustanowionego przez
Sejm RP „Roku Tadeusza Kościuszki”. Sesja zapoczątkowała
też w koneckim PTTK obchody 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Wśród ponad 40 uczestników spotkania znaleźli się m.in.:
zastępca burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Jasiński, prezes Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku
Numizmatycznego w Kielcach Krzysztof Lorek, prezes Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Filatelistów w Kielcach
Włodzimierz Seliga, prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Andrzej Kosma, prezes Fundacji Pamięć
i Niepodległość Jan Nowak, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Końskich Jolanta Rydzewska oraz mieszkańcy miasta zainteresowani historią i postacią Tadeusza Kościuszki.
Część zasadniczą obrad w Miejsko -Gminnym Domu Kultury poprzedziły spotkania przy pomnikach Tadeusza Kościuszki
w rynku oraz parku miejskim, gdzie po krótkiej informacji historycznej przedstawionej przez prezesa koneckiego PTTK,
w hołdzie naszemu bohaterowi narodowemu złożone zostały
symboliczne róże.
Same obrady rozpoczęły się nietypowo. Na uczestników czekała niespodzianka. Otrzymali do rozwiązania test składający się
z 38 pytań dotyczących Tadeusza Kościuszki, jego życia prywatnego i dokonań. Zachęcając do wspólnej zabawy prowadzący
spotkanie podkreślał, iż test ma znaczenie edukacyjne i pozwoli
na dokonanie samooceny wiedzy przed i po zakończeniu sesji.
Był pozbawiony znamion stresu szkolnego.
Można było korzystać z podpowiedzi, poruszać się swobodnie po sali w poszukiwaniu właściwych odpowiedzi. Propozycja
traktowana z początku z rezerwą, została po kilku minutach bardzo życzliwie przyjęta przez zebranych. Po podliczeniu punktów
okazało się, że największą wiedzę o Kościuszce posiadają Marzenna i Stanisław Cisakowie z Kielc, mylący się tylko w czterech
przypadkach. Na trzecim miejscu znalazł się wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński, który jako jeden z nielicznych odpowiadał na pytania konkursowe samodzielnie. Kolejne miejsca zajęli:
Bogdan Faworski, Tadeusz Nowakowski, Włodzimierz Seliga,
Marian Klusek, Mirosław Gryglicki, Teresa Wołodkiewicz, i Włodzimierz Wojciechowski.
Po emocjach konkursowych odbyła się projekcja ﬁlmu dokumentalnego pod tytułem „Jego imię Polska. Tadeusz Kościuszko”
w reżyserii Lucyny Smolińskiej i Mieczysława Sroki. Film zrealizowany przez Telewizję Polską w doskonały sposób ukazał postać Kościuszki na tle epoki w jakiej żył i działał. Został obejrzany
w wielkim skupieniu, dając odpowiedź na większość zadanych
uprzednio pytań w teście.
W części dyskusyjnej członek Komisji Opieki nad Zabytkami Krzysztof Woźniak w ciekawy sposób mówił o mało znanych
związkach Końskich z Insurekcją 1794 roku oraz przedstawił hi-

Sesji towarzyszyła wystawa zatytułowana „Tadeusz Kościuszko w literaturze i kolekcjonerstwie”. Swoje zbiory prezentowali: Krzysztof Lorek i Włodzimierz Seliga z Kielc oraz Wojciech
Pasek. Książki związane z tematyką sesji udostępniła Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Końskie, a także członkowie KOnZ
Krzysztof Wiatr i Teresa Wołodkiewicz. Na okoliczność sesji muzeum wydało dwie pocztówki z widokami koneckich pomników
Kościuszki. Pocztówki można otrzymać nieodpłatnie w Biurze
PTTK w Końskich przy ul. Partyzantów 1, w zachodnim skrzydle
pałacu Małachowskich.

Na zakończenie spotkania laureatów konkursu wiedzy o Kościuszce wyróżniono pamiątkowymi dyplomami, wydawnictwami
Muzeum Regionalnego PTTK oraz przekazanymi przez UMiG
w Końskich i cenionymi przez konecczan kalendarzami ściennymi na 2018 rok. Podziękowania i upominki za wsparcie organizacji imprezy odebrali: Krzysztof Kowalski dla M-G DK w Końskich,
Krzysztof Wiatr oraz autorzy wystawy kolekcjonerskiej.
Wojciech Pasek
Muzeum Regionalne PTTK w Końskich.
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POWIAT PRZYSUSKI

JÓZEF NOWAKOWSKI
- przyjaciel Fryderyka Chopina

13 na tematy polskie Fryderyka Chopina. Pośredniczył w przekazywaniu drobnych upominków rodzinie Fryderyka zamieszkałej w Warszawie. W roku 1833 i w latach 1838-1847 koncertuje
z przerwami w Niemczech, Włoszech oraz Francji. W 1836 roku
razem z Chopinem odwiedza w Lipsku niemieckiego muzyka
doby romantyzmu- Roberta Schumana.
Józef Nowakowski był wszechstronnym kompozytorem,
stworzył 2 symfonie, 4 uwertury koncertowe, wariacje na fortepian i orkiestrę, koncert klarnetowy, concertino na puzony.
O talencie Nowakowskiego świadczy fakt, że Fryderyk Chopin wybrał jego II symfonię do programu drugiego publicznego występu
w Warszawie. Twórczość symfoniczną - dziś w większości zaginioną – wcześnie zarzucił gdyż w Królestwie Polskim brakowało
dobrych orkiestr. Przez całe życie pisał muzykę fortepianową:
użytkową – 100 utworów (polonezy, walce, mazury), salonową
- (mazurki i polonezy), artystyczno – koncertową (m.in. 12 etiud
wydanych w Lipsku dedykowanych Fryderykowi Chopinowi, balladę, impromptu, barkarolę).
Skomponował ponad 50 pieśni. Sięgał w nich do korzeni do muzyki, z którą wzrastał w dzieciństwie. Najbardziej znane
to: „Hymn do Bogurodzicy”, „Ave Maria”, „Wzniesienie myśli do
Boga”, „Tęsknota górala”. Stanisław Moniuszko uważał go za
jednego z istotnych romantycznych „pieśniarzy”.
W 1863 roku skomponował jedno z ostatnich swoich dzieł –
marsz żałobny „Wieniec cierniowy”, wyrażający cierpienie narodu w Powstaniu Styczniowym. „Wieniec cierniowy” to muzyczny
przykład romantycznej wizji Polski jako „Chrystusa Narodów”.

W roku jubileuszowym, w 100. rocznicę odzyskania niepodległości warto przedstawić sylwetki osób, które swoją
twórczością pozwalały Polakom przetrwać najcięższe lata
zaborów.
Na cmentarzu Powązkowskim jest wiele grobów cenionych
kompozytorów, pedagogów muzycznych XIX wieku. W trzech
z nich spoczywają: uczeń i dwaj przyjaciele Fryderyka Chopina.
Wśród tych artystów najbardziej oddany narodowi był Józef Nowakowski – największy pedagog fortepianu w Królestwie Polskim
czasów międzypowstaniowych, kompozytor, twórca muzyki fortepianowej, świetny, koncertujący pianista, bliski przyjaciel Chopina, syn naszej przysuskiej ziemi.
Urodził się 16 września 1800 roku w Koryciskach w gminie
Wieniawa. Jego wychowaniem zajął się ojciec chrzestny, muzyk
– przewodnik kapeli klasztoru Cystersów w Wąchocku. Młody Józef otrzymał solidne wykształcenie ogólne i muzyczne. Ukończył
szkołę wydziałową w Wąchocku prowadzoną przez Cystersów,
którą wyróżniał znaczący udział muzyki w kształceniu. Wystarczy
wspomnieć, że nasz krajan posiadł umiejętność gry na fortepianie, instrumentach dętych, rogu i puzonie, instrumentach smyczkowych. Miał też spory staż muzyczny: w latach 1813-1814 był
członkiem kapeli wąchockiej, przez kolejne 4 lata był jednym
z waltornistów kościoła farnego w Radomiu oraz kapeli katedralnej w Sandomierzu. Po tym okresie został nauczycielem fortepianu dzieci starosty J. Karczewskiego w Ciepielowie.
W 1821 roku pojawia się w Warszawie. Przychylnie przyjęty
przez samego Józefa Elsnera (nauczyciela Fryderyka Chopina)
zostaje jego uczniem w Konserwatorium Muzycznym. Nasz Józef studiuje kompozycję u Józefa Elsnera, mistrzostwo gry na
fortepianie doskonali pod kierunkiem Wilhelma Würﬂa. W tym
czasie poznaje Fryderyka Chopina, dla którego opracował transkrypcję utworów na orkiestrę. Zostają przyjaciółmi aż do śmierci
wielkiego kompozytora.
W Warszawie mieszkał przy ulicy Freta 251, później
przeprowadził się na ulicę Hożą 1667. W latach 1833 – 1838,
1841, 1846, 1847 jeździł do Paryża, gdzie spotykał się z Fryderykiem Chopinem. Z tych czasów zachowały się do dziś
świadectwa ich bliskiej znajomości w postaci: dwóch dedykacji
skreślonych w 1833 r. ręką Chopina dla Józefa Nowakowskiego
oraz listu pisanego do niego w Paryżu 10 lutego 1847 roku. Nasz
krajan był właścicielem rękopisu szkiców do Fantazji A-dur op.
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Józef Nowakowski zapamiętany został jako wybitny pedagog muzyczny. Przez 35 lat pracy w Warszawie uczył
w Instytucie Aleksandryjskim, a następnie w Instytucie Muzycznym (Konserwatorium). Tu został pierwszym pedagogiem wyższej klasy fortepianu. Miał najwięcej uczniów spośród wszystkich
profesjonalnych muzyków stolicy. Wystarczy wspomnieć, że
Jego uczniami byli m.in.: siostra Fryderyka Chopina - Izabella,
Kazimierz Wernik, Edward Łodwigowski.
Z przepisów opracowanych w Instytucie dowiadujemy się,
że „uczniowie mają wyznaczone do nauki: wtorek, czwartek
i sobotę, a uczennice poniedziałek, środę i piątek”. Dziewczęta
i panny przebywały w szkole pod stałą opieką „dozorczyń” i dam
klasowych, wybieranych przez uczennice spośród kandydatek
zaproponowanych przez dyrektora. „ Uczennice mają przychodzić do Instytutu w towarzystwie osoby starszej i godnej zaufania - podobnie wychodzić z Instytutu”. Dziewcząt było kilka razy
więcej niż chłopców, nawet dziesięciokrotnie. W programie nauczania fortepianu Józefa Nowakowskiego czytamy: „za porozumieniem się z p. Janothą podobnież nauczycielem fortepianu,
klasę moją dzielę na 3 oddziały, a mianowicie 1 oddział - usamodzielnienie rąk, 2 oddział - obznajmienie z ekspresjami gry solowej lub w towarzystwie czy to jednego instrumentu, czy orkiestry,
3 oddział - deklamacja solowa estetyczna z użyciem wszelkich
zasobów instrumentu oraz obznajmienie muzyki z autorów klasycznych. Studia do rozwinięcia powyższego planu dotąd znanych używać będę następujących: Cramera, Moschelesa, ...,
Clementiego, Hanselta i Chopina”.
Józef Nowakowski jest autorem bardzo popularnego w XIX
wieku podręcznika do nauki gry na fortepianie „Szkoła na fortepian wg metody Franza Hűntera” wydanego w 1847 r. Pisał dla
swoich studentów wiele utworów ćwiczeniowych, etiud i utworów
kameralnych. Utwory fortepianowe pisane pod wpływem twórczości Fryderyka Chopina, ale też utwory na instrumenty dęte,
wykonywane są przez młodych muzyków również obecnie. Szacuje się, że napisał ponad 300 prac muzycznych. Wiele z nich
zaginęło. W 2004 roku muzykolog Andrzej Wróbel odkrył w Staatsbibliothek w Berlinie fragmenty Kwintetu fortepianowego op.
17 z roku 1833. Ten 40 - minutowy wczesnoromantyczny utwór
przypomina kwintety Beethovena oraz Schuberta. Jest utworem
cenionym przez współczesnych, także zagranicznych wykonawców. Znajdziemy go w repertuarze m.in. Nelsona Goernera, należącego do grona wybitnych współczesnych pianistów, a także
kwintetu Vienna Piano Quintet.
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Nasz rodak należał do dwóch towarzystw muzycznych: Société Académique des Enfants dʹApollon w Paryżu oraz Towarzystwa Muzycznego we Lwowie.
Sparaliżowany pod koniec życia artysta, zmarł 27 sierpnia
1865 roku w Warszawie. Jego zapomniany grób znajduje się na
Cmentarzu Stare Powązki w kwaterze 11, rząd 5, miejsce 15,
w pobliżu cmentarnej kaplicy. Nagrobek to piaskowa płyta otoczona czterema zniszczonymi słupkami, również z piaskowca.
Brak prętów ogrodzeniowych. Płyta nagrobna częściowo porośnięta mchem, część inskrypcji jest nieczytelna, nazwisko zapisano jako Nowakoski. Płytę zdobi płaskorzeźba z lutnią i zwojem
papieru. Jerzy Waldorﬀ, któremu Powązki i Nasza Ojczyzna tak
wiele zawdzięcza nie pomógł, nie zdążył ..... Grób odwiedzany
jest sporadycznie.
Opracował na podstawie źródeł internetowych
Krzysztof Wochniak

OPIS BITWY POD OSSĄ
z 10 lipca 1863 roku

Na podstawie: J.P. Dekowski, Powstanie Styczniowe 1863
– 1864 w Tomaszowie Mazowieckim i sąsiednich powiatach.
Tomaszów mazowiecki 1938. Z dziejów powstania styczniowego w Piotrkowskiem. Praca zbiorowa. Piotrków Trybunalski
1991. Wspomnienia mieszkańców Ossy: Marianny Dziurzyńskiej
z d. Senderowicz i Franciszki Jakubczyk. Rękopis w posiadaniu
M. Kmieciaka.

tych i rannych. Do niewoli dostało się kilkunastu Rosjan w tym
dwaj oﬁcerowie. Z kolei do niewoli rosyjskiej dostał się dowódca kosynierów Pisanecki, który w ferworze walki zapędził się aż
w środek sił nieprzyjacielskich, gdzie ranny został wzięty do niewoli
i uprowadzony z pola walki. Zmarł z ran po kilkunastu godzinach.
Z powodu ciemności Żychlińskiemu trudno było ocenić ogrom
strat rosyjskich jak i własnych. Stąd zaniżone dane w pierwszych meldunkach. Nad ranem Żychliński opuścił Ossę powierzając dziedzicowi Jagminowi i pracownikom dworu pochowanie
zabitych i zajęcie się rannymi. Sam dotarł do Inowłodza gdzie
wzmocniony posiłkami udał się w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Pod Lubochnią zachęcony powodzeniem w bitwie
pod Ossą, wydał otwartą bitwę garnizonowi rosyjskiemu z Tomaszowa. Po początkowych sukcesach, na pole walki dotarły posiłki
rosyjskie z artylerią, której ogień przerzedził szyki powstańcze.
Pułk Żychlińskiego stracił ponad 110 zabitych i wycofał się w okoliczne lasy. Po tej bitwie Żychliński już nie stoczył żadnej większej
bitwy. Rosjanie zajęli Ossę dopiero po kilku dniach. Kazacy spalili dwór. Po upadku powstania skonﬁskowali majątek Jagmina
w Ossie, oraz nakazali miejscowej ludności rozbiórkę pozostałych zabudowań dworskich. Mieszkańcy nie dopuścili, mino
gróźb rosyjskich do rozebrania kaplicy podworskiej, która zachowała się do dzisiaj. Samego Jagmina skazano na zesłanie na
Syberię. Powstańcy polegli w bitwie, a także zmarli z odniesionych ran w liczbie około 70 osób, zostali pochowani w mogile
w Ossie. Groby powstańców rannych w bitwie i zmarłych z ran
znajdują się w Drzewicy, Królówce k. Stanisławowa, Bielinach
i okolicznych lasach.
Marian Kmieciak

POWIAT OPOCZYŃSKI

MUZEALNE CIEKAWOSTKI…
Początek roku okazał się bardzo pomyślny dla Muzeum Regionalnego w Opocznie. Dział Historii opoczyńskiego Muzeum
wzbogacił się o niezwykle cenny eksponat. Jest nim unikatowy
hełm strzelców spadochronowych III Rzeszy, który swój szlak bojowy podczas II wojny światowej zakończył właśnie w regionie
opoczyńskim. Obecnie jest to jeden z cenniejszych i najciekawszych eksponatów Muzeum Regionalnego w Opocznie. Już
wkrótce będzie można go oglądać na ekspozycji stałej. Warto
dodać, że podobnym eksponatem może pochwalić się niewiele
placówek muzealnych w Polsce.
W nocy z 9/10 lipca do dworu w Ossie dotarł zasadniczy
oddział powstańczy mjr Ludwika Żychlińskiego, gdzie rozłożył
obóz. Siły powstańcze składały się z 300 strzelców, w tym żuawów, 600 kosynierów dowodzonych przez Pisaneckiego i około
200 ludzi jeszcze nie uzbrojonych. Po wystawieniu posterunków
Żychliński ćwiczył żołnierzy i omawiał taktykę z nowymi oﬁcerami. Późnym popołudniem w lesie od strony Kamiennej Woli
i Odrzywołu pojawił się silny patrol kozacki. W ślad za nim w lesie
rozwijała się kolumna wojsk rosyjskich złożona z dwóch i pół roty
piechoty oraz sotni kozaków. Dowodził nimi mjr Szukalski. Atak
kozaków przejęli żuawi, a Żychliński miał czas na rozmieszczenie swoich sił. Po lewej stronie od zabudowań dworskich na łanach zbóż ukrył kosynierów. Po prawej stronie rozmieścił strzelców. Nakazał żuawom wycofanie się do zabudowań dworskich,
aby wyciągnąć z lasu siły rosyjskie. Gdy Rosjanie zaatakowali
pełnią swoich sił, uderzyli na nich z boków kosynierzy i strzelcy.
Zażarta walka trwała 2-3 godziny, gdy przed zmrokiem na pole
walki przybył pułk powstańczy Władysława Grabowskiego, złożony z trzech plutonów jazdy i półplutonu strzelców. Kontratak sił
powstańczych z prawej strony dowodzony przez Grabowskiego
i Brzostowskiego, a z lewej strony przez kosynierów Pisaneckiego złamał szyki rosyjskie. Rosjanie bezwładnie wycofali się
w stronę Odrzywołu i Nowego Miasta pozostawiając wielu zabiKWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”
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PRELEKCJA
O GENERALE „BOŃCZY”
W ramach opoczyńskich obchodów Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych 28 lutego 2018 r. odbyła się prelekcja dotycząca
generała Kazimierza Załęskiego „Bończy”. Prelekcję w Muzeum
Regionalnym w Opocznie wygłosił znany publicysta i autor wielu
publikacji tematycznych Paweł Reising. Licznie zebrani goście,
a przede wszystkim młodzież szkolna, mogła dowiedzieć się wielu interesujących i mało znanych historii i ciekawych anegdot
z życia i konspiracyjnej walki gen. „Bończy”. Wyświetlony został
również krótki ﬁlm z jego wspomnieniami z lat okupacji i pierwszych, trudnych lat powojennych. Chętni mogli zakupić bezpośrednio od autora najnowszą książkę „Opowieści generała „Bończy””.

Warto dodać, że od połowy lutego 2018 r. dotychczasowa
opoczyńska ulica 17 Stycznia nosi nazwę właśnie generała Kazimierza Załęskiego „Bończy”.

ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE
PRZY OPOCZYŃSKIM
MUZEUM

W grudniu 2017 r. zakończyły się prace przy Muzeum Regionalnym w Opocznie. Inwestycja, której dokładna nazwa brzmiała
„Przebudowa układu komunikacyjnego i Placu Zamkowego Muzeum Regionalnego w Opocznie od strony południowej” została
sﬁnalizowana w terminie, a jej wykonawcą była ﬁrma DROMED.
Warto zaznaczyć, że dzięki prowadzonym pracom przestrzeń
przy opoczyńskim Muzeum nabrała nowej estetyki, a sam Zamek
Kazimierzowski stanie się jeszcze bardziej dostępny dla mieszkańców i lepiej identyﬁkowalny turystów.

Tuż po ﬁnalizacji zadania miejsce inwestycji odwiedził burmistrz
Opoczna Rafał Kądziela, który na temat zmian jakie zaszły przy
Muzeum rozmawiał z dyrektorem placówki Adamem Grabowskim. Inwestorem zadania była Gmina Opoczno. Wartość prac
przy Muzeum Regionalnym wyniosła 382 999,79 zł.

OBCHODY
NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W OPOCZNIE
Organizatorem tegorocznych uroczystości był Poseł na Sejm
RP Robert Telus, Starosta Opoczyński Józef Róg, Burmistrz
Opoczna Rafał Kądziela oraz Muzeum Regionalne w Opocznie
i Fundacja „Dar dla Potrzebujących”.
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Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych rozpoczęły się 28 lutego 2018 r. prelekcją Pawła Reisinga na temat gen. Kazimierza Załęskiego „Bończy” w Muzeum
Regionalnym w Opocznie. Uczestnicy spotkania mogli też obejrzeć krótki ﬁlm o Generale. 1 marca odbyły się główne uroczystości, które rozpoczęła msza św. odprawiona w kolegiacie św. Bartłomieja pod przewodnictwem ks. Henryka Wójcika proboszcza
paraﬁi p.w. Św. Jana Chrzciciela w Białaczowie. Dziekan Opoczyński ks. Jan Serszyński podczas kazania przypomniał losy
żołnierzy, którzy nawet po zakończeniu wojny walczyli o wolną
i niezależną Polskę. Po mszy zostały zapalone znicze i złożone kwiaty przy tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych. Hołd
Niezłomnym oddały władze Powiatu: starosta Józef Róg oraz wicestarosta Marcin Baranowski. Urząd Miejski w Opocznie reprezentowali: burmistrz Rafał Kądziela, Anna Zięba zastępca burmistrza, Wiesław Wołkiewicz przewodniczący Rady Miejskiej oraz
Anna Wolowska wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Znicze
i kwiaty pod Tablicą złożyli również: Rafał Skoczylas Dyrektor
Biura Posła na Sejm Roberta Telusa, Stanisław Muszyński asystent wojewody łódzkiego, przedstawiciele Gminy Białaczów
z wójtem Jackiem Reszelewskim oraz żołnierze z 25 Brygady
Kawalerii Powietrznej i WKU z Tomaszowa Mazowieckiego,
kombatanci, młodzież oraz przedstawiciele służb, jednostek i
organizacji opoczyńskich. Obchody Narodowego Dnia Pamięci
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Żołnierzy Wyklętych w Opocznie zakończy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym – w najbliższą niedzielę 4 marca. Patriotyczne uroczystości w Opocznie organizowali: Poseł na
Sejm RP Robert Telus, starosta opoczyński Józef Róg, Burmistrz
Opoczna Rafał Kądziela, Muzeum Regionalne w Opocznie oraz
Fundacja „Dar Dla Potrzebujących”.

za przestarzałe i archaiczne. Równie zbyteczna staje się wiedza
oraz umiejętności, pozwalające na korzystanie z ich zasobów
technologicznych i produkcyjnych. W takich warunkach zamierają dawne profesje oraz przypisane do nich role społeczne i kulturowe. Materialne relikty dawnych systemów wytwórczych, będące elementem kulturowego krajobrazu, z czasem stają się coraz
mniej zrozumiałe, również dla tych, którzy wśród nich się wychowali. Jednocześnie zabytkowym fabrykom i zakładom przemysłowym lokalne społeczności nadają nowe, nieformalne funkcje
użytkowe, czyniąc z nich punkty orientacyjne, miejsca spotkań
towarzyskich lub rezerwuary surowców i materiałów nadających
się do łatwego odzyskania i dalszego przetworzenia. Prowadzi
do dalszej degradacji i dewastacji tego rodzaju obiektów, których
przetrwanie uzależnione jest od nadania im nowej funkcji ogólnospołecznej użytkowej.
Niesie to ze sobą pewne niebezpieczeństwo, gdyż wymusza
konieczność dostosowania cech morfologicznych danego obiektu do nowej funkcji, którą ma on pełnić. W przypadku dawnych
zakładów przemysłowych miarą organizacji przestrzeni były realizowane w nich cykle wytwórcze w oparciu o posiadaną infrastrukturę techniczną i podział pracy. Przebudowa dawnych hal
produkcyjnych na cele mieszkaniowe lub ich adaptacja na potrzeby np. działalności kulturalnej, rodzi konieczność przeorientowania ich przestrzeni, której miarą uporządkowania staje się
człowiek oraz jego potrzeby.

POWIAT KONECKI

W POSZUKIWANIU
NOWEJ FUNKCJI ZABYTKU:
zespół zakładu przemysłowego
w Maleńcu

Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 2016
roku, spośród 1652 zabytków nieruchomych, skatalogowanych
na terenie województwa świętokrzyskiego, 72 stanowiły obiekty
związane z prowadzoną w przeszłości na jego obszarze działalnością przemysłową. Były wśród nich zabytkowe zabudowania
fabryczne, unikalne maszyny produkcyjne, a nawet dające się
i dziś uruchomić kompletne ciągi technologiczne, pozwalające
na rekonstrukcje dawnych technologii wytwórczych. Większość
z tych obiektów nie istnieje w świadomości mieszkańców regionu, gdyż wyłączone z użytkowania, uległy degradacji i nieodwracalnemu zniszczeniu. Ta ich pozorna nieużyteczność jest jedną
z cech nieruchomych zabytków techniki. Jest ona związana
z niemożnością i niecelowością przywracania im pierwotnych
funkcji użytkowych. Dawne zakłady i fabryki, w których kilkadziesiąt lat temu zaprzestano produkcji, nigdy jej już nie wznowią
w takiej formie i zakresie, w jakim była ona realizowana w przeszłości.
Prawa ekonomii są w tym względzie nieubłagane. Model
współczesnego rozwoju gospodarczego zakłada stopniowe wygaszanie procesów i technik wytwórczych, których dalsza modernizacja ograniczona jest ich właściwościami niepodlegającymi progresywnym modyﬁkacjom. Prowadzi to do wyłączenia
z dalszego użytkowania całych systemów infrastrukturalnych
o charakterze wytwórczym, w tym urządzeń i maszyn uznanych

Prowadzi to utraty pierwotnego charakteru i właściwości danego obiektu. Z drugiej zaś strony stwarza warunki do jego dalszego trwania, jednak w formie dalekiej od oryginału. Znalezienie nowej funkcji użytkowej dla zabytku techniki, niezaburzającej
jego oryginalnego charakteru jest prawdziwym wyzwaniem dla
właścicieli i użytkowników zabytkowych fabryk i obiektów przemysłowych. Jednym z nich jest zespół zakładu przemysłowego
w Maleńcu, którego właścicielem jest Powiat Konecki a użytkownikiem instytucja kultury o nazwie Zabytkowy Zakład Hutniczy
w Maleńcu. Obiekt doskonale znany jest specjalistom w zakresie
ochrony dawnego dziedzictwa przemysłowego oraz historykom.
W 1985 roku, podczas międzynarodowej konferencji pt. „The industrial heritage: what policies?” zorganizowanej w Lyonie pod
auspicjami Rady Europy i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, dawny zakład przemysłowy w Maleńcu został wskazany,
jako przykład jednej z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa przemysłowego i dawnych miejsc pracy.
To, co wyróżnia obiekt od podobnych, to niemal w pełni zachowany ciąg technologiczny do produkcji gwoździ i narzędzi
gospodarczych z blachy żelaznej.
Zakład stanowi kompleks kilkunastu obiektów i konstrukcji.
Obejmuje on m.in. dawne hale produkcyjne, układ hydroenergetyczny z kołami wodnymi, magazyny oraz zespół zabytkowych
urządzeń i maszyn (XVIII-XX w.). Stan ich zachowania pozwala
nie tylko na rekonstrukcje dawnych procesów i technologii wytwórczych, ale umożliwia także badania nad organizacją pracy
w XIX-wiecznej fabryce metalurgicznej, w tym automatyzacją
i mechanizacją czynności produkcyjnych. Będzie to możliwe
dzięki inwestycjom realizowanym na terenie obiektu, współﬁnansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
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ZABYTKI
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
2014-2020.
Pozwolą one na wykorzystanie zasobów materialnych
i niematerialnych zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu
w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystyczne, czego efektem będzie wyposażenie obiektu w nowe funkcje użytkowe: ośrodek edukacji kulturalnej, historycznej i politechnicznej; atrakcja
turystyczna; przestrzeń do rekreacji i pracy twórczej.
Jeden z realizowanych projektów zakłada rewaloryzację i zabezpieczenie zabytkowej infrastruktury, w oparciu o którą uruchomione zostaną nowe usługi edukacyjne, kulturalne i turystyczne
świadczone pod nazwą: „Centrum Starych Technologii Metalur-

gicznych i Hydroenergetycznych”. Będą wśród nich m.in. pokazy
dawnych urządzeń produkcyjnych, warsztaty z metaloplastyki
i kowalstwa artystycznego oraz samodzielnej produkcji gwoździ
w oparciu o zabytkową, mechaniczną gwoździarkę. W ramach
innego przedsięwzięcia na terenie malenieckiej fabryki żelaza wzniesiona zostanie drewniana rekonstrukcja dawnej kuźni
i piekarni wiejskiej, wyposażona w tunelowy piec do tradycyjnego wypieku chleba oraz kuźnię kowalską wraz z wyposażeniem.
W oparciu o zakupione wyposażenie prowadzone będą warsztaty w zakresie dawnego rzemiosła kowalskiego oraz warsztaty kulinarne, podczas których przygotowywane będą tradycyjne
lokalne potrawy w oparciu o miejscowe produkty żywnościowe,
w tym ryby. Okres realizacji projektów to lata 2018-2019.

POWIAT SZYDŁOWIECKI

PASJA i ZMARTWYCHWSTANIE
w kwaterach gotyckiego poliptyku w Szydłowcu

Po śmierci Jakuba Szydłowieckiego w 1509 r. to właśnie
wdowa po nim – Zoﬁa miała czuwać nad dalszymi pracami przy
szydłowieckim ołtarzu.

Kwatera z obrazem Zmartwychwstanie Chrystusa
Kwatera z obrazem Chrystus oczekujący na śmierć
Szydłowiecka fara przepełniona jest dziełami wysokiej
klasy. Wśród bogatego wystroju kościoła św. Zygmunta
w Szydłowcu na szczególną uwagę zasługuje późnogotycki
pentaptyk – znakomite dzieło sztuki i kultury kościelnej.
Ołtarz został wykonany z fundacji Jakuba Szydłowieckiego,
burgrabiego krakowskiego i podskarbiego wielkiego koronnego,
syna Stanisława Szydłowieckiego – ochmistrza synów
królewskich, w tym św. Kazimierza. Dzieło ku Chwale Maryi
prawdopodobnie powstało w warsztatach krakowskich w latach
1507-1510, być może w pracowni Marcina Czarnego i jego
syna Mikołaja. Literatura przedmiotu podaje także Flandrię jako
miejsce powstania poliptyku.
Za życia Jakuba Szydłowieckiego powstała najpewniej część
środkowa ołtarza oraz sceny pasyjne na skrzydłach. Fundator,
jako rycerz herbu Odrowąż wraz z małżonką herbu Półkozic
i trzema córkami sportretowany został w centralnej części
przedstawiającej Wniebowzięcie Matki Boskiej z apostołami przy
pustym grobie.
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Ilustracja ukazuje pierwszy moment zmartwychwstania
Chrystusa, który już opuścił grób. Jest On okryty na wzór
rzymskich imperatorów płaszczem zwycięzcy. Dobrze widoczny
jest nagi tors, rana na przebitym boku, rana prawej stopie i kawałek
perizonium. Za Jego głową dominuje nimb ze stylizowanymi
liliami, złożonymi w krzyż grecki. Chrystus prawą dłonią
błogosławi, z palcami złożonymi w geście starochrześcijańskiej
benedykcji. W lewej ręce trzyma drzewce ze złotym krzyżem, na
którym zawieszona jest zwycięska chorągiew. Za Chrystusem
widać otwarty, poziomo usytuowany grób. Czterej żołnierze przy
grobie (setnik w zbroi wypuszczający z ręki buzdygan, śpiący
rycerze: z halabardą, z mieczem, wsparty na kuszy) to nawiązanie
do tekstu ewangelicznego: „Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie,
zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób
opieczętowując kamień i stawiając straż”.
Późnogotycki ołtarz Wniebowzięcia NMP w Szydłowcu jest
pentaptykiem, czyli ołtarzem zbudowanym w oparciu o centralną
szafę z dwoma skrzydłami bocznymi oraz dwoma wewnętrznymi
ruchomymi skrzydłami – zamykającymi oraz otwierającymi
środkową część ołtarza.
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Ołtarz ze złożonymi do wewnątrz skrzydłami ukazuje sceny pasyjne
Osiemnaście obrazów z poliptyku namalowano na deskach
farbami temperowymi. Postacie i sceny przedstawione są na
złotych tłach, ozdobionych rombami i liliami. W scenie głównej
i w Ogrójcu zwracają uwagę rośliny i kwiaty o symbolicznej
wymowie: konwalie, rozmaryn, niezapominajki, hiacynty, palmy,
liście i trawa.

Cykl świętych - świadków Chrystusa

Szydłowiecki poliptyk przypomina: świętych Floriana i Stanisława,
świętego Wojciecha i Wacława, świętych diakonów Wawrzyńca
i Szczepana, świętych Jana Chrzciciela i Jana Jałmużnika.

Ołtarz Wniebowzięcia NMP z otwartymi skrzydłami wewnętrznymi

Pierwsze otwarcie skrzydeł poliptyku ukazuje chronologicznie
osiem obrazów Męki Chrystusa, które częściowo pokrywają się
z dzisiejszymi stacjami drogi krzyżowej. Pierwowzorem scen
pasyjnych mogło być, wydane w 1507 r. w Norymberdze, dzieło
Speculum passionis Domini nostri Jesu Christi z drzeworytami
Hansa Schaufeleina. Są to mianowicie: Modlitwa Jezusa
w Ogrójcu, pojmanie Chrystusa, Chrystus przed Kajfaszem,
Chrystus przed Piłatem, Biczowanie Chrystusa, Upadek pod
krzyżem, Chrystus oczekujący na śmierć i Śmierć na krzyżu.
Poliptyk przy zamkniętych wszystkich skrzydłach ukazuje
na czterech kwaterach osiem postaci świętych – tzw. świadków
Chrystusa, którzy swoim życiem zaświadczyli o Jego Męce
i Zmartwychwstaniu. Układ kompozycji – po dwóch świadków
w kwaterze – nawiązuje do nakazów prawa: aby dowieść
czegoś przed sądem, trzeba było przedstawić dwóch świadków.

Współcześnie szydłowiecki poliptyk można oglądać w tzw.
drugim otwarciu skrzydeł, które przedstawia scenę główną
– Wniebowzięcie NMP. Na bocznych scenach zilustrowane
są: Opłakiwanie Chrystusa (w dolnym narożu po lewej)
i Zmartwychwstanie (w dolnym narożu po prawej). Powyżej
ﬁgurują postacie świętych męczennic – Agnieszki i Katarzyny
Aleksandryjskiej (po lewej) oraz Barbary i Doroty (po prawej).
Pięknych dzieł malarstwa średniowiecznego in situ nie
tak łatwo doświadczyć w kościołach, dla których zostały
ufundowane. Większość z nich traﬁła do muzeów albo - niestety
- uległa zniszczeniu. Doceńmy fakt obecności późnogotyckiego
poliptyku w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu i... podziwiajmy
go, nie tylko od święta.
Anna Lużyńska
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TWÓRCZOŚĆ LITERACKA

POWIAT PRZYSUSKI

Wiersze Koła Literackiego „OZIMINA”
Jacek Kwiecień

Wiosenne powroty
Ojczyzny ziemia pachnie najpiękniej,
z niej najbarwniejsze wyrastają kwiaty.
Gdy wiosna wraca do mej ojczyzny,
ptaki z nią także z całego świata.
Gdzieś pod chmurami słychać skowronka,
pliszka w pokłonach po ziemi chodzi.
Mkną jak meteor zwrotne jaskółki,
bocian za żabą po łące brodzi.
Klucze żurawi i dzikich gęsi,
majestatycznie płyną po niebie.
Spocony rolnik za pługiem chodzi,
skiba za skibą odwraca glebę.
Piękny ma zapach ojczyzny ziemia,
tu najbarwniejsze zobaczysz kwiaty.
Z radością w sercu do swej ojczyzny,
wracają ludzie, jak wiosną ptaki.

Babci
Kobieto!
Przeorana krzyżami,
Naznaczona odejściami,
Przygniatana losem.
Matko!
Trójki dzieci,
Piastunko,
Żegnająca córkę.
Babciu!
Piątki wnucząt,
Wychowawco,
Autorytecie.
Ostojo!
Bożej wiary,
Fundamencie rodziny,
Na wirażach życia.
Bez Ciebie
Bolące serca,
Skłębione myśli,
I pusty dom.
Żyjesz!
W sercach,
Tych,
Którzy Cię kochają.

Maria Miśkowska

Tęskno mi

Tęskno mi bez Ciebie
Ma rodzinna ziemio
I smutno, i tęskno
Nie mogę stop Twoich dotknąć wyciągniętą
ręką,

Tadeusz Figarski

Cicha oaza

Za co Ci dziś dziękować?
to za te razem przeżyte lata i dni
za wychowanie naszych dzieci
i że po prostu jesteś Ty.
Ty jesteś oazą domowego ogniska
i cichą przystanią dla każdego
gdyby z nami Ciebie nie było
nie doznalibyśmy na pewno tego.
Stworzyłaś nasz cichy spokojny dom
w którym o wszystko dbasz
chociaż czasem też wątpisz we wszystko
ale wciąż trwasz.
Jesteś jak ten kwiat lotosu
a to życiodajny kwiat
żyj w dobrym zdrowiu i szczęściu
przez wiele następnych lat.
Barbara Wojtarek
Nogi

Artur Maroszek

Górą mi urosłaś po rozstaniu górą
Nawet i podniebną poleciałabym chmurą.

Przyjacielowi
(dla Pana Janka)

Potem jak baldachim spłynęłabym lekko
Znów rozkochać się w jej oczach
Nad strumykiem rzeczką

Pustka
Odszedłeś
Długo nieobecny
Mój Przyjacielu.
Tak późno Cię odkryłem
Przez te nasze krótkie spotkania
I długie rozmowy
Towarzyszu dialogu.
Dom Twój przy drodze
Z perspektywy dwóch kół
Tak często oglądany
Starszy Kolego.
Każdej zimy wyjazd
To nie było dla Ciebie
We własnym kącie byłeś szczęśliwy
Tęskniący Bracie.
Bez Ciebie inny już świat
Brak życiowych rad
Zostajesz w sercu Drogi Przyjacielu.

I pochwycić ziemi mowę
Dawno niesłyszaną
W mroku nocy i brzasku nad ranem

Artur Maroszek

Bielusieńka jak owoce śnieguliczki,
w swym ubranku pierwszym i jedynym,
nie zaznawszy szczypty szczęścia ni goryczy,
odpłynęła ku ramionom prababcinym.

Posmakować tych zapachów
Terytorium domu
- Jak wyrazić, jak powiedzieć
Przecież wiem ja komu
Tym, co sercem dla mnie bliscy
Serce dla mnie mają
Są podstawą na powroty
Wnętrze szerzej otwierają.
Danuta Ewa Skalska

Monice – mojej jedynej bratanicy
„wielom była
Kolebka grobem, wielom matka ich mogiła”
Daniel Naborowski

Z ciała matki do łóżeczka przeniesiona,
zasnutego obojętnym, głuchym wiekiem,
z pradziadkami w jednym lokum ułożona,
przecież jest, bo w snach przychodzi dobrym
echem.
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Siedząc na zwolnieniu
I dziękując Panu
Że wobec mnie nie miał
Końcowego planu
Młody i nietrzeźwy użytkownik drogi
Pędząc samochodem
Potrącił mój rower
Spadłam – stłukłam nogi
Ludzie zdrowi silni
Sprawy sobie nie zdają
Jaką ważną funkcję
Nogi odgrywają
Czynności są proste
Chodzisz biegasz wstajesz
A kiedy są chore
Kaleką zostajesz.

Woła: „Ciociu!” radosnym dzwoneczkiem głosu,
oplecione winobluszczem drzwi otwiera,
by wprowadzić mnie, świecąc aureolą włosów
w dziwny ogród, jak z obrazu Mehoﬀera.
W dziecięcym edenie czule pieści kwiaty,
wielką ważkę do drobnych ramion przypina.
I tak krąży wśród przepychu cud skrzydlaty,
piłeczki złotych owoców ku mnie zgina.
Choć nie mogę dać jej niczego prócz światła,
co przy kamiennym sercu na grobie wartę trzyma,
to nadzieję ma niedoszła chrzestna matka,
że Monika czeka, chociaż jej dla oczu nie ma.
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POWIAT OPOCZYŃSKI

Być

Niedokończone
15.37

Z potrzeby chwili ….
Jak to głupio brzmi
Jak sens z nonsensem
Bracia nierozłączni
Tak niezmierzone przypadków muśnięcia
Pędzą do nikąd
Otchłań, ból, niepamięć

POWIAT KONECKI

Lustro, do lustra, w lustrze lustra
Im mniej poświaty srebrzystej ułudy
Tym jaśniej?
Ciszej?
Zastygam w milczeniu

Cisza

Entropia żółtej masy w energii zamkniętej
W otwartą czeluść skostniałego truchła
Już jest
Syta z nienasycenia pędzi w mrówczym szepcie
Nikt jej nie zatrzyma i nic.
Dobranoc
sklejona krwią północna senna pustko

Kapie deszcz
Cisza
Mrok

Wędrówka

Słyszę siebie
Płacz dziecka na policzku
i w głębi czasem utwardzonej

Rafał Sak

Poetycka Droga Krzyżowa

Szukam Siebie
Szukam Boga
W skończenie nieskończonym
Tchnieniu gwiazd wszechbycie
Pył marny?
Wolą własnych istnień
w jeden byt
złączeni

STACJA I

JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ
Skazano Cię, o Chryste, za Twoje serce czyste.
Za Twoje dobre czyny, nie było w Tobie winy.
Szyderczo, bez litości, sądzono Cię z miłości,
Co ją dawałeś innym, uznano Ciebie winnym.
I to jest niepojęte, że Twoje ciało święte,
Wydano na cierpienia, przez ludzi bez sumienia.
Więc wybacz mi, o Chryste, że Twoje serce czyste,
Przeszyte na wskroś bólem.
Tym sercem miłość dałeś, a zdradę otrzymałeś,
Bo Tyś jest świata królem.

Mrowisko jutra

Na zawsze

STACJA II

JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA
I wziął na swe ramiona ciężar naszych słabości, siłą wiary w człowieka,
Co czerpał ją z miłości.
Naśladujmy Chrystusa umiejętnie, biorąc swój krzyż z ufnością, wiarą i pokorą.
Abyśmy nie stawali się krzyżem dla innych, lecz byli dla nich podporą.
Dzielmy się krzyżem co Chrystus wziął na swe ramiona,
Bo w krzyżu tym jest Jego miłość nieskończona.
Dzielmy się krzyżem Chrystusa, aby nie cierpiał już więcej.
Uczmy się od Niego miłości, niech rozraduje się nasze serce.

STACJA III

STACJA IV

I upadasz Jezu pod krzyża ciężarem,
Choć mogłeś się uwolnić swoim boskim darem,
Lecz Ty dalej z pokorą człowiekiem pozostajesz,
Bo kochasz nas, dla nas cierpisz, upadasz i wstajesz.
Ty dajesz nam siłę, wiarę i nadzieję,
Bo gdy przygniata nas ciężar naszych grzechów, Twoje ciało mdleje.
Lecz mimo to podniosłeś się, aby dać nam świadectwo wolności.
Teraz sami dokonujemy wyboru, którą drogą pójdziemyDrogą grzechu, upadku i zwątpienia? Czy drogą nadziei i miłości?

To najtrudniejsze chwile dla matki, patrzeć na krzyżowanie syna,
Kiedy tak cierpi jej miłość jedyna.
I mogłaby zadawać pytania: dlaczego?
Czemu cała ludzkość, to jest miłość Jego?
Czy to nie za dużo na jedno istnienie,
Cierpieć aż tak wiele, by dać innym zbawienie?
Uwierzyć w to wszystko to rzecz niepojęta
Lecz Bogu zaufała nasza Matka Święta
Została z Jezusem do samego końca,
I wiernie wypełniła wolę Boga Ojca.

PIERWSZY UPADEK CHRYSTUSA

SPOTKANIE JEZUSA Z MATKĄ

STACJA V

POMOC SZYMONA Z CYRENY
Nie sprawił Jezus cudu z miłości dla ludu, by ulżyć swojej męce,
I niósł swój krzyż wytrwale, pomocy nie chciał wcale, choć miał zbolałe ręce.
A Szymon wbrew swej woli, by ulżyć Jego doli, zwyciężył swe zmęczenie.
Współdźwigał ludzkie grzechy dla Chrystusa pociechy, by dać ludziom zbawienie.

STACJA VI

ŚWIĘTA WERONIKA
OCIERA TWARZ CHRYSTUSOWI
Nie okazuj swej litości, bo na nic Twoje serce tkliwe,
Kiedy żalem, smutkiem i goryczą tłumisz miłości uczucie prawdziwe.
To oblicze Chrystusa przyćmione bólem i cierpieniem.
Nie odsłonisz go niejednym zalanym łzami spojrzeniem.
Nie ujrzysz go stojąc bezczynnie w obliczu czyjegoś cierpienia,

Które tak samo i Ciebie dotyka.
Nie daj ogarnąć się tej niemocy.
Ty bądź jak Weronika.
Nie rozżalaj się nad kimś, choćby i był bez winy.
Uczucia swoje jak łzy płynące z Twojego serca, zamieniaj w czyny.
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STACJA VII

JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI

STACJA VIII

JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Upadasz jak człowiek Jezu, masz chwile słabości.
Na skraju wyczerpania podnosisz się z miłości.
Idziesz dalej, choć cierpisz Zbawicielu drogi.
Ledwo Ciebie niosą Twoje święte nogi.
Nasze przewinienia gniotą Twe ramiona,
Twoja miłość dla nas jest niezwyciężona.

I pocieszyłeś Jezu niewiasty płaczące,
W bólu i cierpieniu z Tobą się jednoczące.
Dodały Ci otuchy i wiary w człowieka.
Ostrzegłeś je o Chryste przed tym co je czeka.
Aby płacz ich za Tobą był żalem za grzechy,
A wiara w zbawienie sensem pociechy.

STACJA IX

JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI
I przerosła nas Jezu Twa krzyżowa droga
To nie są ludzkie siły, Ty czerpiesz je od Boga
Gdy człowiek swoich grzechów nie jest dźwigać w stanie
Ty dźwigasz grzechy świata. Podziwiam Cię, o Panie!
Podnosisz się z upadku jakbyś, ból miał za nic
Bo trzyma Cię Twoja miłość do nas
Twoja miłość, co jest bez granic.

STACJA XI

JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

STACJA X

JEZUS ODARTY Z SZAT
I stoi obnażone na obraz człowieka
Twe ciało umęczone, co całe krwią ocieka.
To nie krew, lecz miłość w bólu gorejąca.
Tak bardzo nas miłujesz , że trwasz w niej aż do końca.
Twoja dobroć to Twoje ciało, co jest jak chleb na pustyni rozmnożony.
Wypełnij nim w nas wszelką pustkę, abyśmy zawsze w nim trwali,
Boże nieskończony!

Przybity do krzyża cierpisz dla nas cały.
Twoje ręce przebite, co tak nas uzdrawiały.
Twoje nogi przebite, co ledwo Cię nosiły.
Zalane żółcią usta, co nowinę głosiły
Twoje serce przebite i przebity Twój bok.
Kochałeś nas do śmierci i od śmierci na krok.
Twoja miłość przekroczyła wszelkie nasze wyobrażenie,
Bo z miłości do nas czułeś każdy ból, grzech, winę i cierpienie,
Zanim ostatnie wydałeś ziemskiego życia tchnienie.

STACJA XIII
JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA
I powróciłeś Jezu na matczyne ręce,
Odkupując grzechy ludu swego w męce.
Na matczynym łonie Twoje ciało święte,
Od narodzin aż do śmierci grzechem niedotknięte.
Na matczynym sercu, co przy Tobie trwała,
Co w Ciebie wierzyła, bo Bogu zaufała
Twemu Ojcu, co tam w niebie zesłał Cię na ziemie,
Byś ratował wszystkich ludzi i zdjął z nich grzechów brzemię.
O Maryjo, co wytrwale przeszłaś drogę Chrystusową,
Wzbudź we mnie wiarę w Boga i ufność na nowo
Do swojego syna, Ty się za mną wstawiaj,
A kiedy mam potrzebę, to ze mną rozmawiaj.
Wspieraj mnie, kiedy toczę sam ze sobą bitwy.
O Maryjo, ja proszę, Ty naucz mnie modlitwy.

STACJA XII
ŚMIERĆ JEZUSA NA KRZYŻU
Ten czyn jest tak wielki ,że do dziś nas zdumiewa,
Gdy nasz Ojciec do Syna swoją miłość na nas wszystkich przelewa.
Wydaje swego Syna dla zbawienia naszego,
Bo On jest naszym Ojcem, więc módlmy się do Niego;
Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze zbawienie,
Naucz nas wybaczać i prosić o wybaczenie.
Ty wybaczyłeś łotrowi, co okazał skruchę
Ty płaczącym niewiastom dałeś otuchę
Więc i mnie daj siłę, by przebaczać innym
Swoim wrogom, znajomym, mniej lub bardziej winnym.

STACJA XIV
JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU
Do skalnego grobu z wielką czcią złożone,
Twoje ciało święte, zdeptane, udręczone.
Spoczęło w skalnej grocie mrocznej doliny.
To nie rany są na nim, lecz nasze ludzkie winy.
To nie krew z niego płynęła, lecz zdrój przebaczenia.
Dla nas spoczęło w pustym grobie, jako dar zbawienia.
Za Twoje ciało święte, leżące w skalnym grobie,
My dziś o Wielki Jezu, dziękujemy Tobie
Za Twoją odwagę, wytrwałość i męstwo,
Za Twoją miłość do nas, nad śmiercią zwycięstwo.
Składamy Ci hołd wdzięczności, który nie ma miary.
Pewnej ufności Tobie i bezgranicznej wiary.

Oświadczenie
W związku z zamieszczonym w numerze 4 (33) październik - grudzień 2017 w Kwartalniku „Ziemia Odrowążów” wiersza
pt. „Wiosenny zachód słońca” uprzejmie informujemy, iż na etapie oceniania prac w III Powiatowym Konkursie FotograﬁcznoLiterackim „Fotoinspiracje gimnazjalisty” pt. „Cztery pory roku w poezji i obiektywie” komisja konkursowa nie dostrzegła,
iż praca, która zajęła III miejsce stanowi plagiat, tj. zawiera treść utworu pt. „Korzenie” autorstwa Marcina „Kali” Gutkowskiego
i Marcina Pawłowskiego.
Wobec powyższego pragniemy przeprosić autorów za zaistniałą sytuację. Jednocześnie informujemy, iż Organizator Konkursu
podjął kroki celem zdyskwaliﬁkowania uczestnika nierespektującego zasad Konkursu.
Organizator Konkursu
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