




Szanowni Państwo, 
Drodzy Czytelnicy. 

Jesień. Dzień coraz krótszy, zmiana czasu — jednym słowem 
zaczyna nam doskwierać niedosyt światła. Poziom melatoni-
ny – hormonu snu – utrzymuje się na wyższym poziomie, stąd 
spotęgowane zmęczenie, senność oraz ogólna skłonność do 
deprechy. Jakby nie patrzeć, człowiek jest częścią natury. Orga-
nizmy żywe spowalniają swoje procesy życiowe. Tylko człowiek 
dokądś pędzi, dokądś gna na oślep, mamiony fetyszami cywili-
zacji wyabstrahowanej  z sacrum. Współczesne ideologie - kon-
testując chrześcijaństwo, obiecują raj na ziemi. Postęp naukowy 
i techniczny miał być gwarantem dobrobytu i ogólnie pojętym 
dobrodziejstwem rodzaju ludzkiego. Coraz bardziej przypomina 
jednak ślepy zaułek. Człowiek został zdegradowany do zasobu 
ludzkiego, utracił swój boski rodowód na rzecz istoty wypełnionej 
popędami, która wyewoluowała z jakiejś formy niższej – mówiąc 
kolokwialnie – małpy. Osobiście wolę  myśleć o  sobie w tych 
pierwszych kategoriach, obstając przy tym, że Bóg obdarzył mnie 
rozumem i wolną wolą. 

Sztuczna inteligencja, transhumanizm, cyberprzestrzeń powi-
li wchłaniają nasze jestestwa, pozbawiając resztek podmiotowo-
ści. Być może ta pesymistyczna refl eksja, to skutek jesiennej za-
dumy, niedobór jakiegoś hormonu, czy defi cyt neuroprzekaźnika. 

Jednak jesień, to też metafora ludzkiego – dojrzałego życia, 
metafora trochę gorzka. Tak rodzi się mądrość życiowa, która 
jest efektem doświadczeń nie zawsze pozytywnych. Ale - byle do 
wiosny, mili Państwo. 

Tymczasem kolejny numer Kwartalnika, a w nim coś do po-
czytania w te długie jesienne wieczory. W imieniu zespołu redak-
cyjnego zapraszam do lektury.
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Dorota Duda – redaktor naczelna
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Przygotowanie do druku - Krzysztof Rusin
DRUK:

TOP DRUK SPÓŁKA Z O.O., SPÓŁKA KOMANDATOWA
u l. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża

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. 
Profi l czasopisma oscyluje wokół szeroko pojętej problematyki, 
dotyczącej funkcjonowania czterech powiatów oraz życia ich miesz-
kańców.

TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - 
znajduje się w Starostwie Powiatowym w Końskich
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„KUŹNICE KONECKIE” – 2018 

7 lipca 2018 r. odbyły się już po raz dziewiętnasty „Kuźnice Koneckie”. Tegoroczna 
formuła organizacyjna odbiegała od poprzednich – miała bowiem charakter wizyt studyj-
nych i osnuta została wokół postaci Króla Kazimierza Wielkiego, którego obecność na 
tych terenach jest faktem historycznym; została bowiem odnotowana w annałach. 

Na przestrzeni kilkunastu lat udało nam się wokół idei „Kuźnic Koneckich” skupić 
wielu ludzi – pasjonatów historii, regionalistów, ludzi kultury, przedsiębiorców, etc. Śmiało 
można powiedzieć, że „Kuźnice Koneckie” to niepisane święto powiatu koneckiego.

Drugi rajd rowerowy 

„Kuźnice”, podobnie jak w zeszłym roku, zainaugurowa-
 liśmy przed południem – odprawiając sprzed szkoły w Stad-
nickiej Woli grupę stu rowerzystów — pasjonatów tej formy 
rekreacji, którzy pod wodzą Wojciecha Paska pokonali trasę 
ok. 43 km. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Starostwo 
Powiatowe w Końskich oraz konecki oddział Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

Pierwszym etapem była Lipa, następnie Fałków, a stam-
tąd docelowo — ZZH w Maleńcu. W ślad za rowerzystami 
podążała kawalkada zabytkowych pojazdów. Wycieczka au-
tokarowa nieco później ruszyła spod Starostwa Powiatowego 

w Końskich. Do orszaku królewskiego dołączyli motocykliści z „Czarnej Floty”. 
Uczestników rajdu w miejscu startu witały władze samorządu powiatowego: Bog-

dan Soboń – starosta konecki, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta oraz Dorota Duda 
– członkini Zarządu Powiatu Koneckiego. Z tej formy spędzania wolnego czasu, ale tak-
że uczestnictwa w „Kuźnicach Koneckich” skorzystali zarówno, samorządowcy, radni, 
przedsiębiorcy, pasjonaci tej dyscypliny sportu oraz dyrektorzy szkół i uczniowie. 

„Nie wyobrażam sobie wypoczynku bez jazdy rowerem. To bardzo dobra inicjatywa, 
za którą dziękuję organizatorom i oczywiście, z przyjemnością biorę w niej udział” - pod-
kreślała Agata Binkowska – członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, która 
wzięła udział w rajdzie, dojechawszy do Stadnickiej Woli rowerem z oddalonych o 20 km 
Radoszyc.

„Dziękuję Państwu, że zechcieliście wziąć udział w przygotowanym rajdzie i tym sa-
mym uczestniczyć również w XIX - edycji „Kuźnic Koneckich”. Na przygotowanej trasie 
czeka na Państwa wiele atrakcji turystycznych, ale także kulinarnych. Myślę, że każdy 
znajdzie tu coś dla siebie, a dla najbardziej wytrwałych przygotowano możliwość wyloso-
wania ciekawych nagród i upominków” - mówił Bogdan Soboń – starosta konecki, który 
jako regionalista zachęcał do uczestnictwa we mszy św. w obrządku łacińskim w kościele 
w Lipie, którego początki sięgają 1129 roku. 

Trasę przejazdu zabezpieczali funkcjonariusze KPP w Końskich, jak również orga-
nizatorzy, a uczestników ze względów bezpieczeństwa podzielono na dwie grupy. Cy-
klistom towarzyszyli pasjonaci zabytkowych aut i motocykli, wśród których znalazły się 
zabytkowe garbusy, fi aty, łady, a nawet mercedes W108 z 1966 roku. Uczestnicy rajdu 
tuż po godzinie 10.00 wyruszyli z parkingu przy Zespole Szkół w Stadnickiej Woli, prze-
mieszczając się w kierunku Wincentowa, a następnie do Starego Dziebałtowa, Starego 
Sokołowa, Sokołówki, Cieklińska, Młotkowic, Lipy, Fałkowa, Zbójna, Kołońca, Machor 
i Maleńca.
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Lipa – „Król na łowach” 

Lipa to mała miejscowość o wdzięcznej nazwie, położona 
w gminie Ruda Maleniecka, sąsiadująca z innymi – malowni-
czo położonymi — miejscowościami o równie wdzięcznych na-
zwach, semantycznie nawiązujących do nazw drzewostanów. 
W zabytkowym kościółku odprawiona została przez ks. profesora 
Stanisława Łabendowicza – notabene tegorocznego „Przyjacie-
la „Kuźnic Koneckich” — msza święta po łacinie, w której wziął 
udział sam Król Kazimierz ze swoim orszakiem i zgromadzony-
mi na tę okoliczność włościanami. W rolę króla po mistrzowsku 
wcielił się Andrzej Kos, któremu asystowali rycerze. 

Oprócz księdza profesora Łabendowicza  we mszy św. udział 
wzięli: ks. proboszcz parafi i w Lipie Tomasz Waśkiewicz oraz ks. 
Adam Ślusarczyk. W nabożeństwie usłyszeliśmy  chór bł. ks. Ka-
zimierza Sykulskiego wraz z Markiem Samsonowskim. Chórzy-
ści wykonali  „Bogurodzicę”, a następnie odśpiewali po łacinie 
pieśni. 

Wcześniej jednak na boisku szkolnym na uczestników tego-
rocznych „Kuźnic” czekały nie lada atrakcje. W widowisku arty-
stycznym zatytułowanym „Król Kazimierz Wielki na łowach” wy-
stąpili uczniowie ze szkoły w Lipie oraz z Zespołu Szkół w Rudzie 
Malenieckiej. Młodych artystów przygotowały: Małgorzata Wydra 
i Małgorzata Gil. W rolę młodego króla wcielił się Kacper Lewo-
siński, natomiast biskupa krakowskiego - Piotra Doliwę Falkow-
skiego, zagrał, dobrze znany koneckiej publiczności Wit Chame-
ra. Jak podają źródła historyczne król Kazimierz Wielki odwiedził 
ziemię konecką przybywając z dworu w Przedborzu. Tuż po 
inscenizacji na placu pojawili się przedstawiciele bractw rycer-
skich, prezentując zarówno lśniące zbroje, jak i średniowieczne 
stroje. Publiczność z wielkim zaciekawieniem mogła obserwo-
wać zacięte walki rycerskie, ale także nauczyć się epokowych 
tańców. Mogliśmy zobaczyć również trofea myśliwskie w posta-
ci skór i poroży. Uczestnicy „Kuźnic” gromadzili się chętnie przy 
stoisku przygotowanym przez Nadleśnictwo Ruda Maleniecka, 

gdzie pracownicy nadleśnictwa z pasją opowiadali o urokach na-
szych lasów, organizowali konkursy dla dzieci. 

Skoro „Król na łowach”, to i pokazy związane z  elementami 
polowania. Od wieków łowiectwo nie mogło się obyć bez ptaków 
drapieżnych i psów myśliwskich. W Lipie mogliśmy podziwiać 
piękno i majestat ptaków drapieżnych, wykorzystywanych od po-
koleń do polowań, głównie na zwierzynę płową. Początki sokol-
nictwa sięgają początków ludzkiej cywilizacji. Ponadto, sokolnicy: 
Sylwester Morawiec i Wojciech Wiaderny zajmują się też ochro-
ną biologiczną lotnisk cywilnych i wojskowych. Nasi bohaterowie 
wraz ze swoimi podopiecznymi musieli po pokazach wracać  na 
lotnisko — bo służba nie drużba. 

Natomiast z gawędy Piotra Słoki, okraszonej gwarą łowiecką, 
mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, m.in. o niuan-
sach układania psów myśliwskich, o specyfi cznych predyspozy-
cjach poszczególnych ras do rodzajów polowań; o odwiecznej 
symbiozie człowieka z psem, który nieprzypadkowo zaskarbił so-
bie miano najlepszego przyjaciela człowieka. Wśród zaprezento-
wanych ras pojawiły się dzikarze, norowce, jak również tropowce 
i wyżły, którym nie brakuje odwagi i instynktu łowcy.

Mogliśmy też posmakować bigosu myśliwskiego, który zbi-
lansował wszystkie defi cyty kaloryczne nie tylko rowerzystów, ale 
i pozostałych uczestników wyprawy. Po tych wszystkich atrak-
cjach, czas było ruszać dalej, aby na odpowiednią godzinę zawi-
tać w Fałkowie…
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Fałków – „Piknik królewski”

Do Fałkowa dotarliśmy zgodnie z planem. Tam już czekały 
na nas tłumnie zgromadzeni mieszkańcy Fałkowa oraz zapro-
szeni goście. Orszak królewski został entuzjastycznie przyjęty, 
więc można było przystąpić do celebracji kolejnych elementów 
widowiska. Scenariusz zawierał m.in. inscenizację nadania praw 
miejskich dla Fałkowa, który lokację miejską otrzymał – bagatela! 
w 1340 roku, właśnie z rąk Króla Kazimierza Wielkiego. 

Naturalną scenerią dla inscenizacji był zabytkowy park wraz 
ruinami zamku, a w zasadzie dworu obronnego, który uległ znisz-
czeniu podczas potopu szwedzkiego. W inscenizacji udział wzięli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Fałkowie oraz ze Szkoły 
Podstawowej w Czermnie. Ci pierwsi odtworzyli sceny z nadania 
praw miejskich, natomiast uczniowie z Czermna utworzyli orszak 
świętych, który uświetnił uroczystość. Pięknie zabrzmiały słowa 
„Bogurodzicy” w wykonaniu chóru parafi alnego „Cantate deo”, 
który prowadzi Piotr Gonerka.

Dla rowerzystów przygotowano kiełbaski, które mogli sobie 
upiec na wielkim ognisku usytuowanym w pobliżu.

Maleniec – Zabytkowy Zakład Hutniczy

Maleniec tradycyjnie jest miejscem, gdzie podczas „Kuźnic”, 
na Gali, wręczane są prestiżowe nagrody i wyróżnienia. 
MARKĘ KONECKĄ i statuetkę „Koło Wodne”, Zarząd Powiatu 
Koneckiego na wniosek Kapituły w 2018 roku przyznał dla:
- Odlewni „Ferrum” Wodecki 
- PPHU KOMPLEX Stacja DYSZÓW 
- Anety i Jana Królów – producenta serów 
- „Echa Dnia” 
- Ks. Tomasza Waśkiewicza 
- Autokomisu – Daniel Zych 
- Roberta Dziubińskiego – Piekarnia „Rozeta” 
DIAMENTY MARKI KONECKIEJ – otrzymali:
- Jan Kowalczyk 
- Tadeusz Czarnecki
- Piotr Salata 
PRZYJACIELE KUŹNIC
- Zakład Piekarniczo-Cukierniczy 
   Jerzy Stępień, Grzegorz Stępień
- TKN – 24 
- Centrum Ogrodnicze „Toscana” 
- Ks. prof. Stanisław Łabendowicz 
- Inżynieria Wodna Końskie 

„Alchemik konecki”, to nagroda Powiatowego Forum Pra-
codawców, przyznawana dla przedsiębiorcy z powiatu koneckie-
go za przekuwanie idei w rzeczywistość. Tegoroczną Laureatką 
została pani Jolanta Grochal (Centrum Opracowań Maleniec). 

„Kowal losu” z kolei, to nagroda za bezinteresowną pomoc 
osobom potrzebującym, przyznawana przez Powiatowe Forum 
Wolontariatu. Nagrodę otrzymał Komitet Organizacyjny Pikniku 
„Rodzina rodzinie” ze Stąporkowa. 

Natomiast „Gwóźdź sezonu” – nagroda twórców i anima-
torów kultury za wydarzenie artystyczne w powiecie koneckim 
powędrowała do Mikołaja Wróbla, młodego fi lmowca ze Stąpor-
kowa.  

Ponadto, na terenie ZZH w Maleńcu miały miejsce liczne po-
kazy wprowadzające w klimat epoki, m.in. pokaz walk rycerskich 
z elementami fechtunku mieczem, strojów i dworskiej etykiety 
oraz etosu rycerskiego. Swoje umiejętności zaprezentowali też 
karatecy z Koneckiego Klubu Karate Kyokushin. 
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Przybyli do Maleńca goście mogli podziwiać umiejętności 

i sprawność strażaków, zarówno z Ochotniczych Straży Pożar-
nych, jak i Państwowej Straży Pożarnej, którzy w ten sposób 
uczcili 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Po-
kazy ratownictwa wodnego zaprezentowali na zalewie strażacy 
ochotnicy z Rudy Malenieckiej, zaś pokaz ratownictwa drogowe-
go przygotowali strażacy z PSP z Końskich.

Tradycyjnym elementem „Kuźnic” są też wystawy prac pla-
stycznych, dla których niekonwencjonalnym tłem są przestrze-
nie malenieckiego muzeum z zabytkowymi maszynami.  W tym 
roku swoje prace prezentował Piotr Wypych, na co dzień dyrek-
tor Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Poza tym w budynku 
muzeum o drzeworytach opowiadał Tadeusz Grajpel.

Swoje ekspozycje na stoiskach promocyjnych zaprezentowa-
ły również nadleśnictwa:  Barycz oraz Stąporków. 

Na koniec wystąpiły zespoły muzyczne. Pięcioosobowa for-
macja tworząca zespół „Efekt” ze Stąporkowa to dzieci, które pod 
bacznym okiem Bartka Gartnera doskonalą swe umiejętności 
i, mimo młodego wieku, brzmią ostro i profesjonalnie. Późnym 
wieczorem wystąpił zespół rockowy  „Baby Rock”, którego utwo-
ry zmotywowały do tańca licznie zgromadzoną publiczność. 

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy po-
mogli nam w organizacji „Kuźnic Koneckich”. Dzięki Państwu 
święto powiatu miało tak uroczysty przebieg i spotkało się 
z uznaniem mieszkańców ziemi koneckiej oraz wszystkich za-
proszonych gości.

KUŹNICE KONECKIE - Marki Koneckie – A.D. 2018

- Odlewnia „Fe rrum” Wodecki

Konecczyzna to od wieków zagłębie metalurgiczne. Na każ-
dym kroku spotkać można ślady tego dziedzictwa. Nawet „Kuź-
nice Koneckie” nawiązują to chlubnej tradycji naszych przodków. 
Można by rzec, że prawdziwy konecczanin ma w genach tro-
chę żeliwa. Pewnie dlatego to twardzi ludzie, ale z kreatywną 
duszą. Tacy są Wodeccy. Ferrum-Wodecki, to fi rma rodzinna. 
Pan Józef tajniki odlewnictwa przekazał synom, którzy przejęli 
pałeczkę od ojca. Są producentami grzejników żeliwnych i alumi-
niowych. Firmę tworzą dwie odlewnie: żeliwa szarego i ciśnienio-
wa odlewnia aluminium. Oprócz grzejników, odlewnia produkuje 
również włazy kanałowe, żeliwne meble ogrodowe, etc. Józef 
Wodecki oraz jego trzej synowie: Rafał, Wiktor i Piotr, wypraco-
wali własną strategię rozwoju opartą o innowacyjne rozwiązania 
technologiczne. 

- Stacja DYSZÓW

Z pasji i marzeń właścicieli – Państwa Agnieszki i Zbigniewa 
Owczarków powstała fi rma, której celem jest kompleksowa ob-
sługa i naprawa aut. Dodatkowy atut stanowi nowoczesna i wie-
lofunkcyjna myjnia. I, pomimo że fi rma funkcjonuje od niedawna, 
cieszy się wśród kierowców dużym zaufaniem. Miła i fachowa 
obsługa w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami architekto-
nicznymi sprawia, że dyskomfort spowodowany awarią pojazdu 
nie jest aż tak traumatyczny. Dodajmy, że koszty naprawy są tak 
skalkulowane, że potencjalny klient Stacji Dyszów, poleci ją in-
nym i sam tutaj wróci. Oby jak najrzadziej – dodają właściciele. 

- Aneta i Jan Królowie – producenci serów. Państwo Królo-
wie — nomen omen: „królowie sera”, ciśnie się na usta. Zdrowa 
i ekologiczna żywność, to w dzisiejszych czasach nie tylko po-
mysł na biznes, ale – śmiało można powiedzieć – misja Państwa 
Królów. Wyroby certyfi kowane, wytwarzane z mleka najwyższej 
jakości od wolnych i szczęśliwych krów; zadowolą najbardziej 
wybredne podniebienia. Wzbogacane ziołami, stanowią szeroką 
amplitudę smaków. Jako produkt regionalny są alternatywą dla 
produktów wielkich korporacji mleczarskich. Zapraszamy i życzy-
my smacznego. 



6 KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

POWIAT KONECKI
- „Echo Dnia”

Abstrahując od konwenansów, musimy Laureatowi wytknąć 
wiek. Kielecki dziennik regionalny wydawany jest od 1 grudnia 
1971 roku — czyli niedługo półwiecze. To prawdziwy świadek hi-
storii, tej najnowszej... Przeżył – dosłownie i w przenośni – trans-
formację ustrojową, i ma się dobrze... Wchłonął konkurencyjne 
„Słowo” z całym „Ludem”. Po ilości wiosen, można sądzić, że to 
ktoś dojrzały, kto niejedno przeżył i coś tam o życiu wie. To na 
lokalnym rynku medialnym marka sama w sobie. Potwierdzamy 
ją tylko naszą „Marką Konecką”, tak żeby formalności stało się 
zadość. Prawdziwy profesjonalizm i obiektywizm dziennikarski, 
to dewiza zespołu redakcyjnego, który codziennie informuje nas 
o tym, co dzieje się w regionie. Swoim zasięgiem gazeta obej-
muje trzy województwa: świętokrzyskie, podkarpackie i mazo-
wieckie. Obecnie „Echo Dnia” to nie tylko papierowe wydanie, 
ale również portal internetowy. 

- Ks. Tomasz Waśkiewicz – twórca „Teatru pod lipami”. Jak 
pisał Jan Kochanowski we fraszce „Na Lipę”: „Gościu, siądź pod 
mym liściem, a odpocznij sobie”. Nasz Laureat bynajmniej pod 
Lipą nie próżnuje. To postać nietuzinkowa, której sława sięga 
poza granice parafi i w Lipie. Posługę kapłańską postrzega nie-
konwencjonalnie. Jest spiritus movens „Teatru pod lipami”. Swo-
je artystyczne pasje realizuje wraz z młodzieżą, która pierwsze 
aktorskie szlify zdobywa pod bacznym okiem mentora. Dał się 
poznać jako pomysłodawca, twórca i reżyser wielu wspaniałych 
przedsięwzięć teatralnych, zapierających dech w piersiach wido-
wisk plenerowych. I nie ma w tym żadnej lipy! Tylko czysty profe-
sjonalizm. Doskonale pamiętamy sztukę „Gość oczekiwany” Zofi i 
Kossak-Szczuckiej, wystawioną w ubiegłym roku.

- Autokomis – Daniel Zych - Świat motoryzacji jest jak 
narkotyk. Wciąga bez reszty. Nasz laureat jest prawdziwym pa-
sjonatem motoryzacji, z czego uczynił swój sposób na życie. 
Z powodzeniem prowadzi biznes od lat, znany jest także z za-
angażowania w działalność społeczną i charytatywną; bezinte-
resownie pomaga innym. W pracy na co dzień wspiera go żona 
Anna. Notabene to fundator naszej nagrody głównej dla uczest-
ników rajdu rowerowego! 

- Robert Dziubińki – Piekarnia „Rozeta” - Przedsiębiorąca 
ze Stąporkowa, specjalizujący się w branży spożywczej. Od lat 
prowadzi piekarnię i ciastkarnię pod wdzięczna nazwą: „Rozeta”. 
Codziennie rumiane bochny chleba i ciepłe bułeczki goszczą na 
naszych stołach. Natomiast wyroby cukiernicze, to idealny po-
mysł na osłodzenie sobie życia. W tym przypadku „niebo w gę-
bie” to nie jakiś tam pusty eufemizm. Po spożyciu, wysoki poziom 
endorfi ny utrzymuje się przez cały dzień, a u niektórych podobno 
nawet dłużej… Uwaga! Przy defi cycie „rozetek” może pojawić się 
syndrom odstawienia! To żart oczywiście… Nasz laureat to nie 
tylko biznesmen, ale także (były) samorządowiec oraz działacz 
społeczny. 
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PRZYJACIELE KUŹNIC – A.D. 2018

- Grzegorz Stępień – Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Jerzy 
Stępień, Grzegorz Stępień. Chleb to nie tylko podstawa naszego 
codziennego wyżywienia. Ma również wymiar symboliczny, każe 
nam postrzegać piekarza jako osobę o szczególnych walorach. 
W przypadku naszego laureata tak właśnie jest. Jego pieczy-
wo jest jak on sam. To jest po prostu bardzo dobre pieczywo! 
Bo o jakości pieczywa nie decyduje tylko algorytm. Piekarz, to 
stan umysłu. Pan Grzegorz jest twórcą produktu regionalnego 
pod nazwą „Podkówki koneckie”. Rogaliki w kształcie podkowy 
wielokrotnie promowały powiat konecki. Zjadały się na wielu im-
prezach plenerowych w całym województwie, a nawet dotarły na 
Litwę. Można więc pokusić się o parafrazę, że powiat konecki 
ma swój smak. 

- TKN – 24

Tkn24.pl to nowoczesny multimedialny portal informacyj-
ny powiatu koneckiego. Twórcy stawiają na szybkość i jakość 
przekazywanych informacji, prezentując przy tym wysoki kunszt 
dziennikarski. Przebojem wdarli się na lokalny rynek medialny, 
wypełniając istniejącą niszę. Formuła okazała się strzałem w 
dziesiątkę i zyskała wielu odbiorców. Zresztą, kto w powiecie ko-
neckim nie zagląda na TKN 24….??? Dzięki pasji dziennikarskiej 
oraz zaangażowaniu zespołu redakcyjnego, możemy niemal na-
tychmiast dowiedzieć się o wydarzeniach, które właśnie miały 
miejsce. 

- Centrum Ogrodnicze „Toscana” – Danuta Bednarczyk 
To prawdziwe królestwo fl ory. Na każdym kroku widać rękę 

właścicielki – rękę do kwiatów. Powszechnie wiadomo, że rośliny 
to istoty czujące, ale nie każdemu odwzajemniają swoje uczu-
cia… Pani Danuta kocha to, co robi, jest prawdziwą pasjonatką. 
Trywializując można powiedzieć, że prowadzi biznes i sprzedaje 
rośliny – ale nie, ona obdarowuje klientów roślinami, przyjmując 
w zamian gratyfi kację fi nansową. Niby to samo, a nie to samo. 
Różnica nie tylko semantyczna.

- Ks. prof. Stanisław Łabendowicz

To tuziemiec, człowiek rodem stąd, nasz dobry duch. Syn tej 
ziemi, człowiek wielu talentów i pasji. Jest wykładowcą i profe-
sorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II; 
wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. 
Jest również dyrektorem Instytutu Teologicznego w Radomiu 
oraz dyrektorem Wydziału Katechetycznego w Radomiu. Tytuł 
przyjaciela „Kuźnic Koneckich” zaskarbił sobie, wprowadzając 
nas w arkana mszy łacińskiej i każdy, kto jest uczestnikiem tego 
wydarzenia, ma wrażenie że doświadcza prawdziwej tajemnicy 
eucharystii. Łacina dla wielu z nas jest językiem martwym, jest 
reliktem przeszłości… Zapominamy jednak, że to uniwersalny 
kod naszej cywilizacji – cywilizacji łacińskiej. Bodaj najgenialniej-
szego  tworu ludzkiej myśli i czynu. Ksiądz Profesor wprowadza 
nas w tę tajemnicę. Bóg zapłać! A od nas skromny tytuł „Przyja-
ciela Kuźnic”. Mamy nadzieję, że dla Księdza Profesora będzie 
to miła pamiątka od nomen omen ab Amicis (czytaj: przyjaciół), 
żeby pozostać w „łacińskiej konwencji”. 

- Inżynieria Wodna Końskie – Ryszard Herman, Leszek 
Dzwonek, Zbigniew Duran
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Trudno powiedzieć, czy Panowie byli fanami kultowej produk-

cji fi lmowej PRL-u, pod tajemniczo brzmiącym tytułem: „Hydroza-
gadka”? Niemniej jednak, nigdy do końca nie wiadomo, co legło 
u podstaw naszych życiowych wyborów. Być może wprawny psy-
choanalityk odnalazłby tu podświadome asocjacje. W każdym ra-
zie, żeby prowadzić działalność gospodarczą w tej branży, trzeba 
mieć know how i high-tech. Laik z pewnością zatonie, zanim po-
jawi się woda. A oni, realizując olbrzymie inwestycje, utrzymują 
się na powierzchni — i nie jest to dryf bynajmniej.

DIAMENTY MARKI KONECKIEJ – A.D. 2018

- Jan Kowalczyk

Śmiało można zaryzykować tezę, że tegoroczne diamenty 
„Marki Koneckiej” przypadły artystom. Pan Jan, pomimo że 
odlewnik, to arkana giserskie wzniósł na takie wyżyny, że w swej 
„alchemicznej kuźni” tworzy prawdziwe dzieła sztuki, zamienia-
jąc szarą materię w złoto — no może nie dosłownie, ale w cenne 
złotówki na pewno. Bo artysta musi z czegoś żyć. Od nas Panie 
Janie diament. 

- Tadeusz Czarnecki
W zasadzie trudno powiedzieć, czy bardziej jest poetą malar-

stwa, czy malarzem poezji. Wszystko u niego jest przesiąknięte 
sztuką. Jak to u artysty, nie ma podziału, że tu jest sacrum, a tam 
profanum. I wszystko ma wymiar metafi zyczny — a Biłasówka, to 
tylko zmaterializowany stan duszy Tadeusza, emanacja jego bo-
gatego wnętrza… Dlatego wszyscy czujemy się tam, jak u siebie, 
obcując – nie bójmy się tego słowa – kulturą wysoką, z twórcami 
najwyższych lotów. Dzięki Tadeuszowi stajemy się lepszymi wer-
sjami samych siebie. 

- Piotr Salata
Choć ostatnio przedzierzgnął się w menadżera kultury, to 

trzeba przyznać – że robi to koncertowo, wręcz śpiewająco. Po-
dobno z rozkoszą słucha się jego poleceń służbowych, które są 
jak balsam dla ucha. Bo tembr głosu Piotra ma takie widmo aku-
styczne, że wprawia w rezonans wszystkie formy życia na tej pla-
necie. Charyzmatyczny dyrektor i wokalista, człowiek instytucja. 
Nic dodać, nic ująć – prawdziwy diament o szlifi e brylantowym. 
Karatów nie będziemy mu wypominać. 

„ALCHEMIK KONECKI”

- Jolanta Grochal – Centrum Opracowań MALENIEC
„Alchemik Konecki” to nagroda przyznawana przez Powiato-

we Forum Pracodawców. Tegorocznym laureatem tego gremium 
jest Pani Jolanta Grochal i jej fi rma: Centrum Opracowań Ma-
leniec Sp. z o.o. W zasadzie Centrum Opracowań Maleniec, to 
Jolanta Grochal. Kobieta przedsiębiorcza, ale przede wszystkim 
kobieta ze wszystkimi pozytywnymi konotacjami tego słowa. „Al-
chemik  konecki” to nagroda za przekuwanie idei w rzeczywi-
stość. Pani Prezes idealnie wpisuję się w formułę tej nagrody. 
Jakże symboliczne jest miejsce, w którym się znajdujemy. Zabyt-
kowy Zakład Hutniczy, gdzie czas się zatrzymał – a po sąsiedzku 
nowoczesna, dynamiczna, progresywna fi rma. Samo życie pi-
sze takie metafory. Firma powstała w roku 1997, w czasie, kie-
dy rynek budowlany w Polsce otwierał się dla fi rm zachodnich. 
W początkowej fazie produkcja, czyli m.in. kotwy transportowe, 
zawiesia linowe, elementy złączne, konstrukcje stalowe, wysy-
łane były przede wszystkim na eksport do krajów zachodnich. 
W ciągu ponad 20 letniego funkcjonowania fi rmy Centrum Opra-
cowań Maleniec pozyskało klientów na rynku polskim i obecnie 
sprzedaż w Polsce dorównała eksportowi. Firmy wykonawcze, 
zakłady prefabrykacyjne stosują produkty w obiektach komercyj-
nych i mieszkaniowych, budownictwie lądowym i infrastruktural-
nym. 
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„KOWAL LOSU”

- Komitet Organizacyjny Pikniku Rodzinnego „Rodzina 
Rodzinie” w Stąporkowie

„Kowal losu” to nagroda przyznawana przez Powiatowe Fo-
rum Wolontariatu, za działalność charytatywną i bezinteresowną 
pomoc potrzebującym. Kapituła nagrodę przyznała Komitetowi 
Organizacyjnemu Pikniku Rodzinnego w Stąporkowie. Po raz 
ósmy dobrzy i wrażliwi ludzie ze Stąporkowa są organizatorami 
pikniku, którego celem jest pomoc potrzebującym dzieciom. Przy 
Kościele Parafi alnym Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny w Stąporkowie odbywa się już 8  edycja Pikniku rodzinnego 
„Rodzina rodzinie”. W 2011r. lokalny stąporkowski przedsiębior-
ca Paweł Książek wpadł na pomysł, by wspólnie z przyjaciółmi 
zrobić coś wyjątkowego. I – udało się! W ciągu kolejnych lat do 
komitetu organizacyjnego dołączali inni mieszkańcy Stąporkowa 
i okolic. Dziś wiemy, że w Stąporkowie Rodzina rodzinie pomo-
że z pewnością, a życie wielu rodzin nabiera innego wymiaru. 
Zebrane podczas pikniku pieniądze przeznaczane są  na wypo-
czynek dzieci z biednych rodzin, ale również dla ludzi przewlekle 
chorych. Impreza corocznie odbywa się na  placu przy Kościele 
parafi i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny za zgodą pro-
boszcza Zenona Kiciora, który jest jednym z jej organizatorów.

GWÓŹDŹ SEZONU

- Mikołaj Wróbel
Kapituła „Gwoździa sezonu” za wydarzenie artystyczne mi-

nionego roku, główną nagrodę przyznała Mikołajowi Wróblowi 
za fi lm pt.: „Efekt domina”. W imieniu Mikołaja Wróbla nagrodę 
odabrała Izabela Pargieła.

Film zdobył dwie nagrody na British International Amateur 
Film Festival w Wielkiej Brytanii i zyskał uznanie międzynarodo-
wego jury. Mikołaj jest tegorocznym maturzystą — człowiekiem 
młodym, ale za to doświadczonym fi lmowcem, z paradoksalnie 
z dużym stażem i osiągnięciami. Mówiąc metaforycznie, jego 
portfolio pęka w szwach. Te nagrody, to nie incydent, ale kolejny 
etap w pracy twórczej. Talent to tylko energia potencjalna. Pa-

sja jest energią kinetyczną, która pcha nas w nieznane, czasem 
narażając na dyskomfort, ale co to dla pasjonata. Bo praca jest 
zmaganiem się, pokonywaniem oporu materii wszelakiej. A suk-
ces… Cóż, sukces to tylko skutek uboczny, a nie cel sam w so-
bie. Obserwując Mikołaja, wiemy, że on już znalazł swoje drzwi, 
wszedł w nie, i jest u siebie. My czekamy na kolejne produkcje, 
i deklarujemy w ciemno, że kupimy bilet do kina na nowy fi lm 
Wróbla. W imieniu Mikołaja Wróbla nagrodę odabrała Izabela 
Pargieła.

XVIII ŚWIĘTOKRZYSKIE 
DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE 
– WŁOSZCZOWA 2018 
 2 września br. we Włoszczowie odbyły się Świętokrzyskie 

Dożynki Wojewódzkie. Rolnicy z całego województwa przyjecha-
li, aby podziękować za tegoroczne zbiory. Powiaty przygotowały 
tradycyjne wieńce dożynkowe, a za najpiękniejszy w tym roku 
uznano wieniec reprezentujący powiat ostrowiecki. Uroczystości 
dożynkowe rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafi al-
nym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
stąd goście w barwnym korowodzie przemieścili się na stadion 
sportowy.

Staropolskim zwyczajem kłaniamy się rolnikom, dziękujemy 
im za pracę i za plony. Coraz trudniej być rolnikiem między inny-
mi z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych i rozchwianego 
rynku – podkreślał marszałek województwa świętokrzyskiego - 
Adam Jarubas. Każdy z wieńców został ośpiewany i zaprezen-
towany zebranej publiczności. Delegację powiatu koneckiego 
tego dnia reprezentowali: Agata Binkowska – członkini Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, Wiesław Stępień - radny Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego, Bogdan Soboń – starosta 
konecki, Marian Król – przewodniczący Rady Powiatu, Dorota 
Duda – członkini Zarządu Powiatu koneckiego, Edyta Drąż-
kiewicz – skarbnik oraz Sylwia Armada – prezes Towarzystwa 
Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”. Pierw-
sze miejsce wśród zaprezentowanych wieńców wygrał powiat 
ostrowiecki. Drugie miejsce zajął wieniec reprezentujący powiat 
kielecki, natomiast trzecią lokatę przyznano wieńcowi z powiatu 
sandomierskiego. Uczestnicy dożynek mogli skosztować pro-
duktów, przygotowanych przez regionalnych producentów oraz 
można było kupić czosnek, jabłka, śliwki lub wyroby mleczarskie. 
Gwiazdą imprezy była Shazza, znana piosenkarka muzyki disco-
-polo.
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STAROPOLSKIE TRADYCJE 
PRODUKCJI BRONI 
I AMUNICJI 

 Kucie kos bojowych z okresu powstania styczniowego i wy-
tapianie ołowianych kul karabinowych, według XIX-wiecznych 
technologii metalurgicznych, złożyło się na program wydarze-
nia pn. „Maleniec - staropolski arsenał niepodległości”, które 
zorganizowane zostało 9 września br. na terenie Zabytkowego 
Zakładu Hutniczego w Maleńcu. Głównym organizatorem im-
prezy było Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej”, które na jego 
realizację otrzymało dotację w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wsparcie za-
dań publicznych z zakresu kultury w 2018 roku. Wsparcia mery-
torycznego i organizacyjnego udzieliła Samorządowa Instytucja 
Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.

Wydarzenie było częścią obchodów 100 - lecia polskiej nie-
podległości, co stanowiło okazję do przypomnienia wybranych 
postaci związanych z regionem, zaangażowanych w wysiłek nie-
podległościowy. Na jego program złożyły się wystawy, prelekcje, 

warsztaty edukacyjne, projekcje fi lmowe oraz rekonstrukcje sta-
ropolskich technologii konspiracyjnej produkcji broni i uzbrojenia. 
W trakcie imprezy dr Izabela Bożyk z Kieleckiego Towarzystwa 
Historycznego przybliżyła zebranym sytuację społeczno - poli-
tyczną panującą w Końskich w okresie I wojny światowej, zaś 
Jerzy i Mariusz Dunin - Szpotańscy nakreślili niezwykle barwne 
losy ich przodka Kazimierza Dunin – Szpotańskiego - żołnierza 
napoleońskiego, którego osobę upamiętnia pamiątkowa tablica 
w kruchcie kościoła pw. św. Mikołaja w Końskich. O staropolskich 
technologiach konspiracyjnej produkcji broni i amunicji w okresie 
powstań narodowych opowiedział dr Maciej Chłopek - dyrektor 
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. 

Próbę ich rekonstrukcji podjęto w trakcie pokazu odlewania 
kul i żołnierzyków ołowianych oraz kucia kos bojowych z okre-
su powstania styczniowego, który przeprowadził mistrz kowalski 
i członek Stowarzyszenia „Kowali Polskich” Ryszard Skuza. Im-
prezie towarzyszyła wystawa broni palnej z kolekcji Muzeum 
Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej oraz mini recital pieśni 
patriotycznych Katarzyny Krzysztoporskiej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali Starosta 
Konecki oraz Wójt Gminy Ruda Maleniecka. Patronat medialny 
zapewniły: „Echo Dnia”, „Tygodnik Konecki”, „Wieści. Gazeta Re-
gionalna”.

KONECKA RYBA 2018
W niedzielę 23 września br. w Rudzie Malenieckiej obchodzi-

liśmy Święto Hodowców Ryb i wędkarzy. Uroczystości związane 
z Konecką Rybą odbyły się w gminie, która słynie z największej 
ilości stawów hodowlanych. Głównie hodowany jest tu karp kró-
lewski. O godz. 7.00 na zbiorniku wodnym w Maleńcu odbyły się 
zawody wędkarskie o Puchar Starosty Koneckiego. W zawodach 
brało udział 25 uczestników w różnym przedziale wiekowym. 
Pierwsze miejsce wywalczyło koło Neptun z Końskich.

 Przed godziną 15 włodarze gmin, zaproszeni goście, ho-
dowcy ryb oraz mieszkańcy Rudy Malenieckiej i okolicznych 
miejscowości wyruszyli w uroczystym korowodzie do kościoła w 
Rudzie Malenieckiej. Na mszy świętej ks. Paweł Węgrzynowski 
poświęcił chleby w kształcie powiatu oraz wędzone ryby. Homilię 
wygłosił ksiądz profesor Stanisław Łabendowicz.

Msza z ud ziałem pocztów sztandarowych miała podnio-
sły charakter. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, a także 
przedstawiciele gmin oraz Miejska Orkiestra Dęta. Po ceremonii 
wszyscy zebrani przenieśli się na plac przy szkole podstawowej 
w Rudzie, gdzie można było degustować potrawy z ryb, które 
przygotowali uczestnicy konkursu kulinarnego, ale również go-
spodarze uroczystości. Smakowały wszystkim ryby smażone, 
zupy rybne, ale i karp w galarecie.
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Na scenie głos zabrał starosta konecki Bogdan Soboń, który 

przywitał wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości, następ-
nie zaprosił na scenę przedstawicieli gmin, aby ułożyć z wypie-
czonych bochnów chleba mapę powiatu koneckiego. 

Głos również zabrała Elżbieta Staff -Zielińska, córka Francisz-
ka Staff a założyciela i prekursora, jeśli chodzi o chów ryb słodko-
wodnych w skali nie tylko europejskiej, ale i światowej, wręczając 
pamiątki po swoim ojcu na ręce Starościny Koneckiej Ryby – Mo-
niki Grzegorczyk.

Tegorocznymi starościnami byli - Monika Grzegorczyk, 
współwłaścicielka Gospodarstwa Rybackiego w Rudzie Male-
nieckiej oraz Łukasz Szyposzyński, rolnik z Lipy. Starosta Powia-
tu Piotrkowskiego – Stanisław Cubała wraz z przybyłą delegacją, 
wręczył Bogdanowi Soboniowi statuetkę samorządowca 20-le-
cia, przyznawaną przez Związek Powiatów Polskich.

Przed częścią artystyczną rozstrzygnięto konkursy: pla-
styczny, fotografi czny oraz kulinarny. Konkurs kulinarny wygrały 
członkinie Zespołu Ludowego „Rogowianka” działającego przy 
Wiejskim Domu Kultury w Rogowie, drugie miejsce przyznano 
Restauracji Zajazd Podzamcze z Fałkowa, trzecie Dworkowi Ko-
rytków.

Po części ofi cjalnej na scenie pojawił się Zespół Ludowy „Ro-
gowianka”, a następnie zespół Szantowy oraz gwiazda wieczoru 
Mateusz Ziółko, który znany jest z takich utworów jak „W promie-
niach”, „Ogień i woda”.

Tegoroczne przedsięwzięcie pod nazwą „Święto Hodowców 
Ryb i Wędkarzy” oraz festyn były dofi nansowane w 85%  ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, na które 
Starostwo Powiatowe w Końskich złożyło pozytywnie rozpatrzo-
ny wniosek.

Kapitan Władysław Raginis 
SYMBOLICZNA MOGIŁA OBROŃCY WIZNY

Są na naszych cmentarzach takie groby, na których rzadko 
płonie znicz. 

Są tacy zmarli, o których istnieniu  na ziemi wie mało z żyją-
cych dziś osób. Ile razy przechodzimy obok takich mogił?

Grób, o którym chciałabym napisać znajduje sie na koneckiej 
nekropolii, nieopodal znanej mogiły partyzantów. Od kilkunastu 
lat wraz z rodziną opiekujemy się tym grobem :sprzątamy, zapa-
lamy znicze, odmawiamy modlitwę. Robimy to na prośbę wnucz-
ki, pochowanej w tej mogile Marii Morawskiej z domu Raginis, 
Bogny Janiec.

Dlaczego piszę o tym starym grobie na koneckim cmenta-
rzu? Bo jest również symboliczny grób- młodego kapitana , 
heroicznego dowódcy, obrońcy spod Wizny, o którym mało kto 
wie, Władysława Raginisa. Warto przybliżyć sylwetkę tego boha-
tera Kampanii Wrześniowej wszystkim czytelnikom kwartalnika 
Ziemia Odrowążów, bo porządek to jedno, a pamięć to drugie. 
Każdy wyraz pamięci o zmarłych, tym bardziej Bohaterach, ma 
ogromne znaczenie.

Kapitan Władysław Raginis był obrońcą Wizny we wrze-
śniu 1939 roku. Wraz ze swoim zastępcą porucznikiem Stani-
sławem Brykalskim, złożyli przysięgę, że żywi nie oddadzą bro-
nionych pozycji. 

W południe 10 września 1939 roku po zaciętej walce, ranny 
kapitan (jego zastępca już nie żył) rozkazał swoim żołnierzom 
opuścić bunkier, a sam popełnił honorowe samobójstwo, rozry-
wając  się granatem. W Wiźnie  po wojnie w miejscu pochówku 
bohaterów umieszczono tablicę z napisem: Przechodniu, po-
wiedz Ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca, spełniając swój obo-
wiązek.

Rodzina kapitana Raginisa została ofi cjalnie powiado-
miona o jego tragicznej śmierci pod Wizną dopiero w 1941 
roku przez PCK. Maria Morawska, siostra Raginisa, wraz 
z mężem Stanisławem w czasie II wojny światowej mieszkali 
w okolicach Końskich. Stanisław Morawski pracował w nad-
leśnictwie i współpracował z konspiracyjną administracją 
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i partyzantką. Maria była lekarką okulistką, mieli troje dzieci. 
W1943 roku Maria otrzymała list od pana Józefa Wiśniew-
skiego, który w sierpniu 1939 r ,gościł u siebie w domu, 
w Wiźnie młodego kapitana Raginisa. Donosil on w lście, 
że kapitan zginął bohatersko, rozrywając sie granatem. Po-
informował również, że uczestniczył w jego pierwszym po-
grzebie. 

W 1944 roku Maria Morawska zmarła na tyfus i została 
pochowana na koneckim cmentarzu. Mąż Marii, Stanisław, 
postanowił na grobie żony umieścić pamiątkową tablicę 
informującą o śmierci bohaterskiego szwagra, obrońcy Oj-
czyzny, kapitana Raginisa , myśląc , że to będzie jedyny jego 

grób. Warto w tym miejscu wspomnieć o Stanisławie Morawskim 
pomysłodawcy pamiątkowej tablicy na koneckim cmentarzu. Po 
wojnie wyjechał z Końskich i osiedlił sie w Brynku, na Ślą-
sku, gdzie założył Gimnazjum Leśne i był jego pierwszym 
dyrektorem. Od 1990 roku Zespól Szkół Leśnych i Ekolo-
gicznych w Brynku nosi imię Stanisława Morawskiego.

Jeden z wnuczków Marii Morawskiej z domu Raginis, 
Jacek Królikiewicz, znany dziś reżyser, scenarzysta, produ-
cent, przyjął nazwisko swojego bohaterskiego wuja Raginis, 
by zachować od zapomnienia.
Urszula Krzywkowska

WYCIECZKA DO SIELPI - 1855. 
Zaginione (?) skarby kultury materialnej 
Ziemi Koneckiej 

Sielpia, walcownia profi lowa. Foto. Władysław Wrażej 1935, 
repr. Jan Siudowski 1956, Muzeum Narodowe w Kielcach, 

MNKi/Ph/606.

Wycieczka do Sielpi – 1855

Zabiorę Państwa na pierwszą wycieczkę do Sielpi, wyima-
ginowaną; w formie patchworku. Nie powiem, że znudziła mnie 
monotonna pisanina i prężenie „muskułów historyka”, bo byłoby 
to nieprawdą. Będzie to historia ukazana artykułami prasowymi 
z epoki, mam nadzieję ciekawymi, dotyczącymi Sielpi vel Silpi i 
Młynów Dziebałtowskich vel Młynów Dzibałtowskich (najczęściej 
używana nazwa w I połowie XIX wieku; dotyczy to Dziebałtowa 
jak i Młynów Dziebałtowskich. Nazwa Silpia występuje, ale zde-
cydowanie rzadziej). Artykułów z epoki (XVIII, XIX i XX wiek) o 
Sielpi odnalazłem kilkaset. Wśród nich ciekawe opisy procesu 
produkcyjnego pudlowania, naprawy walcy, opisy skutków powo-
dzi… czy chociażby opieki zdrowotnej.  

Na przekór zawodowym historykom, zacznę niejako od środ-
ka, to jest od wycieczki młodzieży szkolnej odbytej w 1855 przez 
uczniów klasy VI Szkoły Wyższej Realnej w Kielcach do Miedzia-
nej Góry i Sielpi. A tak przy okazji, na końcu artykułu będzie nie-
co dramatycznych wydarzeń z dnia dzisiejszego, czy ważnych? 
Rozpoczynam też nowy dział na stronie: Zaginione skarby kul-
tury materialnej Ziemi Koneckiej. Czy uda nam się je odnaleźć z 
Państwa pomocą? Wkrótce kolejny artykuł.
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Sielpia, piece grzewcze walcowni kalibrowej. Foto. Włady-
sław Wrażej 1935, repr. Jan Siudowski 1956, Muzeum Narodo-

we w Kielcach, MNKi/Ph/612.
Wycieczka
A więc wracamy do zapowiedzianej wycieczki: jest rok 1855, 

uczniowie klasy VI wybrali się na wycieczkę parudniową do 
Miedzianej Góry, a stamtąd do rządowego zakładu pudlingarni 
i walcowni żelaza w Sielpi. Na kilku parokonnych furmankach, 
na wiązkach słomy kilimkami przykrytej ulokowali się w porząd-
ku i cichości [tzw. rozbrykanie młodzieży przyszło później] pod 
przewodnictwem p. Antoniego Rogalewicza nauczyciela chemii 
i technologii i p. Hipolita Święcickiego nauczyciela mineralogii i 
geologii. Relacjonuje uczestnik, uczeń Włodzimierz Kondaki:

Koniki chłopskie biegły szybko, a czas, jak zwyczajnie mło-
dym jeszcze prędzej… W Barakach czy w Bobrzy, gdzie przy 
szosie pod górą stoi mur olbrzymi, pamiątka głupoty ludzkiej i 
gdzie istnieje stok, zwany ponczowym z powodu, że przy budo-
wie rzucano do niego głowy cukru i lano z baryłek arak, a potem 
raczono się ponczykiem [Czyżby byłby to opis wykonania lokal-
nego alkoholu?] Wysiedliśmy dla zwiedzenia tych ruin i obejrze-
nia skał czerwonego piaskowca, obnażonego pod górą. Konie 
wytchnęły tutaj przez kwadrans. Napiliśmy się czystej, krynicznej 
wody i pojechali dalej. W Mniowie, również w ciągu kwadran-
sa, zwiedziliśmy kamieniołom wapienia przy samym kościele i 
już późnym zmrokiem dotarliśmy do Sielpi gdzie uprzedzony o 
przybyciu młodzieży zawiadowca miejscowy Zawadzki [w orygi-
nalnym tekście brak jest imienia, a nazwisko poprzedzone jest 
skrótem śp. Prawdopodobnie był to Ignacy Zawadzki, zawiadow-
ca w Sielpi – Rocznik Urzędowy Królestwa Polskiego 1863-1866] 
przyjął wszystkich na nocleg.

Olbrzymi dom piętrowy, murowany, mający pozór hotelu, z 
korytarzami pośrodku, mógłby pomieścić i dwa razy więcej lu-
dzi. Po wspólnej kolacji nanoszono snopów słomy do naszych 
pokojów, rozesłano ją grubo i przykryto dywanami, a ponieważ 

zabrakło poduszek, wiec po dwie, trzy i cztery głowy spoczywa-
ły na jednej. Śmiech, śpiewy, żarciki i koncepty sypały się jak 

z rogu obfi tości. 

W całym domu wrzało jak w ulu od głosów ludzkich… Ce-
lowo zderzam opis z 1855 roku z wyglądem budynku z lipca 

2018. Jaki powinien być dalszy los budynku? W takich przypad-
kach zadaję sobie pytanie; jak bym postąpił gdyby budynek był 
moja własnością? Odpowiedź jest jednoznaczna. Na pewno nie 
dopuściłbym do jego rozbiórki. Powinien być objęty odrębnym 
projektem rekonstrukcji i poddany rychło tejże. To może być 

reprezentacyjny budynek kompleksu. Niedługo będę publikował 
opis kolejnych wydarzeń historycznych związanych z tym bu-

dynkiem (epizod 1863 i legionowy). 
Foto. KW lipiec 2018.

Zaginione skarby kultury materialnej Ziemi Koneckiej

Na przypadkowo odnalezionych fotografi ach odnalazłem wspa-
niałe (czy zaginione?) przykłady skarbów kultury materialnej 
znajdujące się niegdyś w budynku administracji zakładu rzą-
dowego w Sielpi. Jestem przekonany, że przed zawaleniem się 
stropów budynku zapobiegliwie zdemontowano stalowe, ręcznie 
kute drzwi i piękny piec kafl owy (pochodzące prawdopodobnie z 
I połowy XIX wieku). Może czytelnicy strony pomogą w odszu-
kaniu?

Krzysztof Woźniak

Całość artykułu dostępna na -  

konskie.org.pl
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50.ROCZNICA KORONACJI 
VIII SEJMIK W STUDZIANNIE

18 sierpnia 2018 r. w Studziannie odbył się VIII Sejmik Ziemi 
Odrowążów, którego organizatorem był Powiat Opoczyński. Te-
goroczne obrady Sejmiku obchodzone były w sposób uroczysty 
w związku z rocznicą 50 – lecia koronacji Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Świętorodzinnej ze Studzianny oraz obchodzoną 
w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. W Sejmiku wzięli udział przedstawiciele czterech powiatów: 
koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego. 
Wśród zaproszonych gości obecny był miedzy innymi Poseł na 
Sejm z Ziemi Opoczyńskiej Robert Telus.

W tym roku mija 10 lat od podpisania przez powiaty: konec-
ki, opoczyński, przysuski i szydłowiecki w 2008 roku wspólnego 
porozumienia Ziemia Odrowążów, w którym zadeklarowano wolę 
podjęcia współpracy promującej rozwój gospodarczy i społeczny. 
Podczas II Sejmiku 5 czerwca 2009 roku, który odbył się w Stu-
dziannie podjęto decyzję o wyborze Matki Boskiej Świętorodzin-
nej na patronkę Ziemi Odrowążów. W czasie mszy świętej, której 
przewodniczył biskup Zygmunt Zimowski, ówczesny Ordynariusz 
Radomski, samorządowcy złożyli Akt Zawierzenia Matce Boskiej 
Świętorodzinnej oddając pod Jej opiekę mieszkańców powiatów: 
koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego.

Obrady VIII Sejmiku poprowadziła przewodnicząca Rady 
Powiatu Opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz. Historię po-
wstania porozumienia Ziemia Odrowążów przedstawił zebranym 
wicestarosta opoczyński Marcin Baranowski.

Na tegorocznym Sejmiku radni Rad Powiatów: koneckiego, 
opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego podjęli czte-
ry uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła uczczenia 50. rocznicy 
koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej ze 
Studzianny. Sejmik przyjął także stanowisko dotyczące obcho-
dów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Podjęte zostały również uchwały w sprawie roli powiatów 
w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia oraz 
w sprawie przystąpienia do projektu „Film promujący walory tury-
styczne Ziemi Odrowążów”.

 

Podczas sejmiku wręczone zostały Akty Nadania Tytułu 
Zasłużony dla Ziemi Odrowążów dla ośmiu samorządowców 
z powiatów współtworzących to porozumienie: Włodzimierza 
Górlickiego, Krzysztofa Bernatka, Andrzeja Marka Lenarta, Mar-
ka Modrzeckiego, Krzysztofa Nawrockiego, Józefa Roga, Bog-
dana Sobonia i Krzysztofa Wochniaka. W związku z obchodami 
100 – lecia odzyskania niepodległości starosta opoczyński Józef 
Róg przekazał starostom z Ziemi Odrowążów obrazy na płytce 
przedstawiające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego wypro-
dukowane przez Ceramikę Paradyż. Taki sam obraz otrzymał 
również Kardynał Stanisław Dziwisz wraz z książką wydaną 
przez Powiat Opoczyński: „POWIAT OPOCZYŃSKI HISTORIA 
I WSPÓŁCZESNOŚĆ”, której ofi cjalna prezentacja nastąpi 24 
sierpnia podczas obchodów 20 - lecia Powiatu Opoczyńskiego.

Po zakończonych obradach uczestnicy Sejmiku wzięli udział 
we mszy świętej odprawionej z okazji 50-lecia koronacji cudow-
nego obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie, której 
przewodniczył Jego Ekscelencja Kardynał Stanisław Dziwisz. 
Pół wieku temu koronacji obrazu dokonali prymas Polski kardy-
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nał Stefan Wyszyński, ówczesny metropolita krakowski kardynał 
Karol Wojtyła i bp Piotr Gołębiowski, administrator diecezji san-
domierskiej, na terenie której znajdowała się wówczas świątynia. 
Podczas mszy starostowie powiatów tworzących porozumienie 
Ziemia Odrowążów: Marian Niemirski, Józef Róg, Bogdan So-
boń i  Włodzimierz Górlicki złożyli w darach ołtarza monstrancję, 
komplet ornatów jubileuszowych oraz ornat z wizerunkiem Matki 
Boskiej Częstochowskiej.

Cudowny Obraz Matki Bożej Świętorodzinnej jest namalowa-
ny na płótnie i przedstawia Świętą Rodzinę - Dzieciątko Jezus, 
Maryję i św. Józefa - przy stole podczas posiłku. Obraz został 
uznany za łaskami słynący w 1671 r. Trzy lata później opiekę 
nad Cudownym Wizerunkiem powierzono księżom z Kongregacji 
Oratorium Św. Filipa Neri.

POLSKA NAGRODA 
INTELIGENTNEGO 
ROZWOJU 2018

Powiat opoczyński  uzyskał nominację do Polskiej Nagrody 
Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii : Samorząd przyjazny 
mieszkańcowi za nowatorskie podejście w rozwoju społeczeń-
stwa w powiecie, a  starosta opoczyński - Józef Róg uzyskał no-
minację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 
w kategorii : Samorządowiec kadencji 2014 – 2018 za wzmacnia-
nie inwestycyjnego potencjału powiatu oraz za zwiększanie kom-
fortu życia mieszkańców.  Obie nagrody są przyznawane pod 
patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP – dr Alicji Adam-
czak.

Nagrody te będą wręczane podczas  Międzynarodowego 
Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018. Jest to trze-
cia edycja największego wydarzenia gospodarczego w Polsce 
poświęconego wynalazkom oraz krajowym i regionalnym inteli-
gentnym specjalizacjom.  Punktem kulminacyjnym Forum będzie 
m. in. debata „Plan dla Polski w Europie – wynalazki, które prze-
kraczają granice”, jak również rozmowy ekspertów o Programie 
Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 – największemu 
w historii UE przedsięwzięciu w zakresie badań naukowych i in-
nowacji.

Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, 
które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem 
na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwo-
ju gospodarczego regionu, a tym samym kraju. Uzyskanie aż 
dwóch nominacji do tak prestiżowych nagród to duże wyróżnie-
nie i docenienie pracy samorządu na rzecz mieszkańców. To mo-
tywuje do dalszej intensywnej pracy dla dobra wspólnego, jakim 
jest powiat opoczyński.

STAROSTA OPOCZYŃSKI
Z WIZYTĄ U KARDYNAŁA
STANISŁAWA DZIWISZA
24 września starosta opoczyński Józef Róg wspólnie z wice-

marszałkiem województwa łódzkiego Arturem Bagieńskim, wój-
tem Gminy Poświętne Michałem Franasem  oraz ks. Jerzym Ce-
drowskim udali się z wizytą do Kardynała Stanisława Dziwisza, 
aby podziękować Jego Eminencji za udział w uroczystościach 
upamiętniających 50 – lecie koronacji cudownego obrazu Matki 
Boskiej Świętorodzinnej w Studziannie. 

W spotkaniu wzięli również udział sekretarz Gminy Poświęt-
ne Maria Grzybek, prezes SAP będący jednocześnie wicepreze-
sem Stowarzyszenia Przyjaciół Bazyliki w Studziannie Zbigniew 
Gretka oraz Pani Ewa Kacprzak właścicielka lokalu „Rancho”. 
Jubileuszowe uroczystości w Studziannie, które trwały trzy dni od 
17 do 19 sierpnia były najważniejszym wydarzeniem religijnym 
w powiecie opoczyńskim. Podczas spotkania Kardynał Stanisław 
Dziwisz bardzo miło wspominał swój pobyt na ziemi opoczyń-
skiej. Wrócił również wspomnieniami do roku 1968 i swojego 
uczestnictwa w koronacji Obrazu św. Rodziny, którego dokony-
wali kardynałowie Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła. Ksiądz Kar-
dynał podczas wizyty delegacji wpisał się do księgi pamiątkowej 
ks. Filipinów ze Studzianny, która założona została w 1933 roku. 
Tegoroczne uroczystości w Studziannie były zorganizowane 
w ramach projektu  „Promocja województwa łódzkiego poprzez 
plenerowe spotkania z kulturą i historią w Gminie Poświętne i nie 
tylko” zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt 
na który głosowali mieszkańcy wygrał nie tylko w subregionie 
wschodnim, ale w całym województwie łódzkim.
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POWIAT WSPIERA 
SPOŁECZNĄ STRAŻ 
RYBACKĄ

Dwa komplety umundurowania otrzymał dzisiaj z rąk starosty 
opoczyńskiego Józefa Roga prezes Józef Opala ze Społecznej 
Straży Rybackiej działającej na terenie naszego powiatu. Nowe 
mundury zapewnią bezpieczeństwo i poprawią wizerunek straż-
ników. Społeczna Straż Rybacka prowadzi kontrole wód Polskie-
go Związku Wędkarskiego. 

Do ich głównych zadań należy legitymowanie wędkarzy 
i amatorów połowu ryb oraz dbałość o środowisko i przyrodę 
w okolicach zbiorników wodnych i rzek. Społeczna Straż Rybac-
ka to bardzo ważna organizacja działająca dla ochrony przyrody 
w naszym powiecie. Za ich ogromne zaangażowanie w codzien-
ną pracę i trud ratowania naturalnego środowiska należą się im 
duże podziękowania. 

ŚWIĘTO POLICJI 
W OPOCZNIE
19 lipca 2018 r. funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komen-

dy Powiatowej Policji w Opocznie obchodzili swoje święto. Uro-
czystości z udziałem zaproszonych gości odbyły się w Miejskim 
Domu Kultury w Opocznie.  Z życzeniami do opoczyńskich stró-
żów prawa udali się również wicestarosta Marcin Baranowski 
i przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz. Po-
dziękowali oni policjantom za bezinteresowną, wymagającą wie-
lu wyrzeczeń, ofi arności i poświęceń służbę na rzecz zapewnie-
nia bezpieczeństwa, utrzymania ładu oraz porządku publicznego 
w naszym powiecie. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji 
mł.insp. Konrada Kobierskiego przekazali obraz na płytce przed-
stawiający Marszałka Józefa Piłsudskiego, który został wykona-
ny  przez Firmę Ceramika Paradyż z okazji obchodzonej w tym 
roku 100 – rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
W spotkaniu wzięli również udział burmistrzowie i wójtowie z po-
wiatu opoczyńskiego, jak również przedstawiciele instytucji oraz 
służb na co dzień współpracujących z opoczyńską policją. Jed-
nym z głównych punktów uroczystości były awanse na wyższe 
stopnie policyjne opoczyńskich funkcjonariuszy, które wręczyli 
zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Włodzimierz Kali-
nowski i Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Konrad Kobierski.
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KSIĄŻKA 
„POWIAT OPOCZYŃSKI. 
  HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”

28 sierpnia 2018 r. miła miejsce promocja wyjątkowej książki 
wydanej przez Powiat Opoczyński. Publikacja nosi tytuł „Powiat 
Opoczyński. Historia i współczesność”.

Inspiracją do napisania książki o Powiecie Opoczyńskim była 
przypadająca w 2018 roku 20. rocznica powstania współcze-
snego samorządowego powiatu oraz fakt, że na rynku nie ma 
podobnego wydawnictwa. Środki fi nansowe na realizację tego 
przedsięwzięcia i decyzję o jego realizacji podjął Zarząd Powiatu 
Opoczyńskiego w 2017 roku. Historia powiatu sięga średnio-
wiecza i tak jak nasz kraj, ziemia ta przeżywała wzloty i upadki. 
W każdym znaczącym wydarzeniu historycznym mieszkańcy 
opoczyńskiej ziemi brali aktywny udział, przelewali krew na po-
lach bitew, uczestniczyli w walkach z najeźdźcami i podejmowali 
działania na rzecz niepodległości swojej Małej i Wielkiej Ojczy-
zny.

W książce tej autorzy piszą o historii w ujęciu administracyj-
nym, gospodarczym i militarnym. Począwszy od czasów najdaw-
niejszych poprzez lata średniowiecza, niewoli narodowej, wojen 
światowych i zniewolenia sowieckiego przechodzimy do współ-
czesnego Powiatu Opoczyńskiego. Jest też rozdział poświęcony 
dziedzictwu, dwóm elementom  które nieodłącznie kojarzą się 
z Opocznem – opoczyńskiej płytce ceramicznej i opoczyńskiemu 
folklorowi. 

Autorami tego wydawnictwa są historycy i samorządowcy od 
wielu pokoleń mieszkający w Opocznie i Powiecie Opoczyńskim. 
Dlatego przystąpili do pracy nad książką z entuzjazmem i bez-
interesownie. Opiekę naukową sprawował pracownik naukowy 

UJK w Kielcach dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys. Działy związane 
z czasami najdawniejszymi opracowali pracownicy Muzeum Re-
gionalnego  w Opocznie, historycy – dyrektor Adam Grabowski, 
Lidia Świątek Nowicka i Wiktor Pietrzyk. Autorami są również: 
dr Paweł Budziński, dr hab. prof. UŁ Witold Jarno, dr Jan Łucz-
kowski, dr Marcin Łuczkowski i dr Krzysztof Nawrocki. O fi nan-
sach i inwestycjach współczesnego powiatu napisały skarbnik 
powiatu Anna Słoniewska i sekretarz powiatu Grażyna Wielgus. 
Koordynatorem tego przedsięwzięcia i autorem pozostałych czę-
ści książki dotyczących współczesności jest pracownik staro-
stwa, wieloletni samorządowiec Wiesław Turek. 

Jesteśmy przekonani, że lektura tej książki wzbogaci pań-
stwa wiedzę i zachęci do odwiedzenia miejsc w niej opisanych.

Książkę „Powiat Opoczyński. Historia i współczesność” moż-
na zakupić w Muzeum Regionalnym w Opocznie, Plac Zamkowy 
1, a także drogą wysyłkową poprzez stronę internetową Muzeum 
Regionalnego w Opocznie.

DELEGACJE Z UKRAINY 
GOŚCIŁY NA FESTIWALU
PŁYTKI CERAMICZNEJ
Gośćmi specjalnymi tegorocznego Festiwalu Płytki Cera-

micznej w Opocznie były delegacje z dwóch zaprzyjaźnionych, 
ceramicznych, miast na Ukrainie – Nowogrodu Wołyńskiego oraz 
Słowiańska. Ceramicznych, ponieważ obydwa miasta są moc-
no związane z opoczyńskim przemysłem ceramicznym, zarów-
no w wymiarze historycznym jak i współczesnym. Delegacji ze 
Słowiańska przewodniczył burmistrz tego miasta Vadim Lyah. 
Obecni byli również samorządowcy, przedstawiciele lokalnych 
organizacji społecznych oraz Muzeum w Słowiańsku - Kim Zhan, 
Viktoria Bachova, Elena Sarzhevska oraz Andriej Puszkar. No-
wogród Wołyński reprezentowali członkowie władz miasta oraz 
miejscowi przedsiębiorcy - Tetiana Zabrodina, Ihor Youshmanow 
i Volodymyr Gerus.
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Andriej Puszkar ze słowiańskiego Muzeum był również jed-

nym z prelegentów piątkowej konferencji zorganizowanej przez 
Muzeum Regionalne w Opocznie – „Opoczyńskie Dziedzictwo 
Ceramiczne”.

Ważnym elementem udziału przedstawicieli strony ukraiń-
skiej w opoczyńskim Festiwalu Płytki Ceramicznej było podpisa-
nie pomiędzy Opocznem a Nowogrodem Wołyńskim i Słowiań-
skiem porozumienia dotyczącego partnerstwa oraz wzajemnej 
współpracy na wielu płaszczyznach.

Oprócz wielu atrakcji festiwalowych Ukraińcy mieli również 
okazję zwiedzić najciekawsze zakątki Opoczna i okolic. Obo-
wiązkowym punktem była historyczna część Opoczna z Zam-
kiem Kazimierzowskim oraz siedziba Urzędu Miasta i Gminy, któ-
ra mieści się w zabytkowym pałacyku fi rmy „Dziewulski i Lange”. 
Ostatniego dnia Festiwalu obydwie delegacje z zaciekawieniem 
zwiedziły w Opocznie dwa nowoczesne zakłady produkcyjne 
„Mazowsze” oraz „Śląsk” należące do fi rmy Opoczno I Sp. z o.o., 
a także urokliwy skansen „Niebowo” w Wincentynowie.

Warto zaznaczyć, że zarówno Słowiańsk, jak i Opoczno są 
mocno powiązane z ceramiką. To właśnie w Słowiańsku Jan 
Dziewulski oraz bracia Józef i Władysław Lange w końcu XIX 
w. wybudowali swój drugi po Opocznie zakład produkujący płytki 
ceramiczne. Wysokiej jakości glinka wydobywana w okolicach 
Słowiańska do dziś jest importowana między innymi do Polski 
i stanowi podstawowy surowiec do produkcji płytek we wszyst-
kich zakładach ceramicznych w Opocznie i okolicy. Nowogród 
Wołyński jest z kolei miastem, w którym spółka Cersanit posiada 
obecnie nowoczesny zakład produkujący płytki ceramiczne.

Wizyta gości z Ukrainy to również kolejny krok do zacieśnia-
nia wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej tożsamości cera-
micznej oraz okazja do promocji naszej gminny.

PROMOCJA WSPOMNIEŃ 
DR. LEONA IDASZEWSKIEGO

W niedzielę 23 września w Jarocinie odbyła się długo ocze-
kiwana promocja wspomnień dr. Leona Idaszewskiego pod ty-
tułem „Ws pomnienia wygnańca i więźnia z Jarocina”. Książka 
posiada ogromną wartość historyczną i poznawczą dla Jarocina, 
ale co najważniejsze, również dla Opoczna.

Podczas II wojny światowej w Opocznie i okolicznych miej-
scowościach schronienie znalazło przeszło 3,5 tysiąca miesz-
kańców powiatu jarocińskiego wysiedlonych ze swoich rodzin-
nych stron przez niemieckiego okupanta. Pośród nich znalazł się 
również lekarz dr Leon Idaszewski, który zamieszkał w kamieni-
cy przy Placu Kościuszki 20. 

W trakcie swojego okupacyjnego pobytu w Opocznie Ida-
szewski spisał pamiętnik, który obecnie jest dosłownie skarbnicą 
informacji o życiu i ludziach w przedwojennym Jarocinie i wojen-
nym Opocznie. Znajdziemy w nim szczegółowe opisy Opoczna, 
ale także wnikliwe charakterystyki jego mieszkańców. W oba-
wie przed represjami ze strony Niemców, dr Idaszewski swoje 
wspomnienia spisywał w formie wierszowanej, by łatwiej móc je 
utrwalić w pamięci. Nocami uczył się tekstu na pamięć. Tuż przed 
swoim aresztowaniem i wywózką do obozu koncentracyjnego, 
wersję papierową ukrył w pobliskim ogrodzie. Leon Idaszewski 
przeżył pobyt na Majdanku i w Oświęcimiu. Po wojnie wrócił do 
rodzinnego Jarocina, gdzie w 1947 r. udało mu się z pamięci 
odtworzyć wspomnienia. Po 71 latach od tego czasu oraz po 62 
latach od śmierci autora, staraniem Muzeum Regionalnego w Ja-
rocinie wspomnienia ukazały się drukiem w formie książkowej.

W promocji książki nie mogło zatem zabraknąć delegacji 
z Opoczna w składzie: Tomasz Łuczkowski – sekretarz miasta, 
Adam Grabowski – dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie 
oraz Grzegorz Wołąkiewicz – wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Opocznie.



19KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

POWIAT OPOCZYŃSKI

Promocję w jarocińskim Pałacu Radolińskich poprowadził 
dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie Sebastian Pluta. 
Uczestniczyli w niej zastępca burmistrza Jarocina Robert Kaź-
mierczak oraz Jacek Kranz – wnuk autora, dr. Leona Idaszew-
skiego. Wszyscy zgodnie podkreślali wielką i niespotykaną ni-
gdzie indziej gościnność, z którą wysiedleni Jarocinianie spotkali 
się w Opocznie podczas trudnych lat okupacji. Tomasz Łucz-
kowski podkreślił również, że zarówno mieszkańcy Opoczna jak 
i wielu podopoczyńskich miejscowości, pomimo swoich bardzo 
trudnych warunków bytowych, z otwartymi rękoma i zupełnie 
bezinteresownie przyjmowali pod swój dach potrzebujących.

Warto zaznaczyć, że oprócz publikacji książkowej w Jarocinie 
powstał również fi lm dokumentalny z zarejestrowanymi wspo-
mnieniami żyjących jeszcze przesiedleńców i ich rodzin, którzy 
w ubiegłym roku odwiedzili Opoczno i miejsca, w których miesz-
kali podczas niemieckiej okupacji. Autorami fi lmu są członkowie 
Amatorskiego Klubu Filmowego „JAR” w Jarocinie.

Książkę dr. Leona Idaszewskiego „Wspomnienia wygnańca 
i więźnia z Jarocina” można nabyć również w Muzeum Regional-
nym w Opocznie.

 PROMOCJA ALBUMU 
„MAŁE FORMY SAKRALNE,
KAPLICZKI, FIGURY I KRZYŻE 
GMINY OPOCZNO”

We wtorek 28 sierpnia w Muzeum Regionalnym w Opocznie 
miała miejsce promocja wyjątkowego wydawnictwa poświęcone-
go małym formom sakralnym Gminy Opoczno. Staraniem Bielo-
wickiego Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej, 
Gminy Opoczno a także opoczyńskiego Muzeum, wydany zo-
stał album „Małe formy sakralne, kapliczki, fi gury i krzyże Gminy 
Opoczno”. 

Wydawnictwo jest przyczynkiem do pełnego skatalogowania 
kapliczek, fi gur i krzyży przydrożnych występujących na terenie 
gminy. Jest zarazem próbą barwnego zilustrowania i przedsta-
wienia krótkiego rysu historycznego tych obiektów. Niewątpliwym 
atutem wydawnictwa są wyjątkowe, artystyczne fotografi e przed-
stawiające nie tylko obiekty sakralne, ale również ich otoczenie 
w krajobrazie opoczyńskiej wsi. Autorem tekstów jest Lidia Świą-
tek-Nowicka, zdjęcia zaś wykonał Przemysław Siepski.
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W promocji albumu uczestniczyli licznie członkowie bielowic-

kiego Stowarzyszenia oraz miłośnicy historii regionalnej i opo-
czyńskiej kultury ludowej. Nie zabrakło przedstawicieli władz sa-
morządowych reprezentowanych między innymi przez Starostę 
Opoczyńskiego Józefa Roga oraz Burmistrza Opoczna Rafała 
Kądzielę.

Publikacja „Małe formy sakralne, kapliczki, fi gury i krzyże 
Gminy Opoczno” została dofi nansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

 MUZEUM NA FESTIWALU
 PŁYTKI CERAMICZNEJ
Muzeum Regionalne w Opocznie było współorganizatorem 

sierpniowego Festiwalu Płytki Ceramicznej w Opocznie. Trzy-
dniowe wydarzenie rozpoczęła piątkowa (10 sierpnia) konferen-
cja „Opoczyńskie Dziedzictwo Ceramiczne”, której Muzeum było 
merytorycznym opiekunem. Pośród prelegentów i gości znaleźli 
się znamienici przedstawiciele świata nauki a także biznesu 
z wiodących fi rm branży ceramicznej – dr hab. inż. Janusz Party-
ka z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, dr inż. Paweł Pichniarczyk – Dyrektor 
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, prof. Jolanta 
Rudzka Habisiak – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, An-
driej Puszkar – Muzeum w Słowiańsku (Ukraina), Adam Grabow-
ski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, Mariusz So-
śnierz – Prezes Grupy Cersanit Polska, Adam Tępiński – Prezes 
Zarządu Spółek Grupy Paradyż, Mirosław Jędrzejczyk – Prezes 
Zarządu Ceramiki Tubądzin. 

Opoczyńskie Muzeum przygotowało także szereg atrakcji dla 
najmłodszych i tych trochę starszych. W strefi e interaktywnej Fe-
stiwalu wielkim powodzeniem cieszyły się konkursy plastyczne, 
wiedzy i manualne związane oczywiście z dziedzictwem cera-
micznym naszego miasta. Na wszystkich uczestników czekały 
ciekawe nagrody. Największą popularnością cieszył się konkurs 
polegający na układaniu mozaiki z fragmentów płytek ceramicz-
nych, dzięki czemu powstało wiele wyjątkowych prac.
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Uczestnicy Festiwalu Płytki Ceramicznej mieli również okazję 
oglądać wystawę historyczną przygotowaną przez Muzeum Re-
gionalne w Opocznie. Na ekspozycji znalazły się liczne przykłady 
najstarszych płytek ceramicznych zakładów Dziewulskiego i bra-
ci Lange w Opocznie oraz unikatowych już narzędzi i urządzeń 
służących niegdyś do ich produkcji. Nie zabrakło wyczerpujących 
informacji o historii przemysłu ceramicznego w naszym regionie 
oraz archiwalnych fotografi i z początku XX w.

 MUZEUM 
REGIONALNE W OPOCZNIE 
poszukuje eksponatów ceramicznych

Za nami zakończony dużym sukcesem pierwszy Festiwal 
Płytki Ceramicznej w Opocznie, który z założenia nawiązywał 
do bogatego dziedzictwa ceramicznego naszego miasta. W per-
spektywie mamy natomiast realizację ambitnego założenia jakim 
niewątpliwie jest zapowiedziana budowa Muzeum Płytki Cera-
micznej oraz organizacja profesjonalnej ekspozycji dokumentu-
jącej dokonania opoczyńskiego przemysłu ceramicznego.

Mając to na uwadze zwracamy się do wszystkich Państwa 
z ogromną prośbą o udostępnianie w różnej formie (sprzedaż, 
darowizna, depozyt, wykonanie cyfrowej kopii) wszelkich mate-
rialnych, historycznych pozostałości dokumentujących działal-
ność opoczyńskich zakładów ceramicznych.

Interesują nasz szczególnie fotografi e, dokumenty oraz naj-
starsze wzory płytek ceramicznych i przyrządów służących do ich 
produkcji z przedwojennego okresu funkcjonowania fi rmy „Dzie-
wulski i Lange”. Poszukujemy także interesujących pamiątek z lat 
powojennych, kiedy lata swojej świetności przeżywał opoczyński 
Zespół Zakładów Płytek Ceramicznych.

Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się z nami swoimi zbio-
rami zapraszamy do Muzeum Regionalnego w Opocznie, Plac 
Zamkowy 1. Prosimy również o kontakt telefoniczny lub za po-
średnictwem poczty elektronicznej: 447552319, info@muzeumo-
poczno.pl

Z góry serdecznie dziękujemy!

„ATAK NA GENERAŁA SS” 
W OPOCZNIE
W sobotę 8 września rozległe pola przy ulicy Przemysłowej 

w Opocznie stały się areną widowiskowej inscenizacji historycz-
nej „Atak na generała SS – Epizod z Kampanii Wrześniowej 1939 
roku na Ziemi Opoczyńskiej”. Inscenizacja odbyła się w ramach 
tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
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W atrakcyjnej formi e żywej lekcji historii organizatorzy, czyli 

Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Gmina Poświętne, po-
starali się przybliżyć wszystkim wydarzenia, które rozegrały się 
w naszym regionie w pierwszych dniach II wojny światowej. 10 
września 1939 r. na wąskim zakręcie drogi Opoczno - Inowłódz, 
w okolicach miejscowości Dęba i Dęborzeczka, w wyniku star-
cia polskiego oddziału 77. Pułku Piechoty z Niemcami poległ 
kpr. pchor. Władysław Dawgiert. W potyczce zginął także ge-
nerał niemieckiej policji porządkowej i SS Wilhelm Fritz Roettig. 
Co najważniejsze, Roettig był pierwszym niemieckim ofi cerem 
w stopniu generała, który zginął podczas II wojny światowej.

Dzień inscenizacji rozpoczął się od upamiętnienia pole-
głych żołnierzy Wojska Polskiego, uczestników akcji z 10 wrze-
śnia 1939 r. Organizatorzy odwiedzili więc cmentarz parafi alny 
w Kraśnicy, gdzie między innymi spoczywa kpr. pchor. Władysław 
Dawgiert, a także pomnik w miejscu zdarzenia przy drodze 
Opoczno-Inowłódz.

Sama inscenizacja poświęcona była postaci Władysława 
Naruszewicza, również żołnierza 77. Pułku Piechoty, uczestnika 
i naocznego świadka rekonstruowanych wydarzeń. To właśnie 
dzięki jego wspomnieniom, tak skrupulatnie spisanym po wojnie, 
wiemy dziś jaki dokładnie przebieg miała wrześniowa potyczka 
pod Dęborzeczką. Dziwnym zrządzeniem losu Władysław Na-
ruszewicz zmarł kilka dni wcześniej a jego pogrzeb odbył się 
właśnie w dniu opoczyńskiej inscenizacji – 8 września 2018 r. 
Władysław Naruszewicz miał 98 lat. Rekonstruktorzy upamiętni-
li jego śmierć salwą honorową. Postać Naruszewicza przybliżył 
sekretarz miasta Tomasz Łuczkowski, który miał okazję wielo-
krotnie z nim współpracować w kwestiach upamiętniania miejsc 
historycznych w naszym regionie. 

W opoczyńskiej inscenizacji wzięli udział rekonstruktorzy 
ze Stowarzyszenia Tradycji 26 Skierniewickiej  Dywizji Piecho-
ty, Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Skierniewice”, 
Stowarzyszenia Historycznego „Pułk 37” z Kutna, Grupy Rekon-
strukcji Historycznej „Die 29. Falke-Division” z Kielc oraz Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej „Złoty Krzyż” ze Zduńskiej Woli. 
Widowisko uświetniła obecność oryginalnych pojazdów niemiec-
kich z okresu II wojny światowej – ciężarówki Opel Blitz 2,5t oraz 
limuzyny Opel Kapitan Wehrmacht Staff  Car. Pojazdy pochodziły 
z kolekcji Adama Kwiela z Końskich.

Wielką atrakcją dla przeszło pół tysiąca widzów inscenizacji 
był także Piknik Militarny. Towarzyszyły mu pokazy kawaleryjskie 
w wykonaniu Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielo-
nego Wojska Polskiego mjr. Hubala, pokazy umundurowania, 
uzbrojenia i ekwipunku historycznego w wykonaniu rekonstruk-
torów czy prezentacja współczesnego uzbrojenia i umundurowa-
nia przygotowana przez strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2036 
im. O.P. AK „Błysk” z Paradyża. Na wszystkich czekała pyszna, 
wojskowa grochówka prosto z kotła.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc 
w organizacji widowiska: Gminie Opoczno oraz Beacie i Wojcie-
chowi Wiktorowiczom za udostępnienie terenu do inscenizacji, 
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Opocznie za za-
pewnienie bezpłatnego dojazdu na miejsce wydarzenia a tak-
że Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie za zabezpieczenie 
miejsca.
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JURA JAROSŁAWCEW 
znad DONU 

Z chwilą rozpoczęcia wojny Niemiec ze Związkiem Radziec-
kim zdążały przez Opoczno do III Rzeszy Niemieckiej transpor-
ty towarowych wagonów, którymi pod zamknięciem i konwojem 
wieziono do Niemiec jeńców do niewolniczej pracy. Niemców 
powoływano do wojska, a gospodarstwa rolne czekały na ręce 
do pracy, a także przemysł zwłaszcza zbrojeniowy. Młodzież ro-
syjska, białoruska i ukraińska musiała pracować dla Niemców za 
nędzne odzienie i podłą strawę.

W jednym z wagonów jechał młody Ukrainiec znad Donu, 
który wychylił się przez otwór w ścianie wagonu towarowego. 
Zbyt daleko wysunął głowę,  w którą z dużą siłą  uderzył se-
mafor. Głowę miał tak rozbitą, że widać było mózg. Kolejarze 
położyli nieprzytomnego na nosze i pieszo ponieśli do szpitala 
św. Wojciecha w Opocznie. Tam położono go na stole operacyjnym. 
W szpitalu od 1906 r. pracowały siostry zakonne z e Zgromadze-
nia św. Wincentego a Paulo. Operował kpt dr Kazimierz Ekielski 
oraz młody dr Józef Petrus, asystowała instrumentariuszka sio-
stra Maria Bachlińska, bardzo doświadczona, gdyż pod nieobec-
ność lekarzy sama operowała i to z dobrym skutkiem. Chłopca 
uratowano. Nazywał się Jura Jarosławcew. Powoli Jura odzyski-
wał zdrowie. Niemcy dopytywali się, czy wyzdrowiał, gdyż chcieli 
go przewieźć do III Rzeszy, do pracy. Lekarze i siostry zakonne 
starały się jak najdłużej zatrzymać chłopca w szpitalu. Jurę wszy-
scy polubili i okazał się bardzo przydatny w życiu religijnym. Na 
terenie szpital był mały kościółek, nazywany kaplica szpitalną. 
Kapelan każdego ranka sprawował Bezkrwawą Ofi arę oraz wie-
czorem nieszpory. Jura pięknym tonem śpiewał modlitwę Ojcze 
Nasz. Śpiewał po cerkiewno – słowiańsku, co stwarzało nastrój 
pełen rozmodlenia. Jura odwiedzał sale. Chętnie rozmawiał 
z chorymi. Na szyi nosił srebrny krzyżyk prawosławny św. An-
drzeja. Wszyscy zwracali uwagę na ten krzyżyk, gdyż wiedzieli, 
że w ZSRR prowadzono brutalna akcje ateizacyjną. Jura opo-
wiadał, że kiedy Niemcy zabierali go z rodzinnego domu , matka 
zdjęła z szyi krzyżyk na łańcuszku i założyła mu na szyję, aby 
chronił go jak tarcza. Ikona Matki Bożej pobłogosławiła z płaczem 
syna na nowa drogę. Jura mówił, że matka ochrzciła go w cerkwi 
prawosławnej. Opowiadał o rozkułaczaniu gospodarzy na wsi, 
o wielkim głodzie w latach trzydziestych. Zawsze dodawał, że 
nie wróci nad Don, że pozostanie na zachodzie. W szpitalu była 
zakamufl owana placówka Armii Krajowej. Tworzyli ją lekarze 
i młodzi mężczyźni pracujący jako sanitariusze. Jura zaprzyjaźnił 
się z żołnierzami AK, Janem Żurawskim i Zygmuntem Wiązow-
skim z Opoczna. Pożyczali mu swoje cywilne ubrania i Jura wy-
chodził na spacery po mieście. Ktoś usłużny doniósł żandarmerii 
niemieckiej, mieszczącej się przy ul. Piotrkowskiej 15, że Jura 
jest zdrów i spaceruje po mieście. Żandarm przyszedł do szpitala 
i zabrał Jurę. Jura odchodził z niewielkim pakunkiem, serdecznie 
żegnały go siostry zakonne i pracownicy szpitala. Byłem 
świadkiem tej sceny, gdyż w tym czasie przebywałem w szpitalu. 
Byłem ciekaw, czy Jura przeżył wojnę. Bywając służbowo w były 
ZSRR, sprawdzałem w ewidencji ludności jego nazwisko. Nie 
znalazłem. Korespondowałem z ofi cerem milicji, służącym na 
Salskich Stepach, prosiłem go o odszukanie Jury. Tez bez skut-
ku. Być może został na Zachodzie, być może został rozstrzelany 
przez NKWD. Stanisław Dorociński opowiadał mi, że Niemcy wy-
wieźli go do przymusowej pracy w kopalni węgla, gdzie praco-
wali także jeńcy, żołnierze Armii Czerwonej. Byli głodzeni. Jeden 
z nich poprosił go o kawałek chleba, a Dorociński podzielił się 
z nim swoją małą kromką. Niemiecki wartownik widząc ten gest, 
uderzył Dorocińskiego w twarz. Do tej części Niemiec, gdzie były 
kopalnie, wkroczyli czerwonoarmiści. Któryś z jeńców wskazał 
wartownika co pobił Stanisława Dorocińskiego. I Niemiec został 
z miejsca zastrzelony. Co pewien czas enkawudziści wsadzali 
do samochodów jeńców i wywozili do odległego lasu, gdzie ich 
rozstrzeliwali. Tak zrobiono ze wszystkimi, zgodnie z tajna dyrek-
tywą „Ojca Narodów” Józefa Wisarianowicza Stalina (dyrektywa 

03). Część cywili, których wywożono do pracy przymusowej do 
Niemiec, musiała pieszo wracać do ZSRR. Na granicy oddawano 
ich pod sąd, który z reguły każdego skazywał na 10 lat więzienia 
tylko za to, że pracował przy produkcji materiałów wojskowych 
dla Niemców, a kt óre służyły do zabijania czerwonoarmistów. 
Przez Opoczno takie sznury nieszczęśników ciągnęły do ZSRR 
pod uzbrojonym konwojem. To była droga śmierci, zaznaczona 
prowizorycznymi mogiłami przy drodze. Na postojach dziewczęta 
skarżyły się, że Hitler wywoził je pod przymusem, a teraz musza 
pieszo wracać do domu. Nie wiedziały, że czeka je Syberia.

Włodzimierz Koperkiewicz

Józefa Nita  
- Klub Literacki „Nad Wąglanką”  w Opocznie

Moje marzenia
               Na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
               Dom z czerwonych cegieł widzę w moich snach
               otulony pięknem kwitnących jabłoni
               tam do snu kołysankę zaśpiewa mi wiatr
               i słońce memu szczęściu się pokłoni
                      serca napełnione bielą i czerwienią
                      na stole stoi zgody dzban
                      rzeki się srebrzą lasy zielenią
                      chlebem pachnie ojczysty łan
               głód na chudych nogach 
               odchodzi w zapomnienie
               wszelką broń   pokrywa kurz i rdza
               nowe wolne od przesądów pokolenie
               w pokoju trwa
W dniu pamięci
          Płoną znicze znak pamięci
          pod powieką łza się kręci
          kiedy groby odwiedzamy
          czas miniony wspominamy
          w kwiatach które groby stroją
          cienie bliskich zmarłych stoją
          co nas w drodze wyprzedzili
          i w żałobie zostawili
          gdy przy bliskiej mi mogile
          przed wiecznością głowę schylę
          szeptać będą usta moje
          prośbę o zbawienie Twoje
Jesienna moda
          Jeszcze gdzieniegdzie w ogródkach
          piękne georginie
          dumnie prezentują misterne kryzy
          jeszcze gdzieniegdzie
          nagietek błyśnie pomarańczą
          a już liście z wiatrem tańczą
          i układają kobierce
          dla pani jesieni
          pani jesień jeszcze młoda
          nie  podoba się jej moda w zieleni
          rozsyła po kraju wieści
          że to modne co szeleści
          i koloryt złota i czerwieni
          lasy parki i ogrody
          już ubrane według mody
          całe kolorami się mienią
          cieszą oczy piękną jesienią
          tylko ludzie szarzy smutni zamyśleni
          nie poddają się nakazom jesieni
          bo im bardzo lata szkoda 
          i na smutek przyszła moda
          złota jesień deszczem zapłakała
          piękne liście drzewom postrącała
           stoją teraz smutne i żałosne
          razem z ludźmi czekają na wiosnę
          a pani jesień kapryśna 
          i zmienna
          mówi że
          teraz modna szaruga jesienna.
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600 – LECIE 
LOKACJI ODRZYWOŁU 

   
W sobotę i niedzielę 21-22 lipca b. r. w Odrzywole odbyła się 

uroczystość 600 – lecia lokacji miasta w 1418 r. przez Starostę 
radomskiego Dobrogosta Czarnego, protoplastę rodu Odrzywol-
skich. Miasto było lokowane w Wysokinie na mocy przywileju 
Króla Władysława Jagiełły, będącego nagrodą za zasługi Dobro-
gosta w przygotowaniu wojny z Zakonem Krzyżackim. Oryginal-
ny tekst lokacji zachował się i znajduję się w posiadaniu potom-
ków Odrzywolskich („po kądzieli”). Organizatorem dwudniowych 
uroczystości był Wójt Gminy Marian Kmieciak, Stowarzyszenie 
Kulturalno – Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej i Społeczny Komi-
tet Obchodów ,w skład którego wchodzili m.in. radni z Odrzywo-
łu i Rada Sołecka. Impreza została sfi nansowana ze środków 
Gminy Odrzywół, środków unijnych pozyskanych przez Stowa-
rzyszenie, środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 
i środków sołeckich. 

Dzień pierwszy – sobota - 21.07.2018 r. Uroczystość roz-
poczęła wieczorna Msza po łacinie, koncelebrowana przez 
ks. dr Marka Kozerę- rodaka z Wysokina i ks. Jacka Wieczor-
ka – Dyrektora Radia Plus. Ksiądz Marek Kozera wystąpił 
w ornacie ufundowanym przez Króla Jana III Sobieskiego przed 
rozpoczęciem wyprawy przeciwko Turkom. Wspaniałą oprawę 
muzyczną zapewnił chór parafi alny pod kierunkiem organisty 
Pana Longina Wolszczaka. W dalszej części uczestnicy uroczy-
stości mogli zapoznać się w Urzędzie Gminy z wydawnictwa-
mi okolicznościowymi. Historyk i genealog z Różanny  Andrzej 
Rola – Stężycki napisał książkę „Odrzywół- gród Dobrogosta”, 
a młodzież z PSP w ramach projektu Stowarzyszenia  Kulturalno 
– Oświatowego Ziemi Odrzywolskiej, fi nansowanego przez ame-
rykańską Fundację Wolność, przygotowała kolorowy przewodnik 
po Gminie Odrzywół. Przewodnik można było nabyć następne-
go dnia, uczestnicząc w konkursie wiedzy o Gminie Odrzywół. 
Przygotowany został też koleiny  Biuletyn historyczny „Nasza 
Ziemia Odrzywolska” – wydanie internetowe. Goście spotkania 
podziwiali przepiękne miniatury zamków historycznych i kościo-
ła odrzywolskiego wykonane przez artystę z Odrzywołu – Pana 
Wojciecha Liwińskiego. Tę część uroczystości przy  szczelnie 
wypełnionej sali zakończył znakomity koncert muzyki operetko-
wej przygotowany przez Panią Wandę Bargiełowską. 

Koncerty propagujące muzykę poważną są dzięki 
Pani Wandzie Bargiełowskiej od lat stałym elementem kultury 
w Odrzywole.

Artyści kilkakrotnie otrzymali od publiczności owacje na sto-
jąco. Równolegle o godz. 2100  na placu przy remizie OSP roz-
poczęła się zabawa ludowa. Do tańca przygrywał zespół Jacka 

Wójcika. Przy wypełnionym placu przez uczestników, zabawa 
trwała do 130 następnego dnia. 

 Dzień drugi – niedziela- 22.07.2018 r. Ten dzień rozpoczął 
się Mszą w Kościele parafi alnym, której przewodniczył ks biskup 
Adam Odzimek. We Mszy wziął udział orszak historyczny na 
czele z Królem Władysławem Jagiełło i Królową Elżbietą.  Po 
Mszy korowód wraz z gośćmi udał się na boisko gminne, gdzie 
kasztelan Chorągwi  Rycerstwa Sandomierskiego odczytał akt 
lokacyjny z 1418 r. Po tej części Wójt Gminy zaprosił wszystkich 
gości i zainteresowanych na uroczystą sesję Rady Gminy i sesję 
historyczną na Hali Sportowej. Boisko i plac obok opanowali tym-
czasem rycerze z Sandomierza organizując pokazy historyczne 
i turnieje rycerskie.  Ok godz. 1500 ulicami Odrzywołu przeszedł 
korowód rycerski, na czele z Królem Jagiełło, rycerstwem pol-
skim i krzyżackim. 

Z okazji 600 ledcia do Odrzywołu zawitał 
sam Władysław Jagiełło

Tę część uroczystości zakończyła inscenizacja bitwy pod 
Grunwaldem i uroczyste saluty artyleryjskie. W Hali Sportowej 
odbyła się część ofi cjalna uroczystości. Wzięło w niej udział ok. 
150 uczestników. Wśród gości obecni byli m in. Marszałek Se-
natu Stanisław Karczewski, Minister – Szef Gabinetu Premie-
ra, a zarazem Poseł Marek Suski, Poseł Dariusz Bąk, Starosta 
Przysuski, Wójtowie Gmin z powiatu przysuskiego, członkowie 
Zarządów powiatu przysuskiego i opoczyńskiego. Marszałka 
Adam Struzika reprezentował radny Sejmiku Zbigniew Gołą-
bek. Wojewodę mazowieckiego reprezentował Piotr Sagan. Na 
początku tej części został odczytany list gratulacyjny Patrona 
uroczystości Prezydenta Andrzeja Dudy. W trakcie tej części uro-
czystości przedstawiciele Rady Gminy na czele z Przewodniczą-
cy, wręczyli honorowe tytuły: - dla Pana Marszałka Stanisława 
Karczewskiego tytuł Honorowego Obywatela Gminy Odrzywół. 
- dla Starosty Mariana Niemirskiego, Wójta Mariana Kmieciaka, 
Stanisława Bartosa, Andrzeja Roli – Stężyckieg i Danuty Macie-
rzyńskiej tytuły „Zasłużony dla Gminy Odrzywół”. Swoje referaty 
historyczne przedstawili Andrzej Rola Stężycki i dr Jerzy Gapys 
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Kielc. Gratulacje z okazji 
600 – lecia i podziękowania złożyli Marszałek Stanisław Karczew-
ski, Minister Marek Suski i Poseł Dariusz Bąk, Starosta Marian 
Niemirski i radny Sejmiku Zbigniew Gołąbek.Prowadząca spo-
tkanie Pani Barbara Rataj – Prezes Stowarzyszenia Kulturalno 
– Oświatowego Ziemi Odrzywolskiej, odczytała listy gratulacyjne, 
które nadesłali m. in. Poseł Ziemi Opoczyńskiej Robert Telus, Po-
słowie do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek i dr Zbigniew 
Kuźniak i Wojewoda mazowiecki. O godz. 1800  rozpoczęła się 
część festynowa uroczystości. Wystąpiły zespoły „Black Clover” 
z Błędowa, „Milano” i „Czerwone Gitary”. Zespół „Czerwone Gi-
tary” na prośbę licznych widzów koncertował prawie 2 godziny. 
Uroczystość zakończył 10 – minutowy pokaz sztucznych ogni.
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DOŻYNKI 
POWIATOWO-GMINNE 
W ODRZYWOLE

W niedzielę, 19 sierpnia odbyły się powiatowo-gminne do-
żynki w Odrzywole. Organizatorem tegorocznego Święta Plonów 
był Starosta Przysuski Marian Niemirski i Wójt Gminy Odrzywół 
Marian Kmieciak. Honory starostów dożynek pełnili Małgorzata 
i Jacek Koryccy z Jelonka. Przy pięknej pogodzie mieszkańcy 
powiatu dziękowali za plony i całoroczną pracę rolników. 

Najlepsi rolnicy z terenu powiatu przysuskiego wyróżnieni na 
dożyunkach

Starosta przejmuje tradycyjny chleb dożynkowy z zapewnie-
niem o dbałości o sprawiedliwy jego podział

Tradycyjnie, jak to wiekami bywało, Święto Plonów rozpoczę-
ła dziękczynna eucharystia, którą współkoncelebrował ks. dzie-
kan Andrzej Szewczyk, ks. Stanisław Traczyński oraz proboszcz 
Parafi i św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole ks. Adam Łukiewicz. 
Celebrze przewodniczył ks. bp Adam Odzimek. W czasie Mszy 
Świętej, w asyście dożynkowych wieńców i złożonego przy oł-
tarzu bochna chleba, zebrani dziękowali za tegoroczne zbiory. 

Po uroczystościach kościelnych zgromadzeni goście wraz 
z barwnym korowodem i licznymi pocztami sztandarowymi udali 
się na plac przy gminnym boisku. Oprawę muzyczną przemarszu 
zapewniła Młodzieżowa Powiatowa Orkiestra Dęta Vox Cordium 
z Przysuchy pod dyr. Waldemara Cichawy. Ofi cjalną część uro-
czystości rozpoczęła przemowa Starosty Przysuskiego Mariana 

Niemirskiego oraz Wójta Gminy Odrzywół Mariana Kmiecia-
ka. Nie brakło również podziękowań i słów uznania za rolniczy 
trud (…)zwracam się do Was, drodzy rolnicy ze słowami podzię-
kowania za wielką wykonaną pracę na rzecz narodu. 

Dziękuję za bezpieczeństwo, za dostatek i za to, że jesteście 
tym najzdrowszym i najbardziej wartościowym sercem narodu 
polskiego, które od pokoleń bije najczystszą miłością do ojczy-
zny(…)-mówił w czasie powitania Starosta Marian Niemirski. List 
Premiera Mateusza Morawieckiego adresowany do organizato-
rów i uczestników dożynek został odczytany przez Krzysztofa 
Murawskiego – Kierownika Delegatury Urzędu Wojewódzkiego. 
Natomiast list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysz-
tofa Ardanowskiego odczytała dr Ewa Markowska – Bzducha, 
przedstawiciel ministra. 

Tradycyjny dożynkowy chleb w rękach wicestarosty Tomasza 
Matlakiewicza

Ponadto w uroczystościach uczestniczył również Marszałek 
Senatu RP Stanisław Karczewski, posłanka Anna Kwiecień, po-
słowie Dariusz Bąk oraz Andrzej Kosztowniak, wójtowie, przed-
stawiciele władz samorządowych, a także komendanci, dyrekto-
rzy i kierownicy służb, jednostek i instytucji powiatowych. 

Po zakończeniu ofi cjalnych wystąpień, zgodnie ze staropol-
skim obyczajem, dożynkowi starostowie - Małgorzata i Jacek Ko-
ryccy przekazali na ręce organizatorów chleb wypieczony z mąki 
z tegorocznych zbiorów. Gospodarze dzielili się nim z uczestni-
kami dożynek przy akompaniamencie lokalnych zespołów ludo-
wych. Tradycja polska przed wiekami zrodziła zwyczaj wyplata-
nia wieńców z najdorodniejszych kłosów zbóż. Są one głównym 
akcentem obchodów Święta Plonów. 
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Uroczystości dożynkowe rozpoczął hymn państwowy 
w wykonaniu orkiestry Vox Cordium

Na tegoroczne uroczystości delegacje wieńcowe przygoto-
wali mieszkańcy Sulgostowa, Kamiennej Woli, Ossy, Rusinowa, 
Gielniowa, Wieniawy, Przysuchy, Kłonnej, Wysokina, Dąbrowy, 
Myślakowic, Borkowic oraz Kolonii Ossy. Czas dożynek to wspa-
niała okazja do wręczenia odznaczeń dla zasłużonych osób 
pracujących na rzecz rozwoju rolnictwa. Minister Jan Krzysztof 
Ardanowski uhonorował resortowymi odznaczeniami aż ośmiu 
mieszkańców Powiatu Przysuskiego: Gmina Odrzywół – Marek 
Walczak, Gmina Wieniawa – Barbara Głuch, Gmina Borkowice 
– Piotr Brodecki, Gmina Przysucha – Andrzej Cichawa, Gmina 
Rusinów – Cezary Wójcik, Gmina Potworów – Ewelina Szym-
czyk, Gmina Klwów – Paweł Dobrodziej oraz Barbara Witkow-
ska z Gminy Gielniów. O oprawę tegorocznego Święta Plonów 
zadbały również lokalne Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiej-
skich, które kolejny rok z rzędu dbały o przypomnienie dawnych 
tradycji regionalnych i drażniły podniebienia gości domowymi 
smakołykami. Dożynkowy blok artystyczny rozpoczęły wystę-
py zespołu ludowego „Znad Drzewiczki” i Kapela Pańczaków 
z gminy Potworów. Ponadto Odrzywół stał się stolicą dobrego 
humoru o który zadbał Marcin Daniec – satyryk z trzydziestolet-
nim stażem estradowym. Po jego występie nieco powagi wniosły 
przeboje Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gitar wyśpiewane 
przez zespół Dwie Korony. Wieczorem scenę opanowali wyko-
nawcy disco polo- grupa Hit Boyz oraz Playboys. Gwiazdą tego-
rocznych dożynek była prawdziwa legenda, ikona polskiej mu-
zyki rockowej- zespół Lady Pank, który razem z mieszkańcami 
Powiatu Przysuskiego świętował 35-lecie istnienia. Festynową 
część dożynek zakończył Teatr Ognia, widowisko laserowe oraz 
pokaz sztucznych ogni. Liczna widownia potwierdziła, że Święto 
Plonów jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu lokalnej spo-
łeczności. Serdeczna, rodzinna atmosfera sprawiła, że dożynko-
wa zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

A.Świercz

INWESTYCJE 
NA DROGACH POWIATU

 Powiat Przysuski zakończył długo wyczekiwane przez miesz-
kańców i jedne z największych inwestycji realizowanych w tym 
roku na drogach powiatu.  Zadania polegały na przebudowie od-
cinków jezdni: Konary – Żmijków – droga nr 3504W, Jabłonica 
– Smagów – Pawłów - droga nr 3338W, Potworów – Jamki – 
Skrzyńsko – droga  nr 3329W, Sady – Jamki – droga nr 3330W, 
gr. województwa- Zychorzyn-Rusinów-droga nr 3313W. Inwesty-
cje obejmowały m.in. modernizację nawierzchni, remont skrzyżo-
wań oraz poszerzenie i utwardzenie poboczy. Prace zakończyły 
się zgodnie z planem. 
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IV ROWEROWA 
PIELGRZYMKA GIELNIÓW - 
JASNA GÓRA

W piątek 13 lipca z parafi i pw. bł. Władysława w Gielniowie 
po raz czwarty wyruszyła grupa pielgrzymów rowerowych, by 
kolejnego dnia dołączyć do XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ro-
werowej na Jasną Górę.Grupa” Błogosławionego Władysława z 
Gielniowa „była  jedną z  najliczniejszych które wzięły udział w 
ogólnopolskiej pielgrzymce do Matki Częstochowskiej.  

W piątek 13 lipca z parafi i pw. bł. Władysława w Gielniowie 
po raz czwarty wyruszyła grupa pielgrzymów rowerowych, by 
kolejnego dnia dołączyć do XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ro-
werowej na Jasną Górę.Grupa” Błogosławionego Władysława z 
Gielniowa „była  jedną z  najliczniejszych które wzięły udział w 
ogólnopolskiej pielgrzymce do Matki Częstochowskiej.  

Przed wyjazdem pątnicy wraz ze swoimi rodzinami uczestni-
czyli we Mszy Św. odprawionej przez ks. proboszcza Wiesława 
Zawadę i ks.Pawła Bańkowskiego .Nasi  pasterze  sprawowali 
nad nami  opiekę duchową, kierowali modlitwą  i byli  dla nas nie-
zastąpionym wsparciem. Pielgrzymka składała się z 3-ch grup, 
nad każdą z nich czuwali prowadzący, którzy dbali o bezpieczeń-
stwo uczestników. W grupach jechali pątnicy nie tylko z parafi i 
Gielniów, ale również z innych, sąsiednich parafi i. Postoje były 
zorganizowane tak, byśmy mogli modlić się w kościołach znajdu-
jących się na szlaku do Częstochowy. 

Drugiego dnia pielgrzymowania dołączyliśmy do ok. tysiąca 
rowerzystów z różnych części Polski i tuż przed godziną 11:00 
wjechaliśmy na plac przed Szczytem Jasnogórskim. O godzinie 
11:30 odprawiona została Msza Św., której przewodniczył ks. 
biskup Antoni Długosz. Umocnieni siłą modlitwy powracaliśmy 
rowerami do swoich rodzin. Pogoda dopisywała, trochę deszczu 
w piątek nie zaszkodziło nikomu, bo co by to było za pielgrzy-
mowanie bez przeszkód i trudu. Do  Gielniowa i wróciliśmy tuż 
przed godziną 16. Tu w parafi alnym kościele mogliśmy  wraz 
z oczekującymi nas bliskimi uczestniczyć we mszy świętej i po-
dziękować Bogu za szczęśliwy powrót do domów. Snując pla-
ny na kolejny rok, już dziś zapraszam wszystkich aby dołączyli 
do naszej rowerowej grupy i jednośladem udali się z pokłonem 
Matce Jasnogórskiej.  Bardzo cieszy fakt, iż na naszej drodze 
spotkaliśmy ludzi życzliwych. Organizatorzy Bernard Poprzeczny 
i Dorota Jaźwic składają  podziękowania: Piotrowi Jaźwic oraz 
Mariuszowi  Bukarewiczowi za pomoc w przygotowaniach i nie-
odpłatny transport bagaży w trakcie pielgrzymki, oraz piekarni 
„Rębacz” za ofi arowane pielgrzymom  pieczywo. Szczególne po-
dziękowania należą się wszystkim uczestnikom pielgrzymki na 
czele z ks. Wiesławem Zawadą. 
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KLUB DZIECIĘCY „SŁONECZNY KĄCIK”  
ZAINAUGUROWAŁ DZIAŁALNOŚĆ 

Spotkaniem z rodzicami dzieci zapisanych do Klubu Dziecięcego w Odrzywole rozpoczęła się jego działalność. Klub rozpocznie 
opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat od 1 września b.r. Rodzice spotkali się w dniu 16 sierpnia b.r. z kierowniczką Klubu Panią 
Marią Niemirską. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gapys i Kierownik GOPS Ewa Matuszczak. 
Pomieszczenia pod działalność Klubu zostały wyremontowane po dawnej i nieużywanej kuchni przedszkolnej. Klub zapewni 
dla 18 dzieci 10-godzinną opiekę i umożliwi tym samym powrót rodziców do aktywności zawodowej. Remont pomieszczeń i wyposa-
żenie Klubu gmina sfi nansowała z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 147428,00 zł pozyskanej 
z programu Maluch Plus.

O ZMIANACH 
W POLITYCE ROLNEJ

22 lipca podczas obchodów 600 – lecia lokacji Odrzywołu do-
szło do ważnego wydarzenia. Po zakończeniu uroczystej sesji 
Rady Gminy Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Minister 
Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Poseł Da-
riusz Bąk, Starosta Powiatu Przysuskiego Marian Niemirski oraz 
Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak zaprosili na krótką kon-
ferencję prasową poświęconą omówieniu założeń nowej polityki 
rolnej Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkanie otworzył Mini-
ster Marek Suski.

- Marek Suski: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościn-
nym Odrzywole, w gminie, która dziś obchodzi 600  lecie swojej 
lokacji. A ponieważ jest to gmina rolnicza chcieliśmy powiedzieć 
o nowych, przełomowych propozycjach dla polskiego rolnictwa, 
jakie wprowadza program rolny Prawa i Sprawiedliwości. Za-
cznę od tego, że wielką bolączką dla rolników było paliwo rolni-
cze. Wprowadzamy tutaj kolejne ułatwienia i dopłaty do paliwa 
rolniczego, również wykorzystywanego do produkcji zwierzę-
cej. Przełomowym pomysłem jest teraz powoływany holding 
spożywczy, który ma wypełnić lukę wytworzoną po bandyckiej 
prywatyzacji, w wyniku której wyprzedano w obce ręce polskie 
przetwórnie, które już jako obce fi rmy dyktują na polskim rynku 
ceny. Po rozpoczęciu funkcjonowania holdingu będzie on funk-
cjonował na zdrowych zasadach, podobnie jak w wielu krajach 
Unii Europejskiej, gdzie w tego typu przedsięwzięciach rolnicy 
posiadają swoje udziały. Dzięki temu mają oni znaczący wpływ 
na kształtowanie cen surowców, dzięki czemu na tamtych ryn-
kach nie obserwujemy takich dramatycznych sytuacji, jaką mamy 
dziś i mieliśmy przez ostatnie lata, kiedy w warunkach urodzaju 
np. na owoce, pośrednicy i właściciele przetwórni narzucali na 
płody rolne ceny poniżej kosztów ich produkcji. Państwo pol-

skie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości pragnie zerwać z tą 
bardzo niekorzystną sytuacją i poprzez powołanie i działalność 
tego holdingu z udziałem rolników – producentów rolnych, wy-
leczyć dotychczasowe bolączki. Musimy się również obecnie 
mierzyć najpierw ze skutkami suszy, a teraz z podtopieniami. 
To jest Drodzy Państwo efekt zaniedbań w dziedzinie meliora-
cji i irygacji. Opracowaliśmy program irygacji i melioracji, które 
powinny w perspektywie nadchodzących lat zamknąć problem 
okresowych nadmiarów i niedoborów wody na wsi. Kolejny pro-
blem to promocja wspaniałej, zdrowej polskiej żywności. Dlatego 
też rząd zamierza wprowadzić jednolity, prosty system znako-
wania żywności wolnej od GMO. Będziemy również promować 
tak wytworzoną żywność – nie tylko fi nalne produkty ale również 
półprodukty uzyskane w zdrowy, bezpieczny technologicznie 
sposób służące wytwarzaniu innych artykułów. Mamy nadzieję, 
że tym razem opozycja powstrzyma się od donosu na polski rząd 
do Brukseli, ponieważ jest ewidentnie ukierunkowane działanie 
na poprawę i rozwój polskiej wsi. Będziemy również promo-
wać polską, zdrową, ekologiczną żywność. Będziemy wspiera-
li promocję nie tylko żywności stricte ekologicznej, ale również 
tą wyprodukowaną przez rolników w naturalny, zdrowy sposób. 
Dzięki wprowadzeniu na początku roku programu Pomocnik dla 
Rolnika wsparliśmy dopływ nowej siły roboczej do prac rolnych, 
eliminując w ten sposób coraz większy problem wsi. Jak widzi-
cie Państwo staramy się szybko reagować na problemy każdego 
Polaka. Jeśli przypomnimy sobie jak to wyglądało za poprzedniej 
ekipy, kiedy politycy platformy mówili, że są to trudne problemy 
ludzi i żeby ich nie upolityczniać, to pamiętamy że za wieś i poli-
tykę rolną odpowiadało PSL, a Minister Rolnictwa Z PSL-u Marek 
Sawicki bezradnie rozkładał ręce i mówił, że on nic przeciwko 
brutalnemu wyzyskowi, zmowom cenowym, ani też wszystkim 
innym patologiom niszczącym wieś nie może zrobić, bo to jest 
wolny rynek i to zostało wyprzedane. Dzisiaj Prawo i Sprawiedli-
wość daje alternatywę dla wsi  w postaci nowego programu, który 
ma odwrócić negatywne skutki przeprowadzonej, bezrozumnej 
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wyprzedaży polskich fi rm i przetwórni rolnych. Dziś my będzie-
my wspierać naszą, krajową, rodzimą produkcję rolną i rolników. 
Kolejne działania, które mają ułatwić na wsi zadania są w tym 
programie przewidziane. Jest również w proponowanym przez 
nas pakiecie rolnym program dotyczący odszkodowań rolnych. 
Ubezpieczenia te zostaną przez państwo wsparte i opłacane 
w większości. Al też zostanie wprowadzona zmiana, ponieważ 
będziemy mieli rozwiązania takie, które przy odszkodowaniach 
pozwolą realnie pokryć poniesione przez rolników straty. Wszyst-
kie proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość rozwiązania 
mają na celu wsparcie polskiego rolnictwa odpowiadając na 
wnioski płynące od rolników i mamy nadzieję, że zostaną one 
dobrze przyjęte przez polską wieś.

- Dariusz Bąk: Szanowni Państwo. Przyjęcie tego programu, 
którego elementy prezentował Pan minister Suski to kolejny do-
wód wrażliwości Prawa i Sprawiedliwości na problemy polskiej 
wsi i polskiego rolnictwa. 

Bolączką jest w Polsce zbyt produktów rolnych. Są to za-
szłości z lat ubiegłych. Poprzednie ekipy rządzące doprowadzi-
ły do sytuacji w których przetwórstwo płodów rolnych w Polsce 
znalazło się w rękach obcego kapitału. Dzisiaj wieś potrzebuje 
konkretów i konkretem takim jest zapowiedź utworzenia holdingu 
spożywczego, ale to nie wszystko. Mając wiedzę z posiedzeń 
Komisji Rolnictwa w sejmie mogę powiedzieć, w oparciu o roz-
mowy z Panem Ministrem, że będziemy badać problem: w jaki 
sposób doszło do tak szkodliwej dla rolnictwa prywatyzacji prze-
twórni spożywczych i jak te przetwórnie dzisiaj się zachowują 
w stosunku do polskiego rolnika ? Przecież one w Polsce funk-
cjonują, tutaj korzystają z taniego rynku pracy, tutaj mają wielki 
rynek produktów do przetwarzania, a my dowiadujemy się, że 
przed okresem zbiorów zapełniają owocami z importu magazyny 
i w momencie zbiorów mówią, że dla naszych owoców nie mają 
już miejsca. Dzisiaj ma to szczególne znaczenie, ponieważ 
w Polsce mamy ogromny urodzaj wszystkich praktycznie owo-
ców i rynek obrotu, który nie może wchłonąć nawet części pro-
dukcji i jest to ogromny problem dla wielkiej i ważnej grupy za-
wodowej. Dlatego minister zapowiada, że zlokalizujemy źródło 
tego problemu i jednocześnie opracujemy taki system działań 
żeby skutecznie działać na te znajdujące się w obcych rękach 
przetwórnie, aby uzdrowić tą chorą i nienormalną w naszej opinii 
sytuację rynkową. W sferze już konkretnych działań pan Premier 
zapowiedział, że kwota wolna od podatku przy sprzedaży deta-
licznej, gdzie będzie można w miejscu wyprodukowania sprze-
dawać produkty rolne, wzrośnie z 20 tyś do 40 tyś zł. rocznie. 
Chodzi o to, żeby można było wreszcie sprzedawać polskie pro-
dukty. Innym wielkim problemem obrotu produktami rolnymi jest 
wielka nierównowaga masy towarowej sprzedawanej przez sieć 
ponad 4000 sklepów wielkopowierzchniowych i 1200 targowisk. 
Będziemy się starali tak doinwestować place targowe aby zno-
wu stały się atrakcyjnym miejscem handlu dla polskich płodów 
rolnych.

- Marian Niemirski: Szanowni Państwo. 
Powiat Przysuski to powiat typowo rolniczy. My, jako samo-

rządowcy codziennie spotykamy się z rolnikami i do nas naj-
wcześniej dociera problem, który znajduje się w rolnictwie. Ten 
program, który został przygotowany przez rząd Prawa i Sprawie-
dliwości w ocenie naszych rolników to jest wielka nadzieja, że 
sprawy rolnictwa są traktowane poważnie, a rozwiązywanie pro-
blemów wsi polskiej nabiera dobrego tempa. Jest to efekt bardzo 
dynamicznego podejścia Pana Premiera, który obserwuje pro-
blemy nie tylko z Warszawy, ale również jeździ po całym kraju, 
żeby się nimi zapoznawać na miejscu ich występowania. Pro-
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gram rolny zaprezentowany przez Pana Premiera daje nam wiel-
ka nadzieję, że powstanie polskiego holdingu spożywczego po-
zwoli na znaczące zmiany w opłacalności produkcji rolnej. Z na-
szej pozycji – powiatu, który jest częścią największego w Europie 
zagłębia paprykowego, pojawienie się możliwości sprzedaży na 
rynku nie surowca, ale przetworzonego produktu, to gwarancja 
godniejszego życia plantatorów i osiągania sprawiedliwie wyż-
szych dochodów z uczciwej pracy. Druga sprawa to problem 
owoców miękkich. Cieszę się bardzo, że zyskał on uwagę rządu, 
ponieważ często byliśmy adresatami pretensji producentów 
i plantatorów. Teraz cieszę się razem z rolnikami, z zapowiedzi, 
że zostanie wyeliminowana spekulacja cenowa zmowa między 
tymi zakładami, które nie są w naszych rękach, ale że pracuje 
rząd nad tym, aby określać do marca danego roku cenę minimal-
ną na produkty, że będą kontraktacje, że rolnik będzie miał jakąś 
minimalną stabilizację. Myślę, że praca nad tym projektem i jego 
dynamika gwarantuje to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości 
w przeciwieństwie do poprzednich 8 lat, kiedy partia która miała 
dbać o dobro i rozwój polskiej wsi i rolnictwa zaniedbała powie-
rzony sobie obszar działalności i doprowadziła do wielu patologii, 
a w konsekwencji do załamania sytuacji ekonomicznej wsi. Są-
dząc po dotychczasowych działań wszyscy możemy mieć na-
dzieję, że ten rząd o rolnikach polskich nie zapomni.

- Marian Kmieciak: W naszej gminie dominuje rolnictwo 
drobnotowarowe i średniotowarowe. Od wielu lat borykamy się 
z problemem suszy. Mimo, że jesteśmy położeni w widłach rzek 
Drzewiczki i Pilicy to nierozważnie prowadzona melioracja do-
prowadziła do sytuacji, w której poziom wód gruntowych w na-
szej gminie spadł. Jakąś siłą rozpędu doprowadziła ona do od-
wodnienia wielu gruntów dodatkowo trwająca od kilku lat susza 
doprowadziła do tego, że poznikały bagniska i leśne jeziorka. 
Dla nas konsekwencja jest taka, że strasznie spada nam poziom 
wód gruntowych. Budowane kilkanaście lat temu ujęcia wody nie 
miały żadnego problemu z wodą, a obecnie musimy je intensyw-
nie modernizować, bo tracimy dostęp do wody i mamy problem 
z dostarczeniem jej do gospodarstw. Jednak musimy ten trend 
odwrócić. Musimy wrócić do małej retencji. Musze powiedzieć, że 
już w latach 90 – tych widzieliśmy ten problem. Gmina Odrzywół 
miała swój pierwszy program małej retencji, w ramach którego 
powstały dwa gminne zbiorniki retencyjne, piętrzyliśmy rzeczki 
i cieki wodne. Proszę pamiętać, ze mała retencja to nie tylko bu-
dowa zbiorników i poprawa warunków funkcjonowania rolnictwa, 
ale również tworzenie warunków do turystyki i umożliwienie rol-
nikom korzystania z dodatkowego źródła dochodu. Ja się bardzo 
cieszę, że taka zapowiedź jest. Jeszcze z perspektywy naszych 
rolników pracujących na słabych gruntach, bo takie stanowią 
większość obszarów uprawianych w naszej gminie. Bardzo się 
cieszę, że rząd zmienił procedury klęskowe. Dotychczas rolnik 
musiał udokumentować poniesienie powyżej 30 % strat w prze-
ciągu 3 lat. W związku z tym hodowca bydła mlecznego z nasze-
go regionu był zupełnie wyłączony ze wsparcia klęskowego. Pola 
mu usychały, ale bydło było karmione kosztem obniżania docho-
dowości hodowli. Rolnicy zwracali uwagę na głęboką niesprawie-
dliwość tego rozwiązania. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na 
jeden problem. W Polsce nie istnieją organizacje rolników. W in-
nych państwach o wysoko rozwiniętej gospodarce to korporacje 
rolnicze dbają o sieci punktów skupów, kontrolują rynek zamó-
wień, walczą ze zmowami cenowymi. U nas jest to nadal rynek 
miliona producentów rolnych. Poprzednie programy tworzenia 
grup producenckich nie doprowadziły do zmiany struktury rynku 
rolnego. Powołane grupy producenckie zamknęły we własnym 
kręgu i działają tylko na rzecz własnych członków. Zakładane za 
pieniądze unijne przejęły duże dotacje, ale nie przejęły odpowie-
dzialności za rynek rolny. Zakładane w oparciu o spółki prawa 
handlowego zaczęły reprezentować interesy dużych udziałow-
ców. W konsekwencji doprowadziło to do wielkiego bogactwa 
małą grupę właścicieli rolnych, ale zupełnie nie wpłynęło na sy-
tuację całej wsi. Dalej pozostaje sprawa tego zrzeszenia, mamy 
przecież związki zawodowe. Z perspektywy wójta wiejskiego źle 
oceniam ich działalność. Na przykład związek sadowników, który 
jedzie na manifestację do Warszawy, pokrzyczy przed rządem, 

a potem chwali się przed rolnikami: „Proszę jak was pięknie re-
prezentujemy”. Trzeba zorganizować rolników. Jest to praca na 
kilkanaście lat, bo w minionym czasie zupełnie położono tą spra-
wę. Muszą powstać korporacje rolniczych producentów, które re-
alnie będą reprezentować rolnicze interesy. Trzeba to dla dobra 
wsi zrealizować. Musimy do tego wrócić. Dziękuję Państwu.

- Stanisław Karczewski: Jesteśmy w Odrzywole, gminie ty-
powo rolniczej. Jadąc tu widzieliśmy dojrzewające zboże, zaczy-
nają się żniwa – bardzo trudny czas dla rolników, czas ciężkiej, 
wytężonej pracy. Rozmawiałem z wieloma rolnikami, którzy bar-
dzo dobrze i ciepło przyjmują plany Pana Premiera Mateusza 
Morawieckiego, bo to są propozycje, które realnie i pozytywnie 
będą oddziaływać na sytuacje rolników i całego rolnego sektora 
gospodarki. Realizacja tych propozycji i ciężka praca rolników 
może doprowadzić to sytuacji, że polskie rolnictwo będzie ko-
łem zamachowym polskiej gospodarki. Rolnicy i rolnictwo zostali 
w poprzednich latach praktycznie wyłączeni z oddziaływania 
państwa. Nasi poprzednicy  - liberałowie mówili, że wszystko 
ureguluje rynek, który także miał rozwiązać problemy ochrony 
zdrowia, ale rynek tego nie rozwiązał. Rynek nie rozwiązał pro-
blemów ochrony zdrowia i rynek przeszkodził rozwojowi polskie-
go rolnictwa. To PSL podtrzymywało te niedobre, złe działania 
dla polskiego rolnictwa, to PSL organizowało również te stowa-
rzyszenia, czy związki zawodowe. Chociażby ten, który zrzesza 
sadowników jest prowadzony przez polityka z PSL-u. Świetnie 
Pan Wójt określił, jakie interesy oni reprezentują – do tej pory 
tylko i wyłącznie reprezentowali swoje interesy. Nie dbali o rol-
ników, nie dbali o polskie rolnictwo. Rozwiązania, które propo-
nuje Pan Premier Mateusz Morawiecki sprawią, że tak dobra, 
tak smaczna i znana w całej Europie żywność polska będzie, 
o czym mówił Pan Minister Marek Suski, coraz chętniej kupowana 
w Europie i na świecie, a rolnicy polscy w całym łańcuchu pro-
dukcji nie będą najsłabiej zarabiającą grupą. I nie będzie już do-
chodziło do takich sytuacji, kiedy porzeczki na rynku detalicznym 
kosztowały 4 zł., a rolnik otrzymywał za nie 20 groszy. Nie może-
my do tego dopuścić i dlatego zapowiedź kontraktowania i zapo-
wiedź działania holdingu jest bardzo optymistyczna dla polskiego 
rolnictwa. Prawu i Sprawiedliwości bardzo zależy na polskiej wsi, 
bardzo zależy na polskim rolnictwie i będziemy wspierali  polskie 
rolnictwo, bo tak, jak powiedziałem – polskie rolnictwo może być 
i będzie kołem zamachowym dla rozwoju polskiej gospodarki. 
Dziękuję bardzo.

Jarosław Bednarski

ORZEŁ 
WYLĄDOWAŁ 
W SKRZYŃSKU, 
PRZY SANKTUARIUM
8 września 2018 r. miała miejsce jedna z najbardziej donio-

słych uroczystości w historii powiatu przysuskiego. W Sanktu-
arium Matki Boskiej Staroskrzyńskiej odbyła się uroczystość 
odsłonięcia pomnika Orła Białego, który mimo tego, że dopiero 
co rozpostarł skrzydła nad naszą społecznością już ma za sobą 
trudną historię. Sanktuarium Matki Boskiej Staroskrzyńskiej, jak 
i cudowny obraz Matki Boskiej Pięknej Miłości ma szczególnie 
ważne związki z Policją i wszystkim znakomitymi jej funkcjona-
riuszami. 20 lat temu, 6 września 1998 r. miała miejsce uroczy-
sta koronacja obrazu dokonana przez kard. Józefa Glempa. W 
nocy z 24 na 25 czerwca 2001 r. doszło do aktu barbarzyństwa. 
Cudowny wizerunek został z sanktuarium ukradziony. Po kilku 
dniach dzięki ogromnej pracy policjantów obraz został odzyska-
ny w ostatniej chwili, przed wywiezieniem go z Polski, już bez 
koron i ram. 1 września 2002 r. miała miejsce uroczystość re-
koronacji obrazu, przewodniczył jej bp Zygmunt Zimowski. W 
tym dniu wizerunek otrzymał tytuł Matki Boskiej Pięknej Miłości. 
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Od tamtej pory zarówno sam obraz, jak 
i sanktuarium są szczególnym miejscem 
modlitwy, zadumy i duchowych przeżyć 
dla funkcjonariuszy policji, ponieważ 
swoim profesjonalizmem, odwagą, pra-
wością w służbie i zaangażowaniem 
związali się z Matką Bożą Staroskrzyń-
ską na zawsze. Dlatego też uroczysto-
ści związane z odsłonięciem pomnika 
zostały zorganizowane z bardzo istotną 
obecnością sił policyjnych podkreślają-
cych związki z kościołem. Na uroczy-
stość przybyli: Marszałek Senatu RP 
Stanisław Karczewski, Wicemarszałek 
Senatu Adam Bielan, ks. Biskup Hen-
ryk Tomasik, eurodeputowany Zbigniew 
Kuźmiuk, poseł na Sejm RP Dariusz 
Bąk, przedstawiciel premiera min. Ja-
kub Kowalski, reprezentanci władz wo-
jewódzkich, powiatowych i gminnych 
oraz zaproszeni goście i licznie przybyli 
mieszkańcy. Gospodarzami tego szcze-
gólnego wydarzenia byli Starosta Przy-
suski Marian Niemirski oraz Kustosz 
Sanktuarium, Dziekan Dekanatu Przy-
suskiego ks. kan. Andrzej Szewczyk. 
Uroczystości zostały zainaugurowane 
przez mszę św. koncelebrowaną pod 
przewodnictwem ks. biskupa Henryka 
Tomasika. Po części kościelnej zgroma-
dzeni przeszli na plac przy sanktuarium 
gdzie rozpoczęła się część związana 
z obchodami w powiecie przysuskim 
100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Policyjny poczet sztan-
darowy wciągnął fl agę państwową na 
masz, przy dźwiękach hymnu polskie-
go. Po podniesieniu fl agi państwowej 
Starosta Marian Niemirski i Marszałek 

Stanisław Karczewski dokonali odsłonięcia Pomnika Orła Białego w Skrzyńsku. Na-
stępnie pomnik poświęcił ks. biskup Henryk Tomasik. Bezpośrednio po tym uroczystym 
wydarzeniu głos zabrał starosta Marian Niemirski. Oto pełna treść jego wystąpienia: 
„Szanowni Państwo. Są marzenia o których się mówi i marzenia o których nawet nie 
można odważnie pomyśleć. Są one ukryte głęboko, bardzo głęboko w duszy, są staran-

nie pielęgnowane i nigdy nie wypowiada-
ne, w obawie by nie zapeszyć ich realiza-
cji. Takim moim skrytym marzeniem było 
doprowadzenie do zrealizowania tego 
Pomnika tutaj na Ziemi Przysuskiej, wo-
kół którego tak licznie zgromadziliśmy się 
w dniu dzisiejszym. Ta myśl pojawiła się 
w momencie, kiedy rozpoczynałem swoją 
samorządowa służbę w Przysusze wiele 
lat temu, kiedy przekonałem się, że mia-
sto, w którym znajduje się siedziba nasze-
go powiatu nie ma żadnego miejsca sym-
bolizującego piękne, choć trudne polskie 
losy, a miejscami wieńczącymi uroczy-
stości związane z największymi świętami 
państwowymi były cmentarz i fi gurka Mat-
ki Boskiej. Początkowo myślałem, że brak 
wyraźnego symbolu narodowego, który 
jednoczyłby nas wszystkich – Polaków 
i wyzwalał, w chwilach przeżywania naro-
dowych świąt, w nas dumę i przywiązanie 
do ojczyzny, to kwestia pokomunistycznej 
biedy. Ale lata mijały, powstawały kolejne 
inwestycje, dzięki naszemu wspólnemu 
wysiłkowi ojczyzna po latach spętania 
powstawała powoli z kolan, ale w kwe-
stii stworzenia miejsca narodowej dumy 
i szacunku nic się nie zmieniało. Dlatego 
8 lat temu startując do wyborów samorzą-
dowych moje środowisko zdecydowało 
o umieszczeniu budowy Pomnika Orła 
Białego jako jednego z punktów progra-
mu wyborczego. Marzyło się nam, aby 
ulokować go w centrum miasta i poprzez 
jego lokację podkreślić ponad tysiącletnie 
związki Polski z Kościołem. Pragnęliśmy 
również, aby to dzieło było naszą formą 
wdzięczności dla wszystkich pokoleń 
Polaków, które przeminęły za budowę i 
obronę Polski przez wszystkie stulecia. 
Naszym zamiarem było podkreślenie 
w ten sposób znaczenia wielkiej liczby 
patriotów, którzy od stuleci rodzili się na 
naszej ziemi i swoim życiem i krwią słu-
żyli Polsce. Uważaliśmy, że jako obecnie 
żyjący świadkowie historii mamy taki obo-
wiązek wobec przeszłych, współczesne-
go i przyszłych pokoleń Pokoleń Polaków 
pozostawić widoczny znak naszego przy-
wiązania do Ojczyzny. Po przygotowaniu 
statuy Orła wystąpiłem o jego lokalizację 
w mieście, pewien szybkiego załatwienia 
sprawy nawet z nadzieją na współdziała-
nie w tej kwestii. Miałem nadzieję, że ten 
Orzeł nas zjednoczy wokół dobrej sprawy. 
Stało się inaczej odmówiono nam dokoń-
czenia dzieła budowy symbolu narodo-
wego w mieście – dla mieszkańców. Sam 
Orzeł trafi ł na 4 lata do magazynu. Próbo-
wałem jeszcze przekonywać, tłumaczyć, 
ale na nic się to wszystko zdało. Uzyska-
łem natomiast obietnicę na piśmie, że po 
przebudowie parku będę mógł sfi nalizo-
wać podjęty projekt. Park był przebudo-
wywany długo, a kiedy już zakończono 
prace okazało się, że nadal nie ma miej-
sca dla Orła Białego w Przysusze. Zapro-
ponowano inne lokalizacje, bardzo rzadko 
uczęszczane i zupełnie odcięte od prze-
strzeni miejskiej, którą w założeniach miał 
zdobić i uszlachetniać. 
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Nie mogłem się zgodzić na posadowienie najważniejszego 
symbolu narodowego w miejscu niewidocznym, które najczę-
ściej odwiedzają wrony. Wtedy wielkie wsparcie okazał nam ks. 
dziekan Andrzej Szewczyk, który zaprosił Orła Białego do Sank-
tuarium Matki Boskiej Staroskrzyńskiej, którego jest kustoszem. 
Uznałem propozycję Księdza za przejaw boskiej opatrzności, 
dzięki której nasz orzeł znalazł swoje najlepsze i najgodniejsze 
miejsce. Orzeł dumnie rozpościerając swoje skrzydła w najbliż-
szym sąsiedztwie świątyni i z ryngrafem, na którym widnieje po-
dobizna Matki Boskiej Staroskrzyńskiej na piersi, symbolizuje po-
nad tysiąc lat więzi Polski i Kościoła. Wyjątkowość tego miejsca 
podkreśla fakt, że wokół świątyni znajduje się niezwykła droga 
krzyżowa, która nosi nazwę polskiej. Głównymi elementami tej 
pięknej instalacji artystycznej są stacje męki Chrystusa, ale w tym 
wypadku męka Zbawiciela została opisana tragicznymi dziejami 
Polski. Od dzisiaj symbolicznie oczywiście mękę naszej ojczyzny 
jej cierpienie i walkę o wolność i godność będzie symbolizował 
ten piękny orzeł, który dumnie rozpościera skrzydła do wolno-
ści. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę fakt, że dzisiejsza uro-
czystość jest fragmentem hołdu, jaki składamy wszyscy naszej 
Ojczyźnie w roku Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania niepod-
ległości. Nie mogłem wymarzyć sobie nawet lepszego czasu na 
tą uroczystą chwilę. Dzisiaj 8 września 2018 r., mówię szczerze 
i otwarcie, rozpiera mnie radość i duma. Radość, bo moje i jestem 
pewien, że nie tylko moje skryte marzenia się spełniły. Duma, bo, 
jako mieszkaniec tego powiatu, jestem dumny z moich współ-
pracowników w Zarządzie i Radzie Powiatu oraz Starostwie Po-
wiatowym w Przysusze, którzy wspierali i pomagali przy realiza-
cji tego dzieła. Pragnę serdecznie podziękować twórcom tego 
wspaniałego dzieła – małżeństwu młodych artystów Pani Joan-
nie Gęsiorskiej – Duszyńskiej i Panu Igorowi Duszyńskiemu oraz 
Panu Jackowi Zyzmanowi z fi rmy „VELBUD”, którzy swój talent 
i miłość do ojczyzny zatopili w tej pięknej bryle. Mam nadzieję, że 
zawsze z dumą będziecie patrzeć na swoje dzieło. Dziękuję ks. 
Dziekanowi Andrzejowi Szewczykowi, który od samego początku 
był wielkim orędownikiem tego dzieła i dzięki, któremu mogliśmy 
się dzisiaj spotkać. Dziękuję Polskiej Policji za modlitwę i trwanie 
przy swojej patronce oraz za tą piękną oprawę. Dziękuję Sza-
nownym Gościom, że przyjechali, aby wspólnie z naszą społecz-

nością przeżywać ten szczególny moment. Dziękuję wszystkim 
za tak liczne przybycie i obecność na tym ważnym wydarzeniu. 

Pozwolę sobie na małą refl eksję na zakończenie wystąpie-
nia. Wszyscy znamy ten wierszyk: Kto ty jesteś ? Polak mały. 
Jaki znak Twój ? Orzeł biały. Tego wierszyka matki uczą swo-
je małe nawet dzieci. Dlaczego ? Bo w ten sposób uczą tożsa-
mości. Świadomość własnej narodowości, przynależności do 
wspólnoty państwowej i narodowej określa nas jako ludzi, często 
daje nam poczucie sensu życia i wartości własnej. Jako Polak 
i mieszkaniec powiatu przysuskiego bardzo się cieszę, że w 100 
rocznicę odzyskania niepodległości udało nam się doprowadzić 
do ustawienia trwałego znaku tego historycznego wydarzenia. 
Mam nadzieję, że ten szczególnie pięknie prezentujący się po-
mnik będzie przypominał nam i tym, którzy po nas przyjdą, kim 
jesteśmy, jakie są nasze korzenie, kim byli nasi bohaterowie i jak 
cenna jest nasza Ojczyzna. Święty Jan Paweł II mówił w 1983 r. : 
„Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza 
na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecier-
piała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości 
szczególnej”. I ten cytat postanowiliśmy wyryć na naszym pomni-
ku, aby ten orzeł znalazł miejsce w naszych sercach i pamięci, 
i na zawsze w nas te wartości utrwalił. Od dzisiaj, od tej chwili 
Sanktuarium Matki Boskiej Staroskrzyńskiej i Pomnik Orła Białe-
go w Skrzyńsku stają się patriotycznym centrum powiatu przysu-
skiego. Wierzę, że znajdzie ono należne miejsce również w na-
szej świadomości”. Jako drugi przemawiał marszałek Stanisław 
Karczewski, który dziękował organizatorom za przygotowanie tej 
niezwykle podniosłej, ważnej i pięknej patriotycznej uroczysto-
ści. Dziękował za możliwość wspólnej modlitwy i przeżywania tej 
patriotycznej chwili, jaką jest odsłonięcie pomnika Orła Białego 
Skrzyńsku. Pan Marszałek mówił o znaczeniu wizerunku orła dla 
Polaków i historycznej sile tego znaku. Podkreślał trafność wybo-
ru miejsca i głębię związków historycznych pomiędzy państwem 
polskim i Kościołem, które w tym miejscu znalazły swoje szcze-
gólne potwierdzenie. Zawsze, kiedy będę tędy przejeżdżał będę 
przystawał tutaj przy pomniku na chwilę zadumy i wstępował do 
Sanktuarium na chwilę modlitwy. Niech Bóg błogosławi Skrzyń-
sku, niech Bóg błogosławi Polsce – zakończył swoje wystąpienie 
Stanisław Karczewski. Zebrani wysłuchali również listu od pre-
miera Mateusza Morawieckiego przesłanego na uroczystość. 
Po wystąpieniach, przybyłe na uroczystość delegacje w asyście 
honorowej policjantów i kadetów z Lipin złożyły przy dźwiękach 
werbli pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Był to ostatni akcent czę-
ści ofi cjalnej. Kiedy zakończyła się część ofi cjalna setki osób 
przybył na uroczystość robiły sobie przy pomniku pamiątkowe 
zdjęcia. Na tym uroczystość się zakończyła.

Jarosław Bednarski
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WYDANIE PRZEWODNIKA 
PO ZIEMI ODRZYWOLSKIEJ 
W KRAINIE DOBROGOSTA

 Z początkiem lutego bieżącego roku Stowarzyszenie Kultu-
ralno Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej otrzymało grant w Regio-
nalnym Konkursie Grantowym Programu Równać szanse Polsko 
–Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Na przełomie kilku miesięcy udało się stworzyć wspania-
ły projekt - powstał przewodnik po Ziemi Odrzywolskiej pod 
wdzięcznym tytułem W krainie Dobrogosta. To jedyne jak dotąd 
kompleksowe opracowanie najważniejszych zabytków, miejsc 
pamięci narodowej, zakątków przyrodniczych oraz zasobów hi-
storycznych, regionalnych naszej gminy.

Nad przedsięwzięciem pracowała specjalnie utworzona gru-
pa - młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana 
Pawła II W Odrzywole pod kierunkiem koordynatora i instruk-
torów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci, udało się ze-
brać szereg ciekawych, czasem wręcz zaskakujących informacji 
i ciekawostek na temat rodzinnej miejscowości oraz okolicznych 
terenów .

Począwszy od marca - pieszo, rowerem i autobusem prze-
mierzaliśmy małą ojczyznę. Udało się odwiedzić wszystkie z za-
planowanych miejsc i poznać ich historię. Na każdym kroku uro-
kliwych wędrówek towarzyszyli nam niezwykli ludzie, którzy nie 
tylko udzielali szczegółowych wiadomości, przedstawiali historię 
wybranych miejsc, poświęcali swój czas, ale również wspierali 
podejmowane przez grupę działania. Przy tej okazji warto po-
dziękować proboszczom parafi i w Odrzywole i Łęgonicach Ma-
łych, księżom Adamowi Łukiewiczowi i Robertowi Kotowskiemu, 
Wójtowi Gminy Odrzywół panu Marianowi Kmieciakowi, kustosz 
Izby Regionalnej w Myślakowicach pani Bożenie Wielgus, Kie-
rownikowi Wydziału Promocji i Kultury w Przysusze pani Marcie 
Zbrowskiej i wielu, wielu innym, którzy przysłużyli się do powsta-
nia informatora. Szeregu informacji dostarczyły nam również roz-
maite publikacje o regionie, strony internetowe gminy Odrzywół 
i powiatu przysuskiego.

Ofi cjalna promocja przewodnika miała miejsce 21 i 22 lipca, 
podczas uroczystych obchodów 600-lecia lokacji miasta Odrzy-
wół. Młodzież opowiedziała wówczas o tym, jak zrodził sie po-
mysł na wydanie opracowania i kolejnych etapach pracy nad 
nim. Sam egzemplarz był także główną nagrodą w konkursie 

wiedzy o gminie Odrzywół przeprowadzonym przez grupę pro-
jektową podczas drugiego dnia uroczystości.

 Dzięki programowi Równać szanse dzieci miały okazję po-
znać siebie i swoje możliwości, zaangażowały się w sprawy waż-
ne dla lokalnej społeczności, nawiązały współpracę z ciekawymi 
ludźmi i instytucjami, rozwijały swoją kreatywność i twórcze my-
ślenie a przede wszystkim mogły sprawdzić się w tym, co do tej 
pory było dla nich nowością.

Naszej zdolnej młodzieży serdecznie gratulujemy sukcesu 
i liczymy, że to niejedyny projekt z jej udziałem.

Beata Zbrowska- Głąb (instruktor grupy)

Z SENIORAMI 
O BEZPIECZEŃSTWIE

W ramach akcji „Bezpieczny Senior na Mazowszu” dzielni-
cowi oraz policjantka z Zespołu ds. Profi laktyki Społecznej, Nie-
letnich i Patologii przysuskiej komendy spotkali się z seniorami 
z Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Komorowie gm. Wienia-
wa. Policjanci przeprowadzili prelekcję dla należących do klubu 
„Senior-WIGOR” osób w wieku 60+ z terenu gminy Wieniawa. 
Podczas spotkania omówione zostały metody działania spraw-

ców oszustw podających się za bliskich krew-
nych ofi ary, m.in. „na wnuczka”, „na policjan-
ta” czy pod pozorem „niepowtarzalnej okazji” 
bądź „nagłego nieszczęścia”.

Osoby starsze zostały uczulone na ko-
nieczność zabezpieczania drzwi i okien 
domów na czas pobytu poza miejscem za-
mieszkania, każdorazowe sprawdzanie, kto 
puka do drzwi zanim wpuścimy osobę do 
mieszkania. Omówiono również sposoby za-
bezpieczania środków fi nansowych przecho-
wywanych w miejscu zamieszkania, jak i tych 
noszonych przy sobie. W trakcie spotkania 
przypomniane zostały zasady bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, w czasie pobytu 
w domu, podczas wykonywania prac polo-
wych czy sprawowania opieki nad małoletni-
mi członkami rodziny.

Miłym akcentem kończącym spotkanie 
było przekazanie elementów odblaskowych 
oraz materiałów promujących bezpieczeń-
stwo – „Bezpieczny Senior na Mazowszu”.

asp. Aneta Wilk
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UMOWY 
NA KOLEJNE MILIONY 
DLA POWIATU PRZYSUSKIEGO 
PODPISANE 

W dniu 17 sierpnia Starosta Przysuski Marian Niemirski i Wi-
cestarosta Przysuski Tomasz Matlakiewicz podpisali z Wojewo-
dą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą dwie umowy opiewające na 
kwotę 5 334 560,00. 

Pierwsza umowa dotyczy zakupu ambulansu medycznego 
typu „P” na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Przysusze -kwota dotacji 334 560,00 
zł. Druga umowa jest na remont dróg powiatowych na odcinkach 
o łącznej długości ponad 15 km, w tym wykonanie dwóch przejść 
dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa, re-
alizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej- kwota dotacji 5 mln zł. Środki dotacji po-
chodzą z budżetu państwa.

Marta Zbrowska

„ZABAWKA DO AFRYKI”

Brawo WY!! Druga edycja akcji „Zabawka do Afryki” zakończy-
ła się wysyłką 9 paczek. Przez lipiec i połowę sierpnia zebraliśmy 
mnóstwo pięknych zabawek i przyborów szkolnych. Wysłaliśmy 
też obrazki, by udekorować ściany przedszkola. Kwota pienięż-
na, którą zgromadziliśmy to 4020zł. Facebook spełnił swoją rolę 
i o akcji dowiedziało się wiele osób, po czym w błyskawicznym 
tępię zaczęła nadciągac pomoc z całej Polski. I choć najliczniej 
zaangażowały się osoby z naszego przysuskiego powiatu to nie 
można nie wspomnieć o Radomiu, Warszawie, Rykach, Lublinie, 
Łodzi i Wrocławiu. Wrażliwi na potrzeby najmłodszych, ofi arowali 
nam wsparcie fi nansowe, dzięki któremu paczki, których wysyłka 
sporo kosztuje (480 zł jedna) mogły zostać wysłane. Tu muszę 
podziękować pani Joannie Polak, pani Edycie Trzesniewskiej, 
panu Jarosławowi Bednarskiemu i Młodzieżowemu Ośrodkowi 
Wychowawczemu (którego wychowanki włączyły się w inicjaty-
wę), pani Weronice Drab-Jarosińskiej i BlueDreams, którzy byli 
naszymi głównymi darczyńcami fi nansowymi. Jest jeszcze bar-
dzo długa lista osób, które tworzą tą akcję i przyczyniły się do 
jej sukcesu. Każdy miś czy samochodzik, każdy grosz, pomoc 
w pakowaniu, w transporcie, każde dobre słowo i dobra ener-
gia- budowały nasz wspólny sukces. Mamy dzięki niemu piękną 
gratyfi kację- szczęście w oczach tych ubogich dzieci. W tamtym 
roku wysłaliśmy 4 paczki zabawek z których radość jest ogrom-
na. Dzieci bawią się nimi dużo i przyciągają one kolejnych przed-
szkolaków. Część zabawek tak bardzo spodobała się maluchom 
że Siostry nie „miały serca” by zabronić im zabrać je do domu. 
Dlatego te które wysłaliśmy teraz ,już są tam z niecierpliwością 
oczekiwane przez milusińskich i Siostry . Przypominamy że ak-
cja jest pomocą dla misji w Katondwe w Zambii. Siostry Służeb-
niczki N.M.P prowadzą tam szpital, hospicjum i przedszkole dla 
najuboższych. Potrzeby są ogromne bo od rządu otrzymują małe 
dofi nansowanie a potrzebujących z miesiąca na miesiąc coraz 
więcej. Misjonarki nie odmawiają nikomu pomocy, więc są dni że 
brakuje wszystkiego, łącznie z jedzeniem. Takich zabawek zaś, 
jakie przysyłamy dzieciom, one nigdy nie widziały. Dlatego ra-
dość jest ogromna. W tym roku s. Edyta Wójtowicz pracująca na 
misji 16 lat, przyjechała do Polski na urlop .Nie było jej w kraju 
3 lata. W kościele parafi alnym w Gielniowie opowiadała o mi-
sjach i pracy jaką wykonuje. O szpitalu i przedszkolu. Dziękowała 
za „ Zabawkę do Afryki”, której jest inicjatorką. Parafi anie wraz 
z Księdzem proboszczem Wiesławem Zawadą i Wikariuszem 
Michałem Ulaskim ciepło ją przyjęli i hojnie wsparli misjonarki. 
Nasza kolejna akcja już za rok. Myślę że Wasze serca do tego 
czasu będą tak samo dobre i wrażliwe i znów uda nam się two-
rzyć „afrykańskie niebo”.

Monika Grzywaczewska
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Danuta Ewa Skalska
Wieczór z zespołem Ars Nova
Tropem śpiewu
rozpisanego na wycieniowaną
wielogłosowość
i instrumentów
nie z tego świata,
wśród których
fl et średniowieczny,
lutnia, fi del, pomort,
wspinam się
po stopniach stuleci.
Święta Jadwiga Śląska
lewituje
w modlitewnej ekstazie.
Piotr z Grudziądza
dopieszcza bukiety
dworskich rytmów.
Renesansowa Matka Boża
zbiera w dłonie
krople unikatowych zdrowasiek,
spływające z pieśni
„Zdrowaś bądź Maryja”.
Ze stągwi dźwięków
wylewa się
przedwieczna ludowość,

Olśnienie słuchu
zaprowadzi mnie za chwilę
na szczyt
tej wieży wieków.

Hubal

Jakże trudno, gdy armia na strzępy rozdarta,
przed wrogiem ofi cerskiej nie pochylić głowy.
Jakże trudno, gdy ojczyzna prawie na proch starta, 
pozostać niewzruszonym, do walki gotowym. 

,,Gloria victis” - w świątyniach – w świątyniach drzew śpiewają  
ptaki.
Gdzież jest drugi taki?

Ojczyzna to dla niego obowiązek cichy, 
wypełniany po męsku, ze śmiercią u boku.
Rzeczowo, bez patosu i otoczki pychy, 
Z cieniem nadziei święcącym jak próchno  o zmroku.

,,Gloria victis” – pośród węzłów korzeni  szumią strugi. 
Gdzież jest taki drugi?

Jaką charyzmę trzeba mieć, aby jej siłą 
przyciągnąć  wiernych ludzi do szaleńczej walki.
Honorem wręcz rycerskim szafować trzeba było,
by wydeptać wśród lasów partyzanckie szlaki.
,,Gloria victis” – szepczą w chórze z wiatrem polne maki.
Gdzież jest drugi taki?

Ale oto wróg wznieca ogień strasznej zemsty,
zemsty niegodnej człowieka, barbarzyńskiej, dzikiej.
Palą się Hucisko i Skłoby.  Ciała mężczyzn 
wsiąkają w usta  ziemi krwawym ściekiem. 
,,Gloria victis” -  bezgłośnie zieją  jamy dołów. 
,,To  przez niego” – niosą się skargi matek,  sierot, wdów. 

Ale wtedy Helenka, jedna z sierot wielu, 
przyszła poetka ludu, ślubuje Hubali, 

że godność jego czynów i szlachetność celów,
w swojej pieśni przechowa, od złego ocali.
,,Gloria victis” – sławi postaci bohaterów pieśni ludowa –
odwieczna arka przymierza między dawnym a nowym.

Skonała wojna i stało się to oczywiste, 
jaką wartość dla kraju ma walka obronna. 
Ona jest walką o życie i ma ręce czyste,
nawet gdy za nią idzie mroczna hekatomba. 
,,Gloria victis” – na leśnych grobach zabitych nucą krzyże.
Pokój Tobie w nieznanej mogile, majorze.  

Maria Miśkowska
W jesieni

Rośniesz w lata,
Malejesz w siły
Życia doświadczenia się wypiętrzyły!

Słabsi płucem
Mądrzejsi słowem
Pastylkami wzmacniasz zdrowie.

Wzrok mętnieje – nie sokoli
Głowa sowia  - jednak boli.

Myśl ucieka – zabłądziła,
Puste miejsce – zawróciła.

Słuchem cisi
A na twarzy – jakie rysy!

Chodem wolni
Włosem siwi,
Kości – bywa – łuk wykrzywi!

Sercem złoci – bo w jesieni,
Biegu czasu – nie odmienisz!

Pogoda ducha i …

 Skąpane niebo w porannej zorzy,
Gospodarze już na nogach 
Ciepłotą  płonie wnętrze mieszkania 
Zewnątrz i wewnątrz jaka pogoda.

Pogoda ducha i atmosfery, 
Urok przyrody i urok domu
Serce w skowronkach - wciąż byśmy chcieli. 

-Chcieć  to móc -
Znana sentencja 
Mnie przypisać, tobie przypisać 
Niech będzie wieczna. 

Jaka to moc w niej jest zawarta. 
Z otwartym sercem, otwarta karta. 

Tego mam trzeba, tego byśmy chcieli
Ze słowiczą nutą, w górę wzlecieli 
I swoje skrzydła rozpięli szeroko 
Światu i sobie: zajrzeli głęboko w oko.
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Jacek Kwiecień 
Mama
pamiętam mamę jej żywot nie prosty
na świat wydała dzieci dziewięcioro
nas pięciu braci oraz cztery siostry
prawda że sporo
czasu nie miała by każdego pieścić
to jedno drugie zabawiać musiało
ile zachodu by wszystkich pomieścić
gdy spać się chciało
ja się nie wstydzę czas był wtedy ciężki
bocian przyleciał wrzucał do komina
wtedy też były urodzaju klęski
przyrody wina
dziękuję mamie że nas wychowała
dzisiaj już w niebie pewnie odpoczywa
było nas dużo lecz wszystkich kochała
była szczęśliwa

Moja Ojczyzna

Piękna jest moja Ojczyzna wiosną.
Lśnią jak diamenty rosy poranne.
Spłynęły śniegi już kwiatki rosną.
Dzieci nad rzeką topią Marzannę.

Piękna jest moja Ojczyzna w maju.
Paletą barwną faluje łąka.
Z całego świata ptaki wracają,
w przestworzach słychać śpiewy skowronka.

Piękna jest latem ojczyzna moja.
Cieplutką bryzą wieje od morza.
Ludzie na wczasach w licznych zdrojach.
Już na zagonach dojrzały zboża.

Piękne jest lato ciepłe i parne.
Rolnik po żniwach zaorał glebę.
Młynarz przemielił na mąkę ziarno,
już z nowej mąki czuć zapach chleba.

Dymy się snują nad kartofl iskiem.
Wieczór okrywa mgłą gęstą łąki.
słychać żurawie żal serce ściska
znikły jaskółki z nimi skowronki.

Snują się nici babiego lata.
Barwę zmieniły na drzewach liście.
Owoc dojrzały już w marynatach.
Piękna jest jesień w mojej Ojczyźnie.

Choinka w oknie strojem urzeka.
Biały opłatek stół sianko mości.
Dwanaście potraw na gwiazdkę czeka ,
i wolny talerz także dla gościa.

Białym kożuchem okryte błonie.
Skuł lodem wody mróz mocno trzyma.
Płonie wesoło w kominku ogień.
Piękna jest w mojej Ojczyźnie zima

Tadeusz Figarski 
Dawne czasy
W tamtych latach na wsi polskiej
tak się ludziom żyło wszyscy
na chleb pracowali ugorów nie było.

Gdzie te pola zaorane, gdzie łany
zbożem obsiane, gdzie zapach
wiejskiego chleba na wsi czczony
jak dar z nieba.

Gdzie są tamte podpłomyki zajadane
z ciepłym mlekiem.
Gdzie gliniane wiejskie piece
kto dziś chleb taki upiecze.
Bo dziś żadna gospodyni na 
chleb wiejski nie zaczyni.

Gdzie to proste wiejskie jadło
bigos, kasza, krupnik, sadło i 
pierogi te z grzybami i ta zupa 
z pieczarkami i te placki ziemniaczane
dziś już prawie zapomniane.

Gdzie pastwiska pełne bydła
w tle młyn wodny staw stawidła
gdzie turbiny furkoczące, gdzie
walce mąkę robiące.

Gdzie te raki co w rzekach
były co dzieciaki je łowiły
gdzie jest mój miniony świat
odszedł gdzieś z upływem lat.

Gdzie te wiejskie z bali chaty
gdzie ten folklor przebogaty
gdzie te ludowe kapele 
na zabawę i wesele, gdzie skrzypkowie
i bębniści i wspaniali harmoniści
i tęskne brzmienie harmonii
kto mi powie gdzie są oni.

Wiesława Białek
Ławeczka

Wakacyjna miłość
jest jak białe kartki –
czysta i niewinna
krótka i dziecinna.

Pamiętasz, mój miły
ławeczkę w ogródku?
Serce biło młotem,
splot kwiatów za płotem.

Wieczór był majowy –
księżyc jasno świecił.
Słowik gdzieś w gałązkach
cichutko nam kląskał.

My tylko we dwoje
wśród kwiatów, zieleni.
Na małej ławeczce
miłością spleceni.

Nie ma już ławeczki
ni tamtej miłości,
tylko ślad w mym sercu,
co cierpi z żałości.



37KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

POWIAT SZYDŁOWIECKI

Inauguracja trzydniowych uroczystości  rozpoczęła się przed 
południem 7 września 2018 r. w Zespole Szkół imienia Korpusu 
Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, na terenie którego znajduje 
się monument, zwany przez środowisko weteranów, Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza KOP. 

Przy Pomniku Nieznanego Żołnierza KOP w Szydłowcu

POMNIK NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA KOP 

W postawie obelisku zwieńczonego orłem, przed czterema 
laty została złożona ziemia z pól bitewnych oraz mogił żołnierzy 
Korpusu Ochrony Pogranicza, m.in. z Katynia, Miednoje, Góry 
Strękowej, Tynne, Wilna, Zadnieszówki, Ołtarzewa, Osowa, 
Wytyczna, Bykowni, Pilaszkowa, Kampinosu, Warszawy, 
Kocka, Węgierskiej Górki i Szydłowca. Tegoroczne uroczystości 
patriotyczne były okazją do uzupełnienia symbolicznej nekropolii 
ziemią z cmentarzy wojennych w Aleksandrowie, Józefowie, 
Lublinie (ul. Biała, ul. Unicka), Łabuniach, Łosińcu, Łukowej 
i Suścu – z województwa lubelskiego oraz z mogił zbiorowych 
w Starym Dzikowie i Cieszanowie - z województwa 
podkarpackiego. Urny z ziemią przekazała Maria Rubas ze 
Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. 

Maria Rubas ze Stowarzyszenia Weteranów Polskich 
Formacji Granicznych przekazuje urny z ziemią cmentarzy 
wojennych

W dalszej części programu, zebrani mogli uczestniczyć 
w spektaklu zatytułowanym „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na 
niebie, zapomnij o mnie” oraz wysłuchać  wykładu poświęconego 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który 
wygłosił ppłk Wojciech Grobelski. Poza prelekcją, na gości 
czekała specjalna wystawa medali i orderów.  Swój akcent 
zaznaczyło także Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 
„Batalion Tomaszów” - sekcja polska. Miłośnicy etosu formacji 
granicznych, kultywujący tradycje Korpusu Ochrony Pogranicza 
opowiedzieli o umundurowaniu i uzbrojeniu przedwojennych 
KOP-istów.

OBCHODY UPAMIĘTNIAJĄCE 79. ROCZNICĘ 
BITWY POD BARAKIEM
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APEL POLEGŁYCH

W piątkowy wieczór, na kwaterach wojennych szydłowieckiego 
cmentarza rozbrzmiał Apel Poległych i wezwanie: 
STAŃCIE DO APELU! Przywołano wówczas żołnierzy Wojska 
Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy 
Straży Granicznej i Policji Państwowej, osoby cywilne poległe 
w walce, albo zamordowane przez okupanta oraz ofi ary zbrodni 
komunistycznych.  Z tego historycznego miejsca zostali wezwani 
synowie i córki ziemi szydłowieckiej, którzy toczyli śmiertelną 
walkę o wolność narodu, o godność i honor Ojczyzny. 

Cmentarz Wojenny żołnierzy WP i KOP w Szydłowcu

Apel poprowadzili nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół 
im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Modlitwy za 
poległych odmówili ks. kan. Adam Radzimirski i ks. płk. Ryszard 
Preuus, kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. 
Pod pomnikiem ku czci obrońców Ojczyzny delegacje złożyły 
kwiaty. Uroczystość z licznie zgromadzonymi mieszkańcami, 
przebiegała z asystą honorową kompanii reprezentacyjnej Straży 
Granicznej, która oddała salwę honorową. Na zakończenie 
trębacz orkiestry SG odegrał sygnał „Śpij Kolego”.

8 WRZEŚNIA

Drugi dzień patriotycznych obchodów rozpoczął się 
zbiórką pocztów sztandarowych i delegacji przed Starostwem 
Powiatowym w Szydłowcu, skąd -  ulicą Radomską - nastąpił 
przemarsz z orkiestrą i kompanią reprezentacyjną Straży 
Granicznej do kościoła pod wezwaniem Św. Zygmunta, gdzie 
została odprawiona msza w intencji żołnierzy Wojska Polskiego 
i Korpusu Ochrony Pogranicza.

Msza w kościele św Zygmunta w intencji żołnierzy 
Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza.

Defi ladę sprzed siedziby Starostwa Powiatowego do kościała 
farnego w Szydłowcu poprowadziła Orkiestra Reprezentacyjna 
Straży Granicznej

Uroczystości patriotyczne uświetniła
Kompania Reprezentacyjna SG

Uroczystości kontynuowano z ceremoniałem wojskowym 
przy pomniku „Żołnierzy Września 1939” w Baraku k. Szydłowca, 
przeniesionym do nowej lokalizacji, gdzie oddano hołd obrońcom 
Ojczyzny. 

KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY

Zwieńczeniem obchodów rocznicy bitwy pod Barakiem był 
pokaz musztry paradnej, msza w intencji 100. rocznicy odzyskania 
Niepodległości oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży 
Granicznej z Nowego Sącza w kościele pw. Narodzenia NMP 
w Szydłówku. Podhalańczycy po raz kolejny wzbudzili zachwyt 
wśród publiczności, co spotkało się z gromkim aplauzem. 
Podziękowania za muzyczną oprawę uroczystości patriotycznych 
złożył starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki.

Koncert patriotyczny w 100 rocznicę 
odzyskania Niepodległości



39KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

POWIAT SZYDŁOWIECKI

Uroczystości we wsi Barak

Z ceromoniałem wojskowymoddano hołd obrońcom Ojczyzny

Wartę honorowę przy pomniku Żołnierzy Września 1939 
pełnili funkcjonariusze Straży Granicznej i rekonstruktorzy 
Korpusu Ochrony Pogranicza

Na placu przykościelnym w Szydłowku zabrzmiały znane 
piosenki wojskowe i melodie podhalańskie

Musztra paradna w wykonaniu Podhalańczyków
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Podziękowania za muzyczną oprawę trzydniowych 
uroczystości złożył starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki.

W uroczystościach 79. rocznicy bitwy pod Barakiem udział 
wzięli, m.in:  Rafał Rajkowski  członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego, Monika Wziątek-Kaim z radomskiej delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele 
Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, 
rodziny poległych w bitwie pod Barakiem, delegacje związków 
kombatanckich, stowarzyszeń i instytucji, szefowie służb, 
inspekcji i straży, radni powiatowi i miejscy, nauczyciele i młodzież 
szkolna, wśród nich liczne poczty sztandarowe.

Organizatorów reprezentowali: starosta szydłowiecki 
Włodzimierz Górlicki, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, zastępca 
komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 
płk SG Zbigniew Bartnicki, dyrektor  Zespołu Szkół im. KOP 
w Szydłowcu Maria Michałow, dyrektor Szydłowieckiego Centrum 
Kultury – Zamek Małgorzata Bernatek. Patronat honorowy nad 
uroczystościami objęli: Komendant Główny Straży Granicznej 
gen. bryg. SG Tomasz Praga oraz Biskup Polowy Wojska 
Polskiego Józef Guzdek.

O NIEPODLEGŁOŚCI I OBLICZACH PATRIOTYZMU 
Wykład i wystawa orderów ze zbiorów dr ppłk SG Wojcecha Grobelskiego

W dniach 7-9 września odbyły się uroczystości związane 
z 79. rocznicą bitwy pod Barakiem. Obchody zostały zainauguro-
wane w piątek 7 września o godzinie 10:00 w Zespole Szkół im. 
Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie swój wykład wygłosił dr ppłk 
SG w stanie spoczynku Wojciech Grobelski. 

To historyk wojskowości oraz adiunkt w Muzeum Obrony 
Przeciwlotniczej w Koszalinie, znany z propagowania wiedzy 
o symbolach narodowych, którą dzieli się przede wszystkim z 
młodymi ludźmi. Dba o to, by Ci nie zatracili pamięci o wydarze-
niach, które kształtowały Polskę i czyniły ją wolną. 

Podpułkownik w czasie swojej prelekcji na której zgromadziły 
się dziesiątki uczniów, nauczycieli i przybyłych gości, opowie-
dział o historii najważniejszych polskich odznaczeń, które posia-
da w swojej kolekcji. Najcenniejszym z nich jest oczywiście Order 
Orła Białego. 

Został on ustanowiony w 1705 r. przez króla Augusta II Moc-
nego. Jego wzór zmieniano kilka razy. Dziś na gwieździe orde-
rowej widnieje napis: Za Ojczyznę i Naród. Historia Orderu nie 
zawsze była chwalebna. Król, który go ustanowił przyznawał go 
bowiem masowo, nie tylko za ogromne zasługi dla Rzeczypo-
spolitej, ale także za okazywaną mu sympatię i posłuszeństwo. 
Przez pewien czas za panowania Augusta III Sasa, w celu rato-
wania królewskiego skarbca, stanowił on także przedmiot handlu. 
Z kolei Stanisław August Poniatowski hojnie obdarowywał nim 
rosyjskich urzędników. Odrodzenie jego rzeczywistego znacze-
nia nastąpiło w 1921 roku. Podobne kontrowersje towarzyszyły 
nadawaniu Orderu Virtuti Militari. W 1976 roku na znak protestu 
przeciwko uhonorowaniu nim przez władze PRL Leonida Breż-
niewa, przedwojenni dowódcy zorganizowali uroczyste złożenie 
swoich odznaczeń na Jasnej Górze, gdzie zostawili je przed ob-
razem Matki Boskiej. Order może zostać nadany jedynie w cza-
sie wojny lub nie później niż pięć lat po jej zakończeniu. To tylko 
część wiedzy, jaką w czasie wykładu przekazał zgromadzonym 
dr ppłk Grobelski. 

W związku z tym, iż wystąpienie dotykało kwestii 100. rocznicy 
odzyskania przez nasz kraj niepodległości, warto zwrócić uwagę 
na to, jak perspektywę tamtych epokowych momentów postrze-
ga naukowiec zawodowo zajmujący się dziejami wojskowości. 
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W jednym z wywiadów udzielonych lokalnej telewizji w Kosza-
linie, Pan doktor postawił znak równości pomiędzy obchodami 
święta Konstytucji 3 maja i 11 listopada. Podkreślił jednak, że 
swoistym symbolem jest 10 listopada, kiedy Józef Piłsudski 
przyjechał do Warszawy z internowania w Magdeburgu. Wtedy 
zapadły w stolicy decyzje co do wycofania wojsk niemieckich 
stacjonujących w Polsce. 11 listopada społeczeństwo Warszawy, 
przede wszystkim Polska Organizacja Wojskowa, a potem już 
niejako samorzutnie obywatele miasta, harcerze i studenci, przy-
stąpiło do rozbrajania niemieckiego garnizonu. 

Była to akcja bardzo spontaniczna, ale obyło się na szczę-
ście bez przelewu krwi. Pamiętajmy, że naprzeciw stała armia 

złożona z 30 000 dobrze wykwalifi kowanych 
żołnierzy niemieckich.

Jednak dzięki temu, iż Piłsudski dzień 
wcześniej wynegocjował pewne warunki, cała 
operacja przebiegła dość sprawnie. Od 11 
listopada ze wszystkich dworców warszaw-
skich odjeżdżały pociągi, wywożące żołnierzy 
okupanta jak najbliżej ich rodzinnych stron. 
Rada Regencyjna przekazała Józefowi Pił-
sudskiemu władzę nad nowotworzonym, od-
rodzonym wojskiem polskim. Dr ppłk Wojciech 
Grobelski zwrócił także uwagę na innych wy-
bitnych działaczy politycznych tamtego okre-
su:  Ignacego Jana Paderewskiego, Romana 
Dmowskiego czy generała Józefa Hallera.

O czym powinien wiedzieć każdy Polak? 
Możemy powołać się chociażby na pięć prawd 
„Związku Polaków w Niemczech”, sformuło-
wanych w 1938 roku na zjeździe w Berlinie, 
z których ta najważniejsza głosi, iż „codzien-
nie Polak narodowi służy”. Pamiętajmy o tym, 
że możemy to robić w różny sposób, nie tylko 
na polu bitwy, ale również w codziennym ży-
ciu. Podpułkownik przestrzega przed demon-

stracyjnym, pokazowym patriotyzmem. Nie wystarczy koszulka 
z orłem i udział w zgromadzeniach, w czasie których skando-
wane są różne hasła, czasami nabierające wydźwięku szowini-
stycznego i nacjonalistycznego. Wraz z nadejściem demokracji, 
niektórym ludziom zaczęło się wydawać, że to jest ustrój, w któ-
rym nikt nikomu niczego nie może nakazywać. Zapomniano, iż 
brak dyktatu nie jest równoznaczny ignorowaniu zachowań, któ-
re naruszają podstawowe wartości. Świadomość tego wszystkie-
go i aktywne wspieranie uczciwej postawy wobec siebie i narodu 
jest obowiązkiem każdego z nas.

Głównym punktem obchodów związanych z 50-leciem po-
wstania Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szy-
dłowcu, było otwarcie wystawy zatytułowanej: „Sobiescy – za-
chowane w dźwiękach”. 

Jej celem jest przybliżenie działalności wybitnych polskich 
muzykologów, małżeństwa Jadwigi i Mariana Sobieskich. 

Do ich największych zasług należą prace nad utrwaleniem 
wiedzy na temat polskiej muzyki tradycyjnej. Należeli oni do gro-
na inicjatorów ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycz-
nego. Pani Jadwiga aktywnie uczestniczyła w tworzeniu szydło-
wieckiego muzeum. Wspólnie z dr Janem Stęszewskim opraco-
wała scenariusz pierwszej stałej wystawy. 

Wykorzystując swoją wiedzę, jak również rozległe znajomo-
ści z twórcami ludowymi, zapewniła szydłowieckiej placówce kul-
tury dostęp do cennych zbiorów. 

Jest to pierwsza biografi czna wystawa w skali kraju, poświę-
cona tym uczonym. Dzięki kooperacji z Instytutem Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk, można oprócz kolekcji  zgromadzonej przez 
Państwa Sobieskich, zobaczyć także archiwalne materiały et-
nografi czne i etnomuzykologiczne, fotografi e i nagrania będące 
dokumentacją  historii polskiego folkloru oraz eksponaty użyczo-
ne z: Muzeum Instrumentów - Oddziału Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, Muzeum Narodowego Techniki w Warszawie oraz 
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgosz-
czy. Zapraszamy do zwiedzania.

„SOBIESCY –  ZACHOWANE W DŹWIĘKACH”
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ZESPÓŁ „GUZOWIANKI” 
z nowymi teledyskami i rekordami 
wyświetleń w Internecie

Moda na muzykę folkową nie przemija, czego najlepszym do-
wodem jest twórczy rozwój Młodzieżowego Zespołu Ludowego 
„Guzowianki”. Każdy nowy utwór jest w regionie znaczącym wy-
darzeniem kulturalnym. Popularność tej formacji bierze się z au-
tentycznej pasji i chęci pielęgnowania ducha tradycji . To powo-
duje, że historię „Lubego i Lubej”, piosenki: „Muzyko, Muzyko”, 
„Pod zielonym dębem” czy cover legendarnych „Czerwonych 
Jagód”, polubiło tak wiele osób. 

30 sierpnia miała miejsce premiera najnowszego klipu pt. 
„Na Jarmarku”, opowiadającego o zakazanej miłości Kasi i Jasia. 
Tekst do piosenki napisał Marek Mioduszewski. Autorem muzyki 
jest Wioleta Fijałkowska. Nagranie i aranżacja to zasługa Kamila 
Gorazińskiego ze studia Combo, mieszczącego się w Wierzbicy. 
Teledysk wyreżyserował Rafał Sadowski z PR Studio.

Inicjatywa została dofi nansowana ze środków Powiatu Szy-
dłowieckiego, dzięki czemu, członkowie zespołu uczestniczyli 
w zajęciach wokalnych oraz lekcjach emisji głosu.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że powstały w maju tego 
roku teledysk do coveru „Czerwonych Jagód”, w serwisie YouTu-
be odtworzono już ponad pół miliona razy. Wiola Fijałkowska po 
osiągnięciu kolejnego progu internetowej popularności, skomen-
towała to następująco:

Mamy nadzieję, iż nasz sukces wpłynie na rozszerzenie za-
interesowania muzyką ludową i powrotem do niej. Malownicze 
plenery zostały nagrane w Powiecie Szydłowieckim oraz w Mu-
zeum Wsi Radomskiej, dzięki uprzejmości Pani Ilony Jaroszek-
-Nowak. Stroje w teledysku zostały użyczone przez Centrum 

Kultury - Zamek. Zaproszono wielu gości: m.in. gitarzystę Bartka 
Czubaka, rysownika Grzegorza Bronberga, rzeźbiarza, artystę 
Bogdana Wiązowskiego i innych. Mamy nadzieję  promować 
nie tylko muzykę ludową, ale i region radomsko-szydłowiecki.

Trzymamy kciuki i życzymy dalszego powodzenia. 

5 LAT 
„SZYDŁOWIECKICH PASJONATEK”

W 2013 roku narodził się pomysł mający na celu integrację 
międzypokoleniową, poprzez wzniecanie i podsycanie pasji do 
rękodzieła. Idea szybko przerodziła się w sprawnie działający 
ruch, który dziś znany jest pod hasłem „Szydłowieckie Pasjonatki”. 
Grupa bardzo uzdolnionych Pań, której przewodzi Joanna 
Mikołajczuk, z wielką werwą uczy wszystkich chętnych czerpać 
inspirację z literatury polskiej i światowej, poznawać techniki, 
które można wykorzystać zarówno w pracach plastycznych, jak 
i codziennym życiu. Promuje ponadto ciekawą formę spędzania 
wolnego czasu, poprzez praktyczne i twórcze zagospodarowanie 
talentów i umiejętności. „Pasjonatki” dążą do tego, by wrażliwi 
na piękno uczestnicy warsztatów, poszukiwali dla siebie nowych 
form realizacji artystycznych wizji i dzięki nim wzmacniali 
poczucie własnej wartości. Jest szansa, że wyrobione w ten 
sposób manualne oraz intelektualne nawyki, zaowocują licznymi 
sukcesami w życiu zawodowym i osobistym, w przyszłości. 

W ostatnim czasie „Szydłowieckie Pasjonatki” w podczas 
warsztatów z grupą 200 uczniów ze szkół i przedszkoli, 
znajdujących się na terenie powiatu szydłowieckiego, przybliżały 
technikę zwaną „decoupage”. Polega ona na ozdabianiu 
sprzętów metodą serwetkową, dzięki której każdy, bez względu 
na wiek i sprawność, może ofi arować wysłużonym rzeczom 
„nowe życie”.  Działanie było dofi nansowane ze środków Powiatu 
Szydłowieckiego.
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Najlepszą  okazją do podsumowania pięciu lat działalności 

stowarzyszenia, była wystawa prac, które w dniach 7-9 września 
zagościły w szydłowieckim zamku. Podczas udanego wernisażu, 
zaangażowani, pomysłowości i talentów Szydłowieckim Pasjo-
natkom gratulowali m.in. starosta szydłowiecki Włodzimierz Gór-
licki, burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz dyrektor Szydłowiec-
kiego Centrum Kultury – Zamek Małgorzata Bernatem.

Promując takie inicjatywy czynimy ukłon w stronę tradycji, 
pielęgnujemy wartości, które w nowoczesnym świecie zaczynają 
tracić znaczenie i wspieramy działania integrujące różne obsza-
ry życia społecznego. Dziękujemy Paniom Pasjonatkom za ich 
wspaniałą pracę, która z całą pewnością stała się wielowymia-
rową formą dialogu starszych z młodszymi. Dzięki niej wszyscy 
mogą się nauczyć od siebie czegoś cennego.

Premiera wydawnictwa:
„POWIAT SZYDŁOWIECKI. SMAKI” 

Podczas zorganizowanej 10 października w szydłowieckim 
zamku konferencji: „Dziedzictwo kulinarne regionu w edukacji”, 
odbyła się uroczysta premiera najnowszej publikacji, zatytułowa-
nej: „Powiat Szydłowiecki. Smaki”. To bogato ilustrowany prze-
wodnik po najciekawszych przykładach lokalnych potraw. 

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, zachęcając do 
zapoznania się z tym wydawnictwem, zaznaczył: „Powiat Szy-
dłowiecki to wspólnota o bogatej tradycji, kulturze i historii - pełna 
pięknych i znanych zabytków oraz urokliwych krajobrazów. Do-
tychczas nieodkrytym w pełni pozostawało dziedzictwo kulinar-
ne Szydłowca i okolic. Zachęcam do poznawania regionalnych 
- szydłowieckich specjałów, ukazanych na kartach publikacji 
„Powiat Szydłowiecki. Smaki”. Jestem przekonany, że zapach 
babcinej kuchni i smak rodzimych potraw na długo pozostaną 
w naszej pamięci”.

Zamieszczone w książce przepisy są nie tylko zapisem hi-
storii kuchni, ale także źródłem wiedzy o dawnej kulturze, języku 
i obyczajach. Każdy z zaprezentowanych specjałów można iden-
tyfi kować z konkretnymi ludźmi oraz zamieszkiwanym przez nich 
terenem. Tradycyjne produkty i dania przygotowywane są z wy-
sokiej jakości naturalnych surowców. Przy czym każda kuchnia 
regionalna jest oparta na zasobach lokalnych: dawnych odmia-
nach owoców, warzyw i roślin przyprawowych z przydomowych 
sadów i ogrodów oraz na rodzimych rasach zwierząt gospodar-
skich. Wykorzystuje się w niej ogromne bogactwo pól, lasów 

i łąk: zboża, owoce leśne, grzyby, zioła. W kuchni szydłowieckiej 
ważne miejsce zajmują ziemniaki, kapusta, groch, fasola, buraki, 
marchew, ogórki, dynia oraz rośliny oleiste: rzepak i len. Podob-
nie jak w całej kuchni polskiej, niemal symboliczne znaczenie ma 
miód – lipowy, gryczany, spadziowy. 

Porka
Związek z regionem podkreślają zachowane do dziś trady-



44 KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

POWIAT SZYDŁOWIECKI

cyjne nazwy potraw: barabony, guldy, szczypołki, szczypawki, 
kładzoki… 

Zbiór ponad stu przepisów zawartych książce „Powiat Szy-
dłowiecki. Smaki” to efekt licznych spotkań ze wspaniałymi ludź-
mi zrzeszonymi w zespołach folklorystycznych, kołach gospodyń 
wiejskich oraz tymi, którzy kochają tradycyjną kuchnię regionalną 
i dbają o to, aby nie została zapomniana.  

Przepisy na tradycyjne potrawy przekazały zespoły: „Pawło-
wianki” z Pawłowa, „Załawianki” z Załawy, „Gąsawianki z Gąsaw 
Rządowych,  „Wolanki” z Woli Lipienieckiej Małej,  „Mirowianki” 
z Mirowa, „Niezapominajki” ze Zbijowa Dużego, „Rogowianki” 
z Rogowa, „Zdziechowianki” ze Zdziechowa, „Kumosie” z Sadku, 
„Zaborowianki” z Zaborowia,  a także Koło Gospodyń Wiejskich 
„Górnianki” z Bieszkowa Górnego oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
i Koło Super Babek ze Skłobów. Są też przepisy Bogusławy 
i Mariana Pytoń oraz Feliksy Rojek z Rogowa, Ewy Jakubczyk 
z Wysokiej i Anny Cieloch z Zastronia.

Prace nad publikacją związane z gromadzeniem przepisów 
trwały ponad rok. Realizatorzy projektu odbyli wiele spotkań, któ-
re były okazją do wydobycia smaku między innymi porki, pazibro-
dy, trepów oraz uzyskania informacji co do sposobów ich przy-
gotowania. Rozmawiano o produktach i potrawach tradycyjnych, 
ale także o pieczeniu chleba, świątecznych obyczajach kulinar-
nych oraz o potrawach charakterystycznych dla okresu postu 
i przednówku. W książce ukazane zostały sposoby przygotowa-
nia chleba, serów, pierogów, przysmaków z kapusty i grzybów, 
pyz, blinów, domowych wędlin, zalewajki, zarzucajki, zacierki 
oraz tajemnice przepysznych pączków i racuchów. Nie mogło 
zabraknąć kuchni żydowskiej, w tym przepisów przedwojennej 
mieszkanki Szydłowca Florence Abrys i przepisu szefa kuchni 
Stanisława Cupera na słynnego „karpia w śmietanie”.  Są także 
propozycje współczesnych potraw z wykorzystaniem produktów 
regionalnych według  młodych kucharzy z Zespołu Szkół im. Kor-
pusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. 

Za powstanie publikacji odpowiedzialny jest zespół redak-
cyjny w składzie: Jolanta Kubik, Aneta Pytoń-Grabda, Zbigniew 
Tomczyk, Piotr Bialik, Anna Różycka, Marta Bińkowska oraz 
Inga Pytka-Sobutka. W realizacji projektu wzięli udział ponadto: 
Powiatowy Zespół Doradców Metodycznych w Szydłowcu Ma-
zowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – 
Wydział w Radomiu, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Zespół 
Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, Muzeum Wsi Radom-
skiej w Radomiu, Powiatowy Zespół Doradczy w Szydłowcu  Ma-
zowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach. 
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„KSIĄDZ ROMAN KOTLARZ. 
OBROŃCA POLSKOŚCI I 
KATOLICKIEJ DUCHOWOŚCI” 
Premiera książki Teresy Romaszewskiej

Po latach starań i ciężkiej pracy, Pani Teresie Roma-
szewskiej oraz wszystkim osobom z nią współpracującym, 
udało się przygotować obszerną publikację na temat życia 
i działalności księdza Romana Kotlarza. 

Dla regionu jest to postać bardzo ważna, z uwagi na 
duszpasterską charyzmę, a także zaangażowanie w ży-
cie parafi i i parafi an, którym nigdy nie odmawiał pomocy 
w potrzebie. Swoją odwagę i siłę ducha pokazał zwłasz-
cza w czasach największych represji władz wobec robot-
ników. Posiadł zdolność głoszenia kazań, które wykładał 
prostym językiem, pozbawionym  intelektualnego nadęcia. 
Jako człowiek głębokiej wiary przemawiał do ludzi z serca, 
czym trafi ał do słuchaczy i zjednywał sobie ich nieskry-
waną sympatię. Ten sposób bycia przysparzał mu jednak 
wrogów w kręgu władz, podrażnionych emocjonalnością 
jego wystąpień, w których otwarcie krytykował poczynania 
osób odpowiedzialnych za sprawy polityczno-gospodar-
cze kraju. Z tego powodu stał się jedną z ofi ar rozruchów 
w Radomiu, w czerwcu 1976 roku

Licząca prawie 500 stron książka została podzielona 
na cztery rozdziały. W pierwszym  opisano dzieje parafi i 
św. Zygmunta w Szydłowcu, w której ksiądz Roman Ko-
tlarz w latach 1954-1956 był wikariuszem. Intencją autorki 
było pobudzenie aktywności dzisiejszych mieszkańców 
naszego regionu, poprzez ukazanie inicjatyw parafi alnej 
społeczności od XIV wieku oraz zabytkowego potencjału, 
który powinien zaciekawić wszystkich chcących odwiedzić 
Szydłowiec. Rozdział drugi to życiorys kapłana. Przyta-
czane są w nim wypowiedzi i odczucia tych, którzy pamię-
tali i pamiętają jego pracę. Kolejny rozdział opisuje dalsze 
losy księdza w innych miejscowościach. Od posługi wśród 
pacjentów szpitala w Krychnowicach, do ostatniej parafi i 
w Pelagowie. Czwarty i ostatni rozdział jest przede wszyst-
kim dokumentacją zdjęciową wszystkich uroczystości, 
w czasie których lokalne społeczności kultywują pamięć 
o nim. Dołączone zostały świadectwa tych, którzy znając 
księdza zechcieli podzielić się swoimi wspomnieniami. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą publikacją. 
Książka dostępna jest m.in. w Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Szydłowcu.

Hubert OGAR
„Wiersze i fraszki z myśliwskiej kulawki”
Święty Hubert
Kiedy święty Hubert darzy,
wszystkim dobro się wydarzy.

Pasja
Pasja sercu nakazuje
i myśliwy w las wędruje.

Wąsy
Strzelba, wąsy, pas naboi,
nemrod dzisiaj w lesie stoi.

Tęsknota
Smutny i pusty jest las,
kiedy nie ma w nim nas.

Ogar
Ogar w lesie anonsuje,
kiedy dzika wnet wyczuje.

Knieja
Knieja duszę ukazała,
kiedy byka usłyszała.

Wieniec
Trofeum byka
to wieniec i tyka.

Buchtowisko
Buchtowisko na polanie, 
bo tam było dziś śniadanie.

Łoś
Przy osice stoi łoś
i badylem grzebie coś.

Borsuk
W gęstym, dzikim borze
borsuk dynda, bo już może.

Wiesiołek
Gdy wiesiołek kwiaty prószy,
zając w miedzy chowa słuchy.

Kaczka
Cyranka, mała kaczka,
dla myśliwych wykałaczka.

Leśnik
Dębina żołędzie wiosną rodzi,
kiedy do lasu leśnik wchodzi.

Młodnik
Młodnik w nocy głośno bywa,
bo zwierzyna tam przebywa.

Nemrod
Moro spodnie i kapelusz,
Troki w pasie, broń nabita.
Kozioł płowy, w lesie stoi
I myśliwych się nie boi.
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Hubertus

Sygnałówka niesie w las:
Na hubertus przyszedł czas!
Na hubertus przyszedł czas!
Z kordelasem idę w czas.
By powitać dziki las
Na hubertus przyszedł czas!
Dzika knieja woła nas:
Na hubertus będzie czas!

Młodnik

Gdy w młodniku dzik szaleje,
Szumi brzoza, wiatr maleje,
Mrówka cicho liść przenosi
I nie patrzy mu dziś w oczy.

Msza hubertowska

Msza dziś w kniei się odbyła,
By hubertus był uczczony,
A myśliwi bardzo skorzy,
Bez obawy, czy też troski,
Nie przyjadą dziś do wioski.

Niepocieszony

Pędrak w ziemi zagrzebany,
Bukiew, żołądź wyczyszczony
Ziemniak z pola wywieziony
Dzik tym nie jest pocieszony

Hubert OGAR
- leśnik i myśliwy, autor wielu artykułów podejmujących 
tematykę łowiecką, ukazujących się m.in. na łamach 
„Kwartalnika Ziemia Odrowążów” oraz w czasopiśmie 
„Łowiec Polski”. Z pasją fotografuje sceny łowieckie 
i przyrodnicze, zdobywając uznanie szerokiej 
publiczności

King a Janicka 

„Figle wyobraźni”

Niby erotyk

Tak kocham Twe ciało i każdy jego dotyk
gdy ściskasz mocno 
to jak narkotyk
gdy mnie drżącą całujesz najczulej
lubię gdy przez ciało palcami wirujesz.
To wszystko tak ślicznie wygląda w marzeniach 
kiedy ja cała siły już nie mam
Ty wciąż mnie mamisz, Ty wciąż przytulasz

Lubię ten zapach co rozchyla bezwiednie
warg moich płomień by zniknąć bezczelnie
Tak gdy szukam Twych ust jak natchniona
gdy choćby jęknąć siły już nie mam

wiec wyczerpana, wpół nieprzytomna
Snuję ideał życia potomna

Mara

W pełni księżyca srebrnym fosforze
Po wezbranej wód czarnej otchłani
Łódź z sennym wiosłem się toczy
Ty nie mów do mnie bo słowo tak gorzkie w mym sercu
Całą mi świata snuje snów ozdobę
Ja… sama już nie wiem
Ty… lepiej nie odpowiadaj

Zmierzch

I jesień nastała. 
jakże prężne są i młode
wrześniowe zorza nim w północ cichą się przemienią.
Po biodrach Twoich
nieobecną dłonią, nieokiełznaną wiodę.
Zaśnij! Ale bądź obok!
I te dwa słowa – cisza i wieczór
wypełniają mi serce tą wielką trwogą
sen bez Ciebie ku mej rozpaczy poległ
Czemu
snuję się tak jakby w szczęścia przepychu dostatnim
każda pieszczota miałaby być ostatnią

W takt

Z tancereczką nikt nie tańczy
partner usiadł tuż przy stole
głowę schylił
dłoń swą oparł na spoconym czole
Ale ona mimo wszystko w sukni z pragnień snu
pędzi tańczyć Ballet de la Reyne i czeka na Sylfi nde ze swych snów

Zatańczę samotny taniec 
na Twoje i moje pożegnanie
a w gestach mych wyrażę
ostatnie sploty zdarzeń

Ach ten żywioł, erotyka
…a tu nagle 
milknie muzyka

Imaginacja

wiatr spłoszył marzenia
te pierwsze i czyste
choć wiem ze nie czekasz
ja tęsknię i myślę

Szukam Cię wszędzie
a wiem że nie znajdę 
podążam ku Tobie
choć wiem że nie trafi ę

Do Twego wzroku ścigam oczyma
choć Cię nie widzę
choć wiem że Cię nie ma

Jak księżyc i słońce
świecące w przeźroczach
jak strugi deszczu we mgle 
oczyma wyobraźni Cię widzę
i wszystko wiem

Kinga Janicka - doktor nauk humanistycznych. 
Specjalizuje się w literaturoznawstwie polskim
Z zamiłowania poetka
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O SZTUCE 
TWORZENIA SZTUKI

Wielu awangardowych twórców wypracowało niezależną, 
aczkolwiek w ogólnym wydźwięku wspólną konkluzję na temat 
sensu sztuki w XXI wieku. Jej meritum zawarte jest w przekona-
niu, iż sztuka jako całość możliwych form artystycznej inicjatywy 
nie powinna już obierać za naczelny cel kreowania mądrości. Nie 
powinna edukować i umoralniać, gdyż to, co można było powie-
dzieć i pokazać, próbując wyjaśnić tajemnice człowieka i natury, 
zostało już wyeksponowane. Pojawia się więc problem, który 
trudno w pełni rozstrzygnąć: czego jeszcze nie udało się zapre-
zentować, dlaczego tego nie zrobiono i jaki jest sens, by w ogóle 
próbować to przedstawić? Jeśli ktoś zamierza postawić sprawę 
uczciwie, to musi na pewnym etapie twórczości przyznać, iż rze-
czywiście żyjemy w ciągłej retrospektywie tego, co nas (oraz na-
sze wyobrażenia o świecie) poprzedzało. Mamy kilka tematów 
ponadczasowych i uniwersalnych: miłość, seks, śmierć, Bóg, 
prawda, dobro, zło, piękno, brzydota, zdrowie, pieniądze, mą-
drość i głupota. I w zasadzie cała sztuka opiera się na różnych 
ujęciach wyżej wymienionych archetypów. Artysta musi wybrać 
czy chce po raz kolejny odtworzyć klasyczny tekst, lekko go zmo-
dyfi kować, przenieść w ramy czasowe współczesności, czy też 
stworzyć coś radykalnie nowego? Oczywiście bezpieczniejsze 
jest trzymanie się kanonicznej interpretacji, gdyż po pierwsze 
jest z nią „oswojona” większość społeczeństwa, a po drugie ła-
twiej osadzić zmiany na czymś, co ma stabilną konstrukcję. Wyj-
ście poza utarty schemat wymaga odwagi nie tylko u twórcy, ale 
także u widzów. Przy całym bowiem zapale do niepodległości 
wyrazu, artyzm we wszystkich jego przejawach jest wysoce za-
leżny od oczekiwań rynku i odbiorców. Jeśli na siebie zarabia, 
to nie jest już w sensie dosadnym „sztuką dla sztuki”. Istnieje 

bowiem cienka granica pomiędzy manifestowaniem anarchii a jej 
rzeczywistym wprowadzaniem w czyn. Symulowanie autonomii 
przy jednoczesnym dbaniu o to, by dzieła były kupowane przez 
społeczeństwo, by stanowiły merkantylną podstawę do analiz ca-
łego obrazu egzystencji cywilizacji, unieważnia lub przynajmniej 
mocno poddaje w wątpliwość istotę prób odpowiedzi na najbar-
dziej nurtujące pytania. 

Trzeba również pamiętać o tym, iż kanon sam w sobie jest dla 
jego twórców i wyznawców sposobem na obronę własnej tożsa-
mości i supremacji. Żeby krytyk miał kogo chwalić bądź krytyko-
wać, to muszą istnieć artyści wpisujący się w te dwie formy oce-
ny. Jeśli ktoś nie mieści się w klasyfi kacji grzechów i cnót, to jak 
go ocenić, skoro odbiór sztuki potrzebuje polaryzacji, skrajnych 
opinii, gdyż tylko takie są w stanie przykuwać uwagę? Czy dzieło 
powinno być trudne w odbiorze, ponieważ jedynie w taki sposób 
można mu nadać długowieczność i wielowątkowość? Kieruję to 
pytanie do Państwa, którzy przeczytacie ten tekst. Czy ja, jako 
twórca treści pisanej powinienem po jednej stronie swojego biur-
ka ustawić przedszkolaka a po drugiej siedem pustych koszy 
i wrzucać do nich każdą wersję tekstu, której nie zrozumie dziec-
ko? Czy może chcielibyście Państwo, aby w natłoku codziennych 
przyziemności, choć raz na jakiś czas zdarzało się Wam obco-
wanie z czymś, do czego można dopowiedzieć i dopisać własne 
uzupełnienia? Jak często zastanawiają się Państwo nad wielkimi 
konsekwencjami tego wyboru? Jak bardzo zależy Państwu na 
tym, by tekst w jakiejkolwiek formie rzeczywiście Was poruszył, 
a nie tylko wypełnił wolny czas? Obserwując trendy kulturalne, 
można dojść do wniosku, iż pokaźna grupa artystów (także tych 
naukowych) uznała konieczność tzw. transgresji, czyli wykracza-
nia poza to, co już zostało wielokrotnie zaprezentowane. Kło-
pot w tym, że także transgresja ma swoje granice, wyznaczane 
chociażby przez prawo. Nie można bowiem, nie spodziewając 
się kary i potępienia, pokazać czegoś, co jest społecznie nie-
akceptowane. Czemu miałaby w ogóle służyć taka działalność? 
Samemu dowodowi na to, że można to zrobić? Koszmar wojen, 
katastrof naturalnych, nieodpowiedzialnych ludzkich decyzji i wy-
borów, daje każdemu z nas w mniejszym bądź większym stopniu 
zdolność do wyobrażenia sobie dodatkowych potworności. Piszę 
o tym dlatego, że wspomniana przeze mnie potrzeba przekra-
czania zazwyczaj skupia się na potęgowaniu okropności, wyzwa-
laniu dodatkowych pokładów szoku u widzów. To owszem jest 
jakaś forma terapii, ale jej końcowym efektem jest pozbawianie 
nadziei na to, że ludzkość może zrobić coś więcej niż tylko rozwi-
jać się na krzywdzie innych. Niech Państwo zwrócą uwagę na to, 
co pokazują media, jak wyglądają nagłówki gazet? Jak olbrzymią 
wagę przykłada się do eksponowania sensacyjności, niestety 
w przeważającej mierze negatywnej? Jeśli więc zadaniem sztuki 
w XXI wieku jest podważanie rzeczy zaskorupiałych, utrwalo-
nych w naszym systemie wartości, jeśli jest ona po to, by „nie 
wiedzieć”, by uwolnić ludzi od przesycenia i ogłupienia wiedzą, 
to twórcy powinni pamiętać, że transgresja ma dawać przede 
wszystkim wgląd w nowe perspektywy pozytywnych wartości. 
Media katalogują ogromną ilość zbrodni na ludzkich ciałach 
i umysłach. Każdy serial składa się z mnóstwa scen kryminal-
nych oraz (ujmując to najogólniej) niecenzuralnych. Ktoś powie? 
Przecież takie właśnie jest życie! Ten serial pokazuje prawdę! 
Pytam więc Państwa ponownie: dlaczego chcecie Państwo 
prawdy morderstw, zdrady, biedy, krwi i bólu? Czy to, że popkul-
tura powiela to, co w tym świecie jest złe, można akceptować 
wyłącznie dlatego, iż zło jest powszechne? Dobrze by było, gdy-
byśmy jako społeczeństwo uwolnili się od podwójnych standar-
dów. Może „zło” czyta się i ogląda z przejęciem i zacięciem, ale 
tylko z  pozycji wygodnego fotela, gdy odbiorca wie, że on sam 
jest bezpieczny. 

Co by było, gdyby prawdziwy horror zaczął się z chwilą 
zamknięcia książki, wyłączenia telewizora, komputera czy telefo-
nu? Gdyby to, czego najbardziej się boimy wypełzło z ekranów, 
które do tej pory stanowiły gwarancję naszego spokoju i stało 
się dla nas i naszych najbliższych realnym zagrożeniem? Nadal 
chcielibyśmy uczestniczyć w tej grze? Zatem po co jest sztuka? 
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Być może prawdziwy teatr to miejsce, w którym aktorzy grają 
z pełnym zaangażowaniem także wtedy, gdy na widowni jest tyl-
ko jedna osoba albo nie ma nikogo. Dopiero wtedy można by 
mówić o traktowaniu odbiorcy w sposób prawdziwie wyjątkowy. 
Czy jakaś wielka wytwórnia z Hollywood zrobiłaby fi lm, którego 
budżet wynosi kilkaset milionów dolarów, w którym grają najlepsi 
i najpopularniejsi aktorzy tylko po to, by pokazać go jednemu 
człowiekowi? Dopóki światem i nami samymi rządzi pieniądz, 
dopóty sztuka u samej podstawy jest zmuszona do zaakcepto-
wania faktu, iż musi być globalna, a skoro musi być globalna, to 
konieczne jest również takie jej tworzenie, by maksymalizowała 
ilość pozytywnych wzorców. Nie powinien więc nią być wyścig 
w konkursie na największą dewiację, lecz dążenie do utopii. 
Co ona oznacza? Obecnie każdy z nas ma dostęp do bardzo 
niewielkiej (wbrew pozorom) swobody. Widać to w momencie, 
gdy zdajemy sobie sprawę z tego, jak niewiele rzeczy zależy 
wyłącznie od nas samych. Oddychamy, jest to oczywiste, ale 
jak wielu z nas dostrzega, ile procesów musiało i musi ze sobą 
współgrać, aby tak prozaiczna czynność, jak złapanie świeżego 
powietrza mogła w ogóle nastąpić? To samo można powiedzieć 
o energii Słońca, funkcjonowaniu białek i tysiącach innych zja-
wisk, bez których nasze życie byłoby w zasadzie niemożliwe. 
Podobnie wygląda sytuacja w obrębie naszych społeczności. 
Na każdy pałac bogacza przypadają setki i tysiące ludzi, którzy 
w pocie czoła na różnych etapach czynią możliwym jego wybudo-
wanie. Na każdego miliardera za sterami gigantycznej korporacji 
przypadają miliony podwykonawców, którzy zapewniają powsta-
nie fi nalnego produktu. W obrębie całej ludzkiej populacji jest 
w wypadku wszystkich działań akcja i reakcja. Czy sprawiedliwe 
jest to, że bogactwo, na które przez pokolenia pracują wszyscy, 
w końcowym rozrachunku jest tak nierównomiernie podzielo-
ne? Warto zadać sobie w tym kontekście pytanie, na ile dzie-
ło o utopijnym przekazie ma możliwość faktycznie rezonować 
z decyzjami podejmowanymi przez ludzi u władzy? Na ile może 
ono natchnąć spragnionych nowego porządku do dokonywania 
realnych zmian? Raz jeszcze zastanówmy się czy sztuka ma być 
tylko ucieczką od brutalności życia, kłamstwem, które pozwala 
odkryć prawdę, czy może katalizatorem pozytywnej rewolucji 
świadomości? Jeśli chcemy świata o konkretnym kształcie, in-
nym od obecnego, to za pragnieniem i myśleniem musi podążać 
zespół dobrze przemyślanych namacalnych decyzji o znaczeniu 
długofalowym. Jeśli sztuka ma pomagać w podjęciu tych decy-
zji, to nie może oddawać w ręce odbiorców bogactwa sensów, 
z którego każdy po swojemu wyciąga jakieś oczywistości. Tak 
pojmowana, powinna być naczelnym źródłem nowego prawa, 
odwołującego się do wszystkich najważniejszych wartości. Zasa-
dy przez nią proponowane mają odnosić się do ludzkiego ducha, 
akcentować wszechprzenikanie się wszystkich rzeczy, a nie sku-
piać na partykularnych, osobistych interesach jednostek. Jedną 
z najbardziej niebezpiecznych form dyktatu a jednocześnie jedną 
z najbardziej subtelnych, jest władza oddziaływania na świat, po-
przez działanie na wyobrażenia o nim. Twórcy sztuki posiadają 
możliwość kreowania postaw, ale jest ona uzależniona od tego, 
jak szeroki jest zakres dostępności danego dzieła dla społeczeń-
stwa. Jeszcze bardziej istotne jest to, jak bardzo świadomie po-
dejmujemy decyzję o ostatecznym kształcie struktury wspólnego 
zbioru celów ludzkości. Przeszkodą jest typowo psychologiczna 
bariera, odnosząca się do ego. Na ile chcemy dobra wszystkich 
bez wypinania piersi po ordery niesamowitości i bohaterstwa? 
Przypisywanie sobie zasług, które są efektem pracy całego spo-
łeczeństwa jest polem do kreacji wszelkich antagonizmów i kon-
fl iktów. I o tym także wiemy od bardzo dawna. Sprawiedliwiej jest 
więc uznać, że „co moje, to Twoje, a co Twoje, to moje”? 

Czy jedynym sensem naszej pracy są: potulne wypeł-
nianie odgórnych zaleceń, niekończące się spory literackie 
o kształt przecinka, wysuwanie ciągle nowych-starych propozycji 
alternatywnych, czy w końcu faktyczna zmiana rzeczywistości 
na lepszą? Pisząc to wszystko zdaję sobie sprawę z tego, że 
żadna z liter tego tekstu nie jest moja. Nie stworzyłem od pod-
staw alfabetu, nie nadałem znaczenia słowom, które można 
z niego wytworzyć, nie wymyśliłem niczego sam. 

Bez wszystkiego byłbym nikim, ale ze wszystkim jestem 
wszystkim i mogę wszystko. Dotyczy to każdego z nas. Artysta 
nie może tworzyć wyłącznie mitu, w który sam nie wierzy. Nie 
może puszczać oka do publiczności, tylko po to, by ją oszukać 
i żyć niezgodnie ze szlachetnością własnego przekazu. To przez 
takie zachowania społeczne konsekwencje sztuki sprowadzają 
się tylko do protestów i hejtu. Chcemy wolności? Wspaniale! Ale 
dlaczego kosztem innych? Prawdziwa wolność jest wtedy, gdy 
wszyscy są jednakowo wolni od tych samych ograniczeń. Wśród 
ograniczeń znajdują się między innymi uwarunkowania kosmicz-
ne, genetyczne, majątkowe, potrzeba rywalizacji i konkurencyj-
ności. Jeśli się takowe posiada, to jak można czuć się wolnym? 
A przecież wszyscy je posiadają! Dopóki więc podlegamy jakimś 
prawom i spełniamy jakieś funkcje, a nie mamy nieskrępowanej 
niczym zdolności do manifestowania rzeczywistości w zgodzie 
z naszą wolą i dokonywania w niej zmian, gdy widzimy ich ko-
nieczność, nie jesteśmy wolni. Jak osiągnąć taki stan rzeczy? 
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: każdy z nas ma dostęp 
do wirtualnego bądź ponadrzeczywistego świata, napędzanego 
przez moc obliczeniową potężnych superkomputerów lub jakąś 
mistyczną siłę. „Oprogramowanie” obsługujące ten cyfrowo-me-
tafi zyczny świat jest w stanie generować jego niezliczone warian-
ty, każdy z nich jest naszą indywidualną modyfi kacją tego uni-
wersum. Możemy w jego ramach robić, co chcemy, dokonywać 
jakichkolwiek korekt oraz interakcji, dzięki czemu jesteśmy w sta-
nie uczestniczyć w każdej możliwej do wymyślenia przygodzie, 
prawdziwej czy urojonej. Sztuka propozycję takiego wymiaru rze-
czywistości już nam ukazała w kilku projektach fantastycznonau-
kowych. Naszym zadaniem jest teraz uczciwa debata nad tym 
czy taka forma utopii biorąc pod uwagę wszelkie wyobrażalne 
„za” i „przeciw” jest maksymalnie dobra dla całej ludzkości lub czy 
(przynajmniej) pozytywy znacząco przeważają nad negatywami? 
W następnej kolejności trzeba ustalić czy ewentualne stworzenie 
technologii bądź dotarcie do wiedzy umożliwiającej życie w takim 
świecie byłoby możliwe bez wspólnego wkładu wszystkich ludzi 
kiedykolwiek żyjących na Ziemi oraz innych znanych i nieziden-
tyfi kowanych sił. Potem, gdy już ustalimy, że nie byłoby możliwe, 
należałoby rozpocząć procedurę integracji całej myśli ludzkiej, 
innymi słowy – kreację jednej superświadomości, niepodległej 
wobec indywidualnych mrocznych instynktów. Z takiego Centrum 
mogłyby potem wychodzić wszelkie jego konfi guracje, nieustan-
nie przez to Centrum napędzane. I tak pojedyncze świadomości, 
które zdecydowały się utworzyć jeden Umysł, zyskałyby dostęp 
do wszystkich idei oraz wyobrażeń. Bez podziału na to, co moje, 
a co jego. Wtedy już nikt nikomu nie mógłby kazać być tym lub 
tamtym, robić tego czy owego, gdyż nie byłoby żadnego powodu 
by ktokolwiek mając dostęp do wszystkiego, mógł kazać komuś, 
kto również ma dostęp do wszystkiego, zrobić cokolwiek. Walka 
we wszelkich swoich przejawach bierze się bowiem z nierówno-
wagi sił. Jeśli zarówno Ty, jak i ja mamy do osobistej dyspozycji 
nieodpartą broń ofensywną i defensywną, to jaki sens ma Twój 
atak na mnie lub mój na Ciebie? To byłaby wielokrotna powtórka 
zimnowojennej doktryny wzajemnego zagwarantowanego znisz-
czenia. Czym jest więc prawdziwa sztuka? Mocą, aby w sposób 
jak najbardziej wyzwolony kreować kolejne kombinacje wszyst-
kich elementów istnienia. Mocą przekazywania zdobytej w ten 
sposób wiedzy i doświadczeń całej reszcie, złączonej w kolek-
tywie. Czyż nie tego pragniemy, gdy modlimy się o zbawienie, 
gdy myślimy o Niebie? Niech więc przyjdzie to zdarzenie, gdy 
z Bogiem i przez Boga w Boga się przemienię.

Marcin Kozera 

- doktor nauk humanistycznych. 
Specjalizuje się w badaniu granic językowego opisu świata. 
Z zamiłowania fi lozof i metafi zyk.
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