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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 znajdu-
jącymi się pod „Jurysdykcją” sygnatariuszy porozumienia Kwar-
talnik społeczno-kulturalny, ukazujący się nomen omen pod zna-
miennym tytułem: „Ziemia Odrowążów”, jest tego pokłosiem. 
Profil 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

Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy!

To już jedenasty rok, jak ukazuje się Kwartalnik „Ziemia 
Odrowążów” - owoc współpracy czterech sąsiadujących ze sobą 
samorządów powiatowych z trzech województw. Ziemie przyległe 
do siebie wiążą dawne dzieje znamienitego rodu Odrowążów już 
od czasów średniowiecza… Dobrze zatem się stało, że współcześni 
podjęli się współpracy i chcą ją podtrzymywać pod wspólnym 
znakiem herbowym.
Przyszło mi w zaszczytnym obowiązku kontynuować dzieło 
swoich poprzedników i prowadzić pracę redakcyjną naszego 
pisma kwartalnego. Działaniem tym wpisujemy się w testament 
Stanisława Staszica: „Cudze rzeczy znać dobrze, własne 
obowiązek”. Wydaje się, że przesłanie to w dobie zalewu 
wszelakimi wiadomościami jest niezwykle istotne. Naszym małym 
Ojczyznom również potrzeba tworzenia godnej tożsamości, 
utrwalania miejscowej, społecznej świadomości i wspierania 
wspólnoty. Chcemy poprzez swoją pracę mieć wkład, choć  
w części, na powyższe. 
Z tego miejsca pragnę przeprosić naszych Drogich Czytelników 
za ponad trzymiesięczne opóźnienie w ukazaniu się pierwszego, 
tegorocznego numeru. Nieoczekiwane wydarzenia, jakie  pojawiły 
się pod koniec marca br. miały istotny wpływ na przesunięcia 
czasowe naszej pracy edytorskiej.

Zapraszamy Państwa do lektury!

Z poważaniem
Marian Wikiera

Redaktor Naczelny
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SAMORZĄDOWE 
SPOTKANIE NOWOROCZNE
2019

Tradycyjnie, jak co roku władze samorządowe powiatu koneckiego zaprosiły do 
wspólnego spotkania samorządowców wszystkich gmin wchodzących w jego ob-
szar terytorialny. Na Noworoczne Spotkanie przybyli także przedstawiciele samo-
rządów z zaprzyjaźnionych powiatów, w tym również samorządowcy tworzący 
Porozumienie „Ziemi Odrowążów”. Spotkanie odbyło się 25 stycznia 2019 r. w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, a w roli prowadzących wystąpili: 
Beata Jakubowska i Krzysztof Stachera. 

Władze samorządu wojewódzkiego reprezentował marszałek Andrzej Bęt-
kowski. Wśród przybyłych na spotkanie obecny był również europoseł Czesław 
Siekierski. Uroczystość rozpoczęto nietypowo, bo od uczczenia symboliczną minu-
tą ciszy, tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wśród uczest-
ników spotkania znaleźli się: starostowie, przewodniczący Rad, burmistrzowie  
i wójtowie, radni, samorządowcy różnego szczebla, dyrektorzy i kierownicy jedno-
stek samorządowych, naukowcy, księża, przedsiębiorcy, sportowcy, ludzie sztuki  
i kultury oraz regionaliści.

„Życzę Państwu spełnienia wszelkich aspiracji zawodowych, osobistych, ale 
przede wszystkim tych samorządowych. Niech 2019 rok będzie takim stabilizato-
rem, zarówno w powiecie koneckim, jak i poszczególnych gminach. „Szaleństwo” 
wyborcze już poza nami, teraz przystępujemy do ciężkiej, solidnej pracy” – mówił 
starosta konecki Andrzej Marek Lenart.

„Przyłączając się do życzeń pana starosty, życzyłabym sobie tylko, żebyśmy się 
więcej uśmiechali, przez co nasze życie byłoby radośniejsze, ale i spokojniejsze” – 
podkreślała przewodnicząca Rady Powiatu w Końskich Dorota Duda. 
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Podsumowania minionego roku, również w wersji statystycznej, 
przedstawił starosta konecki. 

W swoim wystąpieniu przybliżył liczne zadania, realizowane 
w 2018 roku, nie pomijając, również tych przedsięwzięć, których 
nie udało się zrealizować, z różnych obiektywnych, nie całkiem za-
leżnych od samorządu przyczyn. Wśród wymienionych zagadnień 
znalazły się między innymi: sytuacja koneckiego szpitala, eduka-
cji, infrastruktury drogowej i współpracy poszczególnych gmin 
powiatu w realizowanych inwestycjach w tym obszarze, działania 
termomodernizacyjne, promocyjne czy też związane z infrastruk-
turą informatyczną. 

 „Biorąc pod uwagę naszą dotychczasową współpracę dalej je-
stem optymistą. Jednocześnie chciałbym podkreślić ogromną rolę 
i udział we wzajemnej współpracy gmin tworzących nasz powiat” 
– zaznaczał wicestarosta konecki Bogdan Soboń. 

„Miałem tego nie mówić, ale widmo zgody krąży nad naszym 
powiatem” - puentował swoje wystąpienie w imieniu przewodni-
czących Rad – Marian Jankowski jako przewodniczący Rady Miej-
skiej w Radoszycach.

„To rok pełen wyzwań. Jest to pierwsza kadencja trwająca  
5 lat, gdzie wzmocnieniu uległy role radnych Rad gmin i powiatów. 
W przyszłym roku obchodzić będziemy szczególną rocznicę przy-
pominającą nam pierwsze wybory samorządowe, odwołujące się 
do 1990 roku” – mówił podczas swojego wystąpienia burmistrz 
Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański.

„Bardzo podobały mi się wypowiedzi pani przewodniczącej 
i panów starostów, w których działanie dla dobra drugiego czło-
wieka jest wartością nadrzędną. Osobiście jestem zwolennikiem 
rzymskiej maksymy „Dobro powszechne za powszechną zgo-
dą”. Dlatego też chciałbym zadeklarować tu, z tego miejsca wolę 
współpracy ze wszystkimi samorządowcami, pamiętając jedno-
cześnie, że samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie, to sa-
morządy o tych samych prawach” – podkreślał marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. 

Podczas spotkania postanowiono w sposób szczególny podzię-
kować panu Kazimierzowi Głowackiemu, który jako honorowy 
dawca krwi dzielił się tym najcenniejszym darem z wieloma oso-
bami, oddając w swej hojności i niezwykłej trosce o życie drugiego 
człowieka 87 litrów i 90 miligramów bezcennego pierwiastka „Pan 
Kazimierz jest chyba największym bohaterem powiatu, ale i woje-
wództwa, bo podzielił się tym, co każdy ma najcenniejsze, darem 
życia, czyli krwią” - dziękowała podczas uroczystej gali burmistrz 
Stąporkowa Dorota Łukomska, która jednocześnie zaapelowała 
o dalsze dzielenie się tym darem. Pani burmistrz przypomniała, 
że 10 lutego 2019 r. na terenie Stąporkowa organizowany jest 
koncert charytatywny dla Agaty Gros i wszelkie wsparcie dla tej 
wspaniałej osoby, zmagającej się z przeciwnościami losu, w tym 
przede wszystkim krwią, jest ogromnie potrzebne i niezwykle mile 
widziane. Panu Kazimierzowi podziękowanie i gratulacje składali 
wspólnie: marszałek Andrzej Bętkowski, burmistrz Dorota Łu-
komska oraz przedstawiciel Zarządu PCK w Radoszycach Krzysz-
tof Garłowski.

W kolejnej części uroczystości organizatorzy postanowili za-
prosić na scenę osoby, które swoimi działaniami, postawami i ta-
lentami w sposób szczególny przyczyniły się do promocji powiatu 
koneckiego. 

I tak wśród wyróżniony znaleźli się: Mikołaj Wróbel – filmo-
wiec młodego pokolenia, którego talent zauważono w Hollywood; 
Maciej Dziuba – niezwykle utalentowany matematyk z licznymi 
zwycięstwami konkursów na szczeblu międzynarodowych i krajo-
wych; Młodzieżowa Rada Miejska w Radoszycach, która działa od 
2016 roku jako organ konsultacyjny w Gminie Radoszyce; Paweł 
Wesołowski – uzdolniony informatyk, pasjonat nauk ścisłych i uta-
lentowany muzyk; Kacper Łyczek i Michał Piłat – uzdolniony tan-
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dem, który zaowocował zwycięstwem w ogólnopolskim konkursie 
maszyn wiatrowych; Marek Kozerawski – samorządowiec, regio-
nalista i działacz na rzecz utrwalania pamięci związanej z dzie-
dzictwem kulturowym ziemi koneckiej; Elżbieta Musiał – poetka, 
eseistka, publicystka, krytyk literacki, autorka 13 tytułów książ-
kowych; Monika Grzegorczyk – zwyciężczyni konkursu „Szycie na 
pokaz”; Żaneta Szlęzak i Kamil Szlęzak – utytułowani sportowcy, 
kulturyści, mistrzowie w kilku kategoriach oraz dr Maciej Chłopek 
– dyrektor ZZH w Maleńcu, który w swej działalności wykazuje się 
szczególną dbałością w propagowaniu unikatowego zabytku dzie-
dzictwa przemysłu, jakim jest bez wątpienia malenieckie muzeum. 
Gratulacje i wyróżnienia wręczali: starosta konecki Andrzej Marek 
Lenart, wicestarosta Bogdan Soboń, przewodnicząca Rady Powia-
tu Dorota Duda oraz członek Zarządu Powiatu Damian Rozmus.

„Nigdy nie wyobrażałem sobie, że ziemia konecka, jest tak 
piękna i ciągle uważam, że jeszcze nie jest do końca odkryta. Ta wa-
sza siła w budowaniu jedności jest ogromna, tego szczególnie gra-
tuluję Państwu. Jednocześnie dziękuję za utrzymywanie kontak-
tów z tymi, którzy z tej ziemi wyszli, ta współpraca przynosi chlubę 
Państwa miejscowości, bo nie ma lepszej promocji, jak przez ludzi” 
- podkreślał eurodeputowany Czesław Siekierski, który w swym 
wystąpieniu zwrócił również uwagę na powiązania i uzależnienia 
rynków gospodarek globalnych oraz prac nad budżetem unijnym 
na lata 2021 – 2027.

„Samorządy w Polsce się udały, niech tak zostanie, niech one 
same się rządzą. My często nie zdajemy sobie sprawy, jak to co 
robimy jest gdzieś daleko znane i podziwiane. Wydaje mi się, że 
wyróżnikiem powiatu koneckiego od innych powiatów, są podjęte 
zadania, które nie wszyscy podejmują, mam tu na myśli tradycje, 
eventy historyczne, bardzo dobrze, że tak na to patrzycie. Tworzy-
cie coś, co należałoby nazwać „Skarbnicą Kultury Lokalnej”. Szko-
da, że nie jesteście doceniani w takim zakresie jak powinniście być 
doceniani. Za zachowanie i dbanie o polską tradycję narodową 
serdecznie Państwu dziękuję w imieniu własnym i przyszłych po-
koleń” - dziękował prof. dr hab. UJK w Kielcach Artur Życki.

Gościom artystycznych uniesień dostarczały między innymi 
wokalistki: Ala Woldańska oraz Zuzanna Szlenk. Spotkanie zakoń-
czył koncert zespołu RiF pod batutą Romana Cieślaka.

OPŁATKOWE SPOTKANIE
SAMORZĄDOWCÓW

Dnia 4 stycznia 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Radomiu odbyło się spotkanie opłatkowe samorządowców die-
cezji radomskiej, w którym udział wzięło blisko stu pięćdziesięciu 
samorządowców. Powiat Konecki reprezentowali: przewodni-
cząca Rady Powiatu w Końskich Dorota Duda, starosta konecki 
Andrzej Marek Lenart, wicestarosta konecki Bogdan Soboń, bur-
mistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański, burmistrz 
Miasta i Gminy Radoszyce Michał Pękala oraz wójt Gminy Ruda 
Maleniecka Leszek Kuca.

Spotkanie rozpoczęło się od nabożeństwa w seminaryjnej 
kaplicy, a następnie wystąpił Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wo-
lanianki”. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się: marszałkowie, 
starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowe oraz przewod-
niczący rad z województw: mazowieckiego, łódzkiego i święto-
krzyskiego.

„Trzeba pamiętać, że zarówno nasz powiat, jak i powiaty 
ościenne wchodzą w skład diecezji radomskiej i te więzi przy róż-
nych okazjach są podtrzymywane. Cieszymy się, że jesteśmy czę-
ścią tej wspólnoty i rodziny” - podkreślał starosta konecki Andrzej 
Marek Lenart.

Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy złożyli so-
bie życzenia, łamiąc się opłatkiem. 

Paweł Kubiak
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ZARZĄD 
POWIATU KONECKIEGO 
WSPIERA POTRZEBUJĄCYCH 

Zarząd Powiatu Koneckiego, wsłuchując się w lokalne po-
trzeby społeczne, podjął decyzję o włączeniu Starostwa Po-
wiatowego w Końskich wraz z powiatowymi jednostkami or-
ganizacyjnymi w rolę Darczyńcy akcji charytatywnej o zasięgu 
ogólnopolskim zatytułowanej „Szlachetna Paczka”. 

W Radoszycach po raz trzeci włączono się w organizację akcji, 
tworząc własny rejon. To szczególnie trudne wyzwanie, albowiem 
w Powiecie Koneckim to jedyny taki rejon. Stąd też wśród Zarzą-
du Powiatu Koneckiego pojawił się pomysł o możliwie najpełniej-
sze wzmocnienie akcji w wymiarze organizacyjno – logistycznym. 
Osobą upoważnioną do realizowania idei na szczeblu powiato-
wym został urzędujący członek Zarządu Powiatu Koneckiego 
Damian Rozmus, który jako aktywny wolontariusz po raz trzeci 
pełnił funkcję koordynatora ds. współpracy lokalnej i medialnej 
„Szlachetnej Paczki”.

Do projektu „Szlachetnej Paczki” włączono 81 zweryfikowa-
nych rodzin z terenu 6 Gmin Powiatu Koneckiego, które znalazły 
się w trudnej sytuacji materialnej, z niezależnych od siebie przy-
czyn. Zasadniczym celem inicjatywy jest mądra pomoc, czyli taka, 
która daje szansę na istotną zmianę sytuacji materialno – życiowej.

Mianem weekendu cudów określa się zwieńczenie działań 
związanych ze „Szlachetną Paczką”. W projekt zaangażowanych 
było 26 wolontariuszy. Podczas niedzielnego popołudnia w finale 
udział wzięły chętne rodziny, które otrzymały wsparcie, wolonta-
riusze, organizatorzy oraz przedstawiciele władz, wśród których 
warto wskazać Michała Pękalę – burmistrza Miasta i Gminy Ra-
doszyce, reprezentującego pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
w Radoszycach, aktywnie zaangażowanych w realizację inicjaty-
wy. Natomiast Powiat Konecki reprezentowali wspólnie: Damian 
Rozmus jako urzędujący członek Zarządu Powiatu w Końskich 
oraz Zbigniew Sadorski – sekretarz w Starostwie Powiatowym  
w Końskich. 

W trakcie części oficjalnej sekretarz Sadorski podkreślił, że 
bezinteresowna pomoc powinna być skromna, cicha i bez słów. „Ja 
deklaruję w imieniu mojej firmy, że w przyszłym roku postaramy 
się jeszcze bardziej efektywnie włączyć do tej akcji. Powiem tak: 
na sygnał pana Damiana Rozmusa, który jest Państwa wolontariu-
szem i koordynatorem błyskawicznie zorganizowaliśmy się, posta-
raliśmy się na miarę naszych możliwości. Chwała panu Damianowi 
za to, że włączył się po raz kolejny w tak wyjątkową akcję, nas zmo-
bilizował i jesteśmy dzisiaj z Państwem. Po raz pierwszy, ale nie po 
raz ostatni. To deklaruję”. 

W nawiązaniu do słów sekretarza członek Zarządu Powiatu 
w Końskich Damian Rozmus podkreślił, że reprezentując Zarząd 
Powiatu Koneckiego pragnie wyrazić słowa podziękowania za pie-
lęgnowanie wspaniałej idei mądrej pomocy. Pogratulował swoim 
współtowarzyszom – Wolontariuszom, Darczyńcom oraz wszyst-
kim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do reali-
zacji tak doniosłej idei, wykazując się w ten sposób niewątpliwie 
otwartością serc, poczuciem empatii i wytrwałością w działaniu. 
Nie krył swojej radości z okoliczności, że Szlachetna Paczka osią-
gnęła w bieżącym roku wymiar powiatowy, albowiem pomoc uzy-
skały rodziny zamieszkujące na terenie aż sześciu gmin z terenu 
Powiatu Koneckiego. Zaakcentował, że stanowi to doskonały 
przykład współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami samo-
rządu terytorialnego w realizacji słusznej idei. Korzystając z okazji 
p. Damian Rozmus podziękował w imieniu Zarządu Powiatu Ko-
neckiego za dotychczasową współpracę, zachęcając do dalszego 
współrealizowania z samorządem powiatowym inicjatyw, które 
w sposób wymierny przyczyniają się do poprawy warunków życia 
Mieszkańców Powiatu Koneckiego. Kończąc, w dowód uznania dla 
wszystkich zaangażowanych w realizowanie idei mądrej pomocy, 
przytoczył słowa włoskiego myśliciela A. Rosminiego, podkreśla-
jąc, że cokolwiek dobrego uczynimy naszemu bliźniemu, zyskuje 
na tym nasza dusza. 

Ponadto warto wskazać, że Zarząd Powiatu w Końskich z przy-
jemnością postanowił aktywnie włączyć się również w tegorocz-
ną 27. edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przepro-
wadzoną w dniu 13 stycznia 2019 roku, przekazując wszystkim  

4 sztabom powstałym na terenie Powiatu Koneckiego, a mianowi-
cie w: Końskich, Stąporkowie, Radoszycach i Miedzierzy wyroby 
rękodzieła artystycznego, których autorami byli uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju 
Powiatu „Wszechnica Konecka” z siedzibą w Końskich, jak również 
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, z siedzibą  
w Stąporkowie, z prośbą wykorzystania ich do udziału w licyta-
cjach dobroczynnych.

W Stąporkowie orkiestrowe granie rozpoczęło się już w so-
botę, podczas VI Noworocznego Turnieju Piłki Halowej. Pracę 
sztabu koordynował p. Kacper Dajczer (zebrana kwota: 25.365,32 
zł). Natomiast w Miedzierzy pracę sztabu koordynowała p. Beata 
Janiszewska (zebrana kwota: 11.315,67 zł). Z kolei w Końskich fi-
nał odbył się w Miejsko – Gminnym Domu Kultury, podczas któ-
rego Starostwo Powiatowe w Końskich reprezentował naczelnik 
Wydziału Promocji i Kultury Marian Wikiera, szefem sztabu był  
p. Krzysztof Kowalski (zebrana kwota: 61.426,39 zł).

Podczas finału odbywającego się w sztabie w Radoszycach, za 
którego działania odpowiadała p. Ewelina Ptak, wspólnie z Bur-
mistrzem Miasta i Gminy Radoszyce Michałem Pękalą, Zarząd 
Powiatu oraz Radę Powiatu w Końskich reprezentowali: urzędu-
jący członek Zarządu Powiatu w Końskich Damian Rozmus oraz 
radny powiatowy Paweł Pękala, byli oni pod wrażeniem wspania-
łej organizacji przedsięwzięcia, a zwłaszcza obecności tak wielu 
osób wykazujących się chęcią niesienia bezinteresownej pomocy 
bliźniemu. W Radoszycach udało się uzbierać rekordową kwotę 
28.953,60 zł.

Damian Rozmus, reprezentując Zarząd Powiatu Koneckiego, 
odnosząc się do wspaniałych postaw wszystkich osób zaangażo-
wanych w działalność czterech sztabów powstałych na terenie 
Powiatu Koneckiego, życzył owocnej realizacji święta dobro-
czynności, dziękując jednocześnie poszczególnych społeczno-
ściom gminnym, reprezentowanym przez Władze Samorządowe 
za propagowanie swoją codzienną postawą życiową tak ważnych  
i społecznie pożądanych wartości, tj. empatii i solidaryzowania się  
w szczytnym celu.

WIZYTA DYREKTORA 
Świętokrzyskiego Oddziału 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji  

    Osób Niepełnosprawnych w Baryczy

14 lutego 2019 r. dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Andrzej Michalski wraz z delegacją ze Starostwa Powiatowego  
w Końskich w osobach: starosty koneckiego Andrzeja Marka 
Lenarta oraz naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty  
i Zdrowia Krzysztofa Stachery odwiedzili Ośrodek Szkolno – Wy-
chowawczy w Baryczy.

foto:  archiwum starostwa
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Celem wizyty był odbiór podjazdu przy pracowni gospodar-

stwa domowego, znajdującej się w budynku Internatu. Podjazd 
wraz z barierkami znacząco ułatwi szybki i bezpieczny dostęp 
do pracowni uczniom poruszającym się na wózkach. Na jego bu-
dowę Ośrodek w Baryczy otrzymał dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regiona-
mi” w obszarze „B”, na likwidację barier architektonicznych. „No-
woczesna i przyjazna dla podopiecznych infrastruktura to jeden  
z tych priorytetów, na który kładziemy duży nacisk, starając się 
modernizować już istniejące pomieszczenia dydaktyczne lub 
tworzyć od podstaw zupełnie nowe. Wspomniana wcześniej pra-
cownia gospodarstwa domowego, na którą składają się trzy kom-
pletnie wyposażone i umeblowane stanowiska kuchenne wraz  
z zapleczem to właśnie przykład nowo powstałego projektu zre-
alizowanego dzięki dofinansowaniu z programu „Wsparcie kształ-
cenia zawodowego w SOSW w Baryczy” w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego - podkreślił dyrektor Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Baryczy, Jan Słuszniak. 

Oprowadzając gości po Internacie, w tym po nowych pomiesz-
czeniach do zajęć praktycznych, dyrektor J. Słuszniak wskazywał 
na inspirację do ciągłej rozbudowy bazy dydaktycznej, którą jest 
znaczący wzrost zainteresowania uczniów zajęciami stricte za-
wodowymi. Na zakończenie wizyty dyrektor Świętokrzyskiego 
Oddziału PFRON A. Michalski otrzymał od uczniów podziękowa-
nie za wsparcie, a także - z uwagi na wyjątkowe święto, w które 
przypadła wizyta - piękną kartę walentynkową. Ponadto wszyscy 
uczestnicy delegacji zostali poczęstowani wykonanymi samodziel-
nie przez wychowanków tutejszego ośrodka słodkimi serduszka-
mi z lukrem.

SOSW w Baryczy

„100 POSTACI NA 100 – LECIE
NIEPODLEGŁEJ. 
POCZET ZASŁUŻONYCH
DLA ZIEMI KONECKIEJ”

To tytuł książki o potężnym „ładunku” biograficzno – histo-
rycznym dla Ziemi Koneckiej. Jej oficjalna premiera, pierwotnie 
ujrzała światło dzienne podczas uroczystości zakopania „Kapsuły 
Czasu” - 14 grudnia 2018 roku, miała miejsce 22 lutego 2019 roku 
w Bibliotece Publicznej im. Cezarego Chlebowskiego w Końskich. 
W opracowanych biogramach znalazło się ponad 100 wspaniałych 
Polek i Polaków, Konecczan, nierzadko o bohaterskich postawach, 
przyczyniających się do rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”.

Wśród obecnych, podczas oficjalnej prezentacji publikacji, nie 
zabrakło regionalistów, naukowców, pasjonatów mieszkańców 
ziemi koneckiej, ale również samorządowców. 

Władze Powiatu Koneckiego reprezentował Andrzej Marek 
Lenart – Starosta Konecki. Jak można było usłyszeć książka robi 
wrażenie, ale aby mogła ona trafić do czytelników jej autorzy,  
a było ich niemało, ponad blisko półtora roku prowadzili wytężo-
ną pracę, przypominającą nierzadko detektywistyczne śledztwo. 
Zakres tematyczny książki obejmuje okres od powstania stycz-
niowego do czasów współczesnych. Publikacje wydało Wydaw-
nictwo Arslibris Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Końskich 
w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę. W Zespole Redakcyjnym pracującym przy książce znaleź-
li się: Dariusz Kowalczyk – przewodniczący, Marian Jankowski,  

dr Marek Jedynak, Jan Nowak, Wojciech Pasek, Marian Wikiera, 
Krzysztof Woźniak oraz Jolanta Milczarek. Przewodniczący ze-
społu jednocześnie podkreślił, że tak naprawdę przy publikacji 
łącznie pracowało 45 osób, gdzie na szczególne podziękowania 
zasłużyła tu praca koneckich bibliotekarzy. Pełną listę autorów 
przedstawimy pod koniec reportażu. Wśród   wspaniałych bio-
gramów mogliśmy między innymi usłyszeć o Franciszku Staffie, 
Stefanie Mydlarzu, czy ks. Kazimierzu Sykulskim, których praca 
i działalność miała szczególny wymiar i   znaczenie dla Powiatu 
Koneckiego. Multimedialnej prezentacji wszystkich bohaterów 
książki, podjęła się Magda Weber z Koneckiego Centrum Informa-
cji Turystycznej.

„Cieszę się, że ta publikacja ujrzała światło dzienne, dzięki wspa-
niałej i heroicznej pracy koneckich bibliotekarzy. Warto w życiu być 
przyzwoitym, to główne przesłanie tej książki, ale warto też być czło-
wiekiem, który zrobi coś więcej, niż tylko to, co do niego należy” - pod-
kreślał mecenas Jan Nowak, jeden z autorów i inicjatorów publika-
cji.

Poniżej przedstawiamy pełną listę autorów publikacji: 

Tomasz Bańbura, Julian Borkowski, Marcin Brzeziński, 
Zofia Chochowska, Ryszard Cichoński, Roman Cieślak, 

Ewa Ciszewska, Małgorzata Dębska, Wacław Dobrowolski, 
Krzysztof Godlewski, Zdzisław Grotomirski, Mirosław Gryglicki, 

Marian T. Jankowski, Marek Jedynak, Karina Kania, 
Joanna Kassyk, Jakub Kosmal, Maciej Kosmal, 

Dariusz Kowalczyk, Marek Kozerawski, Wiesława Król, 
Anna Makówka, Małgorzata Malanowicz, Dorota Markiewicz, 

Jolanta Milczarek, Jan Nowak, Mariola Nowak, Wojciech Pasek, 
Jacek Postuła, Andrzej Rembalski, Jolanta Sieroń, 

Lech Siewniak, Alicja Skalska, Piotr Szemberg, Marian Wojciech 
Ślifierz, Grażyna Ślifierz, Magdalena Weber, Anna Wikiera, 

Adrianna Wikiera, Marian Wikiera, Krzysztof Woźniak, 
Agnieszka Wróbel, Slobodanka Zemko, 

Aleksandra Ziółowska-Bohem.
Opracował: Paweł Kubiak

foto:  archiwum starostwa
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KOŃSKIE NICZYM DRUGI
ŚWIĘTY KRZYŻ

Z początkiem marca tego roku mieszkańców Końskich obiegła 
niezwykła, szczególna i doniosła wiadomość. W kolegiacie pod 
wezwaniem św. Mikołaja znajdują się Relikwie Krzyża Świętego! 
Taką niebywałą wieść oznajmił ks. proboszcz Andrzej Zapart. Trze-
ba dodać, iż czekał na takie publiczne obwieszczenie dość długo. 
Dopiero, kiedy stała się pewność w tym względzie, potwierdził,  
iż Końskie są jedynym takim miejscem w Diecezji Radomskiej,  
w którym znajdują się tego typu najcenniejsze dla chrześcijan re-
likwie.

To zdumiewające odkrycie bierze swój początek od wydarze-
nia sprzed trzech lat, kiedy dwaj księża wikariusze pod koniec 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej celebrowanej przez proboszcza 
A. Zaparta w sposób niezamierzony, rozkręcili srebrną pasyjkę – 
symbol Męki Pańskiej i znaleźli w niej skrzętnie ukryte dokumenty 
spisane po łacinie. 

Wzruszony tym, co można było odczytać z owych pism, roz-
ważny ks. dziekan powiadomił konserwatora zabytków w Kielcach 
Janusza Cedrę, który polecił wykorzystać w tym względzie wiedzę 
ks. prałata Zygmunta Noconia, byłego już wykładowcy Historii 
Sztuki w Wyższym Seminarium Duchowym w Kielcach. Ten jed-
noznacznie orzekł, że przedstawione dokumenty są autentyczne. 
Zasugerował jednak przekazać je pod ocenę biskupa radomskiego 
Henryka Tomasika. W takiej okoliczności ks. ordynariusz powołał 
specjalną komisję złożoną z doświadczonych naukowców Uni-
wersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. Po dłuższym okresie badań stwierdzili oni, iż znalezione  
w srebrnym krzyżu dokumenty są niewątpliwie autentyczne. 
Pierwszy z nich to list ze Stolicy Apostolskiej z pieczęcią i podpi-
sem, z czasów papieża Klemensa XIV, wydany we wrześniu 1774 
roku. 

Oto jego tłumaczenie:
Wszystkim i poszczególnym, którzy zobaczą to nasze pismo po-

twierdzamy i zaświadczamy, że My dla większej chwały Wszechmo-
gącego Boga i czci jego Świętych, z uwzględnieniem upoważnienia  
w sposób szczególny udzielonego Nam przez Ojca Świętego Papieża 
KLEMENSA XIV, rozpoznaliśmy świętą relikwię z drzewa Krzyża Świę-
tego Naszego Pana Jezusa Chrystusa, wyjętą z autentycznych miejsc 
i ze czcią umieściliśmy w kryształowym krzyżu, srebrem złączonym, 
dobrze zamkniętym, zawiązanym jedwabną nitką czerwonego kolo-
ru i opieczętowaną naszą pieczęcią, daliśmy ją w darze i udzieliliśmy,  
z upoważnieniem, aby mieć ją przy sobie, podarować innym i poza Rzym 
przewieźć i w jakimkolwiek kościele, oratorium czy kaplicy publicznej 
wystawić do publicznej czci wiernych. Na potwierdzenie tego polecili-
śmy by naszego niżej podpisanego Sekretarza zostało sporządzone to 
nasze pismo uwierzytelniające, podpisane naszą ręką i opieczętowane 
naszą pieczęcią. Dan w Rzymie, w naszej siedzibie, 11 września 1774 .

Drugi dokument to mało czytelne pismo - rękopis z tłoczoną 
pieczęcią Prymasa Królestwa Polskiego Księcia Michała Jerzego 
Poniatowskiego, rodzonego, młodszego brata monarchy - Stani-
sława Augusta Poniatowskiego, z datą 13 lutego 1786 roku. Oto 
co zawiera w swojej treści, którą udało się odczytać:

Michał Jerzy Książę Poniatowski z Bożej i Stolicy Apostolskiej łaski 
Arcybiskup Gnieźnieński, Legatus Natus, Prymas Królestwa Polskiego 
i W. Księstwa Litewskiego […] Książę Administrator Krakowski, Opat 
Komendatoryjny Opactwa Tynieckiego, Kawaler Orderów Orła Białego 
i Świętego Stanisława

Wszystkim i poszczególnym, których to dotyczy albo będzie do-
tyczyło, wiadomym i poświadczonym czynimy, że przez nas został 
przeczytany wyżej wymieniony autentyczny dokument przekazania 
i oznakowania relikwii […] Krzyża Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa i uznaliśmy za godne, aby ten dokument […] w puszce od-
powiednio opieczętowanej umieścić. My uczyniwszy starannie rozpo-
znanie tych relikwii i […] rzymskiego potwierdzenia i gdy nie znaleziono 
tych relikwii żadnej wady z powodu kradzieży i wyłudzenia […] dołą-
czywszy autentyczne świadectwo do tych relikwii, pozwalamy, aby re-
likwie te publicznie wiernym mogły być wystawiane w kościołach oraz 
dajemy pozwolenie poprzez niniejsze [pismo], aby w kaplicy pobożnie 
umieszczone były przechowywane. Na dowód czego itd. Dan w War-
szawie 13 lutego 1786 roku.

foto:  archiwum starostwa
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W tym wszystkim brakowało jedynie pieczęci na potwierdze-

nie umieszczenia we wspomnianym srebrnym krzyżu owych pism. 
Dlatego w lutym tego roku wspomniany Janusz Cedro znowu 
przybył do Końskich i wspólnie z księdzem Zapartem, w obecno-
ści ks. Pawła Męciny powtórnie rozkręcili relikwiarz, by sprawdzić 
czy w nim znajduje się jeszcze pieczęć lakowa. Nie kryli ogromnej 
radości, kiedy takową tam znaleźli, na potwierdzenie odkrycia  
i jego rangi - najwyższej wśród wyznawców Jezusa Chrystusa. Tym 
sposobem Końskie są drugim takim miejscem po sanktuarium na 
Łysej Górze.

Relikwie Krzyża Świętego to dwa małe kawałeczki drzewa 
zatopione w górskim krysztale, umieszczone są one w centrum 
wspomnianego srebrnego krzyża. Kawałeczki drewna są zawiąza-
ne jedwabną nitką koloru czerwonego. Relikwie  zostaną umiesz-
czone w Kolegiacie św. Mikołaja na stałe – znajdą się w bocznym 
ołtarzu i będą pod stałym monitoringiem jako zabytek najwyż-
szej klasy. Uroczystość ich wprowadzenia odbędzie się w piątek 
przed Niedzielą Palmową12 kwietnia. Jak oznajmił ks. dziekan 
Zapart tego dnia - wieczornych mszy nie będzie w całym dekanacie, 
bo wszyscy księża są tutaj proszeni. Pierwszą stację drogi krzyżowej 
ulicami miasta poprowadzi biskup ordynariusz, potem przekaże mnie, 
a następnie po kolei już trójkami będą prowadzić przedstawiciele społe-
czeństwa. To jest święto, radość i duma z tego, że takie miasto Końskie 
będzie miało możliwość pochwalić się wszystkim i każdemu z osobna: 
Tak u nas są relikwie drzewa świętego!  

Na tę okoliczność dziekan Zapart przygotował stosowne wo-
reczki, jako uświęcone suweniry z kamykami, które osobiście przy-
wiózł z Golgoty, podczas bytności w Izraelu w latach 80. ubiegłego 
wieku.

W tym miejscu rodzi się pytanie. Jak ów cenny krucyfiks trafił 
do Końskich. Historycy badający okoliczności wskazują, że mo-

gło się tak stać za sprawą możnego rodu Małachowskich. Mógł 
to być syn Jana Małachowskiego (1698-1762) fundatora miasta 
Końskie - Jacek (1737-1821), który w owym czasie pełnił, tak jak 
ojciec, funkcję kanclerza wielkiego koronnego (1786-1793). Albo 
też ówczesny referendarz koronny, późniejszy marszałek Sejmu 
Wielkiego – Stanisław (1736-1809), czy też Antoni (1740-1796) 
ówczesny wojewoda mazowiecki i senator. Nie mógł nim zaś być 
ich najstarszy brat – Mikołaj (1730-1784), ale już tak  jego syn Jan 
Nepomucen (1764-1822), na ongiś starosta opoczyński i marsza-
łek Trybunału Koronnego. On to w lipcu 1787 roku wraz ze wspo-
mnianymi stryjami, jako dziedzic Końskich, gościł ostatniego mo-
narchę Rzeczypospolitej w swoich dobrach w obecności również 
prymasa Michała Poniatowskiego. Wtedy też była taka szczegól-
na okoliczność, że ów krucyfiks z relikwiami mógł trafić do konec-
kiej świątyni. Nie wspomina jednak tego faktu skrzętny kronikarz 
tamtego wydarzenia – Adam Naruszewicz.

Inna hipoteza jaką pozwolę sobie wyrazić, wiąże się z ponow-
nym pochówkiem księcia Józefa Poniatowskiego – bratanka kró-
la i prymasa. Otóż po mszy żałobnej w dniu 17 lipca 1817 roku 
w warszawskim kościele św. Krzyża, kondukt z trumną bohatera, 
w drodze do katedry na Wawelu zatrzymał się pod wieczór na-
stępnego dnia w Końskich. Tu, w kościele św. Mikołaja odbyło się 
kolejne uroczyste pożegnanie księcia Józefa. Czy Jemu, jako naj-
bliższemu z rodziny wyżej wymienionych Poniatowskich, nie mógł 
towarzyszyć ów relikwiarz?! Czy przypadkiem nie został właśnie 
wtedy pozostawiony w Końskich?! Czy te pytania kiedyś znajdą 
odpowiedź? 

Marian Wikiera

W HOŁDZIE 
ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM 
– TRZY ODSŁONY

Ustanowiony osiem lat temu Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych” wszedł na stałe do lokalnych uroczystości 
objętych patronatem Starosty Koneckiego oraz Burmistrza MiG 
Końskie.

Pierwsza odsłona tych uroczystości, z udziałem delegacji 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawicieli 
samorządu powiatowego i gminnego oraz młodzieży, rozpoczę-
ła się przed dawną siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy  
1 Maja, przy symbolicznej, pamiątkowej tablicy, wmurowanej 
dopiero w 1994 roku. Prowadzący to spotkanie wiceburmistrz 
Końskich Krzysztof Jasiński podkreślił charakter i znaczenie tego 
miejsca. 

Następnie historyk Marian Wikiera w krótkich słowach przed-
stawił tragiczne losy żołnierzy powojennego podziemia niepod-
ległościowego, wymieniając na końcu postać Lucjana Frańczaka,  
ps. „Lalek”, który wytrwał z bronią w ręku i poległ od kul dopiero 
w 1963 r.

Po uczczeniu minutą ciszy ofiar walki o wolną Polskę, złożono 
wieńce i zapalono znicze.

W imieniu koneckiego samorządu powiatowego wieniec 
okolicznościowy złożyła delegacja w osobach: wicestarosty ko-
neckiego Bogdana Sobonia, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu  
w Końskich Beaty Zbróg, członka Zarządu Powiatu Koneckiego 
Damiana Rozmusa oraz naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego Starostwa Powiatowego w Końskich Wiesława Basiaka.

Następnie głos zabrał wicestarosta Bogdan Soboń, który za-
uważył, że: „skomplikowanie tej naszej historii w tym względzie 
jest i dla historyków i dla współczesnych jeszcze nie do końca 
rozszyfrowane. My żyjący mamy o tym pamiętać, a gdy pamięć  
o bohaterach będzie żywa wśród nas, to my jako naród nigdy nie 
zginiemy i będziemy niepodlegli”. 

foto:  archiwum starostwa
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Kolejna odsłona uroczystości miała miejsce w II LO im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Końskich. Po powitaniu zebranych, dy-
rektor placówki Beata Salata, zaprosiła do części artystycznej,  
w której młodzież licealna przybliżyła m.in. postaci pułkownika 
Cieplińskiego, rotmistrza Pileckiego oraz Inki.

Po przemowach wicestarosty Sobonia oraz wiceburmistrza 
Jasińskiego nastąpiło podsumowanie konkursów, które odbyły się 
na szczeblu szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W IV edycji, zainicjowanego przez starostę Andrzeja Marka 
Lenarta Powiatowego Konkursu Historyczno – Literackiego pod 
hasłem: „Ocal od zapomnienia Żołnierzy Wyklętych”, organizo-
wanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Końskich w kategorii pracy literackiej: I miejsce 
zajęła Magdalena Kolus – I LO im. KEN w Końskich; II miejsce Jo-
anna Szocińska – II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich;  
III miejsce Karolina Połeć – ZSP nr 3 w Końskich. W kategorii pre-
zentacji multimedialnej: I miejsce zajęła Urszula Piątkowska – ZSP 
nr 3 w Końskich; II miejsce Paweł Kołodziejczyk i Aleksandra No-
wak – ZSP Nr 3 w Końskich; III miejsce Przemysław Hajduk – ZSP 
nr 3 w Końskich oraz Mateusz Walkiewicz – II LO im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Końskich.

Nagrody wyróżnionym osobiście wręczali Przewodnicząca 
Rady Powiatu w Końskich Dorota Duda wraz z wicestarostą Bog-
danem Soboniem.

Odbyło się również podsumowanie gminnego konkursu „Przy-
wróćmy ich pamięć – w hołdzie bohaterom”. W konkursie tym naj-
młodsi uczniowie gminnych placówek mieli za zadanie stworzyć 
pracę plastyczną dotyczącą Żołnierzy Wyklętych, zaś starsi ich 
koledzy zmagali się z wiedzą w postaci testu z dziejów żołnierzy 
niezłomnych.

Trzecia osłona uroczystości odbyła się następnego dnia w Wą-
soszu, którą to przygotowali m.in. Przewodniczący RM w Końskich 
Piotr Słoka oraz radny i sołtys Lucjan Górecki.

Na tym spotkaniu przedstawiono na konkretnych przykładach, 
poprzez prelekcję, prezentację oraz krótkie filmy, walkę Polaków  
z komunistycznym reżimem i losy żołnierzy niezłomnych.

Pokaz krótkiego filmu  pt. „Strzemię” przybliżył postać Sylwe-
riusza Jaworskiego (hubalczyka i żołnierza „Nurta”) . Powojenne 
losy tego koneckiego bohatera uzupełnił radny Marek Kozeraw-
ski, wspominając ponadto jeszcze sylwetki kilku innych uczniów 
koneckiego Gimnazjum św. S. Kostki, walczących z komunistycz-
nym reżimem.

Z kolei Grzegorz Włodarczyk przedstawił postać swojego ojca 
– Mieczysława, który za udział w zbrojnym podziemiu został ska-
zany w 1950 r. na dożywotnie więzienie. Po ośmiu latach wyszedł 
na wolność, ale rehabilitacji na mocy postanowienia Sądu Woje-
wódzkiego w Łodzi z 1996 r., osobiście nie doczekał. Następnie 
historyk Marian Wikiera zaprezentował cichociemnych, zamor-
dowanych i represjonowanych w Polsce Ludowej, zaś Damian 
Milczuszek przedstawił film z poszukiwań ofiar terroru stalinow-
skiego, zamordowanych w Zgórsku koło Kielc. W trakcie tych prac 
ekshumowano osiem osób, z których sześć zdołano już zidentyfi-
kować.

Warto podkreślić, iż w przerwach między wystąpieniami Sła-
womir i Sebastian Moczarscy prezentowali żołnierskie pieśni. 
Akompaniował im znany w środowisku kombatanckim trębacz – 
Kuba Kowalski.

POKAŻ JAK JĄ KOCHASZ -
ZAKOCHAJ SIĘ 
W ARMII KRAJOWEJ
Pod tymi hasłami odbyło się szczególne spotkanie w Łopusz-

nie. 14 lutego, to symboliczna data przemianowania Związku 
Walki Zbrojnej na Armię Krajową. W tym roku mija 77 rocznica 
powstania Tej największej, podziemnej organizacji wojskowej  
w Europie, która działała w okupowanej Polsce, a wszystko to 
dzięki ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu tysięcy polskich 
patriotów. W budynku strażnicy OSP w Łopusznie odbyło się pa-
triotyczne spotkanie, w którym przypominano historię powstania 
i działalności Armii Krajowej.

Organizatorzy zaprosili również do wzięcia udziału w konkur-
sach wiedzy o AK oraz plastycznym i fotograficznym, łopuszańską 
młodzież. Przybyli goście mogli wysłuchać specjalnie przygoto-
wanego na tę okazję występu artystycznego uczniów z Łopuszna 
oraz zespołu muzycznego pn. „Together”, pod opieką Natalii Nygi. 
„Narodowa pamięć jest dobrem najwyższym, a historia i dzieje na-
rodu mają być źródłem nauki, aby to co dobre uszlachetnić, a to co 
było złe naprawić. Dzisiaj mamy obowiązek pielęgnowania tego, 
co się wydarzyło, z czego wyrastamy” - podkreślali młodzi ludzie 
podczas akademii. Po rozstrzygnięciu konkursów i wręczeniu dy-
plomów oraz nagród, goście mogli wysłuchać koneckiego history-
ka i regionalisty – Mariana Wikiery, który swoją prelekcję zatytu-
łował: „Historia obrazem pisana. Tropem cichociemnych na ziemi 
świętokrzyskiej. Kurier Jan Ciaś – Kula”. 

Wśród przybyłych na spotkanie znaleźli się kombatanci, mło-
dzież wraz z rodzicami i opiekunami, pedagodzy, a także Mariusz 
Gosek – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Mi-
rosław Gębski - starosta kielecki, Krzysztof Soboń – radny Rady 
Powiatu w Kielcach, Alina Szwach – prezes ŚZŻAK Okręg Kielce, 
Leszek Steć – założyciel i dowódca XIII Świętokrzyskiego Korpusu 
Polskich Drużyn Strzeleckich ze Skarżyska Kamiennej, Teresa Pa-
sowska i Grażyna Bekier – dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół 
w Łopusznie, Stanisław Komisarczyk – prezes ŚZŻAK Oddział 
w Łopusznie oraz Łukasz Wilczyński – reprezentujący Związek 
Strzelecki „Strzelec”. Uczestnicy spotkania złożyli również specjal-
ne słowa podziękowania dla prezesa Stowarzyszeń Inicjatyw Lo-
kalnych „Skała” i „Świt” - Mariuszowi Brelskiemu, za zainicjowanie 
i organizację przedsięwzięcia.

Paweł Kubiak

foto:  archiwum starostwa
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TIBI PATRIA PRO MEMORIA 
–  Z WIZYTĄ u pułkownika 
TADEUSZA BARAŃSKIEGO 
„Tatara”

W ostatni dzień stycznia br. delegacja Starostwa Powiatowe-
go w Końskich wybrała się z wizytą do Łodzi, gdzie w tamtejszym 
Domu Kombatanta im. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta” zamiesz-
kuje płk Tadeusz Barański „Tatar”. To jeden z ostatnich żyjących 
żołnierzy Zgrupowań Partyzanckich AK Ponury, dla którego Zie-
mia Konecka i Góry Świętokrzyskie to ukochana mała ojczyzna. 
Ówczesny kapral to podkomendny ppor. cichociemnego Walde-
mara Szwieca Robota, a potem wspomnianego Nurta w kompanii 
Habdanka Jerzego Stefanowskiego.

 

Partyzancki szlak zakończył późną jesienią 1944 roku. Zaraz 
po wkroczeniu Armii Czerwonej okazał się być zaplutym karłem 
reakcji. Stąd decyzja o ucieczce wraz kolegami (m.in. z Sylweriu-
szem Jaworskim – hubalczykiem) na ziemie odzyskane. Pewnie 
podzieliłby los Jerzego Kaszyńskiego i Jerzego Pizły, zamordowa-
nych z rąk bezpieki, gdyby nie dziewczyna – Genowefa Kania (póź-
niejsza żona), która wymogła na nim powrót do Końskich. Chciał 
studiować. Niestety UB za nim deptało. Wyrzucony z Krakowa  
z dziennikarstwa, trafił do Warszawy na AWF, ale tam też po pew-
nym czasie nękany przez ubowców porzucił pracę. Tym sposobem 
znalazł się w 1949 roku w Łodzi i został nauczycielem wychowa-
nia fizycznego w Technikum Elektrycznym, zarażając młodzież 
miłością do historii, zwłaszcza tej skrywanej przez komunistyczny 
reżim.

Goście obdarowali zacnego gospodarza ostatnio wydanymi 
publikacjami: M. Wikiery, Tropem cichociemnych na Ziemi Konec-
kiej, Kurier Jan Ciaś Kula, zbiorowego autorstwa – 100 postaci 
na 100-lecie niepodległej, Poczet zasłużonych dla Ziemi Konec-
kiej oraz Atlasem Ziemi Odrowążów. Podczas rozmowy w której 
uczestniczyli: Marian Wikiera, Paweł Kubiak, Ireneusz Barański 
– bratanek naszego bohatera oraz Marek Kozerawski – radny RM 
w Końskich, sędziwy już T. Barański dzielił się swoimi wspomnie-
niami z tamtych lat chmurnych – gniewnych, co zostało utrwalone 
i będzie wykorzystane w późniejszym czasie w stosownym mate-
riale w ramach zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Ko-
neckiej.

Marian Wikiera

SPOTKANIA 
ZIEMI ODROWĄŻÓW 

   w Starostwie Powiatowym w Końskich

Dnia 1 lutego 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Końskich odbyło się pierwsze w nowej kadencji 2018 – 2023  
spotkanie konsultacyjne w ramach realizacji porozumienia pod 
nazwą: „Ziemia Odrowążów”. Władze poszczególnych powiatów 
reprezentowali: Dorota Duda – przewodnicząca Rady Powiatu  
w Końskich, Andrzej Marek Lenart – starosta konecki, Bogdan So-
boń – wicestarosta konecki, Damian Rozmus – urzędujący członek 
Zarządu Powiatu koneckiego, Włodzimierz Górlicki – starosta 
szydłowiecki, Marcin Baranowski – starosta opoczyński, Marek 
Kilianek – wicestarosta przysuski oraz Marian Wikiera – naczelnik 
Wydziału Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Koń-
skich. 

Podczas spotkania dyskutowano i omawiano zadania oraz pla-
ny związane z działalnością porozumienia, jak również możliwości 
ewentualnych, wspólnych przedsięwzięć i współpracy.

Na kolejnym spotkaniu w ramach realizacji porozumienia pod 
nazwą: „Ziemia Odrowążów”, które odbyło się w dniu 11 marca 
2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, obecni 
byli włodarze poszczególnych powiatów, tj. koneckiego, opoczyń-
skiego, przysuskiego i szydłowieckiego oraz redaktorzy wydawa-
nego przez 11 lat Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Ziemia 
Odrowążów”. Zebrani odnosili się do wielu pomysłów i zamierzeń 
w zakresie wspólnych działań oraz możliwości ich realizacji w naj-
bliższym czasie.

Spośród poruszanych inicjatyw wskazano m.in. na zamierzoną 
realizację filmu promocyjnego podkreślającego wieloaspektowe 
walory wspólnej małej ojczyzny, skupionej wokół historycznego 
Rodu Odrowążów. Z aprobatą zaakceptowano pomysł zorganizo-
wania Spartakiady Ziemi Odrowążów w ośrodku szkolenia spor-
towego w Spale, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Zatwier-
dzono wniosek związany z organizacją Rajdu Pieszego do Szańca 
Hubala w dniu 27 kwietnia 2019 r., w którym mieliby uczestniczyć 
turyści z czterech zaprzyjaźnionych powiatów. Niezwykle istot-
nym stał się też zamiar dotyczący wspólnych inwestycji drogo-
wych, który poprawiłby stan komunikacji pomiędzy partnerami 
porozumienia. W związku z powyższym dyrektorzy właściwych 
Zarządów Dróg Powiatowych mają odbyć w miesiącu marcu br. 
wspólne spotkanie konsultacyjne w Szydłowcu zmierzające do 
wypracowania zasadniczych priorytetów przedmiotowego zada-
nia.

Paweł Kubiak

foto:  archiwum starostwa
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„KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ” 
– XVI DIECEZJALNY KONKURS PIEŚNI 
I POEZJI PATRIOTYCZNEJ 
POD PATRONATEM HONOROWYM 
STAROSTY KONECKIEGO

Dnia 5 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Gowarczo-
wie odbył się etap regionalny XVI edycji Diecezjalnego Konkursu 
Pieśni i Poezji Patriotycznej pod hasłem „KOCHAM MOJĄ OJ-
CZYZNĘ”. Patronat honorowy nad tym szczególnym wydarzeniem 
objęli: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego  Andrzej Bętkowski, Starosta Konec-
ki Andrzej Marek Lenart oraz Wójt Gminy Gowarczów Stanisław 
Pacocha. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej w Gowarczowie, którego prezesem jest  
Janusz Bielecki. 

Konkurs prowadziły wspólnie: p. Anna Ślufarska, reprezentu-
jąca POAK w Gowarczowie oraz dyrektor miejscowego Centrum 
Kultury i Aktywności Lokalnej p. Elwira Sibiga. 

Ponad 130 uczestników ze szkół Powiatu Koneckiego repre-
zentowało różne placówki oświatowe w czterech kategoriach 
wiekowych tj.: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I – IV, szko-
ły podstawowe klasy V – VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. 
Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach tematycznych,  
a mianowicie: „poezja” i „pieśń”.

Powiat Konecki w tym dniu reprezentowali:  Dorota Duda jako 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Końskich oraz Damian Rozmus 
będący urzędującym członkiem Zarządu Powiatu Koneckiego, 
który podczas przemówienia wygłoszonego na wstępie serdecz-
nie powitał wszystkie osoby zaangażowane w organizację konkur-
su, a w sposób szczególny wszystkich uczestników konkursu wraz 
z opiekunami i rodzicami. Podkreślił, że jest pod wrażeniem wy-
kreowania niepowtarzalnej atmosfery konkursu, cieszącego się 
tak dużym uznaniem i zainteresowaniem. Wyraził wyrazy wdzięcz-
ności wobec osób skupionych wokół Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej, które swoją codzienną podstawa pełną zaangażowa-
nia i szacunku stanowią prawdziwą inspirację do krzewienia  
w społeczności lokalnego patriotyzmu, promując wśród młodego 
pokolenia ważne i cenione społecznie wartości jakimi są: poczucie 
tożsamości narodowej i solidaryzowania się w słusznej idei. Przy-
toczył słowa wybitnego Polaka Marszałka Józefa Piłsudskiego, że 
„kto nie szanuje i nie zna swojej przeszłości, ten nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Zaakcen-
tował, że chciałby, aby świadomość przekazu przyczyniła się do 
doniosłej realizacji konkursu, doskonale wpisującego się  
w jubileuszowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. 

W konkursie poezji jury w składzie osobowym: przewodni-
cząca Anna Arcab oraz członkowie: Kinga Zaborowska i Barbara 
Głuch pierwszym miejscem nagrodzili: Franciszka Bąka z ZPO 
w Stadnickiej Woli (przedszkola), Wojciecha Misiowca ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie (klasy I – IV), Zuzannę Zielonkę 
ze Szkoły Podstawowej w Nieświniu (klasy V – VIII) oraz Julię Wą-
sik z I LO im. KEN w Końskich (szkoły ponadpodstawowe).

W konkursie pieśni jury w składzie osobowym: przewodniczą-
cy Piotr Zaborowski oraz członkowie: Sylwia Armada – prezes To-
warzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”,  
Małgorzata Pasek, Waldemar Kacperski oraz Daniel Feliński 
pierwszym miejscem nagrodzili: wśród solistów: Gabrielę Rozmus 
– Szkoła Podstawowa w Kłucku (przedszkola); Annę Dziubińską – 
ZPO w Rogowie (klasy I – IV); Ninę Filiks – SP Nr 2 w Końskich 
(klasy V – VIII); Alicję Woldańską – I LO im. KEN w Końskich (szko-
ły ponadpodstawowe). Wśród zespołów zwyciężyły: duet Maria 
Boruń i Marta Szkurłat – SP w Niekłaniu Wielkim (przedszkola); 
zespół wokalny „WIOLINKI” – SP w Nieświniu (klasy I – IV); duet 
Maja i Martyna Stachera – SP Nr 2 w Końskich (klasy V – VIII) oraz 
zespół „Pasja”– ZPO w Stadnickiej Woli (szkoły ponadpodstawo-
we).

Zarząd Powiatu w Końskich składa serdeczne podziękowa-
nia dla Organizatorów konkursu przyczyniającego się do wzro-
stu świadomości narodowej oraz zwiększenia znajomości historii  
i kultury polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni 
wieków, jak również zasłużone gratulacje dla Laureatów, którzy 
zakwalifikowali się do diecezjalnego etapu konkursu planowane-
go do przeprowadzenia w dniu 26 kwietnia 2019 roku w Lipskim 
Centrum Kultury. Wskazać należy, że spośród laureatów etapu 
diecezjalnego w kategorii „pieśń” Zarząd Diecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej przyzna „Nagrodę Specjalną” uprawniającą do re-
prezentowania Diecezji Radomskiej w Ogólnopolskim Koncercie 
Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie”, który odbędzie 
się w dniu 9 listopada 2019 r. w Sali Koncertowej Zamku Królew-
skiego w Warszawie. 

foto:  archiwum starostwa
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CZŁOWIEK ROKU 2018 
– JAN SŁUSZNIAK

W cyklicznym już plebiscycie „Echa Dnia”, Człowiekiem Roku 
2018 w powiecie koneckim w kategorii działalność społeczna  
i charytatywna, został wybrany dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego Jan Słuszniak. Zaszczytny laur ode-
brał osobiście na początku marca tego roku podczas uroczystej 
gali, jaka odbyła się w Hotelu Kongresowym w Kielcach, w trakcie 
której laureaci odbierali okolicznościowe statuetki oraz dyplomy.

Swoją nominację, jak można wyczytać, zawdzięcza pasji i de-
terminacji w codziennej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 
Należy chyba też dodać, że nie tylko. Dla tych, którzy znają oso-
biście dyrektora Słuszniaka, bądź mieli okazję się z nim zetknąć, 
to jak najbardziej zasłużone społeczne wyróżnienie. To człowiek 
wybijający się w swoim środowisku, cieszący się niekłamanym au-
torytetem, znany z wysokiej kultury osobistej. Nikogo nie odsyła  
z przysłowiowym kwitkiem. Jeśli nie jest w stanie pomóc, to przy-
najmniej obdarzy dobrą radą, pokieruje gdzie trzeba.

Można też spotkać powiedzenie, że to właściwy człowiek na 
właściwym miejscu. Trudno się z tym nie zgodzić. Otóż kierowa-
ny przez dyr. Słuszniaka zespół pedagogów, potrafi wykrzesać ze 
swoich wychowanków i uczniów wszystko to, co w nich najlepsze. 
Uczniowie placówki osiągają duże sukcesy sportowe, reprezentu-
jąc Ośrodek i Powiat Konecki na szczeblu wojewódzkim, ogólno-
polskim, europejskim, a nawet światowym. Ośrodek współpracuje 
ze Stowarzyszeniem Sportowym „Sprawni Razem”, a uczniowie 
placówki znaleźli się w składzie kadry Polski w lekkiej atletyce.  
W kolarstwie zdobyli mistrzostwo Polski w jeździe indywidualnej 
na czas i w jeździe drużynowej. Od pięciu lat są najlepsi w woje-
wództwie w tenisie stołowym. Nie sposób wszystkiego wymieniać.

Specjalny Ośrodek w Baryczy bierze udział w licznych progra-
mach i projektach, wpływających bezpośrednio na poprawę bazy 
lokalowej placówki, wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów 
Ośrodka oraz poszerzania działań prozdrowotnych. Placówka 
posiada projekt budowlany i pozwolenie na budowę internatu na 
50 miejsc noclegowych z zapleczem socjalnym, kuchnią, stołówką  
i kotłownią oraz projekt z pozwoleniem na budowę hali widowi-
skowo – sportowej. O pokaźne środki na ten cel zabiega w Mini-
sterstwie Edukacji Starosta Konecki.

Wiele działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa  
w placówce oraz uatrakcyjnieniem podległych obiektów, dyrektor 
podjął i zrealizował staraniem własnym, przy udziale organu pro-
wadzącego, sponsorów, przyjaciół Ośrodka oraz udziale w projek-

tach, programach rządowych, ministerialnych i kuratoryjnych. Kto 
widział ten Ośrodek 10 lat temu i zobaczy go teraz, z miejsca do-
strzeże pozytywne zmiany.

Trzeba też dodać, że dyrektor Słuszniak jest również pomysło-
dawcą i współzałożycielem Stowarzyszenia „Przyjazne Schody” 
działającego przy SOSW w Baryczy, zarejestrowanego w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości w celu pozyskiwania niezbędnych środ-
ków. Jako jego wiceprezes podjął szeroką współpracę z Bankiem 
Żywności i angielską fundacją „Donna’s Dream House”, pozyskując 
żywność i sprzęt rehabilitacyjny dla potrzebujących podopiecz-
nych. Dzięki tejże fundacji 17. wychowanków wraz z opiekunami 
wyjechało na 10-dniowy pobyt do Blackpool w Anglii. Również 
przy współudziale tegoż Stowarzyszenia w placówce, w okresie 
wakacji realizowane są półkolonie dla uczniów i innych chętnych 
dzieci. Podejmowane są także liczne kwesty na rzecz Ośrodka. 
Dwukrotnie uczniowie placówki uczestniczyli w wycieczce do Par-
lamentu Europejskiego (Bruksela).

Dyrektor konsekwentnie realizuje wizję SOSW ukierunko-
wanego na potrzeby dziecka z deficytami rozwojowymi, pla-
cówki bezpiecznej i przyjaznej, a jednocześnie bogatej w ofertę 
edukacyjną. Od roku szkolnego 2010/2011 działają w Ośrodku 
klasy przysposabiające do pracy (dla dzieci kończących gimnazjum),  
a w roku szkolnym 2011/2012 naukę rozpoczęły dzieci młodsze 
(kl. I-III, edukacja wczesnoszkolna). W roku 2013/2014 rozpoczę-
ła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o profilu 
„kucharz”. Wszyscy absolwenci roku szkolnego 2015/2016 zdali 
zawodowy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz zdobyli certyfi-
kat w zawodzie „kucharz”. Stale też wzrasta liczba wychowanków 
w placówce. W roku 2007 ilość dzieci w SOSW w Baryczy wynosi-
ła 85, a obecnie jest ich 117.

Dyrektorowi przyświeca zasada prowadzenia szerokiego dia-
logu między wszystkimi stronami społeczności lokalnej. I jak wi-
dać, przynosi to znakomite efekty. Za bezinteresowną działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych dyr. Jan Słuszniak i Stowarzy-
szenie „Przyjazne Schody” w 2013 r. zostało wyróżnione „Świę-
tokrzyskim Aniołem Dobroci” – prestiżową nagrodą Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego, a w roku 2012 J. Słuszniak zo-
stał laureatem konkursu Gazety Koneckiej „Człowiek Roku – Edu-
kacja”.

Trzeba też zaznaczyć, iż z inicjatywy dyr. Ośrodka placówka 
w Baryczy otrzymała sztandar i imię Zdzisławy i Stanisława Byt-
narów. Podniosła uroczystość odbyła w czerwcu ubiegłego roku. 
Od kilku lat placówka staje się „wigilijnym domem” dla środowiska 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Takie zaangażowanie dostrzegają władze. Jan Słuszniak trzy-
krotnie został wyróżniony Nagrodą Starosty, raz otrzymał Nagro-
dę Kuratora Oświaty, został też udekorowany Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej
Marian Wikiera

foto:  archiwum starostwa

foto:  archiwum starostwa
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KONKURS 
60-lecia Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK 
Końskie „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Jubileusz 60-lecia Komisji 
Opieki nad Zabytkami działa-
jącej od 1958 roku przy Od-
dziale Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego 
w Końskich na tle obchodów 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, stały się 
pretekstem do zorganizowania 
konkursu pod wymownym ha-
słem „Ocalić od zapomnienia”. 

 

Celem Konkursu było propagowanie zabytków i ich ochrony, 
ukazanie dziedzictwa kulturowego i mijających krajobrazów Ziemi 
Koneckiej, utrwalenie pamięci o miejscach i wydarzeniach związa-
nych z walką narodowowyzwoleńczą, inspirowanie do aktywności 
w zakresie opieki nad zabytkami, a także propagowanie różnych 
form artystycznych oraz promowanie twórców działających na 
rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Konkurs miał 
charakter otwarty. Adresowany był zarówno do amatorów jak  
i uznanych artystów, dla których tematyka ochrony zabytków  sta-
ła się źródłem inspiracji twórczej. Poszczególne prace oceniane 
były odrębnie dla każdej z trzech kategorii pod względem: warto-
ści dokumentalnych, walorów i opanowania technik artystycznych 
oraz oryginalności przekazu. Z racji udziału w konkursie, zarówno 
osób dorosłych, jak też  dzieci i młodzieży, jednym z kryteriów oce-
ny był również wiek uczestników. 

Z zaproszenia do udziału w konkursie skorzystało 26 osób. 
Wpłynęło ogółem 190 prac, w tym 45 fotografii, 44 wiersze  
i wspomnienia oraz 101 prac plastycznych. Konkurs spełnił swo-
ją edukacyjną i dokumentalną rolę. Przyczynił się też do promocji 
biorących w nim udział twórców.  Prace oceniali koneccy animato-
rzy kultury: Zofia Turno, Jolanta Milczarek, Mariola Nowak, Ma-
rian Klusek, Dariusz Kowalczyk, Paweł Stasiński i Wiesław Turno.

Podsumowanie tego wydarzenia miało miejsce 24 listopada 
2018 roku w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania 
Przedsiębiorczości w Końskich podczas obrad Ogólnopolskie-
go Sejmiku Opieki nad Zabytkami. Nagrody laureatom wręczali 
m.in. prof. Franciszek Midura - Honorowy Przewodniczący Komi-
sji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK w Warszawie 
oraz Andrzej Danowski - obecny przewodniczący tej komisji i za-
razem dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi.

Przekazane na rzecz organizatorów prace wzbogacą ekspozy-
cję Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich oraz wykorzystane 
zostaną podczas wystaw historycznych organizowanych przez Ko-
misję Opieki nad Zabytkami.

Wojciech Pasek

Muzeum Regionalne PTTK w Końskich 
Laureaci konkursu

PLASTYKA – DZIECI  (11-12 lat)

1 miejsce  Małgorzata Peliwo
2 miejsce  Katarzyna Byczkowska
2 miejsce  Filip Ślęzak
3 miejsce Martyna Kacprzak
4 miejsce Martyna Białecka
4 miejsce Martyna Jabłońska
4 miejsce Kacper Podpora
4 miejsce Julia Szafrańska   (9  lat)
Wyróżnienie Kornelia Stępień  (7 lat)
Wyróżnienie Marianna Stępień  (10 lat)

PLASTYKA - DOROŚLI

1 miejsca Tadeusz Śliwak
2 miejsce Paweł Kałwiński
3 miejsce Katarzyna Sorn
Wyróżnienie Ela Krawczyk 

FOTOGRAFIA - DOROŚLI

1 miejsce  Paweł Człeczyński
1 miejsce Marcin Staromłyński
2 miejce Mirosław Gryglicki
Wyróżnienie Tamara Cisak-Człeczyńska
Wyróżnienie Ada Dębowska
Wyróżnienie Katarzyna Stępień

LITERATURA - DOROŚLI

1 miejsce  Paweł Kłwiński
2 miejsce Czesław Nowak
3 miejsce Krzysztof Wiatr
3 miejsce Krystian Szczerek  (15 lat)  
3 miejsce Marcelina Szczerek  (11 lat)
Wyróżnienie Irena Rybak
Wyróżnienie Grażyna Szafińska

foto:  archiwum starostwa

foto:  archiwum starostwa

foto:  archiwum starostwa
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JANINA MALICKA
Jestem od dwóch lat członkiem Zrzeszenia Literatów Polskich im. 

Jana Pawła II w Chicago. Z okazji 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPOD-
LEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ, ZLP w Chicago ogłosiło Konkurs Literacki 
pod nazwą „Tam gdzie Duch Narodu żyje”. Wierszem - „Wolność” zdo-
byłam I nagrodę i wyróżnienie wierszem -”Ojcze”. W almanachu literac-
kim twórców należących do ZLP w Chicago, wydanym przez Królewską 
Akademię Literacką w Krakowie,                      zamieszczono wiersz „Wolność” -  
z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę- organi-
zowanym przez ZLP im. Jana Pawła II w Chicago- pod nazwą „Tam, 
gdzie kamienie mówią po polsku”. Stowarzyszenie Literatów „Ponad”  
w Radomsku w almanachu literackim z okazji setnej rocznicy umieściło 
także mój wiersz pt. „Spacer” - pamięci generała - Służb Strzeleckich 
Władysława Janusza Obary - Redaktora ŚMK- L Ars pro Memoria ze 
Starachowic. 

Biało – czerwona

w niepodległość złożona
honorem i męstwem synów
co za Ojczyznę krwi nie szczędzili
namaszczona
Flaga biało – czerwona
wolnością i zgodą chcesz być karmiona
chcesz spokojnie budzić się
bez strachu śnić
kochać
śmiać się
"Chwalić  z nami Panią Świata...
rozsławiać Ojczyzny piękno
trwać wśród wolnych braci
przekonana o swojej niezwykłości
rwiesz się dziś do świętowania
bo masz już sto lat
w modlitewnej ciszy patriotyczne chwile
wszystko dla Ciebie Polsko
dwa kolory – biały i czerwony hartowane  w dumę
najdroższe ołtarze
uwielbienia
z miłością w dłoni to moje wyznanie
biało – czerwona
nie daj nam zginąć między obcymi
pragnę byś mogła ten mój wiersz wziąć
na piękną drogę
świętowania
w jedenastego listopada 2018 roku

Ojcze!

Który dałeś nam świadectwo boskości
Rany przeszłości mądrością uzdrowiłeś
Klucze wręczyłeś do chrześcijańskiej wartości
W przyszłość wybiegałeś przewidywalności

Byłeś dla nas nie tylko papieżem - Polakiem
Wiary wartości nie skąpiłeś w potrzebie
Historia Polski była twego życia smakiem
Twoich rąk światło zostawiłeś nam w chlebie

Dziś już nie lękam się! na głębię wypłynęłam
Alejami  życia idę w nieba stronę
Przy drogowskazie słów Ojca stanęłam
Silna wiarą oglądam marzenie spełnione

Pamięci generała Władysława Janusza Obary
Spacer

spacerowałam wtedy boso
wzdłuż
morza wiedzy
brzeg morza nie chciał mieć
końca
zimne stopy rozgrzewała
gorączka fal

mądrości  obu półkul
polskiego żołnierza
o pięknym sercu i ciepłych oczach
który w czerwonej pelerynie
co  na polu chwały
wysoki awans
tytułu szlacheckiego
otrzymał
był blisko mnie
był moim przewodnikiem
w przestrzeni
i co rusz  kłaniał się
ojczyźnie
wiatr jesienny dziękował
generałowi
pieśnią żołnierską
tylko tyle mógł ofiarować
w jesienny dżdżysty
Dzień Niepodległości
to był niezwykły
piękny
patriotyczny spacer
będę pielęgnować
i chronić w pamięci
te arcyważne fotografie

Wolność

opatrzone znaczkiem w kształcie
rdzawego liścia
krwią córek i synów pokryte
jesienne listy
wiatr listopadowy rozsyła je od rana
pod każdą polską strzechę
namaszczone pamięcią
odzyskanej niepodległości
darów sto lat temu rozdanych
przez Marszałka Piłsudskiego
Wolność! Niepodległość!
dla Polski odrodzenie
szał radości i upojenie
teraz będzie już tylko dobrze, będziemy niepodlegli...
dziś wyruszyły kawalkady spod naszych serc
pod Pomnik Pamięci
nastrój głębokiego wzruszenia w moim ukochanym mieście
płoną znicze historii
ale tyle pozostało pytań
drżą przeszłością kwiaty
krwawią przeszłością kamienie

Bociany

Wróciły z Afryki do nas w pokoju
Z godnością zacną w wiosennym nastroju
Tak ukochały polskie pola - swoją stronę!
Długi czerwony dziób, długie nogi czerwone
Na krawędzi skrzydeł czarne a pióra białe
Ogłosiły wiosnę - to zajęcie ich stałe
Odnalazły gniazda bociany z powagą
Rodzina się powiększy, wielką to jest wagą
Na słupach domy czekały i na dachu
Zaklekotały! Kwatera jest! Już po strachu!
W tle wioska i życie zgodnie z przyrodą
Brakuje im mapy z bliską domu wodą
Karnet na obiady, desery zamawiają
Na łące zieleniutkiej już żabki szukają
Urokliwe skrzydła z radości prostują
Nowe życie w Bocianowie nam zwiastują
Stoi tak na cieniutkiej nodze i się trzyma
Wdzięku tyle, za nim każdy wodzi oczyma
Uwagę przykuwa obraz ‚’ Bociany’’. Skromny!
Z polską wsią - związek Chełmońskiego ogromny

Janina Malicka
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SPOTKANIE 
ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE 
POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

15 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie Świąteczno – 
Noworoczne Powiatu Opoczyńskiego. W spotkaniu tym udział 
wzięli: ordynariusz radomski biskup Henryk Tomasik z dziekanem 
opoczyńskim ks. Janem Serszyńskim, dziekanem żarnowskim 
ks. Adamem Myszkowskim oraz proboszczowie parafii powiatu 
opoczyńskiego. Wśród gości znaleźli się także: doradca wojewo-
dy łódzkiego Stanisław Muszyński, dyrektor biura Posła Roberta 
Telusa – Rafał Skoczylas, burmistrzowie, wójtowie oraz samorzą-
dowcy z powiatu opoczyńskiego, reprezentanci gmin i powiatów 
sąsiednich, przedstawiciele lokalnego biznesu, kierownicy jedno-
stek, służb i organizacji powiatowych oraz radni powiatu opoczyń-
skiego.

Tegoroczne spotkanie świąteczno – noworoczne poprowadzi-
ła znakomita aktorka filmowa i teatralna Laura Łącz. 

Zaproszonych gości powitał starosta opoczyński Marcin Bara-
nowski. W świąteczno- noworoczny nastrój wszystkich zgroma-
dzonych wprowadziły piękne kolędy w wykonaniu Hanki Wójciak, 
znanej i cenionej krakowskiej artystki. Starosta opoczyński Marcin 
Baranowski podsumowując miniony rok 2018, przedstawił doko-
nania jakie powiat realizował i omówił przedsięwzięcia jakie będą 
podejmowane w latach następnych. Następnie przewodniczący 
Rady Powiatu Opoczyńskiego Józef Róg skierował szczególne sło-
wa do wójtów i burmistrzów, dziękując za dobra współpracę. Po-
dziękował dyrektorom i pracownikom starostwa oraz jednostek 
powiatowych. Na koniec złożył podziękowanie szefom opoczyń-
skich firm, które wspierają powiat w realizacji różnych przedsię-
wzięć. Tegoroczne uroczystości swoim śpiewem uświetniła mło-
dzież ze Studia 107 działającego przy I LO w Opocznie.    

Życzenia noworoczne w imieniu Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu złożyła Maria Barbara Chomicz, wicestarosta opoczyński.

 
Podczas spotkania do zebranych zwrócił się biskup Henryk To-

masik, który po odczytaniu fragmentu ewangelii złożył wszystkim 
zebranym noworoczne życzenia   oraz udzielił błogosławieństwa. 
Na zakończenie wystąpiła ponownie Hanka Wójciak ze swoją ka-
pelą. 

Anna Wawrzeńczak
Foto Aneta Białas
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NIEODPŁATNA 
POMOC PRAWNA 
W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać 
każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która 
złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, 
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy praw-
nej. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według 
kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych 
powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nie-
odpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest okazanie 
dokumentu potwierdzającego uprawnie do skorzystania z ww. po-
mocy:
- osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy 
prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się oso-
bie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
- kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej odbywa się poza kolejnością.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej polega na:
-poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach;
-wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego 
jej problemu prawnego;
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej pro-
jektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłą-
czeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym 
lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej 
mogą uzyskać informacje w zakresie:

-prawa pracy;
-przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
-prawa cywilnego;
-spraw karnych;
-spraw administracyjnych;
-ubezpieczenia społecznego;
-spraw rodzinnych;
-prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa 
celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,  
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 
W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

Umawianie terminu wizyt do I i II punktu pod numerem telefonu:
(44) 741 49 08 
- w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30.-15.30
- we wtorki w godz. 7.30-16.30
- w piątki w godz. 7.30-14.30

I PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE, 
ul. KWIATOWA 1a,
Godziny otwarcia:
Poniedziałek w godz. 08.00 – 12.00 (radca prawny)
Wtorek w godz. 12.30 – 16.30 (radca prawny)
Środa w godz. 08.00 – 12.00 (co drugi tydzień adwokat i radca 
prawny)
Czwartek w godz. 08.00 – 12.00 (adwokat)
Piątek w godz. 08.00 – 12.00 (adwokat)

II PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRZEWICY, 
ul. STASZICA 5,  
Godziny otwarcia:
Poniedziałek w godz. 08.00 – 12.00 (radca prawny)
Wtorek w godz. 08.00 – 12.00 (radca prawny)
Czwartek w godz. 12.30 – 16.30 (adwokat)
Piątek w godz. 12.30 - 16.30 (adwokat)

GMINA POŚWIĘTNE, ul. AKACJOWA 4, 
Godziny otwarcia:
Środa w godz. 10.45 – 14.45 (co drugi tydzień adwokat i radca 
prawny)

III PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 
ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ
UMAWIANIE TERMINU WIZYT DO III-PUNKTU 
POD NUMEREM TELEFONU:
531 200 351

III PUNKT 
- PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
(nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów/
radców prawnych)
Fundację HONESTE VIVERE z Warszawy, ul. Amałowicza-Tatara 7, 
04 – 474 Warszawa 

GMINA ŻARNÓW, URZĄD GMINY W ŻARNOWIE, 
ul. OPOCZYŃSKA 5, 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek w godz. 09.00 – 13.00

GMINA SŁAWNO, GMINNY OŚRODEK KULTURY, 
ul. ZIELONA 2
Wtorek w godz. 09.00 – 13.00

GMINA MNISZKÓW, URZĄD GMINY W MNISZKOWIE, 
ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10, 
(zmiana lokalizacji od 1 czerwca 2017r.)
Godziny otwarcia:
Środa w godz. 09.00 – 13.00

GMINA PARADYŻ, URZĄD GMINY W PARADYŻU, 
ul. KONECKA 4, 
Godziny otwarcia:
Czwartek w godz. 09.00 – 13.00

GMINA BIAŁACZÓW, URZĄD GMINY W BIAŁACZOWIE, 
ul. PIOTRKOWSKA 12, 
Godziny otwarcia:
Piątek w godz. 09.00 – 13.00

Wiesław Turek
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PUNKT 
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY 
DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU 
CZYSTE POWIETRZE

18 lutego 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Punktu Infor-
macyjno-Konsultacyjnego rządowego priorytetowego Programu 
Czyste Powietrze. Punkt powstał w związku ze współpracą Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi z Powiatem Opoczyńskim, przy wsparciu Posła Roberta 
Telusa.

Otwarcie Punktu i podpisanie stosownej umowy poprzedzi-
ło spotkanie samorządowców całego powiatu opoczyńskiego  
z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi, Panem Wojciechem Miedzianowskim.  
W spotkaniu, które poprowadził starosta Marcin Baranowski 
wzięli udział: wicestarosta Maria Barbara Chomicz, burmistrzo-
wie, wójtowie, przewodniczący rad oraz radni powiatowi i pracow-
nicy merytoryczni starostwa i gmin.

Spotkanie to było doskonałą okazja do zadawania pytań pre-
zesowi WFOŚ i GW. Poza wiodącym tematem związanym z przed-
stawieniem programu Czyste Powietrze uczestnicy spotkania za-
dawali pytania związane z bieżącą współpracą gmin przy realizacji 
zadań finansowanych przy udziale środków Funduszu.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla beneficjentów Pro-
gramu Czyste Powietrze znajduje się w Starostwie Powiatowym  
w Opocznie, pokój nr 100, (I piętro).

Konsultacji udziela doradca energetyczny – pracownik WFOŚ 
i GW w Łodzi w każdy poniedziałek będący dniem roboczym  
w godz. 9.00 - 14.00. Docelowo, po przeszkoleniu doradcy miej-
scowego punkt będzie przyjmował interesantów dwa razy w tygo-
dniu, w poniedziałek i we czwartek w godzinach 7.30 – 15.30 (już 
od kwietnia b.r.)

Podczas konsultacji będzie można dowiedzieć się m.in. jakie 
zadania mogą być dofinansowane, jakie progi dofinansowania 
obowiązują i gdzie należy złożyć wnioski. Informacje będą udzie-
lane osobom, które dopiero zamierzają złożyć wniosek oraz oso-
bom, które taki wniosek wypełniają.

Program Czyste Powietrze ma na celu zmniejszenie lub unik-
nięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na 
wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomo-
dernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać 
energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale 
dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom fi-
nansowym.

Warunki podstawowe dla ubiegających się o dotację to:
- dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na 

paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania progra-
mu.

- dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego 
źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właści-
cielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na 
rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożycz-
ki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wszystkie szczegółowe informacje wraz z wnioskami do wy-
pełnienia znajdują się na stronie internetowej Funduszu  www.
wfosigw.lodz.pl.

Wiesław Turek
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KOLEJNA KARETKA 
DLA SZPITALA W OPOCZNIE

System ratownictwa medycznego od 1 kwietnia 2019 roku za-
bezpieczany będzie przez dysponentów publicznych. Dlatego też 
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego, dyrekcja szpitala i poseł Robert 
Telus podejmują działania, które zapewnią odpowiednią ilość ka-
retek pogotowia dla obsługi mieszkańców naszego powiatu. Przy 
wsparciu środkami finansowymi z budżetu państwa zakupione zo-
stały w ubiegłym roku dwie karetek. 14 lutego tego roku kolejna 
karetka przekazana została naszym ratownikom medycznym. To 
nowoczesny ambulans wyposażony w niezbędny sprzęt do rato-
wania życia i zdrowia – zapewniała Edyta Wcisło, dyrektor opo-
czyńskiego szpitala. 

Symbolicznego przekazania karetek dokonali Wicewojewoda 
Łódzki Karol Młynarczyk i wicemarszałek Województwa Łódz-
kiego Zbigniew Ziemba. Karetka ta na stałe znajdować się będzie  
w Żarnowie, co w znacznym stopniu przyspieszy interwencje  
w tamtym rejonie. 

Starosta Marcin Baranowski i wicestarosta Maria Barbara 
Chomicz przekazali wicewojewodzie i wicemarszałkowi płytki ce-
ramiczne – obraz Matki Bożej Świętorodzinnej i Marszałka Piłsud-
skiego.

Te trzy karetki, lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego i nowoczesny Oddział Ratunkowy w pełni za-
bezpieczają potrzeby opoczyńskiego szpitala w tym zakresie.
Wiesław Turek

OTWARCIE 
DZIENNEGO DOMU SE
NIOR+ W DRZEWICY
23 stycznia 2019 r. w Drzewicy uroczyście otwarto Dzienny 

Dom Senior +. W tym ważnym wydarzeniu wzięło udział wielu 
znakomitych gości. 

Powiat Opoczyński reprezentowała wicestarosta Maria Bar-
bara Chomicz, która w imieniu starosty Marcina Baranowskiego 
oraz Rady Powiatu złożyła na ręce dyrektor Dziennego Domu 
Senior+   Pauliny Wołynkiewicz serdeczne życzenia i gratulacje  
z okazji otwarcia. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że to już 
czwarta tego typu placówka na terenie powiatu. W roku 2015 po-
wstał Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor w Miedznej Drewnia-
nej gm. Białaczów,   rok później  powstał kolejny Dom Dziennego 
Pobytu Senior Wigor w Niemojowicach gm. Żarnów,  a w styczniu 
2018 roku powstał w Przyłęku gm. Paradyż Dzienny Dom Senior+. 
Pani wicestarosta mówiła o dobrej współpracy z Burmistrzem  
i Radą Gminy i Miasta Drzewica. Przypomniała również o wspól-
nym, partnerskim projekcie z gminą Drzewica „Centrum Usług 
Społecznych dla powiatu opoczyńskiego”.  Wyraziła także ogrom-
ne uznanie dla inicjatyw na rzecz seniorów jakie podejmowane są 
na terenie powiatu opoczyńskiego i gminy Drzewica.

Serdeczne życzenia dla uczestników i dyrekcji   Dziennego 
Domu Senior+ złożyła Grażyna Wójcik radna Rady Powiatu Opo-
czyńskiego, mieszkanka Drzewicy, przewodnicząca Komisji Rodzi-
ny, Edukacji i Kultury. Gratulacje z okazji otwarcia placówki zło-
żyła również Agnieszka Brola dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Drzewicy, która podczas wystąpienia zadeklarowała pomoc  
i ścisłą współpracę z drzewickim środowiskiem seniorów.  

W swoich wystąpieniach władze Powiatu Opoczyńskiego 
podkreślają jak ważna jest polityka społeczna i senioralna oraz 
działania na rzecz osób niesamodzielnych, samotnych, a nadal 
aktywnych życiowo. Powstałe w naszym powiecie domy seniora 
otwierają przed starszymi ludźmi przestrzeń do aktywności, po-
zwalają im wyjść z domu i realizować swoje zainteresowania. Dzię-
ki nim seniorzy nie czują się osamotnieni, ich aktywność wpływa 
na sprawność fizyczną i jak najdłuższe utrzymanie samodzielności.

Wiesław Turek
Foto: DDS+
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OGRÓDEK DYDAKTYCZNY
Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-

czego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie będą mieli własny 
ogródek dydaktyczny. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wy-
niesie 40.020,00 zł. Powiat Opoczyński pozyskał na ten cel środki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w kwocie  36.670,00 zł.  Wkład własny Powiatu 
wyniósł 4.350,00 zł. Pod koniec grudnia 2018 roku starosta opo-
czyński Marcin Baranowski, wicestarosta Maria Barbara Chomicz 
oraz Skarbnik Powiatu Anna Słoniewska podpisali umowę z Za-
rządem WFOŚiGW w Łodzi na realizację tego zadania. Ogródek 
powstanie na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji 
ekologicznej z uczniami i wychowankami szkoły.  Za pozyskaną 
kwotę zostaną zakupione ławki, stoły, tablice dydaktyczne, gry 
plenerowe, kaskada wodna, pergole, stelaże na tablice dydaktycz-
ne, budki i karmniki dla ptaków.  W utworzonym ogrodzie wyko-
nane zostaną nasadzenia ( drzewa, byliny, trawy, warzywa, zioła).

Uczniowie i wychowankowie „ Centrum Edukacji i Rozwoju” 
dzięki projektowi będą mogli nauczyć się wielu rzeczy o otacza-
jącej przyrodzie i zachodzących w niej procesach i roli człowieka 
w jej ochronie. Ogródek będzie spełniał różnego rodzaju funkcje 
edukacyjne – część roślin i warzyw będzie można wykorzystać  
w szkolnej stołówce.

Wychowankami „ Centrum Edukacji i Rozwoju” są dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla których udział w zada-
niu będzie  nowym i ważnym doświadczeniem. 

towi wspierać zarówno dobrze działające grupy III sektora jak i te 
wymagające pomocy. Największe wyzwania widzimy w obszarze 
środowiska ludzi starszych, niesamodzielnych poprzez aktywiza-
cję i usługi prozdrowotne, a także dostęp do rehabilitacji i usług 
specjalistycznych.

Na spotkanie przybyła również przedstawicielka Fundacji In-
stytut Praw Obywatelskich INSPRO, która zaoferowała pomoc 
organizacjom pozarządowym w zakresie aktywności społecznej.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła 
również inicjatywę zorganizowania Powiatowego Forum Organi-
zacji Pozarządowych. Będzie to okazja do nawiązania kontaktów, 
wymiany doświadczeń, obejrzenia dobrych praktyk i podjęcia 
współpracy, które wzmocnią działanie organizacji.

Spotkanie zakończyło się rozmowami o problemach z jakimi 
borykają się organizacje pozarządowe, wymianą doświadczeń, jak 
również pokazało wolę działania i współpracy samorządów i orga-
nizacji pozarządowych.

Tekst i Foto Wiesław Turek

Część wychowanków ośrodka od poniedziałku do piątku 
mieszka w budynku przy którym utworzony będzie punkt dydak-
tyczny dzięki temu będą mogli spędzać tam czas wolny, a także 
uczyć się prac porządkowych i pielęgnacyjnych.

Termin zakończenia zadania ustalono na 30 września 2019 r.
Tekst CEiR

POWIATOWA RADA 
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO

Konferencja dla przedstawicieli samorządów i organizacji po-
zarządowych w Starostwie w zakresie działalności organizacji po-
żytku publicznego.

12 lutego 2019 r. z inicjatywy Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego działającej przy Staroście zorganizowano 
konferencję dotyczące realizacji zadań w ramach projektu „Cen-
trum Usług Społecznych” dla powiatu opoczyńskiego, na którą za-
proszono na spotkanie:
- przedstawicieli organizacji pozarządowych działających aktyw-
nie na terenie powiatu opoczyńskiego,
- przedstawicieli samorządów gmin powiatu opoczyńskiego,
- Partnerów projektu „Centrum Usług Społecznych” dla powiatu 
opoczyńskiego,
- członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepeł-
nosprawnych,
- radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego,
- kierowników ośrodków pomocy społecznej,
- powiatowe jednostki organizacyjne: Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna.

W części konferencyjnej wystąpili przedstawiciele Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Łodzi, którzy przedstawili uczestnikom za-
łożenia nowego konkursu Centrum Usług Środowiskowych, który 
zostanie ogłoszony w marcu 2019 r. Prelegenci przedstawili nowe 
obszary projektu Centrum Usług Środowiskowych w ramach IX 
Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Pula środków przezna-
czona na dofinansowanie to 17 mln zł. Wkład własny partnera to 
10%. Informacje przekazane przez przedstawicieli WUP w Łodzi 
zostały przyjęte entuzjastycznie. O te środki mogą w partnerstwie 
aplikować samorządy i organizacje pozarządowe.

Wicestarosta Maria Barbara Chomicz, omówiła dotychczas 
realizowany przez pięć podmiotów projekt i podkreśliła, że apli-
kując o te środki, pojawia się możliwość kontynuowania projektu 
Centrum Usług Społecznych, który w obecnej edycji trwa do końca 
września br. W imieniu Starosty Marcina Baranowskiego zapewni-
ła, że jako samorząd powiatowy widzimy potrzebę i jesteśmy go-
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PUNKT POMOCY 
POKRZYWDZONYCH 
PRZESTĘPSTWEM

Osoby z Powiatu Opoczyńskiego pokrzywdzo-
ne przestępstwem, członkowie ich rodzin, a także 
świadkowie i osoby im najbliższe mogą skorzystać 
z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, 
materialnej, rzeczowej i wolontariackiej w Punkcie 
Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Punkt w 
Opocznie znajduje się w biurze poselskim Posła na 
Sejm RP Roberta Telusa, ul. Biernackiego 3 (II pię-
tro).

Punkt ten czynny będzie we wtorki i środy od godziny 13.00 
do godziny 20.00. Telefon kontaktowy 795 667 566. Infolinia cało-
dobowa – 791 667 366.

Projekt ten finansowany jest przez Fundusz Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Ministerstwa Sprawie-
dliwości – Departament Funduszu Sprawiedliwości. Realizatorem 
projektu w województwie łódzkim jest Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów i Psychologów „Macierz” z Częstochowy a zadanie to 
realizowane jest w ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym w Piotrko-
wie Trybunalskim.

W ośrodku w Opocznie pomoc będzie świadczona przez wy-
kwalifikowaną i doświadczoną kadrę psychologów, psychotera-
peutów, pedagogów, psychiatrów i prawników.
Ważnym obszarem pomocy jest wsparcie finansowe udzielane na:
- pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych
- pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach 
publicznych

- dofinansowanie do kursów i szkoleń podnoszących 
kwalifikacje
- finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań 
czynszowych
- pokrywanie kosztów żywności i bonów żywnościo-
wych
- pokrywanie kosztów zakupu odzieży i środków che-
micznych
- finansowanie kosztów zorganizowanego wypoczyn-
ku małoletniego
Udzielana będzie również pomoc niestandardowa 
np.: pomoc tłumacza migowego.
Do zadań osoby pierwszego kontaktu w Punkcie Po-
mocy należało będzie:
- przyjmowanie zgłoszeń

- wstępna analiza wniosku i uprawnienia do otrzymania pomocy
- czuwanie nad prawidłowym wypełnieniem wniosku
- kierowanie do specjalistów
- udzielanie podstawowych informacji dotyczących praw osób po-
krzywdzonych przestępstwem, w tym o procedurach pomocy, in-
stytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania
- koordynacja udzielania pomocy rzeczowej
Pomoc znajdzie każda osoba doświadczająca:
- przemocy domowej,
- przemocy fizycznej,
- przemocy psychicznej,
- przestępstwa seksualnego,
- kradzieży,
- oszustwa,
- pozbawienia alimentów,
- innych przestępstw.

Starostwo Powiatowe w Opocznie

UKRAIŃSCY DZIENNIKARZE 
Z WIZYTĄ W OPOCZNIE

11 stycznia w Opocznie gościli dziennikarze z Ukrainy. Alek-
sandra Pilipenko oraz Valerii Garmash z portalu internetowego 
miasta Słowiańsk www.6262.com.ua zbierali materiał do filmu 
dokumentalnego poświęconego historii przemysłu ceramicznego 
i zakładów ceramicznych „Dziewulski i Lange”, które na przeło-
mie XIX i XX w. połączyły nasze miasta. Film realizowany między 
innymi w Opocznie będzie kolejnym odcinkiem w ramach nowa-
torskiego projektu „Legendy Słowiańska”. Jest to seria filmów,  
w których młodzi mieszkańcy tego miasta wracają do swoich korzeni  
i przedstawiają najciekawsze, historyczne zakątki Słowiańska  
i jego dziedzictwo. Warto dodać, że po zakończeniu prac, film ma 
ukazać się również w polskiej telewizji na kanale TVP Historia.

Dziennikarze odwiedzili Muzeum Regionalne w Opocznie, 
gdzie mieli okazję zobaczyć wiele bezcennych pamiątek związa-
nych z działalnością fabryk Jana Dziewulskiego oraz braci Józefa 
i Władysława Lange. Materiał realizowany był także w wielu in-
nych miejscach Opoczna związanych z przemysłem ceramicznym 
oraz tam, gdzie cały czas można jeszcze zobaczyć oryginalne płytki 

ceramiczne produkowane w Opocznie sto lat temu. Był to między 
innymi dawny zakład numer 1 przy ul. Staromiejskiej, późniejszy 
zakład numer 2 przy ul. Piotrkowskiej, kościół św. Bartłomieja czy 
kamienice przy ul. Sobieskiego i Staromiejskiej. Duże wrażenie na 
gościach wywarły współczesne zakłady produkujące płytki cera-
miczne w Opocznie.

Nie mogło oczywiście zabraknąć wizyty w zabytkowym pa-
łacyku „Dziewulskiego i Lange” przy ul. Staromiejskiej 6, w któ-
rym mieści się obecnie Urząd Miasta. Ukraińcy spotkali się tam  
z burmistrzem Opoczna Dariuszem Kosno oraz jego zastępcą An-
drzejem Kacprzakiem. W spotkaniu uczestniczył także Tomasz 
Jura - pełnomocnik mera (burmistrza) Słowiańska. Tomasz Jura 
przekazał nowym władzom Opoczna zaproszenie do Słowiańska, 
przedstawił także propozycję realizacji wspólnych przedsięwzięć 
kulturalnych i sportowych. Podczas rozmów zgodnie ustalono,  
że taka wielopłaszczyznowa współpraca znacznie zwiększy rangę  
i przyczyni się do międzynarodowej promocji wydarzeń organizo-
wanych w tych miastach.

Warto przypomnieć, że miasta Opoczno i Słowiańsk od sierp-
nia ubiegłego roku związane są porozumieniem o współpracy  
i partnerstwie na wielu płaszczyznach. Porozumienie zostało pod-
pisane podczas I Festiwalu Płytki Ceramicznej w Opocznie.

Tekst i foto Wiktor Pietrzyk
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NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 
W OPOCZNIE

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie 
święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone 
upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościo-
wego podziemia.

Tegoroczne opoczyńskie obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych rozpoczęła Msza Święta odprawiona 1 mar-
ca 2019 roku w kościele św. Bartłomieja w Opocznie. Po mszy de-
legacje złożyły zapalone znicze przy tablicy upamiętniającej Żoł-
nierzy Wyklętych. Hołd Niezłomnym oddały władze Powiatu ze 
starostą Marcinem Baranowskim i przewodniczącym Rady Powia-
tu Józefem Rogiem, wiceburmistrz Opoczna Tomasz Łuczkowski 
z delegacją gminy Opoczno, dyrektor biura posła Roberta Telusa 
oraz pozostali uczestnicy uroczystości.

Następnie obchody kontynuowane były w I Liceum Ogólno-
kształcącym w Opocznie gdzie odsłonięta została tablica poświę-
cona młodzieżowym organizacjom antykomunistycznym, działają-
cym w szkole w latach 40. dwudziestego wieku. Tablica ta pojawiła 
się w szkole dzięki inicjatywie nauczyciela tej placówki Krzysztofa 
Czajkowskiego oraz dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocz-
nie Adama Grabowskiego. Historię młodzieżowych organizacji an-
tykomunistycznych Reduty oraz Błyskawicy przypomniał Paweł 
Wąs z łódzkiego IPN-u. Uroczystości w szkole zakończyła część 
artystyczna w wykonaniu uczniów liceum.

Pierwsze próby działań antykomunistycznych wśród młodzie-
ży podjął już na początku 1948 roku uczeń klasy trzeciej ówcze-
snego opoczyńskiego gimnazjum Czesław Kucharski. Wiosną 
1948 r. rozpoczęły się zaś zmiany organizacyjne w szeregach ZHP, 
co przejawiało się m.in. likwidacją starszych zastępów harcer-
skich. Plany rozwiązania drużyny harcerskiej funkcjonującej przy 
opoczyńskim gimnazjum spowodowały duże wzburzenie wśród 
uczniów, członków ZHP. W tym samym czasie doszło do zmian w 
strukturze szkoły. W lutym 1949 r. kilku uczniów klasy dziesiątej 
postanowiło utworzyć konspiracyjny zastęp. Na pierwszym zebra-
niu określono cele organizacji, która miała być kontynuacją roz-
wiązanej drużyny. Podjęto decyzję o nadaniu jej nazwy „Reduta”.

Niezależnie od działalności „Reduty” niemal w tym samym cza-
sie w opoczyńskim gimnazjum funkcjonowała inna tajna organiza-
cja, której powstanie spowodowane było rozwiązaniem drużyny 
harcerskiej. Na pomysł jej utworzenia wpadł jesienią 1948 r. uczeń 
klasy dziewiątej Wacław Krych. Po przeprowadzeniu werbunków 
wśród szkolnych kolegów w listopadzie utworzono organizację, 
którą nazwano „Błyskawica”. W grudniu z inicjatywy Krycha zmie-
niono nazwę organizacji na „Biały Orzeł”.

Los tych organizacji był tragiczny. Rozpracowywane przez 
miejscowe struktury komunistycznej bezpieki, także przy udziale 
donosicieli, dość szybko skończyły swoją działalność. Ich młodo-
ciani członkowie byli poddawani brutalnym przesłuchaniom, po 
których trafiali przed sąd. Finałem było często wieloletnie więzie-
nie i nieustanne problemy ze strony komunistycznej władzy, które 
trwały niekiedy do końca życia.

Tekst i foto Wiesław Turek

IKONY KSIĘDZA 
STANISŁAWA DRĄGA 
W OPOCZYŃSKIM MUZEUM

„Kolorami pisane imię Boga – ikony księdza kanonika Stani-
sława Drąga” to tytuł nowej wystawy czasowej, która 1 lutego 
została otwarta w Muzeum Regionalnym w Opocznie. W werni-
sażu wziął udział zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkow-
ski oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie Zdzisław 
Miękus, dopisali także zwiedzający. Gościem specjalnym spotka-
nia był autor prezentowanych prac ksiądz kanonik Stanisław Drąg. 
Korzystając z okazji artysta w niezwykle ciekawy sposób opowia-
dał o tym jak przeszło pół wieku temu rozpoczęła się jego przygo-
da z pisaniem ikon a także jak wygląda sam proces pisania ikony. 
Gratką dla zebranych była możliwość wysłuchania próbki śpiewu 
cerkiewnego w wykonaniu pani Marioli Indyki z Radomia.

Warto wspomnieć nieco więcej o księdzu Stanisławie, który 
oprócz ikonopisarstwa zajmuje się także malarstwem. Ikonami 
natomiast zafascynował się już jako młody, 26 letni kapłan. Po wi-
zycie w cerkwi, zafascynowany kulturą prawosławia, postanowił 
sam napisać ikonę. Dziś po przeszło 50 latach pracy twórczej jego 
dorobek zamyka się liczbą przeszło 1500 ikon. 
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Jak autor sam podaje, pisanie ikon pomaga mu w osobistej roz-
mowie z Bogiem.

Ksiądz kanonik Stanisław Drąg urodził się w 1941 r. w Kałko-
wie. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Sandomierzu, gdzie miał również swoją pierwszą wystawę 
malarstwa. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kształcił się 
również w zakresie historii sztuki oraz konserwacji zabytków. Za 
działalność kulturalną i szerzenie postaw patriotycznych ks. Drąg 
został wielokrotnie uhonorowany, m.in. medalem „Pro Memoria”.

Wystawę w opoczyńskim Muzeum można zwiedzać do końca 
marca 2019 roku.

Tekst i foto Wiktor Pietrzyk

MAMY JUŻ „SŁOWNIK 
GWARY OPOCZYŃSKIEJ”!

Długo oczekiwana promocja „Słownika gwary opoczyńskiej” 
miała miejsce w środę 28 listopada 2018 r. w Muzeum Regional-
nym w Opocznie. „Słownik gwary opoczyńskiej” wydany został 
przez opoczyńskie Muzeum oraz Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Opocznie w ramach wspólnego projektu dofinansowanego 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Opracowanie tego pionierskiego wydawnictwa zostało po-
przedzone wielotygodniowymi badaniami terenowymi prze-
prowadzonymi przez znanego językoznawcę dr. hab. prof. UJK 
Stanisława Cygana. W badaniach naukowych zrealizowanych  
w kilkudziesięciu miejscowościach na terenie powiatu opoczyń-
skiego udział wzięła również Stanisława Dłużewska-Pawlik – et-
nograf oraz Paulina Fura – filolog polski. Warto dodać, że integral-
ną częścią słownika jest płyta CD z nagraniami gwarowymi.
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Przy sali szczelnie wypełnionej miłośnikami opoczyńskiej kul-

tury ludowej, gości przywitał dyrektor Muzeum Regionalnego  
w Opocznie Adam Grabowski oraz prowadzący to spotkanie dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jerzy Misiurski. W promocji 
uczestniczyła także wicestarosta powiatu opoczyńskiego Maria 
Barbara Chomicz oraz przedstawiciel Łódzkiego Domu Kultury 
Paweł Reising.

W gwarowy klimat zebranych wprowadziły dzieci z Kraśnicy, 
które pod kierunkiem Kamili Biniek-Kaczorowskiej zaprezento-
wały swój występ wokalny. Głos zabrał następnie autor słownika 
dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan. Przybliżył zebranym jak wyglą-
dała praca nad słownikiem, zarówno ta badawcza jak i redakcyjna 
oraz co to w ogóle jest gwara. Podziękował również wszystkim 
informatorom, dzięki uprzejmości których publikacja ta mogła po-
wstać. Dr Jan Łuczkowski opowiedział natomiast o zrealizowanej 
już wcześniej części projektu, która polegała na przeprowadzeniu 
dwóch konkursów gwary opoczyńskiej – I Konkursu Opoczyńskiej 
Gwary Mówionej oraz I Konkursu Opoczyńskiej Gwary Pisanej. 
Stanisława Dłużewska-Pawlik przytoczyła wiele ciekawych i nie-
rzadko zabawnych informacji związanych z prowadzonymi latem 
tego roku badaniami terenowymi. Paulina Fura podsumowała  
z kolei cykl zakończonych nie dawno lekcji szkolnych, w trakcie 
których uczniowie kilku opoczyńskich szkół mogli bliżej zapoznać 
się z językiem gwarowym, tak charakterystycznym dla naszego re-
gionu. Spotkanie uświetniła również scenka rodzajowa z wykorzy-
staniem gwary opoczyńskiej w wykonaniu Anny Orłowskiej i Zofii 
Warczyńskiej z Kraśnicy.

Na zakończenie spotkania promocyjnego wicestarosta Maria 
Barbara Chomicz na ręce Adama Grabowskiego przekazała do 
zbiorów Muzeum Regionalnego w Opocznie portret Marszałka 
Józefa Piłsudskiego na płytce ceramicznej, wykonany specjalnie  
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. List 
okolicznościowy dyrekcji Łódzkiego Domu Kultury odczytał Pa-
weł Reising.

Dla wszystkich obecnych na promocji „Słownik gwary opo-
czyńskiej” dostępny był bezpłatnie.

Tekst i foto Wiktor Pietrzyk

„ZAWIŁA DROGA” 
(Rozmowa ze Stanisławem Stanikiem 
w 70. rocznicę urodzin)

Izabela Zubko (I.Z) - Urodziłeś się 31 maja 1949 roku w Małoszy-
cach, powiat Opoczno (województwo łódzkie). Akurat przypada 
twoja 70. rocznica urodzin, a w ubiegłym roku obchodziłeś 50. 
rocznicę debiutu. Od blisko 30 lat jesteś literatem (należysz do 
ZLP). Pozwolisz, że wspólnie prześledzimy twoja drogę arty-
styczną. Jak to się stało, że zacząłeś pisać?

Stanisław Stanik (S.S.)- Pierwsze moje wiersze i pierwsze strony mo-
jego pamiętnika powstały jeszcze w szkole podstawowej (uczęszczałem 
do szkoły w Poświętnemu nad Pilicą). Nawiązałem wówczas pierw-
sze kontakty z prasą i Korespondencyjnym Klubem Młodych Pisarzy.  
Po wstąpieniu do liceum (XXVIII LO w Łodzi) prowadziłem nadal pa-
miętnik i układałem wiersze. Poezję dojrzałą zacząłem pisać po ukoń-
czeniu  liceum, przed rozpoczęciem studiów polonistycznych w Lubli-
nie. Za swój pierwszy wiersz uznaję „Zapracowałem”:

Zapracowałem

Zwiędnie ręka ściskająca
ziarno pokocha gdy źdźbło
ze źdźbła wyłuska

Wielki swój horyzont roztarłem
w kruchej dłoni jak pług
a ja za tym pługiem przede mną pustka
ze skib

Próżność mnie zmogła
twarda jak sen pięciogodzinna
i nieświadoma

A moje dwie ręce naprzeciw słońcu
biegną po rosie
do mnie
rzuciłem się na dzień nowy

(I.Z)- Dzieciństwo i młodość nie przebiegały, jak wiem, sie-
lankowo. Łódź dostarczyła ci trudnych doświadczeń i stresu.  
W Lublinie radziłeś sobie o wiele lepiej. Jak rozwijała się twoja 
droga poetycka w nowym środowisku, a jak jeszcze później?

(S.S.)- Studiując na uniwersytecie lubelskim poznałem wreszcie smak 
pisarstwa. W 1968 roku (w grudniu) zadebiutowałem w miejscowej 
„Kamenie” wierszem pt. „Objęcie”. Zawiązałem współpracę z „Za i Prze-
ciw”, „Polonistą”, następnie ze „Współczesnością”, „Kierunkami”, „Ku-
rierem Lubelskim”. Fascynowała mnie poezja, a jednocześnie podejmo-
wałem próby z dziedziny prozy, dramatu i krytyki literackiej. Nie wiem, 
czy byłem leniwy, czy zbyt wymagający, ale niewiele ocalało z mojej 
inicjacji. Z Lublina z indeksem w ręku przeniosłem się do Kielc, gdzie 
w „Echu Dnia” objąłem stanowisko redaktora. Uprawiałem wszystkie 
formy dziennikarstwa. Minął okres buntu, pragnąłem się ustatecznić. 
Wiele przeżyłem w kontakcie z trudnym otoczeniem. Musiałem wypro-
wadzić się z Kielc, poddany presji niechęci. Dawny optymizm ulotnił się. 
Napisałem wiersz przykry pt. „Motyl” (1976), który ukazuje znikomość 
losu człowieczego. Ten wiersz, zaczynający drugi, nowofalowy okres 
mego pisarstwa pochwalił w liście do mnie Czesław Miłosz z Berkeley:

motyl

Widziałem starego motyla
w małym ułamku sekundy, gdy z trudem
zbierał się do odlotu. 
Widziałem, jak powstrzymywał oddech,
z jaką troską gromadził energię,
jak jego odwłok pęczniał i narastał.
Widziałem, jak rozwijał dwupłat dziurawych skrzydeł,
jak go ustawiał pod najlepszym kątem
Każde jego posunięcie było trudne.
Ostrożnie uruchamiał silnik.
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Nigdy potem nie widziałem motyla.
Nikt nie słyszał o nim.
Rozmowa na ten temat
bywa źle widziana w towarzystwie.

(I.Z)- Wyprowadziłeś się na dobre z Małoszyc?

(S.S.)- Ani na dobre ani na złe… Pędziłem nieustabilizowany tryb ży-
cia, byłem wciąż zameldowany u rodziców. To trwało jeszcze przez 
kilka ładnych lat. Z kieleckiego redaktora stałem się instruktorem do 
spraw wydawnictw w Wojewódzkim Domu Kultury w Radomiu. Od-
szedłem z tej pracy na kilka dni przed znanymi wypadkami Czerwca 
1976. Sam byłem świadom zapóźnienia miasta. Zostałem zatrudniony 
w Ochotniczym Hufcu Pracy w Warszawie jako wychowawca,  następ-
nie w „Kierunkach” na stanowisku redaktora działu literackiego. Tu na 
powrót wstąpiłem na drogę twórcy. Zacząłem pisać formy dziennikar-
skie i nawiązywałem liczne kontakty z artystami. W Sandomierzu po-
znałem Jarosława Iwaszkiewicza (1975), teraz Ewę Szelburg-Zarem-
binę, Gabrielę Pauszer-Klonowską, filologów: Janusza Pelca, Stefanię 
Skwarczyńską. Przechodziłem z miejsca na miejsce. W 1980 roku (29 
kwietnia) ożeniłem się z Marią Magdaleną. Zostałem zameldowany  
w Warszawie. Wiele już widziałem, wiele doświadczyłem. Reasumpcją 
tych moich doświadczeń jest wiersz „dalej niż wyżej”, który przytaczam:

dalej niż wyżej

pole pokryte ścierniskiem
drzewa wymarłe którejś zimy i
słoma na dachu wypłukana z soków

od ćwierci wieku
ukryłem się za siódmy horyzont
za trzydzieści srebrników obejmując pole
widzenia z dziewiątego piętra

w kamiennym mrówkowcu
w polu widzenia z dziewiątego piętra
dalej do pola z mojego dzieciństwa
niż do Pana Boga

Dodam, że w chwili pisania tego wiersza faktycznie mieszkałem na IX 
piętrze bloku przy ul. Niemcewicza w Warszawie. A jak odebrał moje 
introspekcje poeta Ernest Bryll, który – jako ktoś obcy – przeczytał je. 
Napisał: „widzę autora tego tomiku w oknie odrapanego bloku „mrów-
kowca” na naszym podwórku. Dzieciństwo. Łąki, pola, wspomnienia. 
No tak, ale z dziewiątego piętra jest dalej, „do pola dzieciństwa niż do 
Pana Boga”. „Dalej niż wyżej”, jak mówi tytuł tego wiersza”.

(I.Z)- Twoje życie osobiste oraz zawodowe obfitowało zarówno 
w sukcesy, jak i w klęski. Chciałabym, żebyś o nich opowiedział. 
Czy czujesz się  osobą spełnioną? 

(S.S.)- Powiem o sprawach prywatnych. Pożycie z Marią Magdaleną 
było dziwnie niejasne, a przy tym małżonka odeszła ze świata w 2007 
roku, co sprawiło, że okazało się niespełnione. Na skutek knowań ro-
dziny pozostałem bez środków do życia, na szczęście tylko na pewien 
czas. Tak za życia żony, jak i teraz pracowałem w redakcjach: „Inspira-
cje”, „Sekrety ŻARu”, „Własnym Głosem”, „Radostowa”, „Myśl Polska”.  
W tym ostatnim zajmowałem stanowisko redaktora naczelnego dodat-
ku kulturalnego „Myśl Literacka”. 
Oprócz pracy dziennikarskiej wykonywałem zadania pisarskie.  
W pewnym sensie zrealizowałem się jako literat, bo pod moim piórem 
powstały 23 książki, w tym 9 poetyckich. Zajmuję się szeroko rozumia-
ną czołówką literacką, poznając ją w licznych przypadkach osobiście. 
Pozostawszy bez rodziny na świecie (oprócz syna), poczułem na bar-
kach upływ czasu. Znalazłem się w pensjonacie dla seniorów, gdzie  
spotkałem się z sytuacją, która jest udziałem kobiet z wiersza „idol  
w pensjonacie” – wiersz z cyklu „Pensjonat” (2019):

idol w pensjonacie

pies jest tu głównym bohaterem

ma rodowód królewski
uchodzi za władcę przestrzeni
dobrze że w ogóle porusza się
bo brzuch ma pełny od pedigri

łakoci i smakołyków

śmieszna sytuacja
ale tego podstarzałego zwierzaka
kobiety traktują jak dziecko

drobią mu pożywienie
wycierają tiulowymi chustkami sierść

wyprowadzają go na powietrze
uchylają mu serca
bohater nie odzywa się do nikogo
rzadko chwyta za łydkę
jest dumny z siebie

wszystkie kobiety są w nim zakochane
i zbierają po nim pamiątki
gdyby nie daj Boże zdechł

bezsprzecznie jest idolem
dla pań które zapomniały widoku mężczyzn
u swych ramion

Warszawa, 08.01.2019

Rozmawiała:
Izabela Zubko

PROMOCJA WSPOMNIEŃ 
DR. LEONA IDASZEWSKIEGO
9 grudnia 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Opocznie odbyła 

się długo oczekiwana promocja niezwykłej książki dr. Leona Ida-
szewskiego „Wspomnienia 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 miejsco-
wościach schronienie znalazło przeszło 3,5 tysiąca mieszkańców 
powiatu jarocińskiego wysiedlonych ze swoich rodzinnych stron 
przez niemieckiego okupanta. Pośród nich znalazł się również le-
karz dr Leon Idaszewski, który zamieszkał w kamienicy przy Placu 
Kościuszki 20, gdzie kontynuował praktykę lekarską. Doktor Ida-
szewski zaangażował się także w miejscową działalność konspira-
cyjną.

W trakcie swojego okupacyjnego pobytu w Opocznie Idaszew-
ski spisał pamiętnik, który obecnie jest dosłownie skarbnicą infor-
macji o życiu i ludziach w przedwojennym Jarocinie i wojennym 
Opocznie. Znajdziemy w nim szczegółowe opisy Opoczna, ale tak-
że wnikliwe charakterystyki jego mieszkańców. W obawie przed 
represjami ze strony Niemców, dr Idaszewski swoje wspomnienia 
spisywał w formie wierszowanej, by łatwiej móc je utrwalić w pa-
mięci. Nocami uczył się tekstu na pamięć. Tuż przed swoim aresz-
towaniem i wywózką do obozu koncentracyjnego, wersję papiero-
wą ukrył w pobliskim ogrodzie. Leon Idaszewski przeżył pobyt na 
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Majdanku i w Oświęcimiu. Po wojnie wrócił do rodzinnego Jaroci-
na, gdzie w 1947 r. udało mu się z pamięci odtworzyć wspomnie-
nia. Po 71 latach od tego czasu oraz po 62 latach od śmierci autora, 
staraniem Muzeum Regionalnego w Jarocinie wspomnienia uka-
zały się drukiem w formie książkowej.

Niedzielnej promocji towarzyszyła także projekcja blisko go-
dzinnego filmu dokumentalnego „Podróż do miejsc nakazanych”. 
Film przedstawia wspomnienia żyjących jeszcze przesiedleńców  
i ich rodzin, którzy w ubiegłym roku odwiedzili Opoczno i miejsca, 
w których mieszkali podczas niemieckiej okupacji. Autorami doku-
mentu są członkowie Amatorskiego Klubu Filmowego „JAR” w Ja-
rocinie przy współpracy opoczyńskiego Muzeum.

Promocję książki poprowadził dyrektor Muzeum Regional-
nego w Opocznie Adam Grabowski. Uczestniczyli w niej zastępca 
burmistrza Jarocina Robert Kaźmierczak, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jarocinie Rajmund Banaszyński, radny Rady Miejskiej 
odpowiedzialny za kontakt z miastami partnerskimi Mariusz Kaź-
mierczak, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie Sebastian 
Pluta, wnuk przesiedlonego z Jarocina Jarosław Szych oraz Jacek 
Kranz – wnuk autora wspomnień dr. Leona Idaszewskiego. Nie za-
brakło również przedstawiciela Amatorskiego Klubu Filmowego 
„JAR” w Jarocinie Wojciecha Pietrzaka. Ze strony Opoczna wła-
dze samorządowe reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu 
Józef Róg, sekretarz miasta Tomasz Łuczkowski oraz radni. Dele-
gacje obydwóch miast ustaliły wspólnie rozpoczęcie procedury 
podpisania porozumień partnerskich.

Książkę dr. Leona Idaszewskiego „Wspomnienia wygnań-
ca i więźnia z Jarocina” można nabyć w Muzeum Regionalnym  
w Opocznie.

Tekst i foto Wiktor Pietrzyk

TAJEMNICA 
POWSTAŃCZEJ MOGIŁY

W pierwszych dniach nowego roku Muzeum Regionalne  
w Opocznie wraz z Adamem Sikorskim i ekipą programu „Było... 
nie minęło” oraz inicjatorem akcji Pawłem Telusem starało się roz-
wikłać tajemnicę powstańczej mogiły w Prymusowej Woli na tere-
nie Gminy Sławno.

W leśnym otoczeniu, tuż przy zjeździe z drogi krajowej nr 12 
do Sławna znajduje się miejsce, które, zgodnie ze starymi lokalny-
mi przekazami, pod niewielkim kopcem kryje prochy powstańców 
styczniowych. W 2006 roku staraniem Urzędu Gminy w Sławnie 
na mogile w miejscu starego krzyża stanęła kamienna tablica, któ-
ra według znajdującej się na niej inskrypcji upamiętnia miejsce 
pochówku 42 powstańców styczniowych z oddziału kpt. Waltera, 
poległych 9 kwietnia 1864 roku w bitwie pod Klinami.

Obecnie, z dozą prawdopodobieństwa graniczącą niemal  
z pewnością, możemy stwierdzić, że informacja o powstańczym 
starciu pod Klinami jest błędna. Mówią o tym źródła historyczne, 
do których niedawno udało się dotrzeć.

Kapitan Józef Walter w czasie Powstania Styczniowego był do-
wódcą II. Batalionu Pułku Opoczyńskiego Dywizji Sandomierskiej. 
9 kwietnia 1864 roku faktycznie stoczył jedną ze swoich ostatnich 
powstańczych bitew z Moskalami, jednak nie pod Klinami, lecz  
w pobliżu miejscowości Klonów pod Bodzentynem. Pierwsza pi-
sana wzmianka o tym starciu pojawiła się już pod koniec kwiet-
nia 1864 r. w urzędowym, carskim „Dzienniku Powszechnym”.  
I to właśnie Rosjanie we wspomnianym piśmie przeinaczyli po 
raz pierwszy nazwę miejscowości. Zamiast bitwy pod Klonowem 
napisano o bitwie pod „wsią Klinowem”. Pozornie wszystko się 
zgadzało, bo zarówno Kliny jak i Klonów znajdowały się wówczas 
na terenie rozległego powiatu opoczyńskiego. Po latach, w 1913 
roku tą samą informację w swoim monumentalnym dziele „Bitwy 
i potyczki 1863-1864” powtórzył Stanisław Zieliński. Za nim,  
w 1938 roku, poszedł lokalny badacz dziejów powstania w okoli-
cach Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna - Jan Piotr Dekowski. 
Tak utrwalona informacja była również wielokrotnie powtarzana 
w historiografii powojennej Polski.
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W takiej sytuacji pozostało jeszcze ustalić czy owo miejsce na-

prawdę kryje pod sobą mogiłę. W tym celu opoczyńskie Muzeum 
skorzystało z pomocy zaprzyjaźnionego programu „Było... nie mi-
nęło”, którego ekipa dysponuje odpowiednim sprzętem do niein-
wazyjnych badań geofizycznych. Pomiary przeprowadzone geo-
radarem w obrębie pagórka, na którym posadowiona jest tablica 
dały rewelacyjne wyniki. Pomimo niesprzyjającej, zimowej pogody 
udało nam się wydrzeć ziemi jej tajemnicę. Rezultaty badania po-
zwoliły nie tylko na potwierdzenie istnienia mogiły, ale nawet na 
dość precyzyjne określenie jej rozmiarów i głębokości zalegania 
szczątków. Wiemy, że jest to mogiła zbiorowa.

Muzealnikom pozostaje teraz rozpocząć mozolną, archiwalną 
pracę, która mamy nadzieję, pozwoli na ustalenie kiedy polegli i do 
jakiego oddziału należeli powstańcy pochowani w tym miejscu.

Słowa szczególnego podziękowania za udzieloną pomoc orga-
nizatorzy kierują w stronę gospodarza terenu Wójta Gminy Sław-
no Tadeusza Wojciechowskiego, Michała Bojanowskiego oraz 
Dyrektora Szkoły w Prymusowej Woli Mirosława Kapusty, który 
wraz z uczniami sprawuje pieczę nad powstańczą mogiłą.

Ekipa „Było… nie minęło” odwiedziła także Muzeum Regional-
ne w Opocznie, gdzie znajdują się niezwykłe pamiątki związane 
z Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego mjr. Henryka Do-
brzańskiego „Hubala”. Ale to już zupełnie inna historia, której ciąg 
dalszy dopiszemy niebawem…

Tekst i foto Wiktor Pietrzyk

WIGILIA „DOLINIAKÓW” 
W LIBISZOWIE

W Libiszowie ciągle żywa jest historia ostatniej okupacyjnej 
Wigilii partyzantów oddziału partyzanckiego AK dowodzonego 
przez Adolfa Pilcha „Górę”, „Dolinę”. Szkoła Podstawowa im. Od-
działu Partyzanckiego Armii Krajowej „Doliniacy” w Libiszowie 
przy pomocy Muzeum Regionalnego w Opocznie po raz kolejny 
zorganizowała w grudniu tradycyjne spotkanie wigilijne. Dodat-
kową okazją do wspólnego świętowania była trzydziesta rocznica 
oddania do użytku obecnego budynku szkolnego. 

W Partyzanckiej Wigilii wzięli udział przede wszystkim ucznio-
wie szkoły, rodzice oraz liczne grono sympatyków lokalnej historii, 
nie zabrakło wielu emerytowanych nauczycieli. Obecny był rów-
nież sekretarz Opoczna Tomasz Łuczkowski. Gościem specjalnym 
był także prof. dr hab. Wiesław Rzońca z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, absolwent szkoły w Libiszowie.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowe-
go oraz złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą nadanie 
Szkole imienia Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Dolinia-
cy”. Dalsza część odbywała się już wewnątrz budynku. Głos za-
brała dyrektorka szkoły Helena Kuśmierczyk witając wszystkich 
przybyłych gości i gratulując jednocześnie wytrwałości i chęci 

w kultywowaniu tej wspaniałej, historycznej tradycji. Sekretarz 
Opoczna Tomasz Łuczkowski oraz dyrektor Muzeum Regionalne-
go w Opocznie Adam Grabowski przypomnieli z kolei wydarzenia 
mroźniej zimy 1944 roku w Libiszowie. 

W niepowtarzalny klimat okupacyjnej Wigilii „Doliniaków” 
wprowadził zebranych wzruszający występ artystyczny w wyko-
naniu uczniów szkoły. Oprócz części historycznej składały się na 
niego między innymi bożonarodzeniowe jasełka. Misternie przy-
gotowane przedstawienie nagrodzone zostało gromkimi brawami.

Jak na prawdziwą Wigilię przystało nie mogło zabraknąć 
wspólnego łamania się opłatkiem i kosztowania wspaniałych wi-
gilijnych potraw. Wszyscy zasiedli więc do stołów, gdzie płynęły 
szczere życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodze-
nia. Życzono sobie nawzajem kolejnego spotkania w tym wyjątko-
wym i niepowtarzalnym gronie już za rok.

Niebywałą atrakcją dla wszystkich uczniów i nie tylko był po-
kaz historycznej broni, umundurowania i żołnierskiego ekwipun-
ku przygotowany przez opoczyńskie Muzeum. Można było dowoli 
oglądać, przymierzać i pytać o szczegóły. Wspaniała lekcja historii 
i patriotyzmu dla najmłodszych!

Pierwotnie partyzanci „Doliny” Wigilię roku 1944 spędzić mie-
li w majątku Państwa Bąkowskich w Kraśnicy, którego właściciele 
znani byli z gorliwej pomocy najpierw oddziałowi majora „Hubala” 
a później żołnierzom licznych oddziałów partyzanckich. Plany 
uległy jednak zmianie na skutek zakwaterowania w Kraśnicy 
dowódcy 25 pp AK, mjr. Rudolfa Majewskiego „Leśniaka”. W oba-
wie przed możliwą dekonspiracją, zadecydowano o przeniesieniu 
wieczerzy do pobliskiego Libiszowa. Przygotowane wcześniej  
z wielkim kunsztem potrawy wigilijne załadowano na wóz i prze-
wieziono do libiszowskiej szkoły. Nie zapomniano nawet o świą-
tecznej choince!

Tekst i foto Wiktor Pietrzyk
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SPOTKANIE NOWOROCZNE 
– podsumowanie działalności kulturalno-
oświatowej Gminy Odrzywół w 2018 r.

W świetlicy wiejskiej w Wysokinie 6 stycznia b.r. miało miej-
sce coroczne spotkanie władz gminy Odrzywół, stowarzyszeń,  
zespołów ludowych  sołectw podsumowujące imprezy kulturalno-
-oświatowe i patriotyczne organizowane lub współorganizowane  
przez gminę Odrzywół w2018 r. Organizatorem spotkania był 
Wójt Marian Kmieciak i Stowarzyszenie Wiejskie Wysokina i Cet-
nia. W spotkaniu wzięły udział min. KGW z Kamiennej Woli i Kłon-
ny Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe  Ziemi Odrzywolskiej, 
przedstawiciele sołectw, gminnych placówek wsparcia i szkół.  
W spotkaniu wziął udział Starosta przysuski Marian Niemirski  
i Radna Sejmiku Województwa Ewa Białecka.

Spotkanie rozpoczęło się przepięknym pokazem jasełek w wy-
konaniu młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywo-
le, przygotowanym pod kierunkiem mgr Krzysztofa Porębskiego  
i mgr Marii Spólniak. W dalszej części Wójt Gminy złożył uczestni-
kom życzenia noworoczne i zaprezentował filmowo-zdjęciową 
prezentację kilkunastu zrealizowanych projektów w 2018r. Przed-
stawił też plany na 2019. Życzenia dla uczestników spotkania zło-
żył też Starosta Marian Niemirski.

Ostatnim akordem spotkania była prezentacja projektu zre-
alizowanego przez gminę na rzecz Stowarzyszenia Wiejskiego 
Wysokina i Cetnia w ramach Mazowieckiego Instrumentu Akty-
wizacji Sołectw, polegającego na zakupie 10 kompletów strojów 
ludowych. Zespół Stowarzyszenia zaprezentował nie tylko nowe 
stroje, ale i wiązankę kolęd i piosenek ludowych.

Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie kolęd i piosenek lu-
dowych przez uczestników spotkania oraz degustacja potraw re-
gionalnych.

GALA WOLONTARIATU
Dzień 5 grudnia 
to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

Z tej okazji w Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego odbyła się 
coroczna Gala Wolontariatu zorganizowana przez Stowarzysze-
nie Centrum Młodzieży „Arka”w Radomiu. Wolontariusze z naszej 
szkoły otrzymali podziękowania za całoroczną pracę w wolonta-
riacie.

Urszula Ślusarczyk
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IV MIĘDZYPOWIATOWY 
KONKURS RECYTATORSKI
„W kręgu poezji lwowskiej i kresowej”

30 listopada 2018 r. w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, 
w 100-lecie walk o polskość Lwowa i Kresów Wschodnich  
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego przeprowadzono IV Międzypowiatowy Konkurs 
Recytatorski „W kręgu poezji lwowskiej i kresowej” skierowany do 
uczniów klas ósmych szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych. 
Konkurs objęty był patronatem Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich Oddział w Radomiu, Starosty Powiatu Przysuskiego 
i Wójta Gminy Potworów. Po eliminacjach szkolnych, w których 
uczestniczyło ok. 60 uczniów, w konkursie wzięli udział 
uczniowie z siedmiu szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Gielniowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich  
w Klwowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Potworowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego w Przytyku, Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Przyjaciół Dzieci w Przytyku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie i Publicznej Szkoły 
Podstawowej z klasami sportowymi  im. Jana Kochanowskiego 
w Wieniawie. Celem konkursu jest propagowanie twórczości 
poetów lwowskich i kresowych, ukazanie piękna poezji zrodzonej 
z miłości, żalu i tęsknoty, wspominanie historii i uroku Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich, kultywowanie pamięci  
o Orlętach Lwowskich, ale nade wszystko rozwijanie wrażliwości 
na piękno poetyckiego języka. Ze względu na rok Herberta, 
uczestnicy konkursu zaprezentowali kilka utworów tego 

poety. Uczniowie recytowali wiersze o różnorodnej tematyce,  
zmiennym nastroju i dramaturgii. Pierwsze miejsce zajęła 
Magdalena Bisińska z Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Wieniawie , która recytowała „Ta co Pan buja, 
ta ja ze Lwowa” Emanuela Schlechtera oraz „Piosenkę o marzeniu 
ostatnim” Mariana Hemara. Drugie miejsce zdobyła Julia 
Neska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich  
w Klwowie za interpretację wiersza Zbigniewa  Herberta „Wiatr  
i róża”. Trzecie miejsca zajęła Dominika Kornatowska z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku za recytację 
wierszy „Reszta to nul” Ryszarda Garlińskiego i „Wstęp do bajek” 
Mariana Hemara. Komisja konkursowa pod przewodnictwem 
Prezesa TPLiKPW Oddział w Radomiu    p. Bogusława Stańczuka 
wraz z członkami Towarzystwa p. Aleksandrem Sawarynem, 

p. Kamilem Woźniakiem – aktorem z Radomia, oraz p. Renatą 
Strzałkowską – nauczycielką Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wirze  - przyznała również pięć wyróżnień. Zdobyli je: Aneta 
Marciniak (wiersz patriotyczny „Święty Mikołaj” Mariana 
Hemara) i Bartłomiej Łagoda  z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Potworowie,  Rafał Kietla z Publicznej  Szkoły Podstawowej 
im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie, Sandra Marczyńska  
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowe oraz Dominik 
Gaca z PSP w Przytyku. Konferansjerami byli uczniowie  
III klasy gimnazjalnej: Dagmara Derlecka i Adam Góźdź. Wszyscy 
uczniowie, uczestnicy konkursu ( 21 osób) otrzymali liczne nagrody 
książkowe i rzeczowe m.in. wydawnictwa albumowe „Polska. 
Drogi do Niepodległości”, albumy „Kresy”, i Kresów Południowo-
Wschodnich Oddział w Radomiu oraz Radę Rodziców przy PSP 
w Potworowie i organizatorów – wręczyli: Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Potworowie p. Halina Piecyk, Prezes TMLiKPW 
Oddział w Radomiu Bogusław Stańczuk, lwowianin Aleksander 
Sawaryn oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Przysusze 
Krzysztof Wochniak. Pan Kamil Woźniak podsumował występy 

uczniów, udzielił recytującym wielu merytorycznych wskazówek  
i uwag. Słowa refleksji i podziękowań wyrazili również p. Bogusław 
Stańczuk i p. Karol Bauer. Organizatorzy konkursu: p. Aldona 
Skrzyniarz, p. Bogumiła Podsiadła, p. Lidia Wochniak i Krzysztof 
Wochniak podziękowali Prezesowi Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Radomiu 
– p. Bogusławowi Stańczukowi za wsparcie tej inicjatywy oraz 
dyrektorom szkół i nauczycielom przygotowujących uczniów 
konkursu. Były to Panie: Ewa Bocheńska, Iwona Ciechańska, 
Elżbieta Dutkowska, Elżbieta Fokt, Bogumiła Pawlak, Bogumiła 
Podsiadła, Aldona Skrzyniarz, Beata Tomczyk.

Krzysztof Wochniak
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KONKURS 
NA STROIK BOŻONARODZENIOWY
ROZSTRZYGNIĘTY

Jak w każdym roku, tak również i w mijającym, 2018 
Starostwo Powiatowe w Przysusze zorganizowało konkurs dla 
dzieci i młodzieży na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy. 
Do organizatorów wpłynęło 240 prac ze wszystkich praktycznie 
szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu. Przepiękne prace 
konkursowe wykonane z bardzo różnych materiałów i bardzo 
różnymi technikami na kilka dni zamieniły dużą salę konferencyjną 
urzędu w miejsce najpiękniejszej w naszym powiecie wystawy 
talentów i pracy naszej młodzieży. 

Najtrudniejsze zadanie - ocena najlepszych

Od lat mam do tego konkursu szczególne podejście. Cieszę 
się, że tak wielu młodych ludzi biorąc udział w naszym konkursie 
odnajduje w swojej pracy nasze korzenie i nasze polskie 
dziedzictwo. Bardzo ważne dla mnie jest to, że dzieci i młodzież 
biorą udział w tym naszym małym współzawodnictwie zupełnie 
dobrowolnie i bez jakichkolwiek nacisków. To najlepiej obrazuje, 
że czas świąt i szczególna, towarzysząca im estetyka tkwi w nas 
gdzieś bardzo głęboko i odczuwam wielką radość z faktu, że w tak 
pięknej formie znajduje swoje twórcze ujście. Gratuluję pięknych 
prac i nagród zwycięzcom i wyróżnionym. Chociaż prywatnie 
uważam, że zwycięzcami w tym wypadku są wszyscy, bo nikt już nie 
pozbawi tych wzruszeń i skupienia, które towarzyszyły autorom 
prac podczas procesu twórczego. Gratuluję bardzo wysokiego 
poziomu i zapraszam ponownie za rok – podsumowuje konkurs 
starosta Marian Niemirski. 

WYNIKI: I kategoria: 1.miejsce- Aleksandra Mazur PSP  
w Rusinowie. 

2.miejsce- Aleksander Borowiecki Mariówka. 3.miejsce 
– Katarzyna Pankowska PSP w Potworowie. Wyróżnienia: 
Jakub Prokopczyk Mariówka, Filip Wardecki PSP w Odrzywole, 
Aleksandra Pogoda PSP w Rozwadach, Zuzanna Czpak PSP  
w Skrzyńsku, Milena Ciborowska PSP Bieliny, Błażej Polesiak  PSP 
Wieniawa, Dawid Maciągowski PSP Odrzywół, Maria Woźniak 
PSP Bieliny, Jakub Dutkowski PSP Potworów, Filip Piotrowski PSP 
Gielniów, 

II kategoria: 1.miejsce- Patrycja Poterała Kłudno, 

2.miejsce- Adam Stolarczyk  PSP w Wirze, 3.miejsce- Dorota 
Wiśniewska Bieliny.

Wyróżnienia: Małgorzata Jaźwic gimnazjum, klasa 3b Gielniów, 
Wiktoria Kopytowska  Rusinów, Małgorzata Królikowska PSP nr 
2 w Przysusze, Wiktoria Zasowska  Klwów, Julia Jakubczyk PSP 
nr 1 w Przysusze, Oliwia Jaworska Klwów, Amelia Zagdańska PSP  
w Odrzywole, Daniel Piorun PSP w Skrzyńsku, Amelia Turalska 
PSP nr 1 w Przysusze, Jakub Żak PSP w Odrzywole, Wiktoria 
Wojdył PSP nr 2 w Przysusze. 

III kategoria:  1.miejsce- Joanna Czyżykowska ZSO nr 1 im. 
Jana Pawła II w Przysusze, 

2.miejsce- Marta Bomba Liceum Kadetów w Lipinach, 
3.miejsce- Aleksandra Lipińska ZSO nr 1 im. Jana Pawła II  
w Przysusze. 

IV kategoria: 1.miejsce- Justyna Janczura  MOW Pogroszyn,
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2.miejsce - Konrad Wosztyl  MOW Kolonia Ossa, 3.miejsce- 
Weronika Cisowska MOW Rusinów Konecki, Zuzanna Szkutnik 
MOW Goździków, Aleksandra Witczak MOW Kolonia Ossa, 
Przemysław Wzięch Opoka Borkowice, Adrian Kucharczyk Opoka 
Borkowice, Klaudia Gutowska MOW Kolonia Szczerbacka, Maciej 
Byśkiniewicz MOW Rusinów Konecki.

Jarosław Bednarski

LOKALNY TALENT
-WYSTAWA  

 
Przez ostatni tydzień listopada w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Gielniowie podziwiać można było prace Juliana Piekarskiego. 
Pan Julian mieszka w Gielniowie i od lat rzeźbi w swojej piwnicznej 
pracowni, którą nazywa swoim ,,dołkiem ciszy”. Pierwsze Jego pra-
ce powstały w latach 60. Zaprezentowana kolekcja to ponad 40 
oryginalnych rzeźb, a jak dodaje autor jest ich dużo więcej. Spre-
zentowane ,cieszą oko przyjaciół i rodziny. 

Artysta rzeźbi w kamieniu i w drewnie. Często używa w swo-
ich pracach, znalezionych podczas podróży czy spacerów kamie-
ni, które w podwójny sposób stają się sentymentalnym akcentem.  
Z racji swojego zawodu- jest architektem i geodetą, podczas wypraw  
w teren znajdował lub wracał obdarowany kawałkiem drewna, 
któremu dawał nowe życie. Artysta mówi o chwili, która przychodzi  
i  gdy trzeba koniecznie usiąść i zacząć tworzyć: ,, To wena, ale to co 
powstaje nie zawsze jest  wiadomą...To drzewo podpowiada...ukła-
da ją, poddaje pomysł” -mówi rzeźbiarz-,,Wiem co chcę wyrzeź-
bić, ale to co powstaje wielokrotnie mnie zaskakuje, w pewnym 
momencie dodaje szczegół lub zmieniam wyraz twarzy postaci, 
choć wcale nie zamierzałem tego zrobić.”Autor w swoich pracach 
wykorzystuje korzenie, które nadają pracą szczególnej charakter.  
W kolecji oprócz rzeźb postaci możemy zobaczyć także sekreta-
rzyk, lampę, ozdobny stolik czy ozdobne wisiorki z naturalnymi ka-
mieniami. Jedna z prac- „Płaskorzeźba smutnego chłopa „ została 
wyróżniona nagrodą podczas wystawy rzeźb z drewna w Radomiu. 
Pan Julian opowiada, że bardzo zaangażował się w rzeźbę syna, po 
jego stracie. Mówi, że nie jest taka jaką widział oczami wyobraź-

ni, ale cieszy się że powstała, że jest w mieszakniu drugiego syna 
i ,,są razem’’. Zapytany o talent, stwierdził, że prawdopodobnie 
po mamie, która była muzycznie uzdolniona i pisała wiersze. Pan 
Piekarski także pisze teksty piosenek. Śpiewane z  gitarą(na której 
gry nauczył się sam kiedyś ze słuchu) brzmią pięknie. Podwórko 
domu, w którym mieszka, zdobią kamienne postacie, ustytuowane 
wśród krzewów i zieleni, które nazywa ,,szamankami». Opowiada 
o planach na powiększenie ich  grona. Artysta mówi, że dzieła, 
które tworzy nie są na sprzedaż, jednak chciałby zaprezentować je 
i może znaleźć dobre lokum, nim jak mówi: ,,Cel ziemskiej podróży 
nastanie.” 

Wystawa była imponująca i przyciągnęła wiele osób, które 
wpisały się do pamiątkowego zeszytu nie szczędząc słów aprobaty 
i zachwytu. Pani Danucie Balasińskiej, która wystawę zainicjowała 
i przygotowała bardzo dziękujemy,a panu Julianowi życzymy, by 
dzieła powstawały ciesząc nasze oczy i duszę, a Jemu dawały ar-
tystyczną satysfakcję.
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NOWOROCZNE SPOTKANIE  
SAMORZĄDOWE
14 stycznia odbyło się cykliczne, Noworoczne 
Spotkanie Samorządowe Powiatu Przysuskiego. 

Na zaproszenie starosty Mariana Niemirskiego przybyli zna-
komici goście: Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Wicemar-
szałek Senatu Adam Bielan, parlamentarzyści oraz przedstawi-
ciele rządu i samorządu wszystkich szczebli, w tym radna Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Ewa Białecka. 

Władze duchowne reprezentowali: ks. biskup Henryk Tomasik, 
ordynariusz diecezji radomskiej, Dziekan Dekanatu Przysuskiego, 
ks. Andrzej Szewczyk, Dziekan Dekanatu Drzewickiego ks. Adam 
Łukiewicz, Proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena ks. Stani-
sław Traczyński. Łącznie z zaproszenia skorzystało ok. 600 osób 
związanych z działalnością publiczną w powiecie przysuskim, wo-
jewództwie mazowieckim, czy w skali kraju. Spotkanie rozpoczęła 
dyr. Małgorzata Bednarska, która po krótkim powitaniu w murach 
Zespołu Szkół nr 2 poprosiła starostę Mariana Niemirskiego o za-
branie głosu.

 „Bardzo wszystkim dziękuję, że w nawale spraw i obowiązków 
znaleźliście Państwo czas na chwilę refleksji i zadumy nad naszymi 
powiatowymi problemami. Dziękuję za przyjęcie zaproszeń na co-
roczne spotkanie samorządowe powiatu przysuskiego. W sposób 
szczególny dziękuję naszym wybitnym gościom, którzy przyjeż-
dżając do nas, czynią nam honor szczególny, podnosząc rangę na-
szego spotkania i nadając mu specjalnie uroczystego charakteru.”
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 Po powitaniu gości starosta kontynuował: „Korzystając  

z okazji, pragnę podziękować Panu Burmistrzowi Miasta I Gminy 
Przysucha Tomaszowi Matlakiewiczowi za 12 lat wspólnej pracy 
w Zarządzie Powiatu. Udało nam się stworzyć dobrze rozumieją-
cy się i uzupełniający się wzajemnie duet. Wiele udanych projek-
tów za nami i mam ogromną nadzieję, że wiele jeszcze przed nami. 
Pozwolę sobie życzyć Panu Burmistrzowi sukcesów na nowym 
miejscu służby, realizacji zamierzonych planów i jak najlepszych 
kontaktów z lokalną społecznością przez cały czas pełnienia tej 
zaszczytnej funkcji. Serdecznie dziękuję wszystkim działaczom 
samorządowym, z którymi miałem zaszczyt spotkać się na swojej 
drodze służby publicznej, a którzy z różnych względów przerwali 
swoją misję samorządową. Bez Was, Waszego wsparcia zaanga-
żowania w pracę, nie byłoby wielu naszych wspólnych sukcesów  
i rozwiązanych problemów. Pragnę również wyrazić swoją 
wdzięczność także tym, którzy pozostawali w ostatnich latach  
w sporze merytorycznym ze mną i reprezentowaną przeze mnie 
formacją. 

 Dziękuję za dyskusję i wskazywanie błędów. Gratuluję wszyst-
kim wybranym na nową kadencję. Życzę Państwu, aby poczucie 
satysfakcji z uzyskanego niedawno sukcesu, było za 5 lat znacznie 
większe, niż w dniu ogłoszenia wyników wyborów. Wszystkiego 
najlepszego Drodzy Przyjaciele. 

Każdy Nowy Rok jest momentem symbolicznym. Zamykamy 
stare aktywności, otwieramy się na nowe sprawy i projekty. Planu-
jemy działania w kontekście najbliższych 12 miesięcy. Jednym sło-
wem bierzemy się do pracy. Tak jest również w naszym przypadku. 
Planujemy inwestycje, przygotowujemy się do zamknięcia starych 
projektów, prowadzimy przygotowania do otwarcia nowych. Jed-
nak nie na  nowych działaniach powiatu planowanych na 2019 r. 
pragnę się w swoim dzisiejszym wystąpieniu skoncentrować. Choć 
z pewnością przez szacunek dla wszystkich, którzy przy nich będą 
pracować i z wdzięczności dla tych, którzy nas przy ich realizacji 
będą wspierać, najważniejsze z nich w drugiej części swojego wy-
stąpienia wymienię. W dzisiejszym szalonym świecie warto się na 
chwilę zatrzymać i odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytania 
dotyczące nas samych. Skąd  taka refleksja? Ponieważ mierząc się 
z problemami codzienności gubimy z pola widzenia sprawy o klu-
czowym, najważniejszym znaczeniu. Co jest naszą powinnością, co 
naszą koniecznością, a co nam wolno? Odpowiedzi na tak zdefinio-
wane problemy znajdują się w nas samych, w ludziach, którzy nas 
otaczają i sprawach, którymi się zajmujemy. Według mojej opinii 
naszą powinnością jest służba, koniecznością – wierność pryncy-
piom  i honor, a wolno nam prowadzić Ją – Najjaśniejszą Rzeczpo-
spolitą do rozwoju, a naród do dobrobytu. To przynależy wszelkim 
funkcjom publicznym  i jest obligatoryjnym składnikiem odpowie-
dzialności wobec Suwerena, jakim jest Naród. Z tak rozumianej 
działalności publicznej bezpośrednio wynikają najwyższe warto-
ści skupiające się na pracy dla dobra wspólnego, rozumianego jako 
dążenie do budowy takich warunków rozwoju społecznego i eko-
nomicznego, który pozwala jednostkom, bądź grupom społecz-
nym pełniej i łatwiej osiągać własną doskonałość. Proszę zwrócić 
uwagę, że bez względu na poziom funkcjonowania w strukturach 
władzy, czy jest to poziom centralny, czy lokalny, obowiązują te 
same zasady i nakazy. Kiedy obejmowaliśmy odpowiedzialność za 
powiat przysuski, jako budujące się lokalne środowisko polityczne, 
przyjęliśmy przytoczone powyżej zasady jako absolutne podstawy 
naszego działania na niwie publicznej. Udało nam się poprzez pra-
cę i uczciwe prezentowanie jej efektów zbudować solidne podsta-
wy do uzyskania społecznego zaufania oraz kapitał politycznego 
poparcia, który w sposób bezprecedensowy i niespotykany na 
niwie krajowej przyniósł nam w ostatnich wyborach samorzą-
dowych najcenniejszy efekt. Nasi kandydaci osiągnęli łącznie 
ponad 68 procentowe poparcie wyborcze społeczności powiatu. 
Jesteśmy dumni i niezwykle zobowiązani. Po raz pierwszy nasze 
środowisko otrzymało tak wielkie zaufanie społeczne wyrażone 
w sposób jednoznaczny przy urnach wyborczych. Sukces jest rów-
nież obarczony wielkim ciężarem spełnienia aspiracji i oczekiwań, 
które mieszkańcy powiatu wyrazili, głosując na naszych blisko 
50 kandydatów. To jednak jest również nasza najważniejsza siła, 
ponieważ jako środowisko pozostajemy spójni i chcemy zmieniać 
Ojczyznę na lepsze. Tutaj w Przysusze wypracowaliśmy zasadę 
uczciwości w polityce i pokazaliśmy całej Polsce, jak ważne jest 
zachowanie tej podstawowej wartości w życiu publicznym. Ludzie, 
wobec których dotrzymano słowa i uczciwie dokonano rozliczenia 
z wyborczych deklaracji, konsekwentnie nagradzają zaufaniem 
swoją władzę. Doświadczyliśmy tego w praktyce i zawsze 

wskazywaliśmy na uczciwość jako najprostszą drogę do szacunku 
i zaufania Wyborców. Nasze, lokalne podejście do polityki zostało 
przyjęte i wykorzystane na arenie ogólnopolskiej. Nasza metoda 
budowania społecznego zaufania została przeniesiona z sukcesem 
na poziom krajowy i w tej hali, przy okazji wielkich spotkań poli-
tycznych, mogliśmy o tym usłyszeć z ust najważniejszych osobisto-
ści życia publicznego. Tutaj na naszych oczach działa się historia, 
która odmieniła Polskę i nadała jej nowy kierunek rozwoju. Stąd 
popłynęły słowa, że Polska jest jedna i jest także w takich małych 
miejscowościach. Dla nas nie ma Polski A, B czy C, dla nas jest Pol-
ska od A do Z – od akceptacji do zwycięstwa mówił w Przysusze, 
podczas Dnia Sołtysa premier rządu Mateusz Morawiecki. Chce-
my razem ze wszystkimi mieszkańcami podążać tą właśnie drogą. 
Jednym z atrybutów jej towarzyszących musi być stały, prowadzą-
cy do poprawy jakości życia obywateli powiatu, rozwój ekonomicz-
ny i społeczny. I temu właśnie podporządkowujemy naszą pracę. 
My nie szliśmy do wyborów z hasłami, czy pustymi obietnicami. 
My szliśmy z konkretnym planem, który już od I sesji Rady Powiatu 
konsekwentnie wprowadzamy w życie. Jesteśmy ze swoimi dzia-
łaniami tam, gdzie jest człowiek i inwestujemy w te miejsca, gdzie 
ludzie, jako zbiorowość odnoszą największe korzyści. 

W ciągu minionego miesiąca zdołaliśmy otworzyć placów-
kę opieki dziennej dla Seniorów w Borkowicach w ramach re-
alizacji programu Senior +. Uzgodniliśmy ostatecznie kontrakt  
z Narodowym Funduszem Zdrowia dla 50 pacjentów w nowym 
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Borkowicach, co oznacza 
100 procentowy przyrost miejsc specjalistycznej, długotermino-
wej opieki nad osobami w starszym wieku wymagającymi specja-
listycznej opieki lekarskiej. Już wkrótce do borkowickiej placówki 
zawitają pierwsi pacjenci. Według wstępnych deklaracji będziemy 
mogli po wyczerpaniu się bieżącego kontraktu ubiegać się o zwięk-
szenie wielkości finansowania dla ZOL w Borkowicach o kolejne 
50 łóżek dla pacjentów. Trwają prace projektowe nad budynkiem 
sądu w Przysusze, którego budowa ruszy jeszcze w bieżącym roku, 
intensywnie pracujemy na przygotowaniem powiatowego progra-
mu drogowego  i mamy nadzieję, że jego efekty zostaną równie 
dobrze przyjęte i ocenione, jak program z sukcesem zrealizowany 
w kadencji 2014 – 2018.  Dzięki powstaniu Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg Lokalnych mamy nadzieję na prawdziwą intensyfi-
kację inwestycyjną w tej dziedzinie. Jesteśmy już po rozmowach 
dotyczących cyfryzacji obszaru powiatu przysuskiego i ułożenia 
w powiecie przysuskim światłowodowej sieci dostępowej do in-
ternetu. Rozpoczyna się nareszcie realna gazyfikacja realizowana 
przez Polskie Sieci Gazowe i Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo. Czekamy również na ostateczne podpisanie umowy  
w sprawie budowy niezwykłego centrum konferencyjno-multime-
dialnego przy Zespole Szkół Nr 2, które będzie się składać z sali wi-
dowiskowo-konferencyjnej na 250 miejsc oraz będzie wyposażone 
w niezwykłą technologię edukacyjną trójwymiarowej wizualizacji, 
zrealizowanej w oparciu o osiągnięcia amerykańskiej technolo-
gii opracowanej w firmie Occulus Rift. W ramach tego projektu  
w Przysusze powstanie 4 w Europie kompletna pracownia eduka-
cyjna na 22 stanowiska oferująca możliwość zdobywania wiedzy 
na najwyższym poziomie technologii i efektywności. A to przecież 
dopiero początek kadencji. To, co wymieniłem przed chwilą, to nie 
są plany, czy jakieś nieokreślone zamiary na przyszłość, to fakty, 
które się już tutaj i teraz dzieją, dla dobra i pomyślności naszej 
Ojczyzny. Powiat przysuski nie tylko buduje swoje dobre miejsce  
w Polsce. Nasi mieszkańcy sięgają znacznie dalej i wyżej. Dwaj ab-
solwenci ZS 1 im. Jana Pawła II w Przysusze, bracia Maksymilian 
i Krzysztof Gawin zamieszkali w miejscowości Kolonia Ossa gm. 
Odrzywół, uczestniczą jako studenci Politechniki Warszawskiej  
w pracach zespołu prowadzącego prace nad rozwojem technologii 
kosmicznych. Być może właśnie w tej chwili nad naszymi głowa-
mi przelatuje opracowany z ich udziałem sztuczny satelita Ziemi: 
PW – SAT 2, który wystartował w przestrzeń kosmiczną 3 grudnia 
2018 r., z bazy Vandenberg w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie 
opracowane przez studentów technologie zostały sprawdzone  
z pełnym sukcesem. Pracami tego zespołu interesuje się NASA  
w kontekście projektowanych lotów na Marsa. Informowali o tym 
fakcie Panowie Prezydent i Premier, idąc za ich przykładem, jako 
że to nasi ludzie działają w kosmosie, informuję Państwa również 
i ja. Niech będzie mi wolno na zakończenie złożyć Państwu najlep-
sze życzenia na ten nowy, 2019 rok. Życzę, aby w dobrym zdrowiu 
i nastroju udało się wszystkim Państwu zrealizować każdy, nawet 
najbardziej śmiały i niezwykły projekt. Niech spełniają się ludz-
kie marzenia, a ludzie szczęśliwsi żyją w swojej pięknej ojczyźnie 
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– Rzeczpospolitej Polskiej. Serdecznie dziękuję za uwagę i życzę 
wszystkim Państwu miłych chwil przeżytych podczas dzisiejsze-
go spotkania.” Jako drugi głos zabrał Marszałek Senatu Stanisław 
Karczewski, który powiedział: „Bardzo serdecznie Was witam 
droga rodzino samorządowców powiatu przysuskiego. 

Ta rodzina powiększa się rokrocznie, co jest zawsze wielką ra-
dością dla każdej rodziny Bardzo serdecznie dziękuję Panu Panie 
Starosto, Panu Burmistrzowi i wszystkim samorządowcom przed 
chwilą przywitanym. Dziękuję za wielką pracę w czasie kampanii 
wyborczej i gratuluję wielkiego sukcesu wyborczego. Kiedy moż-
na osiągnąć sukces i kiedy nasi mieszkańcy doceniają, kiedy Pola-
cy doceniają to, co robimy. Określają to słowa kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Pierwsze słowo to odwaga. Trzeba być odważnym 
i tą odwagę tutaj widać u Pana Starosty, u Pana Wicestarosty  
i u Pana Burmistrza. Bardzo dziękuję Państwu za odważne decy-
zje. Odwaga to nie wszystko. Drugie to budowanie na prawdzie. 
Jeśli nie będziemy budowali na prawdzie, jeśli nie będziemy opie-
rali się o prawdę, to wyborcy natychmiast zauważą, że jesteśmy 
sztuczni i nienaturalni. Nasza odwaga i prawda to dwie niezwykle 
ważne wartości, które Polacy zawsze będą doceniać i zauważać. 
Wszystko, co jako politycy robimy, robimy dla Polaków, ale musi 
to być właśnie robione w duchu prawdy, rzetelności i również 
odważnych decyzji, tych odważnych decyzji tu w powiecie było 
bardzo wiele. Mówił Pan Starosta o szpitalu, ale odważne decy-
zje podjęte tu w powiecie spowodowały, że tu nie ma problemu 
niedofinansowania oświaty, który powszechnie dotyka samorzą-
dy na wszystkich szczeblach w kraju. Moja formacja polityczna 
Prawo I Sprawiedliwość doceniała, docenia i będzie doceniać to, 
co dzieje się na niwie samorządowej tu, w Przysusze. To tutaj spo-
tykaliśmy się już kilkakrotnie, to tutaj mówiliśmy o Polsce powia-
towej, prowincjonalnej. Mówił tu w tej sali premier Morawiecki  
o zrównoważonym rozwoju polskiej prowincji. Ja jestem dumny, 
że mogę z Panem Starostą, Panami Wójtami współpracować. 
Moje drzwi, nasze drzwi, polityków są dla Państwa Szeroko 
otwarte. I będziemy Państwa wspierać w realizacji potrzeb, 
które służyć będą rozwojowi waszych małych, a naszej wspólnej, 
dużej ojczyzny. Szanowni Państwo bardzo Państwu dziękuję 
za pracę, za zaangażowanie. Będziemy pracować wspólnie na 
rzecz Polski. Powiedział Pan Starosta, że Polska jest jedna, ja 
dopowiem, że Polska jest piękna. Możemy być z tego dumni, 
że Polska się rozwija, że Polska się bogaci, że mamy najniższe  
w Europie bezrobocie, najwyższy wzrost gospodarczy i na tym też 
polega piękno Polski. Pytają mnie, czy nie żal mi, że porzuciłem 
swój piękny zawód – chirurga. Ja jednak nie żałuję, ponieważ 
jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę współpracować dla Polski  
z ludźmi takimi, jak Państwo. Cieszę się, że mogę realizować ważne 
i dobre dla Polaków i Polski rozwiązania. Szanowni Państwo, ten 
rok się już rozpoczął. Dziś mamy już 14. dzień nowego 2019 r. 
Przed nami podwójne wybory: do europarlamentu i polskiego 
sejmu. Nie przyjechałem tutaj prowadzić kampanii wyborczej, ale 
proszę bardzo rozmawiajcie w swoich środowiska, aktywizujcie 
się i pójdźcie na te wybory. Niech frekwencja przekroczy 50%. 

Sprawcie, żeby głos mieszkańców prowincji był słyszalny i tym 
razem i żeby zaczął się w Brukseli, w kontekście polskich spraw 
realnie liczyć, a było z tym do tej pory różnie. Potem przyjdzie 
jesienią czas na wybory do sejmu i tu również musimy powiedzieć, 
kto opierał swoją działalność o prawdę i odwagę. Wszystkim tu 
zebranym, tej wielkiej rodzinie przysuskiej życzę, aby realizowały 
się Państwa zamiary i marzenia. Nie bójmy się mieć marzenia.  
To ważne, żebyśmy robili to dla rodziny. Bo Polska będzie silna, 
kiedy silne będą polskie rodziny. Panie Starosto, dziękuję za to 
spotkanie. Życzę Państwu dobrego 2019 r.  Po wystąpieniu Mar-
szałka Stanisława Karczewskiego p. dyr. Małgorzata Bednar-
ska zaprosiła na scenę ks. biskupa Henryka Tomasika i poprosiła  
o udzielenie błogosławieństwa. 

Ksiądz biskup po odczytaniu fragmentu ewangelii wg św. Jana 
powiedział: „Drodzy Siostry i Bracia wsłuchujemy się w ten piękny 
tekst Chrystusa, który jest dla nas drogowskazem. Trwać w łączno-
ści ze Zbawicielem. Saint Exupery, powiedział: Kochać to nie zna-
czy patrzeć na siebie nawzajem, to patrzeć w jednym kierunku. Dla 
nas Chrześcijan to jest szczególne zadanie – patrzeć w tym samym 
kierunku, w kierunku Chrystusa i przyjąć jego prawo, najpiękniej-
sze prawo, którym jest prawo miłości bliźniego. Proszę przyjąć od 
nas duszpasterzy gratulacje. Państwo otrzymaliście zaufanie śro-
dowisk, a jednocześnie ten dar jest zadaniem, aby budować dobro 
wspólne. Dziękujemy od Pana Marszałka, Państwo parlamenta-
rzystów, ministrów, po wszystkie szczeble władzy samorządowej 
i państwowej za troskę o człowieka za dobro wspólne. Dziękujemy 
także za współpracę z naszymi duszpasterzami, instytucjami ko-
ścielnymi, mediami, ponieważ razem tworzymy jedną Polskę. Z bó-
lem słuchamy tych głosów, które domagają się rozdziału Państwa  
i Kościoła. Domagają się tego, aby nas podzielono. Jest to tak wie-
loznaczne i wielokrotnie nielogiczne. Pamiętam taką sytuację, 
kiedy podczas spaceru zauważyłem ojca prowadzącego wózek 
spacerowy z synkiem. Ten maluch wychyla się zauważył księdza 
i mówi: Tatusiu popatrz Pan Kościół poszedł. Piękne skojarzenie 
widzi księdza i widzi Kościół. Niektórzy dziennikarze i politycy 
widzą kościół jako wspólnotę biskupów może, księży. Ale prze-
cież Kościół to my wszyscy wierzący. Nielogiczne jest wyłączenie  
z Polski świeckich ludzi wierzących – to już jest brak logiki. Święty 
Jan Paweł II już w Krakowie mówił, że życie duchowe człowieka 
pulsuje wokół prawdy, dobra i piękna. Wokół nich rozwija się czło-
wiek. Niech prawda i dobro i piękno przyświecają prawidłowemu 
rozwojowi człowieka, ale też rozwojowi jego duszy. Ewangelia 
przynosi rozwiązania dotyczące tych właśnie poziomów. Nie spo-
sób wyłączyć z polskiej historii Kościoła jako wspólnoty wiernych. 
To trzeba byłoby wyłączyć Bogurodzicę jako pierwszy polski hymn 
śpiewany przez polskich rycerzy pod Grunwaldem, trzeba byłoby 
wykreślić Sienkiewicza i jego nagrodę Nobla za powieść o prze-
śladowaniu chrześcijan Quo Vadis, trzeba byłoby Słowackiego, 
Mickiewicza, Krasińskiego, wspaniałych malarzy, rzeźbiarzy ludzi 
polskiej kultury i sztuki. Patrzymy na to z bólem. My, duchowni, nie 
chcemy być posłami, ministrami, czy marszałkami. Życzymy Pań-
stwu miłości Boga i miłości bliźniego, życzymy Państwu właśnie 
odwagi, odwagi w realizowaniu tego, co jest prawdziwe, dobre 
i piękne. Życzymy odwagi w budowaniu siebie i innych w duchu 
ewangelii. To jest najpiękniejsze co kształtuje człowieka. 
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 Dziękujemy państwu i życzymy, aby dobro wspólne łączyło 

wszystkich. Panu Staroście dziękujemy za te systematyczne spo-
tkania i życzymy, aby ta forma współpracy promieniowała i poma-
gała nam odkrywać nasz dar, zadanie a wszystko dla Chrystusa i ze 
względu na Chrystusa. W tym momencie pomyślmy także o tym, 
człowieku, który doświadczył nienawiści. Obojętnie, po której jest 
kto stronie, nikomu nie wolno podnosić ręki na drugiego człowie-
ka. Prosimy, aby Pan Bóg błogosławił nam w pracy. Modlitwa i bło-
gosławieństwo zakończyły wystąpienie ks. biskupa. 

Ostatnią częścią spotkania był koncert w wykonaniu gwiazdy 
– Haliny Frąckowiak. 60 minutowy występ został bardzo ciepło 
przyjęty przez publiczność, gorąca owacja oraz bukiet pięknych 
kwiatów dopełniły tę część spotkania. Jako ostatnia rozpoczęła 
się nieformalna faza spotkania, która trwała do ok. 14.00. 

Jarosław Bednarski

OTWARCIE 
DZIENNEGO DOMU SENIOR
W BORKOWICACH

28 grudnia 2018 w Borkowicach, przy ul. Plata-
nowej 1 został otwarty Dzienny Dom Senior+

 

Pani Grażyna Więckowska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Przysusze, powitała gości i dokonała prezen-
tacji celów, jakie będzie realizował Dzienny Dom Senior w Borko-
wicach, a jest to przede wszystkim zapewnienie wsparcia senio-
rom poprzez umożliwienie korzystania z oferty prozdrowotnej, 
obejmującej usługi z zakresu rozwoju sprawności ruchowej, spę-
dzania wolnego czasu, a także spędzania wolnego czasu. Pani Dy-
rektor razem  z Wicestarostą Przysuskim p. Markiem Kliliankiem 
dokonali symbolicznego otwarcia przecinając wstęgę. 

Poświęcenia dokonał ks. Marek Lużyński proboszcz parafii 
Borkowice. Dzienny dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8.00 – 16.00. Ośrodek oferuje również gorący posi-
łek oraz dowóz uczestników. Wszystkie  usługi są dla korzystają-
cych bezpłatne. 

STAROSTA PRZYSUSKI 
WE WŁADZACH ZWIĄZKU
POWIATÓW POLSKICH
14 stycznia 2019 r. Marian Niemirski jednogło-

śnie został wybrany Przewodniczącym Konwentu 
Starostów Województwa Mazowieckiego. Wyboru 
dokonano podczas posiedzenia w Pruszkowie.

–Moim głównym celem będzie stworzenie dobrej współpracy 
między rządem a samorządem. Będę przekonywał kolegów 
samorządowców do tej współpracy. Będę o tym mówił również podczas 
najbliższego posiedzenia Związku Powiatów Polskich RP. To niezwykle 
ważne zadanie – powiedział Marian Niemirski.

W skład Konwentu Starostów Województwa Mazowieckiego 
wchodzą starostowie z powiatów z województwa mazowieckiego 
i prezydenci miast na prawach powiatu, którzy reprezentują 
Związek Powiatów Polskich. Cele konwentu realizowane są 
poprzez współpracę z administracją rządową i samorządową,  
a także współdziałanie z innymi instytucjami z terenu Mazowsza. 
Jednocześnie 17 stycznia 2019 roku podczas Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Powiatów Polskich wybrano nowy skład 
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku na nową kadencję. 
Wiceprezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich został 
Starosta Przysuski Marian Niemirski.

 J. Bednarski
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ŚWIATŁOWÓD 
DLA MIESZKAŃCÓW 
POWIATU PRZYSUSKIEGO

Projekt dotyczy budowy na terenie podregionu 
radomski w powiatach: białobrzeskim, kozienic-
kim, przysuskim, szydłowieckim i opoczyńskim 
(zwanym dalej „Obszarem Interwencji”) sieci 
szerokopasmowej w technologii kablowej (dla go-
spodarstw domowych oraz jednostek oświatowych  
o łącznej długości 1 968,20 km. 

 W wyniku realizacji projektu 44 029 gospodarstw domowych 
oraz 255 placówek oświatowych uzyskają dostęp do Internetu. 
44 029 gospodarstw uzyska dostęp do sieci o parametrach co 
najmniej 100 Mb/s. Wszystkie placówki oświatowe wskazane do 
podłączenia uzyskają przepustowość min. 100Mb/s (symetrycz-
ne). Głównym celem projektu jest realizacja sieci dostępowych, 
które będą wykorzystane przez przedsiębiorców telekomunika-
cyjnych do świadczenia usług detalicznych. Wnioskodawca będzie 
dostawcą wyłącznie usług hurtowych, a wybudowana w ramach 
Projektu sieć zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym 
operatorom detalicznym (operatorom korzystającym) na zasa-
dach dostępu hurtowego. 

W ramach projektu zakłada się zaprojektowanie oraz wy-
budowanie na Obszarze Interwencji sieci szerokopasmowego 
Internetu, doprowadzając w efekcie do maksymalizacji pokrycia 
kraju nowoczesnymi sieciami dostępowymi. Na terenie powiatu 
przysuskiego łącza światłowodowe bezpłatnie do granicy działki 
zostaną doprowadzone do ponad 6000 gospodarstw domowych. 
Łączna wartość projektu w regionie radomskim to ponad 125 mln 
zł. Przewidywany okres realizacji tego rządowego programu to 
lata 2019 – 2021.  

 Jarosław Bednarski

ŚWIĘTO LIPIŃSKIEJ 
SZKOŁY 

W sobotnie przedpołudnie 24 listopada 2018 roku cała nasza 
społeczność obchodziła najważniejsze święto z kalendarza imprez 
szkolnych. 

Ten wyjątkowy dla nas dzień przeżywali z nami nasi przyjaciele, 
absolwenci i sympatycy naszej szkoły, na których wsparcie zawsze 
możemy liczyć. Święto Szkoły łączy dwa ważne wydarzenia: Dzień 
Patrona Szkoły oraz Ślubowanie klas pierwszych. Sobotnie uro-
czystości rozpoczęła wyjątkowo piękna Msza święta celebrowana 
przez księdza biskupa Henryka Tomasika. Następnie uroczysty 
pochód na czele ze sztandarem szkoły przemaszerował spod po-
bliskiej kaplicy do budynku szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna 
uroczystości, w trakcie której Pani Dyrektor wygłosiła wzrusza-
jące przemówienie, nawiązując w nim do bogatej polskiej historii 
związanej z dążeniami niepodległościowymi naszego narodu oraz 
podkreśliła niebanalną rolę Patronki naszej szkoły  w krzewieniu 
oświaty w 50 – tą rocznicę Jej śmierci. Przy okazji Święta Szkoły 
doceniony został także wysiłek tych, którzy osiągają najlepsze wy-
niki w nauce. Uczniowie z wysokimi średnimi ocen odebrali z rąk 
Starosty Przysuskiego stypendia, będące nagrodą za ich starania 
i wytężona pracę. Głównymi bohaterami tego dnia byli oczywi-
ście uczniowie klas pierwszych, którzy w obecności swoich licznie 
zgromadzonych rodzin, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar 
szkoły. Ukratkiem ocierane łzy świadczą o tym, że uroczystość 
była wyjątkowym przeżyciem, szczególnym momentem zarówno 
dla kadetów, ich najbliższych jak i wszystkich innych licznie na niej 
zgromadzonych.  

„TALENTY DWÓJKI”
– Na koncert pod takim tytułem zaproszono 
mieszkańców Przysuchy 17 stycznia 2019 r. 
do Domu Kultury. 

Spotkanie rozpoczął pan dyrektor Leszek Wamil, który przywitał 
wszystkich zgromadzonych, w tym Burmistrza Gminy i Miasta To-
masza Matlakiewicza wraz z małżonką, panią wizytator Małgorza-
tę Bochyńską, przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Mirosława 
Pierzchałę oraz panią dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Skrzyńsku Marię Sułecką, i zaprosił do podziwiania talentów 
młodszych i starszych uczniów kierowanej przez niego placówki. 

Niezwykle licznie przybyła publiczność miała okazję obejrzeć 
wspaniałe występy uczniów Zespołu Placówek Oświatowych  
w Przysusze – przedszkolaków z „Bajkowego Przedszkola”, 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz uczniów III 
klas Gimnazjum. Dzieci i młodzież prezentowali swoje talenty  
w dziedzinie tańca, śpiewu, gry na instrumentach oraz aktorstwa. 
Prowadzący koncert – Aleksandra Nocoń i Grzegorz Sułecki -  
z humorem wprowadzali widzów w poszczególne punkty progra-
mu. Rozpoczęto od brawurowo odtańczonego przez dzieci z od-
działu przedszkolnego „Biedronki” Poloneza. Maluchy zachwyciły 
nie tylko płynnością wykonywanego tańca, ale przede wszystkim 
widocznym zaangażowaniem emocjonalnym. Występ najmłod-
szych uzyskał duży aplauz publiczności. Następnie wysłuchano 
utworów muzycznych wykonanych na pianinie – „Sonatina Alle-
gro” w interpretacji ucznia klasy 4b Szymona Plaskoty oraz „Nie-
winność” w wykonaniu uczennicy klasy 5a Anny Dyl. W czasie 
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koncertu usłyszeliśmy również utwory wykonane na skrzypcach 
– „Koncert”, który zagrała uczennica klasy IIIa gimnazjum Iwona 
Plaskota oraz składankę utworów „Taniec Eleny”, „Piraci z Kara-
ibów”  i Maxican Hat Dance” wykonaną przez duet skrzypcowy 
– uczennice klasy 6a Zuzannę Madej i Wiktorię Wojdył. Piękny, 
liryczny utwór „Wspomnienie” na keybordzie wykonał Piotr Wijat-
kowski z IIIa klasy gimnazjum, a na gitarze utwór „Magical World” 
zagrała dla nas Julia Smerdzyńska z klasy 6b. Mogliśmy również  
wysłuchać śpiewu naszych utalentowanych uczniów.  Domino-
wały utwory współczesne – „Pożyczony” w wykonaniu uczennicy 
klasy 5a Nikoli Stępień, „Wherever You are – 5 seconds of Sum-
mer” – zaśpiewane przez uczennice klasy 8a i 8b Zuzannę Jach  
i Natalię Wojdył, które zagrały w tym utworze również na ukulele 
oraz „Sweet Dreams” zaśpiewane przez duet uczennic z klasy 8b – 
Katarzynę Nowosielską i Marię Stępień. Jednak zainteresowania  
i talenty naszych uczniów są tak szerokie, iż mogliśmy wysłuchać 
również średniowiecznej ballady angielskiej „Scarborough Fair”, 
przepięknie  wykonanej przez duet Hanna Stępień (6a) – flet pro-
sty i Maria Stępień (8b) – ukulele i śpiew. 

Między piosenkami, pieśniami i utworami instrumentalnymi, 
prowadzący Ola i Grzegorz proponowali widowni również współ-
czesny repertuar taneczny – dziewczęta z klasy 4a – Amelia Grze-
gorczyk, Maja Łochowska i Aleksandra Smerdzyńska – wykonały 
układ taneczny do utworu „Mama” Jonasa Blue. W dalszej części 
koncertu zobaczyliśmy również taniec Shuffle Dance, Hip-Hop 
w wykonaniu uczennicy klasy 7 Kingi Dudy, taniec współczesny 
z elementami gimnastyki artystycznej, który wspaniale wykona-
ła uczennica klasy 7 Lena Madziała oraz taniec nowoczesny do 
składanki muzycznej  w wykonaniu grupy dziewcząt z klas IIIa   
i IIIb  gimnazjum – Weroniki Balcerak, Julii Chojnackiej, Agniesz-
ki Chylak, Dominiki Góreckiej, Darii Motyl, Aleksandry Nocoń  
i Dominiki Wrzesień. W czasie koncertu mogliśmy również usły-
szeć recytację wiersza z morałem – była to „Ballada  o kogucie”  
w wykonaniu Katarzyny Nowosielskiej. Z bardzo gorącym przyję-
ciem publiczności spotkały się proponowane przez wykonawców 
skecze. Wniosły one do koncertu dużą dawkę humoru i pozwoliły 
wyeksponować nieprzeciętne talenty aktorskie uczniów. Każdy 
występ ze swadą zapowiadali prowadzący Ola i Grzegorz. Zoba-
czyliśmy skecz „Czerwony Kapturek” w wykonaniu uczniów klasy 
5a i 5b - Katarzyny Głogowskiej, Blanki Rejmer, Filipa Kołodziej-
czyka i Bartłomieja Tamioły, „Dama w wieży” również prezento-
wany przez piątoklasistów - Aleksandrę Zabroń, Blankę Rejmer  
i Jakuba Kieszka – skecze pochodzą z repertuaru kabaretu Po-
tem.  Sporej dawki śmiechu dostarczyli także wykonawcy kabare-
towych monologów – Jakub Polak uczeń klasy 8a, który wystąpił 
w skeczu „Damskie kłopoty z komputerem” i Aleksandra Nocoń 
uczennica klasy IIIb, która zrewanżowała się skeczem „Kłopoty  
z opieką nad dzieckiem” – skecze pochodzą z repertuaru kabaretu 
Hrabi. O odwiecznym problemie braku zrozumienia pomiędzy ko-
bietami i mężczyznami opowiedzieli nam uczniowie klas IIIa i IIIb 
gimnazjum - Daria Motyl, Jan Ciesielski i Kornel Nowak w skeczu 
„Tłumacz języka kobiecego” pochodzącym z repertuaru kabaretu 
Smile. 

W trakcie całego koncertu jeden z uczniów bacznie przyglą-
dał się tańczącym, czasem nawet wchodził im nieco w paradę, by 
w końcowej części przedstawić nam „Historię tańca”( opartą na 

programie Ireneusza Krosnego). Ten wymagający niezwykłych 
umiejętności tanecznych, doskonałego poczucia humoru, a także 
nieprzeciętnej kondycji występ zaprezentował uczeń klasy IIIa 
gimnazjum Kornel Nowak. Owacjom nie było końca. 

Na zakończenie koncertu autorzy przygotowali niespodziankę 
– wraz z uczniami na scenę wyszli nauczyciele: Anita Kacperska, 
Monika Kumor-Niedźwiecka, Ewelina Piecyk, Anna Sosińska, Pau-
lina Wojciechewicz, pan dyrektor Leszek Wamil oraz Krzysztof 
Kacperski, którzy zaśpiewali piosenkę Marka Grechuty „Ważne są 
tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. 

Uczniom i nauczycielom akompaniowali pan Karol Sionek  
i pan Dominik Szymczyk. W przygotowaniu koncertu wzięli udział: 
Krzysztof Kacperski, Anna Jedlińska, Anna Tamioła, Anna Kozłow-
ska, Karol Sionek, Jarosław Bartos, Dominik Szymczyk, Anna Wa-
mil, Anna Krawczyk i Inga Dubaj. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich na kolejny koncert w przyszłym roku.

WOŚP 
ZAGRAŁA W PRZYSUSZE
28 398,61 złotych zebrano w Przysusze 
podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

W niedzielę 13 stycznia 44 wolontariuszy już od wczesnych 
godzin rannych zbierało pieniądze z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Natomiast  
w godzinach popołudniowych, w przysuskim Domu Kultury trwał 
koncert zespołów muzycznych. Na scenie wystąpili między inny-
mi: grupa artystycznie uzdolnionych uczniów z Zespołu Placówek 
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowe, zespół 
Folya i grupa Re:act. W przerwach między występami odbywały 
się licytacje gadżetów Orkiestry. Nad przebiegiem finału czuwał 
przysuski sztab Orkiestry na czele z jego szefem Waldemarem Re-
kiem w składzie: Małgorzata Cieślikowska, Krzysztof Pawlik, Piotr 
Kalita, Aleksandra Motyl, Natalia Motyl, Jacek Woźniak. O godzi-
nie 19.30 na placu przy dworcu autobusowym strażacy z jedno-
stek OSP w Przysusze, Borkowicach i Wieniawie zaprezentowali 
swój sprzęt i pokazali działania jednostek ratowniczych związane 
z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 
samochodowych. Natomiast o 20.00 zgodnie z tradycją zapalono 
„Światełko do nieba”.
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Maria Miśkowska
Zbudujemy dom

Zbudujemy dom
dla nas
wokół nas
bliżej gwiazd

Zdobędziemy świat
mądrością – rozumem
wysiłkiem – pracowitością
owocną pracą

Zawiążemy krąg
Miłości
Pokoju
Przyjaźni

Pędem przed siebie

Pędem przed siebie
A często biegiem
Może się uda
Siebie wyprzedzę...

Czy tak być może
Uda się zwieść
Ciężary dźwigać
I szybkość mieć.

Pędem i biegiem
Światło się czerwieni
Trzeba, och trzeba
Prędkość swą zmienić.

W głowie się teraz światło
Żółte zapala
Poczekać warto
Nie wszystko naraz.

Światło zielone
Bezpiecznie mruga
Spokojność kroku
Jakże się przyda.

W pełnej krasie

Wiatr siłą zawiewa sypiący się
z wysoka biały puch.
Rozkołysane drzewa kłonią nisko swe czoła.
Czyżby prosiły pana Wicherka
by im ramion nie połamał.
W okamgnieniu świat przebrał się
w bielutką suknię.
Na nagich gałęziach i gałązkach
bieli dostatek.

Uparty wicher porywa białe płatki
i w tany.
Tu i tam na ziemi buduje
wzniesienia rozmaite srebrnej barwy.
Nie odpuszcza – i dalej zabawa,
jak na karnawał przystało.

Zaśmiało się słonko
zza chmur wyjrzało.
Złocistym promieniem jak
zaczarowaną różdżką uciszyło wichrowe hulanki.
A przyroda za oknem wyglądem się chwali:
lśni, błyszczy, srebrzy się.
Jaka strojna dama,
w pełnej krasie stoi,
prezencją zadziwia.
I o czym myśli – o wiośnie? -
swojej następczyni...

Danuta Skalska
Znów za rok matura…

Biały miś
z piosenki disco polo
wypłakał już chyba
wszystkie białe łzy…
Za oknem krąży maj-  
spec od zakochanych,
ukwiecony
jak grobowiec miłości.
Cóż taki może,
gdy wypasiony motyl
rozpala szaleństwo barw
i obezwładnia
wirtuozerią zapylania.
A potem znika
jak fatamorgana.
Z jego cieniem
rozcieńcza się w zawiesinie mgieł
piankowa suknia.
Szlakiem dmuchawców
ulatuje welonik.
Rozsypują się szpilki
kruche niczym laseczki wanilii.
Czarno-białe jaskóły
z mojego liceum
kalkulują,
liczą punkty.
Dla mnie
znów za rok matura…
Nie przystąpiłam
do egzaminu dojrzałości.

 Storczyki

W szalach 
soczystozielonych liści 
bielutkie
batystowe kwiaty,
jak nastolatki  sprzed stu lat
na swym pierwszym  balu.
Rzucają cienie
złoto-różowych oczu 
na rozlewisko śniegu
za okienną szybą, 
jakby oczekiwały,
że stamtąd przybędą
zalotni dandysi 
w białych frakach. 

 Spacer z Andersenem 

Białe foczki śpią w świerkowych objęciach.
Drzewa dumne w bielutkich trykotach. 
Niebo ziemi przesyła ma szczęście 
księżycową podkowę ze złota. 

Pies wydłuża posrebrzane uszy. 
Staje na mlecznej drodze po skrzydlatym biegu, 
zamieniony w nadzieję, że wkrótce usłyszy 
śmiech dzwonka u sań Królowej Śniegu.   

Wiesława Białek
Tuliłaś

Odrzywolska ziemio,
tyś mnie wychowała.
Przytuliłaś dziecię
co wzeszło na świecie.

Tuliłaś zielenią
łąkami i wodą.
Piastowałaś dziewczę,
wesołe i młode.

Jak ptak wolny w liściach
a rybeńka w wodzie,
tak było to dziewczę
swobodne i młode.

Pląsała po łąkach
niewinna jak rosa.
Przyszły lata smutne,
ścięły ją jak kosa.

Dlaczego to radość
dłużej trwać nie może?
Czemu ją nam skracasz,
ukochany Boże?
Minione lata

W odrzywolskich kątach
ja tu dorastałam.
Odrzywolskie życie
od dziecka poznałam.

Byli tu blacharze
szewcy i malarze.
Kiełbasa pachnąca 
w gorącym wywarze.

Nie ma już Smolcowy, Haniowy
i Chały na rogu.
Wyrosła kwieciarnia
innego już rodu.

Młynarze też byli,
co mąkę mielili.
Chłopi furmankami
do nich się spieszyli.

Odrzywół, Wysokin
już się połączyło.
Dawniej niemożliwe
to działanie było.

Przez Guzdek zielony
rzeczka przepływała
i małym mosteczkiem 
brzegi połączyła

Puste bramy, szare
swą legendę kryją.
Nie ma tam już rodzin,
bo one nie żyją. 
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Tadeusz Figarski
Już przedwiośnie

Miesiąc luty to już przedwiośnie, choć jeszcze
trwa zima i lodowe sople u dachów zwisają.
Dni coraz dłuższe, nocne przymrozki
wiosnę nam przybliżają.

Na Walentynki wrócą skowronki
co nadejście wiosny obwieszczają.
A kiedy słonko mocniej przygrzeje
koncerty spod niebios nam dają.

To Walentego od wielu już lat,
dzień zakochanych jest obchodzony.
W tym dniu wielu strzałą amora
zostanie ugodzonych.

A tych co strzały amora w dniu Walentynek
swym grotem przeszyją,
to żyją zgodnie w związkach i parach,
a serca równym rytmem im biją.

Więc wszyscy zakochani stańcie na wyżynach
po prostu się zakochujcie.
A swe wybranki wielkim uczuciem obdarowujcie.
I na prezenty Walentynkowe grosza nie pożałujcie.

A święty Walenty niech będzie dla Was
przykładem a nawet swatem,
i łączy ludzi zakochanych w związki
trwałe i pary, które przetrwają
wszelkie zawirowania i burze dziejowe.
Bo tak to nakazuje Walentynkowy
obyczaj prastary.

Trzy znajome

Jak z Przysuchy w dzień targowy wracały kobiety,
to miały razem spotkanie, a to prawda niestety.
A rozmawiać miały o czym: o znajomych, swej rodzinie,
o sąsiadach, księdzu, wójcie i o całej gminie.

A że długi czas już się nie widziały
to stały i rozmawiały.
Tak pochłonięte rozmową,
że gestykulowały rękami i czasem kręciły głową.

Tak długo się nie widziały
to tematów wiele miały.
No bo tak jest z kobietami, kiedy tylko się spotkają,
to tak wciąga ich rozmowa, że się aż w niej zatracają.

Na czas tak szybko płynący
to uwagi nie zwróciły,
i dla mężów w dzień targowy
obiad bardzo opóźniły.

A niech już się wygadają,
to przypadek, nie zasada.
Gdy mówi jedna kobieta to okay,
ale trzech już nie przegadasz.

Ale my je i tak lubimy,
bo gdyby kobiet nie było,
źle by wszystko wyglądało
- wiemy jakby się skończyło.

Jacek Kwiecień
Wersalka

moja stara wersalka ma upodobania 
gdy słońce las ukryje zaprasza do spania 
ale gdy północ minie kogut to ogłosił 
zaraz szepcze do ucha abym się wynosił
bez żadnego sprzeciwu do kuchni wychodzę 
zaparzam czarną kawę pół łyżeczki słodzę 
przekręcam gałkę radia orkiestra przygrywa 
niechaj moja wersalka sama odpoczywa
gdy zatęskni wieczorem zaprosi do spania 
powiem wtedy co myślę że jest kawał drania 
dodam także po cichu niech słyszy te słowa 
tracę do niej cierpliwość lepsza będzie nowa

Moje miejsce na ziemi

wioska przy rzece znam tą okolicę 
już jako dziecko deptałem tam ścieżki  
sercu najbliższa więc widzę różnicę 
gdybym wyjechał cios dla duszy ciężki 
więc tam zostałem nie zaznałem klęski  
nasz dom na wzgórzu ogródek za sadem  
piach już zasypał te utarte ścieżki 
kiedy zatęsknię to ruszam ich śladem 
że czas szybko upływa ja jestem przykładem

                              ***

gdy jestem wśród znajomych zadają pytanie 
ty nieraz wiersze piszesz czy masz swoje zdanie 
jak wygląda poezja gdzie ją spotkać można 
czy ona tutaj bywa ale jest ostrożna
jak tu wam odpowiedzieć spójrzcie wokół siebie 
bo poezja jest wszędzie na ziemi na niebie 
gdy do tego będziecie choć trochę wrażliwi 
to ona tak znienacka czymś pięknym zadziwi
poezja bywa wiosną gdy pachną konwalie 
do tego wszędzie widać kwitnące azalie 
latem gdy morski piasek pod stopą szeleści 
lub gdy grzywiasta fala nasze ciało pieści
snuje się babie lato złotą jesień wita 
odlatuję żurawie gumna pełne żyta 
park też bywa poezją spadające liście 
nawet deszcz bardzo zimny gdy pada rzęsiście
jak przyleci puch biały mróz szyby maluje 
wtedy nasza poezja najlepiej się czuje 
kominek skrami sypie suche szczapy płoną 
wspomnienia jak obrazki jedne drugie gonią
poezja tam gdzie serce które wewnątrz siedzi 
najlepiej właśnie jego słuchać podpowiedzi 
ono wie to najbardziej bo uczuciem wspiera 
lub najlepsze obrazy poezji wybiera
czasem bywała smutna ale też radosna 
także bardzo przyjemna ale też nieznośna 
poezję wszędzie spotkasz oto moje zdanie 
będzie to odpowiedzią na wasze pytanie
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Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione po-
mieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulu-
jące rozwój zmysłów. Głównym jej celem jest stwarzanie możliwo-
ści odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz 
miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji 
przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Pobyt w Sali po-
zwala na chłonięcie, badanie i kontrolowane szerokiego zakresu 
bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczu-
cie zaufania i odprężenia. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu 
podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi  
i łagodnymi wibracjami. 

Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje i w konse-
kwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunika-
cji. Odbiorcami tego typu terapii są m.in. osoby z różnego rodza-
ju niepełnosprawnościami i deficytami, z niepełnosprawnością 
intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, 
zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniem mowy na tle 
nerwicowym. Systematyczna stymulacja poszczególnych zmy-
słów w Sali Doświadczania Świata jest więc ważnym źródłem 

rozwoju każdego dziecka z niepeł-
nosprawnością lub deficytami. Te-
rapia dobierana jest indywidualnie 
do potrzeb dziecka, które posiada 
wolność wyboru bodźców, których 
w danym momencie najbardziej po-
trzebuje.

Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna na mocy porozumie-
nia, jakie Powiat Szydłowiecki 
zawarł z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej w 2017 r., jest placów-
ką pełniącą funkcję wiodącego 
ośrodka koordynacyjno-rehabili-
tacyjno-opiekuńczego. Realizuje 
zadania wynikające z rządowe-
go programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  
Z pewnością nowa sala przyczyni się 
do jeszcze skuteczniejszego i efek-
tywniejszego wykonywania tych 
zadań.

12 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Szydłowcu odbyło się uroczyste otwarcie Sali Do-
świadczania Świata. 

Nowe pomieszczenie ma służyć realizacji zajęć terapeutycz-
nych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i mło-
dzieży powiatu szydłowieckiego. Sala powstała dzięki pozyskane-
mu dofinansowaniu z MEN, z rezerwy części oświatowej subwen-
cji ogólnej na rok 2018, z tytułu doposażenia w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne zaadaptowanych nowych pomieszczeń, jak również 
przy wsparciu finansowym organu prowadzącego – Powiatu Szy-
dłowieckiego.

Pracownicy Poradni poprzez pokaz użycia sprzętu terapeu-
tycznego, zapoznali uczestników spotkania z jego zastosowaniem 
omawiając cel terapii oraz grupy docelowe. Goście mogli osobiście 
doświadczyć wielozmysłowych oddziaływań narzędzi terapeu-
tycznych. Nazwa „Sala Doświadczania Świata” jest polskim odpo-
wiednikiem nazwy „Snoezelen” (czyt. snucelen) – terapii znanej  
i stosowanej od niemalże 40 lat na całym świecie, która polega na 
stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym.

OTWARCIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZYDŁOWCU
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WOJEWODA MAZOWIECKI 
Z WIZYTĄ W ŁAZISKACH

W środę 20 lutego Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera 
wraz z delegacją odwiedził Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą 
w Łaziskach. Celem wizyty było uroczyste przekazanie nagród 
laureatce XI edycji konkursu na kartkę świąteczną Wojewody.

Spośród 60 prac, które wpłynęły na konkurs adresowany do 
podopiecznych mazowieckich całodobowych placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, najwyższe uznanie jury zdobyła kartka pięt-
nastoletniej Natalii. Oryginał pracy nagrodzonej I miejscem, z od-
ręcznie napisanymi przez Wojewodę Mazowieckiego życzeniami, 
został przekazany Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorka zwycięskiej pracy, w myśl regulaminu XI edycji kon-
kursu, otrzymała indywidualną nagrodę rzeczową w postaci ta-
bletu, zaś prowadzona przez Powiat Szydłowiecki Placówka Opie-
kuńczo-Wychowawcza w Łaziskach – laptop. Uzupełnieniem był 
kosz ze słodyczami i książki.

- Cieszę się, że mogę osobiście pogratulować talentu tak młodej 
osobie, która wzięła udział w konkursie Wojewody i która przeznaczyła 
swój czas na przygotowanie tej nagrodzonej, własnoręcznie przygoto-
wanej pracy – mówił w Łaziskach wojewoda Zdzisław Spiera. - Na-
talio, dziękujemy Ci za Twoje zaangażowanie i wyrażamy uznanie dla 
Twojego talentu i pracowitości.

Do życzeń i gratulacji, przekazując upominki, przyłączyli się 
również przedstawiciele Powiatu Szydłowieckiego - starosta Wło-
dzimierz Górlicki i wicestarosta Anita Gołosz.

Wizyta delegacji Wojewody Mazowieckiego była okazją do za-
prezentowania działalności i funkcjonowania Placówki Opiekuń-

czo-Wychowawczej w Łaziskach, po pięciu latach od jej powstania. 
Ośrodek, gdzie swój dom znalazło 15 podopiecznych, usytuowany 
jest w budynku DPS. Dzieci mieszkają w pokojach dwuosobowych, 
z przedpokojem, łazienkami przy każdym pokoju. Do dyspozycji 
wychowanków jest aneks kuchenny, jadalnia, kącik komputerowy  
i pokój dzienny. W gabinetach wychowawcy, pedagoga i psycho-
loga odbywają się terapeutyczne zajęcia indywidualne i grupowe,  
a na placu zabaw z urządzeniami fitness – sportowa rekreacja.

 - Wszystkie dzieci realizują obowiązek szkolny w pobliskich szko-
łach. W wolnym czasie biorą udział w wycieczkach oraz wyjazdach  
w czasie ferii i wakacji. Chętnie uczestniczą we wszelkich konkursach, 
jak widać z powodzeniem – zaznacza dyrektor placówki Barbara 
Siara.

PREMIERA KSIĄŻKI 
SZYDŁOWIECKA FARA 
POD WEZWANIEM  
ŚW. ZYGMUNTA KRÓLA

15 lutego 2019 roku, w Szydłowieckim Centrum Kultury – Za-
mek, odbyła się promocja publikacji pt. Szydłowiecka fara pod wezwa-
niem św. Zygmunta Króla, autorstwa Ireny Przybyłowskiej-Hanusz. 

Wybrana data zbiegła się z 510 rocznicą ukończenia budowy 
tej wspaniałej świątyni oraz z 592 rocznicą nadania Szydłowcowi 
praw miejskich. Przybyłych gości powitała sama autorka. Spotka-
nie rozpoczęło się Hejnałem Szydłowca wykonanym przez Jakuba 
Zyzmana z Miejskiej Orkiestry Dętej. W dalszej części programu 
wystąpili młodzi aktorzy z Grupy Teatralnej ZAMCZYSKO: Julia 
Jaworska, Monika Tyka oraz Paweł Krupa, którzy zaprezentowali 
fragmenty psalmów Jana Lechonia, Jana Kochanowskiego, Cze-
sława Miłosza i Romana Brandstaettera. Ponadto uroczystość 

uświetnił męski tercet w składzie: Tomasz Gil, Zbigniew Matla 
oraz Adrian Dąbek, który wykonał najstarszą polską pieśń religijną 
„Bogurodzicę”. Część artystyczna zakończyła się występem Chóru 
Kameralnego GAUDIUM CANTI. Można było usłyszeć utwory pa-
triotyczno-religijne, takie jak: polski średniowieczny hymn „Gaude 
Mater Polonia”, polonez Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny” a tak-
że „Raz się pytał Krakowiaczek”. Po części artystycznej przybyli 
goście mieli okazję do rozmów z autorką oraz zakupienia książki  
z osobistą dedykacją Ireny Przybyłowskiej-Hanusz.
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Wśród uczniów klas I-III zwyciężyli:

Mistrz Pięknego Czytania – Piotr Sadowski – PSP w Skłobach
Wicemistrz Pięknego Czytania – Patryk Smal – PSP nr 1 
w Szydłowcu
wyróżnienie – Natalia Zawisza – PSP w Wysokiej
wyróżnienie – Natan Chęciński – PSP w Woli Lipienieckiej

W kategorii klas IV-VI:
Mistrz Pięknego Czytania – Alicja Kosno – PSP 
w Woli Lipienieckiej
Wicemistrz Pięknego Czytania – Kamila Krupa – PSP 
w Cukrówce, wyróżnienie – Julia Witaszek – PSP w Cukrówce
wyróżnienie – Bartosz Czarnota – PSP w Sadku

Wśród uczestników z klas VII-VIII 
i z III klasy gimnazjum:

Mistrz Pięknego Czytania – Małgorzata 
Głowacka – PSP w Skłobach
Wicemistrz Pięknego Czytania 
– Julia Piątek – PSP nr 1 w Szydłowcu
wyróżnienie – Bartosz Pudzianowski 
- PSP nr 2 w Szydłowcu
wyróżnienie – Jakub Chruściel 
– PSP w Mirowie

Serdecznie gratulujemy laureatom, 
pełni podziwu dla ich talentu i nadziei, 
że w przyszłym roku, podczas jubile-
uszowej X edycji Powiatowego Konkur-
su Pięknego Czytania, znów będziemy 
mogli zachwycać się poziomem prezen-
towanej sztuki pięknego czytania róż-
nych utworów literackich. Pamiętajmy 
to, o czym mówił Umberto Eco: „Kto 
czyta książki, żyje podwójnie”.

W publikacji zawarte są informacje o patronie kościoła św. 
Zygmuncie królu. Powstanie parafii ukazane jest na tle historii 
miasta. Omówione zostały: architektura kościoła, zabytkowe ta-
blice nagrobne na przykościelnym placu. We wnętrzu świątyni opi-
sane zostało prezbiterium, nawa, kaplice i kruchty, ołtarze, obrazy 
i rzeźby. Zamieszczono wykaz kościołów wchodzących w skład 
szydłowieckiego dekanatu, proboszczów pracujących w tej parafii 
od początku jej istnienia, księży pracujących poza granicami kraju. 
Omawiając współudział parafian w życiu kościoła scharakteryzo-
wano działalność organizacji i grup parafialnych działających przy 
kościele oraz aktywny udział dorosłych, młodzieży i dzieci w świę-
tach o charakterze religijnym.

Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla - Wydaw-
ca: Parafia pod wezwaniem św. Zygmunta Króla oraz Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Szydłowca. Korekta: Małgorzata Piwowar-
czyk. Zdjęcia: Henryk Baniak, Przemysław Duda, Jakub Gajewski, 
Jacek Maciej Hanusz, Anna Lużyńska, Monika Pawłowska-Szym-
kiewicz, Krzysztof Prześlakowski i Wiesław Wismont. Projekt  
i skład: Magda Warszawa. Druk: Wydawnictwo IKONA.

POZNALIŚMY NAJPIĘKNIEJ
CZYTAJĄCYCH UCZNIÓW
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

W piątek, 22 lutego, w świetlicy Zespołu Szkół im. H. Sienkie-
wicza w Szydłowcu, odbyła się dziewiąta edycja Powiatowego 
Konkursu Pięknego Czytania. Jak co roku do udziału w zmaga-
niach zgłosiło się wielu chętnych. 21 lutego corocznie obchodzony 
jest jako Dzień Języka Ojczystego. Tego typu konkursy podkreśla-
ją wielkie znaczenie dobrej znajomości języka polskiego w życiu 
każdego z nas. Z tej okazji pogadankę na temat „sztuki pięknego 
czytania” wygłosiła Pani Irena Przybyłowska-Hanusz.

Konkurs został podzielony na trzy kategorie wiekowe: 
uczniów klas I-III (8 uczestników), IV-VI (12 uczestników) oraz VII-
-VIII razem z III klasą gimnazjum (8 uczestników). W sumie swoje 
umiejętności lektorskie zaprezentowało 28 osób – 16 dziewcząt  
i 12 chłopców. Każdy z uczestników miał 4 minuty na przeczytanie 
wybranego przez siebie fragmentu tekstu. Dobór lektur był bar-
dzo szeroki: od Kopciuszka Braci Grimm, Dzieci z Bullerbyn Astrid 
Lindgren, przez Baśnie i legendy Ziemi Radomskiej Zenona Gierały, 
Hobbita J.R.R. Tolkiena, po Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, Opo-
wieść Wigilijną Charlesa Dickensa, Ferdydurke Witolda Gombrowi-
cza czy Oskara i panią Różę Érica-Emmanuela Schmidta.

Przyznane zostały tytuły Mistrza Pięknego Czytania i Wicemi-
strza Pięknego Czytania oraz wyróżnienia we wszystkich katego-
riach wiekowych.
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„NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ”
Uczniowie zmierzyli się z twórczością 
Czesława Miłosza.

We wtorek 5 marca 2019 r. w Zespole Szkół im. Korpusu 
Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, odbyła się V edycja populary-
zującego twórczość poetycką konkursu recytatorskiego „Niektó-
rzy lubią poezję”, poświęconego twórczości Czesława Miłosza, 
laureata Literackiej Nagrody Nobla, z okazji 15-tej rocznicy jego 
śmierci.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich gimnazjum, 
ósmych szkoły podstawowej oraz ponadgimnazjalnych.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Julia Gór-
licka – PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu z utworem 
„Trwoga”, II miejsce uzyskała Agata Chowańska, uczennica SP im. 
M. Konopnickiej w Pawłowie, recytując wiersz „W Warszawie”, 
III miejsce Daria Augustyniak – PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego  
z utworem „Nadzieja”.

W kategorii klas gimnazjalnych I miejsce zajął Bartosz Pu-
dzianowski – PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, prezentu-
jąc utwór „Który skrzywdziłeś”, II miejsce Eliza Figarska PSP nr 1 
im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu z utworem „Zapomnij”, na-
tomiast III miejsce Aleksandra Głuch – PSP nr 2 im. Jana Pawła II  
w Szydłowcu, prezentując utwór „Piosenka o końcu świata”.

W kategorii szkół średnich I miejsce zdobyła Klara Karpeta z 
utworem „Do polityka” – ZSO im. H. Sienkiewicza, II miejsce Olga 
Korba - utwór „Przedmowa”- ZSO im. H. Sienkiewicza, III miejsce 
Rafał Czaja – „Piosenka o końcu świata” – ZS im. KOP w Szydłow-
cu.

Czesław Miłosz w utworze „Przedmowa” napisał:
[…]
Czym jest poezja, która nie ocala 

Narodów ani ludzi? 
Wspólnictwem urzędowych kłamstw, 
Piosenką pijaków, którym ktoś za chwilę poderżnie gardła, 
Czytanką z panieńskiego pokoju. 
 
To, że chciałem dobrej poezji, nie umiejąc, 
To, że późno pojąłem jej wybawczy cel, 
To jest i tylko to jest ocalenie.

[…]
Gratulując laureatom pozostaje życzyć przy okazji nam wszyst-

kim, by obcowanie z wysoką kulturą nie stawało się wyłącznie po-
zorem, ale by było środkiem do odnowy duchowej i estetycznej.

W HOŁDZIE 
„ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM”

W piątek 1 marca przy obelisku upamiętniającym „Żołnie-
rzy Wyklętych”, znajdującym się w Parku Niepodległości, władze 
miasta, środowiska kombatanckie i oświatowe, oddały hołd żoł-
nierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia  
w ramach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wal-
czyli oni o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń 
demokratycznych polskiego społeczeństwa. Przeciwstawili się 
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi. Dali świadectwo 
męstwa oraz niezłomnej postawy patriotycznej. Dzień ten upa-
miętnia również liczne społeczności lokalne, których ofiarność 
pozwoliła kontynuować opór przez długie lata.

Cześć i chwała Bohaterom!

STYPENDIA STAROSTY 
DLA NAJLEPSZYCH 
UCZNIÓW WRĘCZONE
W środę 13 lutego w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiato-

wego w Szydłowcu, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych z najwyższymi osiągnię-
ciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. Starosta Włodzi-
mierz Górlicki przyznał wyróżnienia 50 osobom.

Oto najlepsi:

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu:

27 uczniów za wysokie wyniki w nauce:
Kornelia Zdziech, Michał Florczyk, Małgorzata Marszałek, Oliwia 
Sroka, Aleksandra Białek, Julia Nowek, Klaudia Smorongiewicz, 
Zuzanna Smorongiewicz, Aleksandra Gonciarska, Adriana Kaleta, 
Kacper Mamla, Angelika Swat, Anna Głuch, Michał Kaczor, Dawid 
Szcześniak, Sylwia Kosno, Milena Marlica, Dominika Czajkowska, 
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Patrycja Mamla, Milena Mączyńska, Anita Sobieraj, Daria Zabor-
ska, Dominika Zugaj, Patrycja Misiak, Kornelia Piasecka, Kamila 
Turek, Katarzyna Siemieniec

4 uczniów za osiągnięcia artystyczne: 
Julia Bialik, Patrycja Prus, Milena Rogala, Natalia Bielecka
1 uczeń za osiągnięcia w konkursie przedmiotowym: 
Adam Dwojak
2 uczniów za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie spor-
towym: Kacper Smorongiewicz, Jakub Łęcki
Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu:

10 uczniów za wysokie wyniki w nauce: Zuzanna Pawlikow-
ska, Jakub Kliszczak, Jakub Klepaczewski, Dominika Kraska, Ceza-
ry Żak, Karina Sasal, Angelika Tomczyk, Klaudia Wiatrowska, 

Hubert Siemieniec, Mariusz Karczewski
2 uczniów za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie 

sportowym: Wiktor Sadza, Małgorzata Czarnota
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szy-

dłowcu:
4 uczniów za wysokie wyniki w nauce: Bartosz Głuch, Hubert 

Murza, Jakub Marszałek, Justyna Bilska
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ZAPOWIEDZI WYSTAW 
GŁÓWNYCH 
CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ  
w OROŃSKU w 2019 ROKU

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nieustannie zapewnia mi-
łośnikom sztuki wrażenia estetyczne, dając im możliwość obcowa-
nia z twórczością światowej klasy. Ten rok również zapowiada się 
bardzo ciekawie. Prezentujemy zapowiedzi wystaw.
  
Katarzyna Józefowicz
30 marca – 19 maja 2019 
Muzeum Rzeźby Współczesnej 
Kuratorka: Agnieszka Kulazińska 
Koordynator: Henryk Gac

Wystawa Katarzyny Józefowicz, ważnej artystki gdańskiej 
sceny artystycznej, od kilku lat dziekana Wydziału Rzeźby gdań-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. W Orońsku zostaną zaprezen-
towane projekty przygotowane specjalnie dla CRP. Ekspozycja 
jest efektem współpracy z Centrum Sztuki „Łaźnia” w Gdańsku. 
  
Joana Vasconcelos

8 czerwca – 6 października 2019Muzeum Rzeźby Współ-
czesnej, Galeria „Oranżeria”, Galeria „Kaplica”, Park Rzeźby 
Kuratorka: Eulalia Domanowska Współpraca: Henryk Gac, Anna 
Podsiadły Wystawa najsłynniejszej obecnie portugalskiej artystki 
zajmującej się rzeźbą, w tym obiektem artystycznym w przestrze-

ni publicznej, a także eksperymentem w zakresie materiałów rzeź-
biarskich - Joany Vasconcelos. Światową sławę przyniósł jej udział 
w 51. Międzynarodowym Biennale w Wenecji w 2005 roku, na 
którym wystawiła gigantyczny, pałacowy żyrandol, skomponowa-
ny z tysięcy damskich tamponów. 

Sztuka Vasconcelos jest niezwykle zmysłowa i dekoracyj-
na. Operuje rozbuchaną kolorystyką oraz akumulacją drobnych 
przedmiotów w formach o monumentalnej skali. Jeśli we wcze-
śniejszym okresie twórczości jej rzeźby realizowane z przedmio-
tów gospodarstwa domowego, takich jak żelazka na parę czy 
suszarki na bieliznę, miały pewien wydźwięk feministyczny, to  
z czasem stała się przede wszystkim wielką ambasadorką portu-
galskiego rękodzieła i portugalskiej kultury ludowej, będącej rów-
nież i przede wszystkim domeną kobiet. W wielkich tekstylnych 
instalacjach Vasconcelos wykorzystuje kunszt i rzemiosło portu-
galskich hafciarek, koronczarek i krawcowych, wspomaganych 
przez architektów i inżynierów różnych specjalności. Tak jednak 
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jak we wcześniejszej fazie twórczości zasada jej działania polega 
niezmiennie na użyciu gotowych elementów codziennego życia  
i ich rekontekstualizacji w dziele sztuki oraz nadaniu im w tym pro-
cesie całego spektrum nowych znaczeń – estetycznego, psycholo-
gicznego, antropologicznego, a także społecznego i politycznego.

Vasconcelos wystawia w prestiżowych muzeach i galeriach 
sztuki, ale również współpracuje ze światem mody i designu. Jej 
wielkie ekspozycje odbyły się ostatnio w Muzeum Guggenheima w 
Bilbao, w Pałacu Ludwika XIV w Wersalu pod Paryżem i w Fundacji 
Palazzo Grassi / Francois Pinault w Wenecji. Stworzyła także pro-
jekty dla takich marek, jak Dior czy Gucci. W 2013 roku reprezen-
towała Portugalię na Biennale w Wenecji. Wystawa planowana jest 
we wszystkich przestrzeniach galeryjnych CRP oraz Parku Rzeźby. 
 
Maciej Szańkowski
26 października 2019 – 2 lutego 2020 
Muzeum Rzeźby Współczesnej 
Kuratorka: Anna Maria Leśniewska 
Koordynator: Jarosław Pajek

Wystawa retrospektywna Macieja Szańkowskiego, nesto-
ra polskiej neoawangardy, jednego z najważniejszych żyjących 
twórców ostatniego półwiecza. Jest autorem zarówno dzieł ka-
meralnych i monumentalnych, jak i pomników i drobnych form 
medalierskich. Wykorzystuje własne techniki z pogranicza me-
diów oraz tworzy rzeźby w powiązaniu z architekturą i krajobra-
zem. Ukończył zakopiańską Szkołę Kenara i studia pod kierunkiem 
Jerzego Jarnuszkiewicza w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Uczestniczył w licznych konkursach rzeźbiarskich, których 
wynikiem były realizacje prac o charakterze monumentalnym: 
w Norymberdze, Bochum, Mariborze, Berlinie, Hachiöji, Elblągu, 
Sandomierzu, Warszawie. W 2002 roku w Bletchley Park pod Lon-
dynem powstała rzeźba jego autorstwa upamiętniająca złamanie 
szyfru Enigmy. Twórczość Macieja Szańkowskiego plasuje się na 
styku tradycji konstruktywistycznej, abstrakcjonizmu geome-
trycznego i konceptualizmu. Wystawa będzie okazją zarówno do 
podsumowania ostatnich dwudziestu lat twórczości artysty, jak 
i wydania monografii artysty, nad którą Anna Maria Leśniewska 
pracuje przez ostatnie 2 lata.

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu 
tworzą: liceum ogólnokształcące, technikum i szkoła branżowa  
I stopnia. Dewizą placówki jest hasło „dobra szkoła - blisko domu”. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców wo-
bec kumulacji dwóch roczników, podczas naboru na rok szkolny 
2019/2020, społeczność ZS. im KOP 21 marca 2019 roku zorga-
nizowała tzw. „Dzień Zawodowca”. Młodzież mogła zapoznać się 
z aspektami nauki w szkołach branżowych, technikach i liceach 
ogólnokształcących o profilu mundurowym. Uczestniczyła w po-
kazach kulinarnych, informatycznych oraz technik samoobrony,  
w prezentacjach lokalnych przedsiębiorców oraz licznych konkur-
sach.

Oferta edukacyjna na rok 2019/2020 dla absolwentów gimna-
zjów i szkół podstawowych obejmuje:
Liceum ogólnokształcące - 3-letnie dla absolwentów gimnazjów  
i 4-letnie dla absolwentów szkół podstawowych:

• Klasa Ochrona Granicy Państwowej
• Klasa Ogólnopolicyjna

Technikum - 4-letnie dla absolwentów gimnazjów i 5-letnie dla ab-
solwentów szkół podstawowych:

• Technik informatyk
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Technik handlowiec (nowość)

DOBRA SZKOŁA - BLISKO DOMU
Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza
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Szkoła Branżowa I Stopnia - 3-letnia dla absolwentów obu typów 
szkół:

• Kucharz, Stolarz, Cukiernik z praktyką zawodową w szkole 
lub w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
(CKZiU)

• Elektromechanik z praktyką możliwą w firmie ToolmexTruck
• Każdy inny zawód w klasie wielozawodowej z praktyką u wy-

branego pracodawcy

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza odznacza się 
udziałem w projektach edukacyjnych, takich jak: Szkoła Dialogu, 
Edukacja Globalna, Mikser Kulinarny, IT Szkoła i Akademia Kom-
puterowa CISCO. Prowadzi wolontariat w ramach Szkolnego Koła 
Caritas. Bierze udział w akcjach: Honorowe Krwiodawstwo, Pol-
ska Biega, Różowa Wstążeczka, Żonkile i Bezdomne Psy. Współ-
pracuje ponadto z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej, 
Komendą Powiatową Policji w Szydłowcu, Cechem Rzemiosł Róż-
nych w Szydłowcu, a także Izbą Rzemiosła i Małej Przedsiębior-
czości w Radomiu.

JEDNA SZKOŁA - WIELE 
MOŻLIWOŚCI. 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu 
istnieje od 2012 roku. Powstało na bazie Centrum Kształcenia 
Praktycznego. W skład CKZiU wchodzą, jedyne w powiecie szy-
dłowieckim, szkoły specjalne tj.:

• Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna, 
• Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia, 
• Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Szkoły  te przeznaczone są dla uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głę-
bokim, ze spektrum autyzmu, z wadami słuchu i wzroku, z niepeł-
nosprawnością ruchową i sprzężoną, którzy posiadają orzeczenie 
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifi-
kowanych nauczycieli: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, 
tryflopedagogów, logopedów, psychologa, rehabilitanta oraz na-
uczycieli praktycznej nauki zawodu. Dla każdego ucznia dobiera-
ne są metody i formy pracy dostosowane do jego indywidualnych 
możliwości i potrzeb. Dla uczniów, którzy nie mogą ze względu na 
stan zdrowia i stopień niepełnosprawności uczęszczać do szkoły, 
prowadzone jest nauczanie indywidualne, zgodnie z zaleceniem 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na terenie szkoły lub  
w domu.

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna prowadzi edukację 
dla uczniów klas I – VIII. Uczniowie z niepełnosprawnością w stop-
niu lekkim realizują program nauczania szkoły ogólnodostępnej 
wzbogacony o zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno- 
pedagogiczną.

Placówka gwarantuje: 
• edukację w mało licznych klasach
• indywidualizację pracy z każdym dzieckiem
• poczucie bezpieczeństwa
• miłą i przyjazną atmosferę
• różnorodne formy nauczania
• zajęcia rozwijające kreatywność 
• zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, rehabili-

tację ruchową
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• pomoc i wsparcie dla rodzin
• kontynuację nauki do 24 roku życia.

CKZiU organizuje również bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy 
Zawodowe w formie zajęć zaocznych. Jest to pozaszkolna forma 
kształcenia dla osób dorosłych, które chcą pozyskać lub zmienić 
kwalifikacje. Największą popularnością cieszą się kursy z zawodzie 
ślusarz z możliwością uzyskania uprawnień spawalniczych, w me-
todach MAG, MIG i TIG oraz kucharz i stolarz.

Centrum zapewnia możliwość odbywania zajęć praktycz-
nych dla uczniów Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza  
w branży drzewnej i mechanicznej. Ponadto uczniowie mają moż-
liwość skorzystania z programu Erasmus+ w celu odbycia praktyk 
zagranicznych (w Wielkiej Brytanii i Portugalii).

TRADYCJA 
I NOWOCZESNOŚĆ. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Henryka Sienkiewicza
W dzisiejszych czasach każdy myśli o przyszłości swoich dzie-

ci, aby odnosiły sukcesy na polu nauki i kultury, a  jednocześnie 
przebywały i rozwijały się w  przyjaznym, bezpiecznym środowi-
sku, wśród ludzi otaczających ich troską i  zrozumieniem. Każdy 
pragnie, aby jego dziecko odnalazło w szkole drugi dom i mogło  
w pełni realizować swoje talenty  i uzdolnienia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom każdego rodzica szydło-
wiecki „Sienkiewicz” oferuje w nowym roku szkolnym 2019/2020 
kilka klas, z  których każda została objęta patronatem wyższej 
uczelni bądź instytucji naukowej:

Na tym etapie edukacyjnym realizowana jest forma kształce-
nia wspierającego całościowy rozwój dziecka.

Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia proponuje 
kierunki o 3-letnim cyklu kształcenia dla uczniów niepełnospraw-
nych intelektualnie w stopniu lekkim oraz zagrożonych niedosto-
sowaniem społecznym.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2019/2020:
• stolarz
• kucharz
• cukiernik
• ślusarz z możliwością zdobycia uprawnień spawacza.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z typowym programem naucza-
nia dla szkół branżowych. Uczniowie mają zapewnione odbywanie 
zajęć praktycznych we wszystkich wymienionych zawodach. Zaję-
cia ogólnokształcące prowadzone są w salach lekcyjnych wyposa-
żonych wg obowiązujących standardów i norm bezpieczeństwa. 
Placówka dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami zajęć 
praktycznych, w których uczniowie mogą zdobywać umiejętności 
odpowiadające współczesnym technologiom. Potwierdzeniem ja-
kości kształcenia są bardzo dobre wyniki egzaminów z kwalifikacji 
zawodowych. Istnieje również możliwość wyjazdów na praktyki 
zagraniczne do pracodawców w Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Najlepsi uczniowie za osiągnięcia szkolne mają szansę zdobyć 
Stypendium Starosty Szydłowieckiego.

Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy skie-
rowana jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze spektrum auty-
zmu oraz sprzężeniami.

Głównym celem jest zapewnienie uczniom warunków do 
wszechstronnego rozwoju na miarę ich indywidualnych moż-
liwości, zwiększenie samodzielności oraz zaradności życiowej.  
W ramach przysposobienia do pracy zagadnienia realizowane są  
w formie bloków tematycznych:

• blok gospodarstwa domowego
• blok informatyczno - biurowy
• blok rękodzieła
• florystyka, ogrodnictwo i pielęgnacji terenów zielonych
• zajęcia ze sztuki, plastyki i muzyki
• zajęcia na stolarni w pracowni renowacji mebli

Uczniowie mogą liczyć na: 

• bezpłatny dowóz i odwóz
• darmowe podręczniki i inne pomoce szkolne
• pomoc socjalną (dożywianie)
• dofinansowanie do wycieczek szkolnych
• bezpłatne wyjazdy na: basen, lodowisko, stadninę koni i inne
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klasa 1a: humanistyczna (patronat: Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach)

klasa 1b: biologiczno-chemiczna (patronat: BioCentrum Eduka-
cji Naukowej w Warszawie)

klasa 1c: turystyczno językowa (patronat: Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach)

klasa 1d: matematyczno-informatyczna (patronat: Uniwersytet 
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

W atmosferze spokoju, poszanowania indywidualności oraz  
w poczuciu bezpieczeństwa, uczniowie w dowolnie wybranej kla-
sie będą mogli rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, zdoby-
wać i pogłębiać wiedzę, uzupełniać braki edukacyjne.

- Chcemy zapewnić, że nasza szkoła posiada odpowiednią ilość 
miejsc, by przyjąć wszystkich zakwalifikowanych uczniów. Będziemy 
pracować jednozmianowo w trybie pięciodniowym. Zapewniamy do-
bry i rzetelny poziom nauczania oraz wysoką zdawalność egzaminów 
maturalnych - podkreśla dyrektor szkoły Karol Kopycki

Proces edukacyjny wspierany jest poprzez wyjścia do teatru, 
kina, muzeum, uczestnictwo w koncertach, wyjścia na wystawy 
i prelekcje oraz udział w licznych konkursach przedmiotowych, 
sportowych czy artystycznych. 

Ze szczególną troską szkoła pielęgnuje swoje tradycje, do któ-
rych należą: wspólne spotkania okolicznościowe (jasełka, wigilie 

klasowe), bale: studniówkowy oraz karnawałowy „Prima Sien-
kiewicz”. Organizowane są również wydarzenia andrzejkowe, 
mikołajkowe i walentynkowe. Tradycją „Sienkiewicza” są liczne 
spotkania z ciekawymi ludźmi oraz uczestnictwo w interesujących 
przedsięwzięciach. Szkoła „gra” dla Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, wspiera działania Caritas i Szlachetnej Paczki.

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza oferuje:

• naukę języków w nielicznych grupach
• dofinansowanie dojazdów
• stypendia dla najlepszych uczniów i sportowców
• zagraniczne wyjazdy
• indywidualny tok nauki wg potrzeb
• certyfikat ratownika przedmedycznego
• ciekawe profile klas
• zajęcia z psychopedagogiki
• elastyczny system rozszerzeń
• certyfikat IT szkoła

Placówka realizuje projekty unijne, dzięki którym młodzież może 
kształcić swoje umiejętności, korzystać z dodatkowych zajęć edu-
kacyjnych oraz rozwijać kompetencje językowe. Nauczyciele wraz 
z uczniami angażują się w liczne przedsięwzięcia, projekty i kon-
kursy typu Erasmus + , Sesja Popularnonaukowa „Człowiek i jego 
środowisko”, Dzień Językowy, koła zainteresowań - „Klub Cool-
thura” i Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”.

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
Czy możliwe jest genetyczne 
i technologiczne udoskonalanie 
ludzi?

Genetyka pokazuje, jak niewiele zależy od nas w kwestii cech 
naszego charakteru. Neurobiologia udowadnia z kolei, że nasze 
decyzje zapadają, zanim jeszcze je wyartykułujemy. Świadomy 
wybór jest tak naprawdę kontrolowany przez reakcje chemiczne 
zachodzące w ludzkich organizmach. 

Implanty mózgowe mogą zwiększyć inteligencję

Co z tego wynika? Osoby obdarzone przypadkowo cechami, 
które nie pomagają w odniesieniu ekonomicznego sukcesu, powin-
ny być przez politykę społeczną rządów szczególnie wspierane,  
a jeśli są to cechy uniemożliwiające osiąganie życiowych sukcesów, 
to ludzie w ten sposób doświadczeni przez los, powinni być przez 
system utrzymywani. Nie jest przecież ich winą „upośledzony” ge-
nom, tak samo jak nie jest zasługą ludzi odnoszących sukcesy to, 

że mogą je odnosić w wyniku przypadkowych reakcji chemicznych, 
dających im już na starcie przewagę nad resztą mniej uprzywile-
jowanych. Sprawiedliwość i uczciwość wymaga bezwarunkowej 
pomocy takim ludziom i grupom społecznym. Chodzi nie tylko  
o konkretne wsparcie finansowe, ale przede wszystkim o pomoc 
nakierowaną na ulepszanie genetyczne i cyborgizację. 

Zmiany w DNA pomogą leczyć choroby i nabywać dodatkowe cechy

Skoro ogrom cech warunkujących powodzenie jest determino-
wanych genetycznie oraz środowiskowo i człowiek nie ma na nie 
wpływu bądź ma wpływ niewielki, to zamiast oferować jedynie za-
pomogi, trzeba tak usprawnić politykę społeczną rządów, by mo-
gły uruchomić instrumenty pozwalające zmieniać genom, abyśmy 
mogli dysponować większą inteligencją, wytrzymałością, odpor-
nością, atrakcyjniejszym wyglądem i lepszymi cechami charakte-
ru. Rozwijana obecnie metoda edycji genów CRISPR/Cas9, jak też 
inne techniki, które na bazie tej metody pojawią się w przyszłości, 
może pozwolić na to, aby wziąć dowolną cechę z dowolnego orga-
nizmu, udoskonalić ją i umieścić wraz z innymi pożądanymi cecha-
mi w nowym ciele. Do ulepszania charakterów można wykorzystać 
modyfikacje genu odpowiedzialnego za monogamię, maksymalne 
uwrażliwienie receptorów dopaminergicznych w celu jak najwięk-
szego pobudzenia układu nagrody w mózgu, wywołującego uczu-
cie szczęścia oraz maksymalne zwiększenie ilości szarych komó-
rek w skrzyżowaniu skroniowo-ciemieniowym w celu całkowitego 
odblokowania odruchów czystego altruizmu. 

Obok genetyki pojawia się możliwość wykorzystania sztucznej 
inteligencji, chmur obliczeniowych i coraz doskonalszych uniwer-
salnych i dwukierunkowych interfejsów, zdolnych przesyłać infor-
macje różnego rodzaju i przeznaczenia. Dzięki nim przez Internet 
i  inne sieci mózg człowieka będzie łączyć się z  całym światem,  



48 KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

POWIAT SZYDŁOWIECKI
w tym z samym Internetem, mózgami innych ludzi oraz z kompute-
rami i innymi urządzeniami elektronicznymi. Naukowcy z DARPA 
zauważyli, że precyzyjna aktywacja nerwów obwodowych pośred-
niczących w przekazywaniu impulsów z narządów ciała do ośrod-
kowego układu nerwowego, wywołuje wzmocnienie pewnych 
połączeń w mózgu. Analizy pokazały, że zupełnie bezbolesna i ła-
two osiągalna stymulacja nerwów obwodowych przez skórę może 
aktywować regiony mózgu odpowiedzialne za uczenie się. Dzięki 
temu można bardzo znacząco skrócić proces edukacji, obniżyć 
jego koszty i otworzyć przed ludźmi możliwość niezwykle szyb-
kiego przyswajania wszelkich umiejętności: od nowych języków, 
przez sztuki walki, po programowanie maszyn. Podobne efekty 
daje technologia opracowywana przez naukowców z HRL Labora-
tories. Specjaliści pracują nad nagrywaniem aktywności mózgowej 
osób z konkretnymi umiejętnościami, np. zdolnością do pilotowa-
nia samolotów. Następnie transmitują tę aktywność osobom bez 
takich zdolności. W przyszłości ta technologia może być użyta 
we wszystkich dziedzinach, w których przydatne są umiejętności 

praktyczne, które trzeba długo ćwiczyć. Obiecująco wygląda też 
pomysł wyodrębnienia cząsteczek tworzących pamięć łączących 
się razem w mózgu i tworzących wiedzę. Niedługo będzie możli-
wość przyswajania informacji w formie pigułek. Rozpuszczając się 
w organizmie uwolnią one cząsteczki wiedzy, które poprzez krwio-
obieg dostaną się do mózgu i sprawią, że nagle będziemy władać 
językiem chińskim, znać dzieła Szekspira albo rozwiązywać skom-
plikowane równania matematyczne. 

Wywoła to bez wątpienia rewolucję społeczną. Zmieni się bo-
wiem całkowicie perspektywa za pomocą której postrzegamy rze-
czywistość i formy współpracy. Ten wielki przełom cywilizacyjny 
nadejdzie prawdopodobnie wkrótce po  2020 roku, być może już 
przed 2025 rokiem. 

dr Marcin Kozera 
Specjalizuje się w badaniu alternatywnych systemów myślowych  
i społeczno-ekonomicznych.

NANOTECHNOLOGIA 
SPOSOBEM NA RADYKALNY 
DOBROBYT LUDZKOŚCI

Wpływ nanotechnologii na przyszłość ludzkiej cywilizacji 
może być niewyobrażalnie wielki. W książce Radical Abundance, 
Kim Eric Drexler, pierwszy naukowiec, który uzyskał doktorat z tej 
dziedziny opisuje, jak może wyglądać życie w świecie nanomaszyn.

Drexler widzi przyszłość w tworzeniu tzw. nanofabryk – ma-
kroskopowej wielkości urządzeń, które syntetyzowałyby z ato-
mów dowolne struktury (łącznie z własnymi kopiami). W jego wizji 
w pomieszczeniu rozmiarów przeciętnego garażu maszyny sta-
łyby wzdłuż poruszającej się platformy. Na tylnej ścianie znajdo-
wałyby się komory będące miniaturową wersją hali produkcyjnej.  
Z kolei każda komora zawierałaby też mniejszą wersję samej sie-
bie. Razem z nimi zmniejszałyby się maszyny, od normalnego roz-
miaru, aż po nanoskalę, gdzie pojedyncze atomy ułożone byłyby  
w molekuły. Produkcja zaczynałaby się od poziomu molekularne-
go, a następnie szybko się powiększała, gdyby każdy kolejny po-
ziom dodawał własne materiały. 

Drexler sądzi, że możliwości takiej fabryki byłyby praktycznie 
nieograniczone. Można by na przykład w zaledwie kilka chwil wy-

produkować samochód. Albo zbudować podobny zakład, który dla 
odmiany rozkładałby części gotowego produktu na mniejsze ma-
teriały, które następnie można byłoby poddać recyklingowi. Stwo-
rzenie molekularnych maszyn składających, oznaczałoby koniec 
znanego nam przemysłu produkcyjnego, a także całych sektorów 
gospodarki skupionych na sprzedaży, dystrybucji i gospodarce od-
padami, nie wspominając już o ich wpływie na zatrudnienie. 

Jednocześnie spadłyby ceny 
wielu wytwarzanych w ten sposób 
przedmiotów. Podręczna wersja 
maszyny produkcyjnej Drexlera, 
mogłaby kiedyś osiągnąć możliwo-
ści replikatora z serialu „Star Trek”. 
Molekularna maszyna produkcyjna 
mogłaby tworzyć wszystko to, czego 
zapragniemy. Molekularny recykling 
i ogromne pokłady czystej energii, 
mogłyby rozwiązać wszystkie pro-
blemy związane z brakiem surow-
ców. Gospodarka rynkowa prze-
stałaby istnieć, co spowodowałoby, 
że (tak jak w „Star Treku”) nikt nie  
potrzebowałby pieniędzy. 

Należy jednak pamiętać o tym, 
że nasza planeta nie powiększy się. 
Trudno sobie w tym momencie wy-
obrazić, gdzie jeszcze będzie można 
zbudować mieszkania lub stworzyć 
możliwości rozwoju ekonomicznego 
dla ludzi pozbawionych pracy. Nie 
wiadomo też, co miałoby skłonić 
ludzkość do dalszych postępów, sko-
ro zniknie gospodarka rynkowa.

Futurolog Paul Mason uważa, że społeczeństwo musi nadać 
większą wagę takim procesom, jak tworzenie wolnego oprogra-
mowania, różne kooperatywy, akcje crowdfundingowe, przed-
sięwzięcia całkowicie oparte na wolontariacie, takie jak np. Wi-
kipedia. Musimy docenić ich znaczenie i zmienić sposób myślenia  
o technologii, własności i pracy. Musimy udowodnić, że potencjał 
monopoli gospodarczych uległ wyczerpaniu i nie można już na nich 
zarabiać. Społeczeństwo, w którym pracy dla ludzi jest niewiele 
lub nie ma jej wcale jest złą perspektywą tylko wtedy, jeśli system 
ekonomiczny jest zorientowany na dystrybucję dóbr wyłącznie 
poprzez „pracę”. Mason nawołuje do szukania alternatyw. Musimy 
swoje wysiłki skupić na sztuce zagospodarowania wolnego czasu, 
który stanie się udziałem przyszłych pokoleń. Jeśli przyjmiemy,  
że czas wolny sprzyja tworzeniu pięknych i wartościowych rzeczy, 
a my nie będziemy już musieli tracić energii na pracę, być może 
uzyskamy wgląd w nieodkryte do dzisiaj horyzonty rozwoju.

dr Marcin Kozera 
Specjalizuje się w badaniu alternatywnych systemów myślowych  
i społeczno-ekonomicznych.
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