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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 
znajdującymi się pod „Jurysdykcją” sygnatariuszy porozumienia 
Kwartalnik społeczno-kulturalny, ukazujący się nomen omen pod 
znamiennym tytułem: „Ziemia Odrowążów”, jest tego pokłosiem. 
Profil czasopisma oscyluje wokół szeroko pojętej problematyki,  
dotyczącej funkcjonowania czterech powiatów oraz życia ich 
mieszkańców.

TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU 
DANYCH OSOBOWYCH 
- znajduje się w Starostwie Powiatowym w Końskich

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Niniejszy numer Kwartalnika według pierwotnych zamierzeń 
miał się ukazać późną wiosną. Pozwolę sobie zatem pozostać 
chwilę przy kanonie tej pory roku, która jest symbolem wszelakiego 
początku. Okazuje się jednak, że wiosna nie dla wszystkich 
oznacza to samo. Patrząc politycznie, w tym niezwykle bogatym 
pod względem wyborów roku, to coś w tym jest, zwłaszcza  
w powiecie koneckim. Obserwując ptactwo: to jedne skrzydlate 
odlatują, zaś drugie przylatują…

Jak mawiał starożytny myśliciel Heraklit: ...wszystko płynie  
i zmienia się… Patrząc jedynie z pozycji natury, to zaledwie krótkie 
trzy miesiące, tymczasem wiosenny nastrój wydaje się, że mógłby 
trwać dłużej, a nawet cały rok.

Tymczasem najtrwalsza Wiosna jaką znam położona jest  
w powiecie koneckim - osada wiejska ukryta w lasach tuż za Sielpią 
i nie dla wszystkich jeszcze odkryta. Nawet najstarsi żyjący nie 
pamiętają, kiedy i skąd tu przyszła…

Zatem dla podtrzymania pozytywnej aury, tudzież  
nieustającego optymizmu, niech mi będzie wolno wspomnieć 
dość dawną pieśń zespołu Skaldowie: „Wiosna wkoło… znów nam  
ubyło lat...” 

W atmosferze tej melodii sprzed lat kończę moje  
dywagacje, serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych 
Czytelników i oczywiście zapraszam do lektury.
 

Z poważaniem
Marian Wikiera
Redaktor Naczelny
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W historii samorządu powiatowego 
stała się rzecz dotąd niespotykana. Otóż 
20 marca br. wojewoda świętokrzyski 
Agata Wojtyszek podpisała obwieszcze-
nie ogłaszające rozwiązanie z mocy pra-
wa Rady Powiatu w Końskich „z dniem 
26 stycznia”. Przyczyną tej decyzji było 
niepowołanie pełnego zarządu w ter-
minie trzech miesięcy od dnia ogłosze-
nia wyników wyborów przez właściwy  
organ wyborczy. Wybrany przez radę 
zarząd powiatu składał się z trzech osób, 
natomiast statut koneckiego samorządu 
mówił o konieczności powołania czte-
rech członków (statut powiatu zmniej-
szający liczbę członków zarządu powia-
tu z 4 na 3 uchwalono pod koniec lutego).

Od 29 marca do czasu wyboru zarzą-
du powiatu przez nowo wybraną radę, 
funkcje organów powiatu koneckiego 
pełnił Grzegorz Piec, wyznaczony na to 
stanowisko przez premiera Mateusza 
Morawieckiego. Szersze i szczegółowe 
informacje na ten temat zamieszczały 
lokalne i regionalne media.

Przez blisko trzy miesiące pełniący 
funkcję starosty G. Piec podjął szereg de-
cyzji w zakresie stosownych kompeten-
cji, przeprowadził kilkanaście posiedzeń 
w ramach funkcji zarządu, przyjmując 
szereg dokumentów w różnych dziedzi-
nach, m.in. inwestycyjnych. Procedowa-
ne w ramach zarządu powiatu projekty 
uchwał Rady Powiatu zostały przyjęte na 
kolejno odbytych czterech sesjach Rady 
Powiatu w dniach 17 kwietnia, 9 maja, 
30 maja oraz 19 czerwca 2019 r. Wśród 
przyjętych uchwał szczególne znaczenie 
należy przypisać zmianom w budżecie  
w tym zabezpieczenie, jako wkładu wła-
snego kwoty blisko 2,5 miliona zł. na bu-
dowę internatu przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy 
oraz wybór nowej Rady Społecznej przy 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich. 

Jej przewodniczącym stał się Grzegorz 
Piec; wojewodę reprezentuje – Adrian 
Pękacz; przedstawicielami poszczegól-
nych gmin, zostali: Końskich – Helena 
Rozmus i Łukasz Kubka; Stąporkowa – 
Marian Domagała i Jacek Trudnos; Fał-
kowa – Danuta Leśniewicz; Gowarczo-
wa – Marcin Prasał; Radoszyc – Urszula 
Przygodzka; Rudy Malenieckiej – Leszek 
Kuca; Słupi Koneckiej – Robert Wielgo-
polan oraz Smykowa – Jerzy Duda.

W międzyczasie zostały ogłoszone 
przedterminowe wybory do Rady Po-
wiatu w Końskich, zarządzone przez 
premiera Morawieckiego na dzień  
16 czerwca 2019 r. Do krótkiej kampanii 
wyborczej przystąpiło siedem komite-
tów. A oto wyniki poszczególnych komi-
tetów przy frekwencji blisko 30%:
- Prawi i Solidarni - 4731 głosów; 
23,59%, 7 mandatów (Grzegorz Piec, 
Łukasz Kubka, Dariusz Banasik, Marian 
Domagała, Lilla Brożyna, Danuta Leśnie-
wicz, Jarosław Staciwa);
- Ziemia Konecka - 4262 głosów, 
21,25%, 4 mandaty (Piotr Słoka, Jaro-
sław Lasota, Grzegorz Jóźwik, Paweł 
Pękala);
- Robert Plech Nowy Powiat - 4231 
głosów, 21,09%, 5 mandatów (Robert 
Plech, Wojciech Owczarek, Zbigniew 
Kowalczyk, Wiesław Skowron, Jolanta 
Pacocha);
- Polskie Stronnictwo Ludowe - 3254 
głosów, 16,22%, 4 mandaty (Dorota 
Duda, Czesław Kurcbart, Bogdan Soboń, 
Marian Król);
- Porozumienie TKN - 2273 głosy, 
11,33%, 1 mandat (Michał Cichocki);
- Nasz Powiat - 993 głosy, 4,95%, 0 man-
datów;
- Innowacyjny Samorząd - 314 głosów, 
1,57%, 0 mandatów.

Marian Wikiera

Foto Archiwum - Starostwo Powiatowe w Końskich
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I SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO 
– WYBÓR NOWYCH WŁADZ

Tydzień po przedterminowych wyborach, 24 czerwca 2019 
roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich 
odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzi-
nie 11:00  otworzył ją Wiesław Skowron – Radny Senior.

Po wręczeniu przez Przewodniczącego Powiatowej Komi-
sji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze,  
a następnie złożeniu przez nich ślubowania, doszło do wyborów 
przewodniczącego. Na tę funkcję został zgłoszony Zbigniew Ko-
walczyk - z komitetu Robert Plech Nowy Powiat, były przewodni-
czący Rady Miejskiej w Końskich, który w wyniku tajnego głoso-
wania otrzymał 14 głosów, przeciw 6. Na tejże sesji nieobecny był 
Piotr Słoka – przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich, który 
nie przyjął mandatu. Jego miejsce w radzie powiatu zajmie druga  
z listy komitetu Ziemia Konecka – Beata Zbróg.

Nowy przewodniczący - Zbigniew Kowalczyk podziękował  
za zaufanie. Zadeklarował współpracę ze wszystkimi radnymi.  
Zapewnił, że będzie robił wszystko, aby dobrze służyć mieszkań-
com. Na wiceprzewodniczących Rady Powiatu zgłoszono dwie 
osoby - to Łukasz Kubka z Prawych i Solidarnych oraz Jolanta  
Pacocha z komitetu Nowy Powiat Robert Plech.

Za Ł. Kubką  głosowało 14 radnych, przeciw było 6; za J. Paco-
chą było podobnie - 14 radnych, 5 przeciw, przy jednym głosie nie-
ważnym. Tym sposobem Łukasz Kubka i Jolanta Pacocha przyjęli 
funkcje nowych wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Końskich.

Na stanowisko starosty koneckiego zaproponowano tylko 
jedną kandydaturę - Grzegorza Pieca, lidera komitetu Prawi i So-
lidarni, szefa Prawa i Sprawiedliwości w powiecie koneckim, który 
od 1 kwietnia 2019r. pełnił wszystkie funkcje organów powiatu, 
po rozwiązaniu z mocy prawa poprzedniej rady i poprzedniego 
zarządu. W wyniku tajnego głosowania zgłoszoną przez radną 
Danutę Leśniewicz kandydaturę poparło znów 14 z 20 obecnych 
radnych, przy sprzeciwie 5 oraz  jednym głosie nieważnym. Chwi-
lę po wyborze, nowy starosta konecki Grzegorz Piec oświadczył: 
„Drodzy Państwo, chciałem podziękować przede wszystkim miesz-
kańcom powiatu koneckiego, dzięki którym jesteśmy tutaj po raz drugi  
w takim krótkim odstępie czasu. Już jesienią mieszkańcy poka-
zali, że chcą zmian w powiecie koneckim. Stało się, jak się stało. 
Mieszkańcy ponownie pokazali, że chcą zmian i nowych twarzy  
w powiecie koneckim. Jesteśmy tutaj nowymi twarzami. Obiecu-
ję Państwu, że wraz z zarządem zrobimy wszystko, aby mieszkań-
cy powiatu poczuli, że jest lepiej”. Starosta Piec zaproponował  
Wiesława Skowrona z komitetu Robert Plech Nowy Powiat 
na stanowisko swojego zastępcy. W efekcie tajnego wyboru,  

analogicznie 14 radnych było „za”, a 6 „przeciw”, nowym wicestaro-
stą koneckim został Wiesław Skowron.

Następnie starosta Grzegorz Piec na członków zarządu zgło-
sił kandydatury: Jarosława Staciwy (do funkcji etatowej) oraz  
Dariusza Banasika (do funkcji nieetatowej), obaj z komitetu Prawi 
i Solidarni. Głosowanie przebiegło podobnie do poprzednich, z tą 
różnicą, że w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, bowiem rad-
ny Jarosław Lasota opuścił salę. W tej sytuacji J. Staciwa otrzymał  
14 głosów za wyborem, 4 radnych było przeciw, 1 głos był nieważ-
ny. Natomiast D. Banasik otrzymał 13 głosów za wyborem, 5 osób 
było przeciw, 1 głos był nieważny. 

Taki rezultat głosowań na najważniejsze funkcje w koneckim 
powiecie, to efekt zawartej uprzednio koalicji Prawi i Solidarni - 
Robert Plech Nowy Powiat, składającej się z 12 radnych, wspartej 
przez kolejnych dwóch radnych: Michała Cichockiego z komitetu 
TKN oraz Grzegorza Jóźwika z komitetu Ziemia Konecka.

W tej tak ważnej i uroczystej sesji udział wzięli także przedsta-
wiciele władzy różnego szczebla – senator  RP Jacek Włosowicz, 
wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, członek Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek, burmistrz 
Stąporkowa Dorota Łukomska oraz wójt Gowarczowa Stanisław 
Pacocha. 

Zaraz po sesji, jak i w trakcie jej trwania, podczas przerw zwią-
zanych z wyborami ciał statutowych głos zabrali m.in.:

Zbigniew Kowalczyk: Myślę, że to będzie ciężka praca. Zada-
nia, które stoją przed powiatem i przed radą, bo to rada podejmuje 
uchwały, na pewno będą wymagały od każdego radnego opty-
malnego zaangażowania, ale myślę, że damy radę. (…) zdobyte 
doświadczenie na pewno pozwoli mi dobrze wykonywać funkcję 
Przewodniczącego Rady Powiatu.

Jolanta Pacocha: Czuję się dobrze i myślę, że zdołam sprostać 
wymaganiom moich wyborców i podołam temu zadaniu. Na pew-
no gmina Gowarczów jest szczególnie ważna, bo tam się wycho-
wałam, tam mieszkam, przede wszystkim będę kładła nacisk na 
moją gminę, ale pracować będę na rzecz całego powiatu.

Łukasz Kubka: To świetne uczucie, a zwłaszcza, że jestem 
przedstawicielem młodego pokolenia w tej radzie. Jestem naj-
młodszym radnym w tej kadencji, jak i w poprzedniej. Myślę,  
że dużo pracy przed nami, to duży zaszczyt, bo 14 głosów nas po-
parło, to dobry wynik jak na 20 radnych, którzy są tu obecni. Koali-
cja zmian. Z takimi hasłami szliśmy, udało się zbudować tę koalicję 
i to jest najważniejsze, i będzie to korzystne dla mieszkańców Koń-
skich i całego miasta.

Foto Archiwum - Starostwo Powiatowe w Końskich
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Grzegorz Piec: Sprawiedliwości stało się zadość. Mieszkańcy 

pokazali na jesieni, że chcą zmian. Obawiano się, że frekwencja 
będzie mała, ale ludzie poszli i naprawdę pokazali, że chcą zmian! 
Stąd te wyniki – nam przyrosło, koalicji, która rządziła, się zmniej-
szyło. To, że mamy 14 głosów, to bardzo dobrze, a mam nadzieję, 
że będzie jeszcze lepiej i dojdziemy do 21. Jest potrzeba zmian. 
Duże ukłony w stosunku do Roberta Plecha, który wytrzymał tę 
nagonkę, pomoc burmistrz Doroty Łukomskiej, wójta Wielgopo-
lana, wójta Pawelca ze Smykowa. To jest stabilne, to nie jest tak, 
że my się umówiliśmy i odchodzimy. Tutaj potrzeba gruntownych 
zmian w powiecie koneckim. (…) Jeżeli radni zobaczą, że idziemy  
w dobrym kierunku, to nie widzę sensu by byli przeciw. Odpowie-
dzą też przed społeczeństwem.

Wiesław Skowron: To na pewno najważniejszy moment  
w mojej samorządowej karierze. Jest to stanowisko, funkcja sa-
morządowa, która zobowiązuje mnie i obliguje do wysokiej od-
powiedzialności za decyzje moje. Decyzje na rzecz mojej gminy,  
ale i całego powiatu. (…) Ja wierzę w to, że naprawdę się zaanga-
żujemy, a w mojej ocenie trzeba przystąpić do pracy od zaraz. Nie 
burzyć, nie robić rewolucji, ale merytorycznie podejść do spraw, 
które są ważne dla powiatu.

Robert Plech: …Mieszkańcy obdarzyli nas zaufaniem. Grze-
gorz Piec z Prawymi i Solidarnymi otrzymał 7 mandatów, Robert 
Plech Nowy Powiat 5 mandatów, co dało nam legitymację do 
tworzenia koalicji i współdziałania. Chciałem podkreślić, że two-
rzenie koalicji odbyło się wyłącznie na podstawie wspólnej wizji, 
jaką mamy na ten powiat. Przede wszystkim odświeżenia, uspraw-
nienia działania. Z całą stanowczością chcę podkreślić, by nikt  
z pracowników nie bał się radykalnych zmian, zwolnień – nie. To nie  
o to chodzi. Widzimy potencjał w pracownikach naszego powiatu. 
Tylko jest on niewydobyty przez złe zarządzanie. Jestem przeko-
nany, że to się zmieni pod kierownictwem Grzegorza Pieca, które-
mu bardzo gratuluję objęcia funkcji Starosty Koneckiego. Z jednej 
strony gratuluję, z drugiej troszkę współczuję odpowiedzialności, 
jaka na nim leży. Mandat zaufania jest potężny i będzie potrzeba 
bardzo dużo pracy, by Konecczanie zobaczyli, że starostwo funk-
cjonuje i pracuje dla nich. (…) W poprzedni Zarząd wkradł się swe-
go rodzaju marazm. Nic się nie zmieniało przez cztery kadencje. 
Zmieniali się tylko funkcjami, pan Lenart z panem Soboniem. Nie 
szły za tymi zmianami żadne pozytywne oddźwięki dla społeczeń-
stwa. Dzisiaj jest zdecydowana różnica: nowy Zarząd, nowy Sta-
rosta z pełną teczką pomysłów, na to co by zrobić. Począwszy od 
zwykłej reorganizacji w Starostwie, chociażby Wydziału Komuni-
kacji, który naszym zdaniem powinien pracować na dwie zmiany, 
by każdy mógł znaleźć dogodny czas na rejestrację samochodu. 
Przypatrzeć się dokładnie, co się dzieje w szpitalu, temu co się 
dzieje w innych jednostkach powiatowych. Przede wszystkim bę-
dziemy robili wszystko, by Konecczanie wiedzieli, że powiat jest 
dla nich, że tu się przyjemnie przychodzi i szybko, profesjonalnie 
załatwia wszystkie potrzebne sprawy. (…) Bardzo się cieszę, że 
więcej radnych niż koalicyjni zrozumiało potrzeby zmian. Widzę, 
że też chcą z nami współpracować. Zobaczyli tę świeżość, którą 
wnosimy na dziś do powiatu. Bardzo im dziękuję, choć to były gło-
sowania tajne i nie mam pojęcia, kto jeszcze chce z nami współpra-
cować. Zapraszamy każdego do współpracy, bo tu nie chodzi o to, 
by to była koalicja dwóch partii. Ja bym był szczęśliwy, jakbyśmy 
spełniali oczekiwania wszystkich radnych. Tak, byśmy byli repre-
zentantem wszystkich mieszkańców powiatu koneckiego. Tak, by 
każdy dobry pomysł był jak najszybciej przez nas realizowany.

Michał Cichocki: Jest to wyzwanie na kolejne lata kadencji dla 
całego Zarządu i Rady. Dużo pracy przed nami wszystkimi inten-
sywnej. Ja osobiście i wszyscy nasi radni w powiecie i gminie po-
dejmujemy decyzje, które mają służyć samorządowi, mieszkańcom 
gminy i powiatu koneckiego. Dzisiejsza rada daje swojego rodzaju 
wotum zaufania i nadzieję na to, że nowy Zarząd i Nowa Rada będą 
pracować sprawniej i lepiej. Taką nadzieją i takim zaufaniem jako 
Porozumienie Samorządowe TKN obdarzamy nowy zarząd i mam 
nadzieję, że sprosta wymaganiom, które przed nimi stawiamy.

Grzegorz Jóźwik: Wyborcy opowiedzieli się za zmianami i one 
muszą być, muszą zajść w Starostwie zmiany. Czy będą większe, 
czy mniejsze, to już decyzja Zarządu i Starosty. Opowiedziałem się 

po tej stronie zmian, bo uważam że każdemu trzeba dać szansę. 
Zarząd musi pokazać, starosta musi pokazać co chcą zrobić, jak 
chcą zrobić. Dopiero jak będą te działania, to wtedy się okaże czy 
będę ich popierał, czy będę krytycznie do nich nastawiony.

Bogdan Soboń: Wybrano 21 radnych i jest demokracja,  
a my szanujemy demokrację.  Demokratycznych wyborów nie pod-
ważamy…

Mariusz Gosek: Pół roku temu koalicja miała wyglądać prak-
tycznie tak, jaka dzisiaj się tworzy. Jesteśmy na etapie, gdy radni 
wybierają władze wykonawcze powiatu koneckiego. Cieszę się, 
że Grzegorz Piec został starostą powiatu koneckiego, a Wiesław 
Skowron jest wicestarostą powiatu koneckiego. Cieszę się, że 
Robert Plech będzie współpracował w ramach tej koalicji. To na 
pewno dobra koalicja, taka koalicja, która ma wiele pomysłów, 
jest kreatywna, dynamiczna, wie jak usprawnić te dotychczasowe 
działania. W wielu miejscach, co nie jest tajemnicą, trzeba było je 
poprawić. W wielu obszarach można było zauważyć pewien ma-
razm. Przed radnymi i zarządem teraz niełatwe zadanie. W tym 
momencie padły jednoznaczne deklaracje, a po 16,5 roku rządów 
w powiecie trzeba będzie pokazać, że zmiana była zasadna, a wy-
bór dokonany przez wyborców był właściwy. (…) To na pewno ko-
alicja, która gwarantuje dobrą współpracę z władzami wojewódz-
kimi. To są ludzie niezwykle sprawni, Grzegorza Pieca znam 16 lat. 
Jest to bardzo doświadczony samorządowiec, sprawny polityk, 
osoba działająca bardzo konsolidacyjnie. A tak od kuchni: kiedy 
wiemy jak się tworzą koalicje, wiemy jak wygląda kampania i jest 
to osoba, która potrafiła te niesnaski, które zawsze są, rozwikły-
wać i tak prowadzić wszystko w formie dialogu. To gwarancja spo-
kojnej pracy dla nowo wybranych władz wykonawczych w Zarzą-
dzie Powiatu Koneckiego.                                                       Marian Wikiera

POWIAT KONECKI 
WCIĄŻ WYSOKO
- FINAŁ PROGRAMU - 
„BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE” 

17 czerwca 2019 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej nagrodzono 
i wyróżniono jednostki samorządowe biorące udział w programie 
„Bezpieczne Świętokrzyskie”, gdzie Powiat Konecki zajął 6 miej-
sce. Program, którego celem jest dbałość o bezpieczeństwo oby-
wateli, realizowany jest już od 20 lat. Wyróżnienia w tegorocznej 
edycji otrzymały również gminy: Stąporków i Ruda Maleniecka. 
Powiat Konecki reprezentował w tym dniu naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego - Wiesław Basiak.

Foto Archiwum - Starostwo Powiatowe w Końskich
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W kolekcji Starostwa Powiatowego znajduje się już 11 takich 
statuetek. Powiat Konecki we współzawodnictwie „Bezpieczne 
Świętokrzyskie”, na przestrzeni 20 lat, zajął w województwie świę-
tokrzyskim 2 miejsce po powiecie Starachowickim, za co w dowód 
uznania otrzymał okolicznościowy grawerton.

„Nie jest, to pierwszy raz, gdy nasz powiat został nagrodzony tą 
zaszczytną nagrodą i na pewno nieraz jeszcze na nią zasłużymy” - 
podkreślał koordynator projektu „Bezpieczne Świętokrzyskie” – 
naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Wiesław Basiak 
– jednocześnie dziękując wszystkim którzy na przestrzeni lat przy-
czynili się do zachowania i poprawy bezpieczeństwa na terenie Po-
wiatu Koneckiego.

Opracowała: Katarzyna Kolanko

POWIATOWA 
MAPA DROGOWA 

Powiat Konecki aktualnie realizuje inwestycje drogowe ko-
rzystając ze wsparcia finansowego w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Całkowita wartość zadania realizowanego na 
terenie gminy Słupia Konecka, wynosi 1 461 908,64 mln zł., z cze-
go budżet państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach dofinansowywuje zadanie w kwocie 730 954 tys. zł., 
natomiast kwotę 365 477 tys. zł. dokłada gmina Słupia Konecka,  
a pozostałe 365 477, 64 tys. zł. zostanie zabezpieczone w bu-
dżecie Powiatu Koneckiego. Pełna nazwa realizowanego zadania 
brzmi:

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka – 
Łopuszno – Mnin – Wólka – Pilczyca Ruda Pilczycka – gr. woj. 
świętokrzyskiego - (Przedbórz). 

Umowa o wsparcie finansowe ze stroną rządową została pod-
pisana 24 czerwca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Końskich. 

Przy jej podpisywaniu obecni byli: Bartłomiej Dorywalski – 
wicewojewoda świętokrzyski, Grzegorz Piec – starosta konecki 
oraz Stanisław Mościński – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
i Maria Prasał – główna księgowa ZDP. Pierwszy realizowany od-
cinek dotyczy miejscowości Mnin, gdzie zostanie położona nowa 
nawierzchnia bitumiczna na długości 995 mb i szerokości 6,5 m, 
drugi odcinek inwestycji dotyczy miejscowości Wólki, długość no-
wej nawierzchni wyniesie 906 mb i szerokość 6 m, natomiast trze-
ci odcinek dotyczy miejscowości Pilczyca, gdzie położone zostanie 
995 mb nowej nawierzchni, również na szerokości 6 m. Na wszyst-
kich wymienionych odcinkach utwardzone zostaną także pobocza 
na szerokości 1 metra. Wykonawcą robót jest Budromost – Sta-
rachowice z siedzibą w Wąchocku. Zgodnie z podpisaną umową 
terminem zakończenia robót jest dzień 15 września 2019 r.
Opracował: Paweł Kubiak

Foto Archiwum - Starostwo Powiatowe w Końskich
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NIEWIEDZA 
MOŻE BYĆ GROŹNA
PODSUMOWANIE XIV KONECKICH 
DNI PROFILAKTYKI – 2019

Koneckie Dni Profilaktyki, to przedsięwzięcie, w którym udział 
wzięło wiele instytucji i organizacji, prowadząc liczne szkolenia, 
konferencje, prelekcje i warsztaty. 

XIV edycję wydarzenia zainaugurował happening, podczas 
którego, blisko 150 uczestników przeszło ulicami Końskich, zachę-
cając tym samym do wzięcia udziału w akcji. 

Całość wydarzenia koordynowało Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Końskich, natomiast wśród współorgani-
zatorów znaleźli się: Starostwo Powiatowe w Końskich, Po-
wiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Końskich, Ko-
menda Powiatowa Policji w Końskich, Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, Urząd  Miejski w Stą-
porkowie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich,  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Stąporkowie  oraz 13-5 Hufiec Pracy w Końskich. W działania 
wymienionych instytucji włączali się również pedagodzy szkolni  
i opiekunowie. 

Tegoroczne Dni przebiegały pod hasłem „KONECKIE  
PO ZDROWIE” i trwały, aż 42 dni, a poszczególne przedsięwzię-
cia, jak mogliśmy zaobserwować, podejmowane były na terenie 
powiatu koneckiego. Wydarzenie zostało objęte honorowym 
patronatem: Wojewody Świętokrzyskiego, Starosty Koneckie-
go oraz Burmistrza Stąporkowa. „To warto po prostu wiedzieć,  
a systematyka w tej dziedzinie pozwala z pewnością uniknąć wielu 
bardzo przykrych konsekwencji, które przecież nie bez znaczenia 
pozostają dla naszego zdrowia” – mówiło wielu młodych ludzi bio-
rących udział w XIV KDP. Łącznie, jak zapewniają organizatorzy, 
różnego rodzaju działaniami objęto ponad 5 tysięcy osób.

„Działania podejmowane w ramach akcji są cenną wiedzą, war-
to z niej skorzystać. To krzepka dawka profilaktyki, z którą powin-
niśmy się na stałe zaprzyjaźnić i systematycznie poszerzać naszą 
wiedzę w tej materii” – podkreślała podczas wielu spotkań Urszula 
Przygodzka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Końskich. 
Opracował: Paweł Kubiak

MALENIEC 
– PLANEM FILMOWYM! 

Przed południem w Wielki Czwartek, w ramach przygotowań 
do nowej ekranizacji filmowej, do Maleńca przybyli Anna Chruścic-
ka – kierownik produkcji oraz Marek Warszewski – scenograf. Ich 
rekonesans w obecności dyrektora Macieja Chłopka oraz przed-
stawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Daniela 
Czernaka dotyczył uzgodnień adaptacyjnych pleneru i scenogra-
fii. Okazuje się bowiem, iż teren i obiekty Zabytkowego Zakładu  

Hutniczego w Maleńcu staną się jednym z planów filmu fabu-
larnego

reżyserowanego przez Macieja Bochniaka, który to ma wejść na 
ekrany kin jesienią następnego roku. W tym miejscu trzeba nam 
wiedzieć, że w Maleńcu już rozpoczęły się oczekiwane prace reno-
wacyjne tego unikalnego na skalę europejską zabytku. Po zakoń-
czeniu inwestycji pozwoli to podnieść jego atrakcyjność dla zwie-
dzających, m.in. poprzez zamontowanie przygotowanego 
mniejszego koła z pozytywką, które napędzane wodą będzie roz-
brzmiewać muzyką niczym katarynka. Tak ma być już we wrześniu, 
kiedy w Maleńcu pojawi się, na ponad dwa tygodnie, blisko stuoso-
bowa ekipa filmowców, aby realizować część zdjęć do filmu 

Foto Archiwum - Starostwo Powiatowe w Końskich
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atrakcjach plenerowych, jakie mogą być wykorzystane przy reali-
zacji zdjęć. Uzyskała też zapewnienie szeroko rozumianej współ-
pracy i pomocy podczas pobytu ekipy filmowej na ziemi koneckiej. 
Pokłosiem tej rozmowy stał się rekonesans, w połowie maja br. 
wspomnianej Anny Chruścickiej z naczelnikiem promocji, po 
urokliwych miejscach ziemi koneckiej. Jak się niebawem okaza-
ło, pomysł ten był strzałem w dziesiątkę. Filmowcy zdecydowali,  
że większość zdjęć plenerowych, tej kinowej produkcji, zostanie 
nakręcona  właśnie w pobliżu wcześniej wybranego Maleńca, co 
ułatwi pracę całej ekipie i pozwoli na dłuższy pobyt filmowców na 
naszym terenie. Tym też sposobem kierownictwo planu rozpoczę-
ło prace nad poszukiwaniem wśród miejscowej społeczności osób 
do roli statystów, a także organizowaniem potrzebnych rekwizy-
tów filmowych, jak choćby wozów konnych na drewnianych kołach.  

Opracowanie: Marian Wikiera

pod tajemniczym tytułem, osadzonym w realiach historycznych 
wschodnich terenów II Rzeczypospolitej. Tyle mogła ujawnić  
A. Chruścicka, która w świecie filmowym pracowała już nad przy-
gotowaniem wielu tytułów, tak filmów fabularnych, dokumental-
nych, czy teatru telewizji.

Rzeczywiście, może być ciekawie, zważywszy na pomysły re-
żysera i scenarzysty młodego pokolenia M. Bochniaka, znanego  
z realizacji choćby filmu „Disco Polo”, seriali „Diagnoza”, „O mnie 
się nie martw”, „Belfer”, czy też scenografa M. Warszewskiego, któ-
ry przygotowywał plany zdjęciowe do „Karbali”, „Miasta 44” oraz 
ekranizacji pt. „Najlepszy”. Za ten ostatni tytuł Warszewski został 
laureatem nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych  
w Gdyni, właśnie za najlepszą scenografię.

Kierownik produkcji przygotowywanego planu filmowego 
w Maleńcu - A.Chruścicka w rozmowie z naczelnikiem Wydziału 
Promocji i Kultury powiatu koneckiego dowiedziała się o innych 

STARE MACHINY 
NA 8 BITACH 

W minioną sobotę 4 maja br. Zabytkowy Zakład Hutniczy  
w Maleńcu stał się scenerią dla niezwykłej wystawy, na której 
przypomniano początki rewolucji informatycznej z przełomu lat 
80-90-tych XX wieku. Ekspozycja była częścią wydarzenia pn. 
„Maleniec na 8 bitach”, które zadebiutowało po raz pierwszy rok 
wcześniej i przyciągnęło niemałą grupę zwolenników dawnej 
techniki i gier komputerowych.

Na wystawie można było zobaczyć stare 8-16-bitowe kom-
putery, których nazwy nadal są pamiętane przez dzisiejszych 
30-40-latków: ZX Spectrum, Atari, Commodore, Amiga i Amstrad. 
Wystawie towarzyszył turniej oldschoolowych gier kompute-
rowych, który cieszył się olbrzymią popularnością. Chętni mo-
gli sprawdzić swoje umiejętności w takich grach jak: River Raid 
(Atari 7800), Street Fighter (Sega Mega Drive), Pac Ran (Atari 
2600), Sega Rally (Sega Saturn), International Karate (Atari 130 
XE) oraz Pong (Ameprod). Nad organizacją turnieju czuwało Retro 
Granie ze Starachowic, zaś atrakcyjne nagrody dla zwycięzców po-
szczególnych rozgrywek ufundowała firma Informix s.c. Karol Kołba  
i Jakub Kosmal z Końskich, która współorganizowała całe wydarzenie. 

W program imprezy wpisały się również „Machniaria” tj. poka-
zy dawnych technologii wytwórczych i warsztaty edukacyjne zor-
ganizowane przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. 

Objęły one m.in. zajęcia z robotyki dla najmłodszych, podczas 
których prowadzona była nauka programowania z wykorzysta-
niem zestawów klocków LEGO, a także warsztaty z kowalstwa  
i płatnerstwa, w trakcie których można było samodzielnie wykuć 
gwoździa. Podczas wydarzenia zmontowano replikę armaty czarno-
prochowej z XIX wieku oraz przeprowadzono instruktaż jej obsługi. 

Maciej Sztolcman opowiedział o XIX-wiecznych systemach 
mierniczych i sposobach wyznaczania wysokości i długości z wy-
korzystaniem sznura i łaty mierniczej. Nie zabrakło również waty 
cukrowej, dmuchańców oraz innych atrakcji dla najmłodszych, 
które zapewniło Stowarzyszenie „Fabryka Zabawy” z Dęby.

Opracowała: Joanna Smołuch
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

XIV CROSS MARATON
„PRZEZ PIEKŁO DO NIEBA” 
Po raz czternasty na malowniczych trasach biegowych w okoli-

cach Sielpi, Nieba i Piekła odbył się bieg maratoński na klasycznym 
dystansie 42,195 km. Impreza przeprowadzona była pod hono-
rowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
Andrzeja Bętkowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie 
Krzysztofa Obratańskiego Ogółem w zawodach udział wzięło 230 
osób. Do Sielpi zjechali amatorzy biegów i wytrawni piechurzy  
z całej Polski. Dystans pełnego maratonu  ukończyło 133 zawodników.

Foto Archiwum - Starostwo Powiatowe w Końskich
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Pozostali rywalizowali lub maszerowali na trasie o połowę 

krótszej - półmaratonu liczącego 21,1 km. Najstarszym uczest-
nikiem zawodów był 76- letni Henryk Cygan z Olsztyna. Wśród 
mężczyzn wygrał Jarosław Lubiński (KKL Kielce) pokonując ma-
raton w czasie 2:46.13. Drugi na mecie zameldował się Michał 
Kolaszt (Iłża Pędzi) – 2:56.01, a trzeci był Michał Jagieło (Husaria 
Race Team) 2:58.43. Wysokie ósme miejsce zajął reprezentant 
gospodarzy Marek Baran (KB Pasat Końskie) z czasem 3:18.14., 
wygrywając jednocześnie swoją kategorię wiekową.

Wśród kobiet najszybsza okazała się Agnieszka Misiowiec 
(Gmina Stąporków) kończąc bieg w czasie 3:45.45. Jako druga 
na mecie pojawiła się Yana Afanasyeva z Białorusi, reprezentu-
jąca obecnie Kraków – 3:51.27, a trzecia była Urszula Sujecka  
(KB Spartakus Bełchatów) z czasem 4:13.01.

W ramach imprezy przeprowadzono XIV Mistrzostwa Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego w Biegu Maratońskim. Klasyfika-
cję mężczyzn wygrał Jarosław Lubiński przed Michałem Jagieło  
i Zenonem Stępniem z Kielc. Wśród kobiet zwyciężyła Agnieszka Mi-
siowiec przed Małgorzatą Gad (Staszów) i Iwoną Meresińską (Kielce).

W rywalizacji drużynowej po raz trzynasty zwyciężyła repre-
zentacja Klubu Biegacza „Pasat” Końskie przed Kieleckim Klubem 
Lekkoatletycznym i drużyną Biegam dla Medali z Kielc. Pasata re-
prezentowali: Marek Baran, Ada Dębowska (2 miejsce w kat. wiek. 
kobiet), Krzysztof Kos, Piotr Bańbura, Bogdan Kozubski, Włodzi-
mierz Wojciechowski (2 w kat. wiek.).

Z mieszkańców powiatu koneckiego dystans pełnego marato-
nu pokonali jeszcze: Łukasz Woźniak (Niekłań), Szymon Posmyk 
(Wąsosz), Marek Wawrzos (Radoszyce), Paweł Kacprzak (Bedlno), 
Jakub Deperas, Piotr Deperas, Katarzyna Stępień, Martyna Wilk, 
Paweł Wilk, Katarzyna Suchenia i Anna Tkaczyk (wszyscy Końskie).

Wszyscy biegacze na mecie otrzymali okazałe medale oko-
licznościowe w kształcie podkowy, pamiątkowe dyplomy i wzięli 
udział w losowaniu nagród, wśród których największym wzięciem 
cieszyły się wyroby zakładu „Famet” w Młynku Nieświńskim: 
topory, siekiery i młotki… Głównym partnerem biegu był Urząd 
Miasta i Gminy w Końskich. Wśród fundatorów nagród znalazł 
się m.in. Pan Piotr Bocheński, który wręczył zwycięzcy maratonu 
profesjonalny rower MTB. Z kolei Pan Robert Matynia przekazał 
biegaczom 17 talonów na zakupy obuwia wartości 300 zł każdy, 
a Jacek Wiatrowski z Kielc obdarował wszystkich biegaczy per-
fumami lub kubkami.

Puchary i nagrody wręczali:
Mariusz Gosek – członek Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego, Marcin Zieliński – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy  
w Końskich oraz Krzysztof Stachera – naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Koń-
skich.

Po zakończeniu części sportowej odbyło się tradycyjnie inte-
gracyjne ognisko przy którym zasiedli wspólnie zawodnicy ze swo-
imi rodzinami wraz z organizatorami imprezy.
Opracowanie: Wojciech Pasek - Dyrektor Maratonu

STRAŻACY ŚWIĘTOWALI
AWANSE I WYRÓŻNIENIA 

Tradycyjny Dzień Strażaka w jednostce Państwowej Straży 
Pożarnej w Końskich zorganizowano w piątek 23 maja 2019 r.  
W związku z niesprzyjającą aurą obchody trzeba było przenieść 
z placu przed jednostką do środka. Podczas uroczystości nasi ra-
townicy otrzymali odznaczenia oraz awanse.

By złożyć życzenia i być w tym szczególnym dniu ze strażakami 
do jednostki przybyło wielu samorządowców, między innymi: peł-
niący funkcję starosty koneckiego Grzegorz Piec, burmistrz Koń-
skich Krzysztof Obratański, burmistrz Radoszyc Michał Pękala, 
wicewójt Smykowa Jerzy Duda, wicewójt Gowarczowa Marzena 
Dziewit, wicewójt Rudy Malenieckiej Piotr Piec oraz sekretarz 
gminy Słupia Konecka Jarosław Staciwa. Obecni byli także przed-
stawiciele miejscowych nadleśnictw.

Po odegraniu hymnów nastąpiły okolicznościowe przemówie-
nia. Głos zabrali między innymi: Grzegorz Piec oraz Wiesław Ba-
siak - Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Końskich a zarazem Naczelnik Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego, którzy podziękowali strażakom zawodo-
wym Państwowych Straży Pożarnych za bardzo dobrą współpracę 
z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Zarządzaniem Kryzysowym. 
Pogratulowali awansów: szefowi struktur na stopień brygadiera, 
Komendantowi PSP w Końskich oraz oficerom awansowanym  
i odznaczonym.

O ciężkiej pracy strażaków mówił komendant koneckiej jed-
nostki Grzegorz Zieliński. Minutą ciszy uczczono pamięć, tych 
którzy odeszli na wieczny spoczynek. Następnie wręczono awan-
se, nagrody i wyróżnia. Poniżej lista wszystkich, którzy tego dnia 
zostali uhonorowani:
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1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem 

3/OP/2019 z dnia 11 kwietnia nadał Brązową Odznakę „Zasłu-
żony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla asp. sztab Piotra Sadko.

2. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą Prezydium 
nr. 2/O/2019 z 27 marca 2019r. odznaczył Złotym Medalem  
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” bryg. Adama Zielińskiego

3. Zarząd Główny Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przyznał 
Odznakę honorową „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Renci-
stów Pożarnictwa RP dla Pana Jana Chrabąszcza.

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem 
personalnym 1/2019 z 10.04.2019r. nadał stopień

– starszy aspirant dla asp. Gerarda Pachuca asp. Rafała Kulety
– aspirant dla mł.asp. Rafała Ciszka mł.asp. Łukasza Pietrzyka
5. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Rozkazem Personalnym 

Nr 5/2019 z 19.04.2019r. nadał stopień
– starszy ogniomistrz dla ogn. Stanisława Stołka ogn. Grzegorza 
Jaskulskiego ogn. Tomasza Gładycha
– ogniomistrz dla mł. ogn. Marcina Olejnika
– młodszy ogniomistrz dla st. sekc. Mateusza Smyki oraz st. sekc. 
Pawła Bobińskiego

– starszy sekcyjny dla sekc. Artura Balińskiego i sekc. Pawła Bogusza
6. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Koń-

skich Rozkazem Personalnym nr 2/2019 z 16 kwietnia 2019 r. 
nadał stopień

– starszy strażak dla str. Borysa Bernata i str. Dominika Bzowskiego
7. Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśni-

czych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej uho-
norował Dyplomem bryg. Grzegorza Zielińskiego Komendanta 
Powiatowego PSP w Końskich.

8. W dniu 4 maja podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 
w Warszawie nominację na pierwszy stopień oficerski młodsze-
go kapitana otrzymał asp. sztab. Krzysztof Kolekta. 

W dniu 11 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Stra-
żaka w Kielcach awans na stopień brygadiera otrzymał mł. bryg. 
Grzegorz Zieliński , awans na stopień st. kpt. otrzymał kpt. Robert 
Pałosz, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpoża-
rowej został odznaczony bryg. Marek Kowalczyk natomiast Brą-
zową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej st. kpt. 
Michał Krzeszowski.

„ONE SĄ AUTENTYCZNE” 
WYJĄTKOWA DROGA KRZYŻOWA 
Z RELIKWIAMI KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

To była niezwykła i wspaniała uczta duchowa dla bogobojnego, 
człowieka wiary. Piątkowa Droga Krzyżowa z Relikwiami Krzyża 
Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa zgromadziła w ko-
neckiej kolegiacie Św. Mikołaja, bardzo wielu wiernych, chcących 
wziąć udział w tej jakże podniosłej celebrze, której przewodniczył 
ks. bp Ordynariusz Diecezji Radomskiej – Henryk Tomasik.

„Krzyż, to znak Chrystusa, znak nadziei, zbawienia i chrześcijań-
stwa. Krzyż, to sakrament, znak łaski, był źródłem mocy dla męczen-
ników, natchnieniem dla wyznawców i oparciem dla każdego chrze-
ścijanina. Wpatrujemy się dzisiaj w tą wielką tajemnicę Miłości, bo to 
właśnie w Miłość bez miary, objawia Chrystus w tajemnicy Krzyża,  
a jej adresatem jest każdy z nas. Linia pionowa Krzyża pokazuje niebo, 
wieczność, natomiast pozioma pokazuje braci, z którymi trzeba żyć, 
aby móc zasłużyć na to niebo. Dziś świat nie chce okazać wdzięczności 
Chrystusowi, świat lekceważy, drwi z Krzyża. Krzyż jest dla nas bramą, 
pozwalającą kształtować naszą postawę wierności. Wystawić Krzyż 
w naszym sercu, to znaczy uznać Chrystusa za jedynego przewodnika. 
Chociaż propozycji wokół jest mnóstwo, to jednak nie zdejmuj Krzyża 
ze ściany i nie wyrzucaj Go ze swojego serca” – podkreślał ks. bp – 
Henryk Tomasik podczas ceremonii intronizacji Relikwii z Drzewa 
Krzyża Świętego w koneckiej kolegiacie.

„One są autentyczne, są na to dokumenty i było to sprawdzane 
przez 4 lata. Przed relikwiarzem są umieszczone, przetłumaczone do-
kumenty z 1774 roku ze stolicy Apostolskiej, papieża Klemensa XIV, 
jak również późniejsze potwierdzenie autentyczności dokumentu pa-
pieskiego, wystawione przez prymasa Królestwa Polskiego Michała 

Jerzego Księcia Poniatowskiego” – zaznaczał ks. dziekan parafii  
Św. Mikołaja w Końskich – Andrzej Zapart.

Droga Krzyżowa przeszła ulicami Końskich, a na poszczegól-
nych stacjach Święte Relikwie niesione były przez poszczególne 
delegacje reprezentujące: władze kościelne, wojewódzkie, powia-
towe, gminne, policjantów, strażaków, nauczycieli, związkowców, 
konecką młodzież, ale także fundatora relikwiarium, organizacje 
kościelne i księży z dekanatu koneckiego. Władze samorządu po-
wiatowego reprezentował Grzegorz Piec – pełniący funkcję Sta-
rosty Koneckiego. 
Opracował: Paweł Kubiak
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UCZCZONO 75. ROCZNICĘ
ROZBICIA KONECKIEGO
WIĘZIENIA 

Tradycyjnie, od wielu już lat, w pierwszą niedzielę czerwca  
w kościele św. Anny w Końskich odbyła się uroczystość. Upamięt-
nia ona udaną akcję rozbicia niemieckiego więzienia przez party-
zantów Armii Krajowej pod komendą Antoniego Hedy Szarego. 
Stawiły się poczty sztandarowe środowisk kombatanckich Świa-
towego Związku Żołnierzy AK, Solidarności, koneckiego Cechu 
Rzemiosł oraz Straży Pożarnej. Swoją obecnością, wśród żyjących 
jeszcze kombatantów, zaszczyciła córka gen. Szarego - Teresa 
Heda Snopkiewicz, której towarzyszyła prezes Zarządu Okręgu 
ŚZŻAK w Kielcach Alina Szwach.

Gośćmi honorowymi byli też włodarze samorządowi: Grzegorz 
Piec pełniący funkcję organów powiatu koneckiego oraz bur-
mistrz Miasta i Gminy Końskie – Krzysztof Obratański wraz ze 
swoim zastępcą Marcinem Zielińskim. Mszę św. koncelebrowali:  
ks. proboszcz Paweł Wlazło oraz ks. Eugeniusz Tyburcy. Na wstę-
pie burmistrz Obratański w swoim wystąpieniu odniósł się do bra-
wurowego ataku Szaraków na Końskie oraz akcji Burza w obliczu 
wkraczającej Armii Czerwonej i tragizmu żołnierzy AK, którym nie 
dane było po wojnie odbierać należnych im zaszczytów. 

Mimo, że byli prześladowani, to poprzez swoją postawę i cha-
rakter przenieśli ducha wolności następnym pokoleniom, dając 
świadectwo oddania sprawie polskiej, tworząc tym samym pod-
waliny pod masowy ruch Solidarności – podkreślał mówca.

Po zakończeniu uroczystości w kościele, zebrani w szyku zwar-
tym, na czele z pocztami sztandarowymi, udali się pod Pomnik 
Partyzantów, aby oddać hołd żołnierzom AK. Po złożeniu kwiatów 

i zapaleniu zniczy w krótkim wystąpieniu córka gen. Szarego wy-
raziła życzenie, aby bohaterska akcja rozbicia niemieckiego wię-
zienia w Końskich znalazła należyte i w stosownym miejscu upa-
miętnienie.

Pani Teresa przypomniała też o dokumencie, który ostatnio zo-
stał opublikowany przez IPN. Pochodzi z kancelarii Bolesława Bie-
ruta i dotyczył zamiany wyroku śmierci na dożywotnie więzienie 
z datą 5 kwietnia 1950 r.  „Ta zamiana wyroku przez Bieruta, z kilku-
krotnego wyroku śmierci na dożywocie, to był po prostu cud. Pamiętaj-
my, że w tym czasie rozstrzeliwano i zakopywano Bóg wie gdzie, bardzo 
wielu żołnierzy podziemia. Dzisiaj odsłaniane są zbiory archiwalne  
w których możemy zapoznać się z chociażby wstrząsającymi listami 
dzieci, matek, czy chociażby sióstr, które pisały do Bieruta, z błaganiem 
o ułaskawienie ich bliskich. Jestem przekonana, że ojciec bardzo by się 
cieszył, że pamięć o nim, jak i tych wspaniałych żołnierzach, z którymi 
ramie w ramię walczył o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę, jest 
nadal podtrzymywana, za co oczywiście w swoim imieniu, jak i całej 
rodziny serdeczne Bóg zapłać” – mówiła T. Heda Snopkiewicz.

Z koneckiego cmentarza Pani Heda Snopkiewicz w towarzy-
stwie mecenasa Jana Nowaka prezesa Fundacji Pamięć i Niepod-
ległość oraz historyka Mariana Wikiery naczelnika Wydziału Pro-
mocji i Kultury Starostwa Koneckiego, udała się w pobliże gmachu 
policji, gdzie ongiś stał budynek więzienny – obiekt wspomnianej 
akcji zbrojnej. To miejsce stosowne, jak wyraziła, żeby usadowić 
tutaj okolicznościowy Głaz Pamięci!

Choć na temat wydarzeń sprzed 75 lat ukazało się już kilka pu-
blikacji opisujących dość szczegółowo akcję na Końskie z początku 
czerwca 1944 r. pozwalamy sobie na jej krótkie przybliżenie.

Otóż od maja 1944 r. A. Heda Szary ze swoim oddziałem działał 
na terenie powiatu koneckiego. W nocy z 5 na 6 czerwca doszło do 
opanowania Końskich, rozbicia po raz kolejny więzienia i oswobo-
dzenia około 70 aresztowanych, w tym trzech jego żołnierzy, któ-
rzy wpadli na stacji Czarniecka Góra podczas wykonywania swojej 
misji. W trakcie akcji grupą szturmową dowodził ppor. cc Ludwik 
Wiechuła Jeleń, miner, który już wcześniej zajął się techniczną 
stroną zagadnienia, zgromadzeniem odpowiedniej ilości materia-
łu wybuchowego. Opanowanie poczty, odcięcie łączności, miało 
być zadaniem Zygmunta Kiepasa Krzyka. Ubezpieczenie kierunku 
na Barycz, skąd mogły nadejść z odsieczą główne siły niemieckie, 
stało się zadaniem ppor.  S. Kołodziejczyka Orkana. Por. H. Wojcie-
chowski Sęk miał blokować obóz Kałmuków przy dawnej fabryce 
Hochberga, zaś sierż. Wrzos (Mieczysław Zasada) ryglował budy-
nek żandarmerii. Wydzielona grupa od por. Sęka, zabezpieczała 
wycofywanie się partyzantów. Dowódca całej operacji Szary znaj-
dował się przy grupie szturmowej. Po dwugodzinnych udanych 
działaniach, oddział opuścił Końskie przy stratach czterech żoł-
nierzy. Straty Niemców to 17 zabitych i wielu rannych. 

Po pięciu dniach Szary zaatakował niemiecki konwój na trasie  
Końskie - Stąporków.

Opracował: Marian Wikiera
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PATRONUJE MU 
BŁOGOSŁAWIONY 
ks. KAZIMIERZ SYKULSKI 

Czerwiec 2007 roku, Rada Powiatu Koneckiego podejmuję 
uchwałę o ustanowieniu bł. ks. Kazimierza Sykulskiego Patronem 
Powiatu Koneckiego. 

Następnie w dość krótkim odstępie czasu, w maju 2008 roku, 
papież Benedykt XVI na wniosek ks. bp. Zygmunta Zimowskiego 
wydaje dekret ustanawiający bł. ks. Kazimierza Sykulskiego Pa-
tronem Powiatu Koneckiego. Od tego momentu Powiat Konecki 
może szczycić się, tak wspaniałym Patronem. Kaziuki Koneckie, to 
inicjatywa podjęta w podziękowaniu Panu Bogu, za dar życia i po-
sługi kapłańskiej ks. Kazimierza na Ziemi Koneckiej.

Środowe uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Patrona 
Powiatu Koneckiego, wcześniej jednak w koneckiej kolegiacie 
mogliśmy obejrzeć film, zrealizowany przez TVP 3, który jest 
poświęcony sylwetce koneckiego Patrona. Uroczystej liturgii 
przewodniczyli: ks. dziekan Andrzej Zapart oraz proboszcz parafii  
pw. Chrystusa Odkupiciela ks. Artur Kowalczyk.

„Gromadzimy się na tej mszy, by podziękować Panu Bogu za dar 
życia bł. ks. Kazimierza Sykulskiego, naszego rodaka i Konecczanina. 
Mało, który powiat ma takiego Patrona, to zobowiązuje, by dobrze 
znać Jego życie i dzieło. Wyjątkowy, nieprzeciętnie uzdolniony czło-
wiek, kapłan, który swoją wiedzę i umiejętności poświęcił dla innych. 
Miał niesłychany dar zjednywania sobie ludzi, uczył tego co piękne, 
miłości do ojczyzny. Przez swoje życie potwierdzał, że „Dobro Ojczyzny 
Jest Największym Prawem”. Pokazywał, co znaczy kochać Boga i czło-
wieka. Jego kazania podtrzymywały na duchu, krzepiły serca. Jesteśmy 
zobowiązani do takiej miłości Ojczyzny, jaką On miał w sercu swoim” 
– podkreślał podczas kazania, dziekan koneckiej kolegiaty pw.  
Św. Mikołaja – ks. Andrzej Zapart.

„To bardzo ważna inicjatywa, którą oczywiście warto kontynuować. 
Martwi jednak, to że nie wszystkie gminy biorą w tej uroczystości udział. 

Mam nadzieję, że z czasem się to zmieni” – zaznaczał pełniący funk-
cję Starosty Koneckiego – Grzegorz Piec.  

Koneckie Kaziuki wspólnie zorganizowali: Parafia pw. Święte-
go Mikołaja w Końskich, Starostwo Powiatowe w Końskich oraz 
Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu, któremu przewodni-
czy prezes – Sylwia Armada. Swoje stoiska reprezentowały: Staro-
stwo Powiatowe w Końskich, MiG Końskie, MiG Stąporków, Gmina 
Słupia Konecka, Gmina Gowarczów oraz PCPR w Końskich i WTZ 
z Końskich. Dla uczestników uroczystości organizatorzy zapewni-
li słodki poczęstunek oraz bigos i chleb ze smalcem. Na stoiskach 
wystawienniczych królowało rękodzieło ludowe, ale także książki 
odnoszące się do koneckiej historii. Na ołtarzu polowym kolegiaty, 
swe umiejętności wokalne zaprezentowały: Zespół Królewiaczki, 
pod opieką Agnieszki Nowackiej i Anny Gorzelak, Zespół Bębno-
wianki oraz Zespół Stąporkowski, pod nazwą Stomp Folk System.
Opracował: Paweł Kubiak

JAN CIAŚ KULA –
CICHOCIEMNY - KURIER

Kiedy w czerwcu 2017 
roku w Końskich nadawa-
no imię Rondu Cichociem-
nych nikt z obecnych wów-
czas na tejże uroczystości 
nie miał wiedzy, że jeden  
z ponad trzystu cichociem-
nych-spadochroniarzy po-
chodzi z podkoneckiego 
Rogowa i był absolwentem 
Szkoły Powszechnej w Koń-
skich. To żołnierz kampanii 
wrześniowej, a następnie Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie, przeszkolony na kursach 
cichociemnych i zrzucony 
do Kraju jako jeden z 28  ku-
rierów MSW do Delegatury 
Rządu.

Jan Ciaś, bo o nim mowa,  
urodził się w Rogowie, 31 marca 1915 r., w rodzinie kamieniarza 
Stanisława Ciasia i Julii - córki koneckiego gospodarza Stanisława 
Kołodziejczyka i Tekli Styś. J. Ciaś miał starszego brata Stanisława 
oraz trzy siostry: Bolesławę, Aleksandrę i Helenę.

Jak wiemy, uczył się Szkole Powszechnej im. Stanisława Sta-
szica w Końskich, a następnie w Państwowej Szkole Przemysłowej  
w Olkuszu, na wydziale mechanicznym. Po jej ukończeniu w1936 r. 
rozpoczął pracę w kieleckiej firmie  Huta Ludwików.

W 1937 r. J. Ciaś został powołany do odbycia służby wojskowej 
w 10 Kaniowskiej Dywizji Piechoty w Łodzi. Po przeszkoleniu re-
kruckim  wysłano go do Centrum Wyszkolenia Łączności w Niepo-
ręcie pod Zegrzem. Tam otrzymał awans na stopień podoficerski  
i przydział do Czortkowa, gdzie pełnił  służbę w Korpusie Ochrony 
Pogranicza. Niedługo potem został przeniesiony do tworzącego 
się nowego batalionu w  przygranicznej bieszczadzkiej miejscowo-
ści Skole i z tą jednostką przyszło kapralowi Ciasiowi przemierzyć 
szlak bojowy we wrześniu 1939 r., w składzie 1 Pułku Piechoty 
KOP Karpaty. 21 września 1939 roku   przekroczył granicę polsko 
- węgierską i dwa dni później trafił do obozu internowania w miej-
scowości Tapioszele. 1 kwietnia znalazł się w Jugosławii, w porto-
wym mieście Split. Stamtąd trafił do Włoch. Do Francji dotarł  kilka 
dni później - 5 kwietnia 1940 r.

W polskim obozie wojskowym de Coëtquidan  zameldował się 25 
kwietnia i został przyjęty do ewidencji pod numerem 37755, począt-
kowo jako szeregowiec. Dostał przydział do podparyskiego Wersalu, 
gdzie ulokowano wówczas Centrum Wyszkolenia Łączności Armii 
Polskiej we Francji. Po przeszkoleniu, dnia 1 czerwca 1940 r.  kpr. 
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Ciaś został wcielony do szwadronu łączności przy 10 Bryga-

dzie Kawalerii Pancernej gen. Stanisława Maczka. Wraz z tzw. 
drugim rzutem Brygady Pancernej, dowodzonej przez płk. Kazi-
mierza Dworaka, ewakuował się 23 czerwca na Wyspy Brytyjskie. 
Po kilku dniach Ciaś  został skierowany do szkockiego  miastecz-
ka Douglas w hrabstwie South Lanarkshire, gdzie tworzyła się  
2 Brygada Strzelców przemianowana na 10. Brygadę Kawale-
rii Pancernej, a 2 Kompania Łączności, w której służbę pełnił   
kpr. Ciaś, przemianowana została na 10 Szwadron Łączności.

Pod koniec października 1940 r. brygada zajęła kwatery  
w hrabstwie Angus, m.in. w miasteczku Forfar. Polskim żołnierzom 
powierzono zadanie obrony pasa zachodniego wybrzeża Szkocji 
między Edynburgiem a Aberdeen, przed spodziewaną inwazją 
niemiecką z Norwegii. Późną jesienią 1942 roku, po zgłoszeniu się 
na skoczka spadochronowego, mający już spore doświadczenie  
w zakresie radiotelegrafii ( ukończone kursy) plutonowy Jan Ciaś 
został zakwalifikowany i przeznaczony do służby w Kraju, w ra-
mach zadań wyznaczonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych. Od 5 grudnia 1942 r. urlopowano go z Polskich Sił Zbrojnych 
i odesłano pod komendę brytyjską na szkolenie w ramach Kierow-
nictwa Operacji Specjalnych (SOE). Latem 1943 r. uczestniczył on 
w kursie komandosów, wywiadowczym (konspiracyjnym), szkole-
niu spadochronowym oraz innych specjalistycznych zajęciach.

 Skoczek Jan Ciaś otrzymał Znak Spadochronowy z numerem 
0281. Słynny kurier Tadeusz Chciuk Celt nadał Ciasiowi pseu-
donim Kula. Przysięgę, podporucznik czasu wojny J. Ciaś, złożył  
w Londynie, w dniu 5 października 1943 r.

Po dwumiesięcznym pobycie na tzw. stacji wyczekiwania po-
średniego pod Londynem, na początku grudnia 1943 r. odbyła się 
odprawa. 20 grudniu 1943 r. ppor. J. Ciaś wraz z grupą czterdziestu  
innych cichociemnych - kandydatów do skoku odpłynął z Liverpo-
olu do Algieru, a stamtąd do Włoch. Trafił na stację wyczekiwania 
do Laureto di Fasano.  11 kwietnia 1944 roku czterech mieszkań-
ców wspomnianej stacji (wśród nich Ciaś) otrzymało wezwanie, 

aby stawić się w Głównej Bazie w Latiano. Na drugi dzień miał od-
być się długo oczekiwany wylot do Kraju w ramach operacji Wel-
ler 14. Ciaś - wedle paszportu Jan Kawka, otrzymał przygotowane 
przez Oddział VI nowe dokumenty, w tym kenkartę, świadectwo 
urodzenia, przepustkę urlopową  jednej z fabryk w Radomiu oraz 
dwa adresy – jeden w Lublinie, drugi w Warszawie. Spadochronia-
rze ponadto otrzymali regulaminowy ekwipunek (w tym zegarki) 
oraz zabierali ze sobą prywatne rzeczy. Wtedy też Kula kwitował 
oprócz pasa DR 73/18 zawierającego 178 tysięcy dolarów, od-
biór drugiego pasa DR – 60/17, w którym znajdowało się 50 tys. 
dolarów. Wraz z ppor. Janem Ciasiem Kulą wyskoczyli z Halifaxa 
pozostali koledzy: ppor. Z. Mrazek, ppor. T. Żelechowski i ppor.  
A. Benrad. Razem z nimi spadło 9 zasobników, 6 paczek.

 Grupa cichociemnych wylądowała, krótko po północy  
13 kwietnia. Odebrała ich placówka Mysz, w odległości 13 km na 
południowy zachód od lubelskiego dworca kolejowego w rejonie 
Bełżyc. Po kilku godzinach kurier Ciaś dotarł  do Lublina, a następ-
nego dnia pojechał pociągiem do Warszawy. Tam, jako pracownik 
niemieckiego warsztatu, zamieszkał u rodziny Zaleskich, przy  
ul. Zwycięzców na Saskiej Kępie. Po okresie aklimatyzacji  ppor. 
Ciaś - Kula otrzymał przydział do komórki łączności Biura Prezy-
dialnego Delegatury Rządu.

Pierwsze zadanie, jakie otrzymał kurier – radiotelegrafista  
J. Ciaś wiązało się z wyjazdem z Warszawy w Góry Świętokrzy-
skie, a dokładnie pod Kielce. Trafił tam do oddziału pod nazwą 
Perkun, pod dowództwem Pawła Stępnia Gryfa (1911-1968). Pod 
koniec 1943 r. oddział Gryfa otrzymał  zadanie ochrony  radiosta-
cji Delegatury Rządu, umieszczonej w zabudowaniach Stanisława 
Szweda Maćka i jego żony Zofii we wsi Światełek. S. Szwed był tam 
właścicielem tartaku wodnego na rzece Bobrzy. Na placu tartaku 
został wykopany ziemny bunkier pod składem bali drewna i tam 
też ukryto radiostację oraz odbiornik radiowy do nasłuchu audycji 
nadawanych z Londynu. Okazało się, że ppor. Ciaś zastąpił kole-
gę z kursów cichociemnych – Kazimierza Smolaka „Nurka”, który 
zginął w Kielcach podczas walki, po zamachu na agenta gestapo 
Franza Wittka.

Kula  szybko zaaklimatyzował się i rozpoczął realizację powie-
rzonych mu zadań. Mimo ustawicznej groźby wykrycia radiostacji 
przez niemieckie służby pelengacyjne,  Ciaś zdołał nawiązać łącz-
ność z Londynem i rozpoczął regularne nadawanie wiadomości. 
Docierał wtedy do konspiracyjnego lokalu, do odbioru poczty 
znajdującego się w domu niejakiej Sabiny Gil, położonym na przed-
mieściu Kielc na Głęboczce. Podczas jednych z takich odwiedzin 
spotkał tam młodziutką Marysię. Ponownie ujrzeli się dopiero za 
kilka miesięcy… Z początkiem sierpnia rozpoczęły się przygotowa-
nia i mobilizacja w ramach akcji Burza. W tej koncentracji uczestni-
czył także ppor. Kula – Skoczek, jak zaczęli go nazywać leśni kole-
dzy. Zarządzono marsz na dywizyjną koncentrację do północnych 
rejonów lasów koneckich. J. Ciaś wrócił jednak do przypisanych 
mu obowiązków i utrzymywał łączność z Londynem aż do 15 paź-
dziernika 1944 r.

Ppor. Kula 20 października 1944 r. wpadł w ręce Niemców sta-
cjonujących w Bobrzy. Wprawdzie Niemcy samej radiostacji nie 
znaleźli, ale radiotelegrafista Ciaś został przez nich okrutnie pobi-
ty. Szczęśliwie jednak udało mu się uciec z aresztu w Bobrzy i ukryć 

foto: Marian Wikiera

foto: zbiory Anny Ciaś-Placha
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u dobrych znajomych we Czysta k. Końskich. Tam przez pewien 
czas chorował i leczył rany. W połowie grudnia ponownie stawił 
się do konspiracyjnej służby. Jako dowódca ochrony radiostacji 
stawił się 6 stycznia 1945 r. na tzw. Pękowiec (ok. 10 km na zachód 
od Włoszczowy). Kwaterował tam w bunkrach leśny oddział bojo-
wy z I batalionu 74 pp AK, którym dowodził cichociemny ppor. Fry-
deryk Serafiński Drabina - Szkot. Tam odbyła się uroczysta zbiórka 
wszystkich żołnierzy, podczas której  przemówienie wygłosił do-
wódca AK gen. Leopold Okulicki Niedźwiadek, który w dowód 
uznania udekorował za zasługi w służbie przestawionych mu żoł-
nierzy i oficerów. Na liście odznaczonych orderem Virtuti Militari 
znalazł się dowódca ochrony radiostacji – ppor. Jan Ciaś Kula. 

W styczniu 1945 r., gdy  Kiel-
ce opuściły wojska hitlerowskie, 
Ciaś stał się poszukiwanym pod 
groźbą nowego aresztowania, 
tym razem przez komunistów.  
W takiej sytuacji zrodził się pomysł 
ucieczki z Polski, zwłaszcza że ku-
rier Kula miał do spełnienia misję 
dotarcia do Londynu i przekaza-
nie dostarczonej wcześniej przez 
łączniczkę przesyłki od Delegata 
Rządu. Wtedy też Ciaś odwiedził 
punkt kontaktowy oddziału Gryfa 
na wspomnianej Głęboczce, pro-
sząc wcześniej o spotkanie z mło-
dziutką  Marią Danutą Rożek.  Kula 
oznajmił, że musi teraz uciekać  
z Polski, obiecał wrócić, jak tylko 
będzie to możliwe.

Ciaś zdecydował, że uda się do Lublina i stamtąd spróbuje do-
trzeć na Zachód. Szczęśliwie spotkał w Lublinie żołnierzy brytyj-
skich, uwolnionych z niemieckiej niewoli, którzy pomogli mu przy-
wdziać mundur szkockiego pułku. Przy dobrej znajomości języka 
angielskiego, jako James Willand, wywiódł w pole komisję NKWD  
i w licznym transporcie dotarł do Odessy. Dalej statkiem przez 
Morze Czarne, Dardanele, Morze Śródziemne, Gibraltar pod ko-
niec kwietnia 1945 r. dopłynął do Liverpoolu. Pobyt Jana Ciasia 
na Wyspach trwał blisko półtora roku. Jako kurier przez jakiś czas 
był na etacie MSW rządu londyńskiego, otrzymał też paszport  
z wpisem o zatrudnieniu w charakterze urzędnika, datowany na 
16 czerwca 1945 roku. W tym czasie Ciaś odebrał legitymację 
cichociemnego – tj. potwierdzenie o nadaniu Bojowego Znaku 
Spadochronowego z podpisem Szefa Sztabu Naczelnego Wodza – 
gen. Stanisława Kopańskiego. Ppor. czasu wojny J. Ciaś  otrzymał 
Krzyż Walecznych oraz dwa brytyjskie medale: Defence Medal 
oraz War Medal. 

Z dniem 1 sierpnia 1945 r. kurier Kula  zakończył służbę   
w MSW. Następnie we wrześniu został z powrotem żołnierzem 
Polskich Sił Zbrojnych w randze podporucznika, wracając na daw-
ny etat dowódcy plutonu w szwadronie łączności 10 Brygady Ka-
walerii Pancernej. 

Podporucznik Jan Ciaś na początku września 1946 r. zrezy-
gnował ze służby w wojsku polskim i zdecydował się na powrót 
do kraju - 9 września 1946 r. dopłynął do Gdyni, gdzie w porcie 
pasażerskim czekała na niego narzeczona. Już 23 października  
w Kielcach Jan i wspomniana Marysia Rożek zawarli związek mał-
żeński i zaczęli szukać miejsca dla siebie w nowej rzeczywistości. 
Małżonkowie po kilku tygodniach wyjechali na Ziemie Odzyska-
ne, tj. na Dolny Śląsk i już 15 grudnia 1946 r. Jan objął stanowisko 
głównego mechanika w poniemieckiej Fabryce Porcelany Stoło-
wej Koenigszelt  w Jaworzynie Śląskiej (od 1954 r. nazwa tej firmy 
to Karolina).

Już w pierwszym roku swojej pracy w  zakładach, Ciaś zdołał 
zorganizować warsztaty mechaniczne oraz uruchomić elektrow-
nię fabryczną, która pokrywała zapotrzebowanie tej dużej firmy 
na energię elektryczną. Jako główny mechanik opracował również 
paszporty na wszystkie maszyny i urządzenia, instrukcje obsługi  
i zasady bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. 

W latach 1949 - 1955 J. Ciaś wykładał w przyzakładowej szko-
le zawodowej: maszynoznawstwo, maszyny ceramiczne i rysunek 
techniczny. W tym czasie też opracował kilka wniosków racjonali-
zatorskich, które przyniosły zakładom duże oszczędności.  
W okresie, kiedy mieszkał i pracował w Jaworzynie Śląskiej, brał 
czynny udział w zajęciach i zawodach sportowych. 

 Zaangażowanie w pracy i różno-
rodna aktywność spowodowały, że  
w styczniu 1956 r. Ciaś został prze-
niesiony służbowo do Pruszkowa, 
gdzie organizowane było Centralne 
Laboratorium Przemysłu Ceramicz-
nego. Po zamieszkaniu w Pruszko-
wie na świat przyszło jedyne dziecko  
Ciasiów – córka Anna. 

Praca w nowym miejscu stano-
wiła nie lada wyzwanie i pochłonęła 
ambitnego Ciasia całkowicie. Już na 
samym początku  wykonał osobiście 
szereg urządzeń laboratoryjnych, 
ułatwiających i usprawniających 
wykonywanie różnorodnych zadań. 
Często był delegowany do zakładów 
podległych Zjednoczeniu Przemysłu 
Ceramicznego w charakterze dorad-
cy głównego mechanika, w sprawach 
likwidacji usterek i awarii maszyn  

i urządzeń ceramicznych. W 1957 r. w Sosnowcu prowadził wykła-
dy z zakresu urządzeń technologicznych na kursie dla średniego 
dozoru technicznego przedsiębiorstw podległych Zjednoczeniu 
Przemysłu Ceramicznego. W latach 1956-1968 brał udział w roz-
ruchu nowych zakładów, jako kierownik ds. urządzeń technolo-
gicznych w zakresie mechanicznym (Jaworzyna Śląska, Wrocław, 
Przyborsk koło Bolesławca, Ćmielów, Koło, Przysucha).

Przez całą swoją karierę zawodową J. Ciaś udzielał się społecz-
nie na różnych stanowiskach w Radzie Zakładowej, od przewodni-
czącego począwszy (1956-1959), do społecznego inspektora BHP 
(1971-1975

W sierpniu 1977 roku Jan Ciaś przeszedł na emeryturę i roz-
począł starania związane z otrzymaniem świadczeń kombatanc-
kich. Nie było to łatwe, zważywszy, że dokumentacja potwier-
dzająca jego służbę i otrzymane odznaczenia znajdowała się  
w Londynie. A do tego momentu, dla swojego bezpieczeństwa,  
Ciaś przez cały ten czas podtrzymywał wersję, że  po przeszkole-
niu jako cichociemny został przerzucony do kraju i był w oddziale 
Perkun do końca 1944 r. na stanowisku oficera szkoleniowego. 
Zaś z początkiem 1945 r. powrócił do domu, do Rogowa i pomagał 
matce prowadzić gospodarstwo. W tajemnicy zachował zaś fakt, iż 
był radiotelegrafistą Delegatury Rządu oraz to, że od wiosny 1945 
r. prawie półtora roku przebywał w Wielkiej Brytanii. Dopiero pod 
koniec lat 70. przerwał milczenie w tej sprawie. Mógł się wtedy 
Ciaś w większym stopniu zaangażować się w życie środowiska 
kombatanckiego. Z racji sąsiedztwa często spotykał się z legen-
darnym dowódcą oddziałów partyzanckich AK – Antonim Hedą 
Szarym. Odwiedzał Góry Świętokrzyskie, bywał wśród byłych żoł-
nierzy Perkuna. Interesował się historią swoich kolegów. Bywał na 
zebraniach okolicznościowych środowiska cichociemnych.

Kiedy jego córka Anna po latach pytała: Po co tu wróciłeś? 
Odpowiadał: Mogłem wyjechać do Nowej Zelandii lub do Austra-
lii, bądź do Kanady, bo z tytułu powrotu miałem pierwszeństwo,  
ale cóż nie należę do tych, że tam, gdzie pieniądze tam ojczyzna, 
może to i źle, ale nie żałuję.

Nieznany dotąd bohater Ziemi Koneckiej zmarł w Pruszkowie 
9 września 2004 r., dokładnie tego samego dnia, w którym 58 lat 
wcześniej wrócił do Polski.

Marian Wikiera
Szerzej i ciekawiej o tej postaci oraz o wielu jeszcze skoczkach 
w opracowaniu pt. 
„Tropem cichociemnych na Ziemi Koneckiej –
kurier Jan Ciaś „Kula”, 
do nabycia w Bibliotece Miejskiej w Końskich.

foto: Marian Wikiera
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100-LECIE ODBUDOWY 
systemu opieki zdrowotnej w Opocznie

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ob-
chodzi 100-lecie odbudowy systemu opieki zdrowotnej w mieście.

W trakcie obchodów jubileuszu zorganizowany został dzień 
otwarty w ramach którego zorganizowany był szereg bezpłatnych 
badań profilaktycznych, konsultacje dla mieszkańców oraz pokazy 
ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy dla przedszkolaków. 
Kolejny raz opoczyńskie przedszkolaki wzięły udział w konkursie 
plastycznym „Szpital w oczach dziecka”.

Lecznictwo szpitalne już od 100 lat funkcjonuje w Opocznie. 
Trudno porównywać to, co działo się wtedy z dzisiejszym pozio-
mem leczenia. Jednak zarówno 100 lat temu, jak i teraz taka sama 
jest troska o pacjenta - podkreśla starosta Marcin Baranowski.

W ostatnim czasie udało się zakupić nowe karetki, doposażyć 
SOR oraz wybudować całodobowe lądowisko.

Dyrektor Placówki- Edyta Wcisło podkreśla, że w szpitalu 
cały czas prowadzone są niezbędne inwestycje. A wszystko po to,  
by pacjenci mogli czuć się tu bezpiecznie i korzystać z profesjonal-
nej pomocy.

Przed budynkiem szpitala odsłonięta została pamiątkowa 
tablica. Ważnym punktem uroczystości była także msza święta 
odprawiona w kolegiacie św. Bartłomieja. Podczas nabożeństwa  
bp Adam Odzimek przypomniał sylwetkę urodzonego w Opocz-
nie Edmunda Biernackiego, który jest patronem szpitala, a jego 
badanie tzw. odczyn Biernackiego (OB) do dziś stosowane jest  
w diagnostyce medycznej. Biskup gratulował także pracownikom 
szpitala obchodzonego jubileuszu.

W kościele szpitalowi uroczyście nadany został sztandar.  
Po zakończeniu mszy świętej w Starostwie Powiatowym odbył się 
blok konferencji z udziałem zaproszonych gości. W czasie uroczy-
stości odbyło się honorowe wręczenie medali oraz wyróżnień dla 
zasłużonych. Niespodzianką dla zebranych był występ młodych 
artystów i krótki recital Izabeli Trojanowskiej. Cały koncert feno-
menalnie poprowadził Jacek Pluciński ze Studia 107.

GRANTY SOŁECKIE 2019 
PRZYZNANE

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyłonił zwy-
cięskie wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek sa-
morządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji 
celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy 
w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych 
na terenach wiejskich na rok 2019.

Uroczyste wręczenie grantów z udziałem Marszałka Woje-
wództwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera odbyło się na terenie 
Gminy Paradyż.

Z terenu Powiatu Opoczyńskiego i Gminy Opoczno taką dota-
cję uzyskały wszystkie sołectwa, które ów wniosek złożyły, a jest 
ich aż 24 – mówiła podczas konferencji Wicestarosta Maria Bar-
bara Chomicz.

Każde sołectwo otrzymało po 10 tyś zł do wykorzystania na 
różnorodne cele, które przyczynią się do ich rozwoju.

Na konferencji za doskonałą współpracę pomiędzy urzę-
dem marszałkowskim a samorządowcami lokalnymi dziękował  

Marszałek Schreiber- czytałem opi-
nię na portalach społecznościowych. 
Mieszkańcy komentują działania po-
wiatu jednoznacznie- „tak powinno 
być wszędzie„. To najlepsze podsu-
mowanie działań włodarzy na tym 
terenie -zakończył Pan Marszałek.

Ziemia Opoczyńska to ziemia lu-
dzi szczerze oddanych lokalnym spra-
wom, pracowitych i bardzo kreatyw-
nych. Z roku na roku ilość grantów 
będzie większa a ja będę te inicjaty-
wy, promował i wspierał tak jak do-
tychczas -powiedział do zgromadzo-
nych, Poseł na Sejm RP Robert Telus.

Wszyscy zgromadzeni wysłuchali 
części artystycznej w wykonaniu naj-
młodszych solistów zespołu i kapeli 
ludowej oraz skosztowali wspaniałych 
potraw regionalnych przygotowanych 
przez koło gospodyń wiejskich.
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WOJEWÓDZKI KONGRES KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Wojewódzki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich przeprowa-
dzony został po raz pierwszy. Głównym jego organizatorem była 
fundacja „Dar dla Potrzebujących’’ oraz Urząd Marszałkowski  
w Łodzi.

Kongres jest doskonałą okazją do kultywowania tradycji ludo-
wej regionu – podkreślała Iwona Koperska, przewodnicząca Sej-
miku Województwa Łódzkiego.

Impreza ma służyć propagowaniu kultury wiejskiej, integracji 
środowiska wiejskiego i jest wspaniałym pretekstem do rozwija-
nia więzi społecznych - dodaje przewodnicząca.

W województwie łódzkim działają koła nawet z ponad stu-
letnią historią. - Myślę, że panie z kół gospodyń wiejskich, jak 
większość kobiet w Polsce, potrafią zrobić dokładnie, naprawdę 
wszystko. Co jest najważniejsze w kołach gospodyń wiejskich, to 
działalność społeczna bardzo potrzebna lokalnym środowiskom, 
bardzo potrzebna wsi, szczególnie małym społecznościom, które 
często są tak bardzo pozostawiane z boku - podkreślała Koperska.

Współorganizatorem wydarzenia był Powiat Opoczyński. 
Przybyłych na kongres gości przywitali starosta Marcin Baranow-
ski i wicestarosta Maria Barbara Chomicz, oboje w tradycyjnych, 
ludowych strojach.

Polska jest sercem Europy. Łódzkie jest sercem polskiego folk-
loru – tak podsumował swoje wystąpienie Marcin Baranowski.

Mam wielka przyjemność i zaszczyt reprezentować wszystkie 
Panie z kół gospodyń wiejskich z terenów opoczyńskiego zakłada-
jąc ten tradycyjny strój. To jeden z wielu dowodów na piękno na-
szej tradycji i folkloru - mówiła Maria Barbara Chomicz.

W kongresie wzięły udział przedstawicielki ponad 80 kół, łącz-
nie blisko 490 osób. Uroczystość otworzyła msza święta odpra-
wiona przez ks. Przemysława Wójcika. Po niej o uruchomionym 
w ubiegłym roku rządowym wsparciu dla kół mówiła Agnieszka 
Clarey, dyrektor Departamentu Promocji Funduszy Europejskich 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

KGW otrzymują wsparcie finansowe i osobowość prawną.  
I korzystają z tego bardzo dobrze. – To, że serce Polski bije na wsi, 
wiemy. Ale dzięki działalności KGW, bije jeszcze mocniej – mówiła 
w Opocznie Joanna Kopcińska, sekretarz stanu w kancelarii pre-
miera, rzeczniczka rządu.

Joanna Kopcińska przypomniała o niedawno przyjętych roz-
wiązaniach prawnych, które pozwoliły na dofinansowanie dzia-
łalności kół gospodyń wiejskich. Zapowiedziała kolejne działania 
rządu na rzecz kół. Mają one pozwolić na większe wykorzystanie 
potencjału i energii kobiet.

Pani sekretarz podkreślała, że silne kobiety, przewiązane do 
tradycji są motorem napędowym polskiej wsi.
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Dziękuję wszystkim paniom za budowanie wyjątkowej organi-

zacji z długą i piękną historią, za którą stoją wyjątkowe wartości. 
Pokazujecie jaka naprawdę jest Polska. Dbacie o to, aby serce Pol-
ski, które bije na wsi, biło jeszcze mocniej. Nie da się ocenić wkładu 
kół gospodyń wiejskich w rozwój kultury polskiej, bo to jest bez-
cenne - mówiła rzecznik rządu.

Przemawiający do zgromadzonych Poseł na Sejm RP Robert 
Telus podziękował wszystkim gospodyniom.

To was potrzebuje Polska, to was potrzebuje Europa – podkre-
ślał. Do Opoczna przyjechali także Antoni Macierewicz i Witold 

Waszczykowski. Kongres przeprowadzony został w budynku Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie. Tu regionalny-
mi przysmakami częstowały uczestników uroczystości opoczyń-
skie gospodynie.

Dopełnieniem kongresu były występy artystyczne. Na scenie 
zaprezentowali się Drzewiczanie i Mali Drzewiczanie. Uroczy-
stość zakończył występ Krystyny Giżowskiej. Za oprawę scenicz-
ną odpowiadało opoczyńskie Studio 107 z Jackiem Plucińskim na 
czele, które przygotowało scenę i nagłośnienie na międzynarodo-
wym poziomie.

SAMORZĄD 
PRZYJAZNY RODZINIE 

16 lipca 2019 roku upłynął w Sejmie pod znakiem ważnych ko-
misji i konferencji. Jedną z nich była ta o nazwie „Samorząd Przyja-
zny Rodzinie”, a prelegentem, zaproszona do wygłoszenia referatu 
Wicestarosta Maria Barbara Chomicz.

Głównym elementem spotkania było zagadnienie wprowa-
dzania Samorządowej Karty Praw Rodzin. Wprowadzenie Sa-
morządowej Karty Praw Rodzin podkreśla konstytucyjne prawa 
rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekona-
niami. Ma on ważne znaczenie dla ochrony dzieci i młodzieży przed  

demoralizacją, a także potwierdzenia prawnej definicji małżeń-
stwa. - Rodzina jest fundamentem ładu społecznego i podstawową 
wspólnotą społeczną, która stanowi optymalne środowisko roz-
woju człowieka. Jest niezbędnym oparciem dla wszystkich swoich 
członków, szczególnie najmłodszych i najstarszych. Żadna zbio-
rowość nie jest w stanie realizować dobra wspólnego bez udziału 
rodzin. To od ich dobrego funkcjonowania zależy nasza przyszłość 
– mówił w sejmie Dr Tymoteusz Zych, adiunkt w Katedrze Teorii  
i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie- członek Ordo Iuris.

– Jesteśmy na początku drogi, jednak każdy kolejny tydzień 
przynosi informacje o nowych jednostkach samorządu terytorial-
nego z całej Polski, gotowych do przyjęcia Samorządowej Karty 
Praw Rodzin. Zaletą Karty z punktu widzenia samorządowców 
jest fakt, że nie jest ona jednorazową deklaracją – proponowane 

PIKNIK PROFILAKTYCZNY
Na placu przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie 21 lip-

ca odbył się Piknik Profilaktyczny „Kręci mnie bezpieczeństwo”  
i I Opoczyński Bieg z Policją. Policjanci zaprosili mieszkańców do 
wspólnej zabawy.

Było widowisko estradowo-cyrkowe „Magia Areny”, miastecz-
ko ruchu drogowego, konkursy, animacje, a na koniec uczestnicy 
pikniku zobaczyli Teatr Ognia.

Swój sprzęt zaprezentowało wojsko, straż pożarna i oczywi-
ście policja. Była akcja pomocy zwierzętom. Nie zabrakło też na-
pojów i strażackiej grochówki.

Policjant jest przede wszystkim człowiekiem. To że jest poli-
cjantem - to jego powołanie. Głównym celem czwartego już pikni-
ku jest odciągnięcie najmłodszych mieszkańców od komputerów  
i zachęcenie do aktywnego wypoczynku. Przy okazji chcemy po-
kazać specyfikę naszej pracy - mówi mł. insp. Konrad Kobierski - 
komendant Powiatowy Policji w Opocznie.

przez nią rozwiązania dają real-
ną szansę wzmocnienia pozycji 
małżeństwa i rodziny na długie 
lata, niezależnie od zawirowań  
w polityce ogólnopolskiej – pod-
kreślała podczas wystąpienia  
w Sejmie Wicestarosta Maria Bar-
bara Chomicz.

Samorządowa Karta Praw Ro-
dzin została przygotowana przez 
szereg organizacji społecznych 
mających na celu dbałość o dobro 
rodziny. Dokument poparły: In-
stytut Ordo Iuris, Centrum Życia 
i Rodziny, Ruch 4 Marca, Fundacja 
Mamy i Taty, Citizen Go, Konfe-
deracja Kobiet RP, Instytut Ona 
i On, Fundacja Dar Życia, Stowa-
rzyszenie Rodzin Wielodzietnych 
„Szczęśliwy Dom”, Stowarzysze-
nie Rodzice Chronią Dzieci i Sto-
warzyszenie Pedagogów „Natan”.
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I rzeczywiście, impreza przyciągnęła tłumy a mnogość atrakcji 

i przystępność policjantów chwalili wszyscy.
Opoczyńska Policja słynie z doskonałych przedsięwzięć pro-

filaktycznych. Takie pikniki dla dzieci i młodzieży to doskonały 
pomysł na integrację mieszkańców, zarówno pomiędzy sobą jak  
i właśnie z policją. Tak najlepiej buduje się zaufanie -mówił Staro-
sta Marcin Baranowski.

Zaproszony na inaugurację pikniku Poseł na Sejm RP Robert 
Telus również jest zdania, że pomysł na organizację imprezy to 
strzał w dziesiątkę – Dzięki tak przemyślanym działaniom jak pikniki, 
które przecież maja charakter dydaktyczny i profilaktyczny, policja bę-
dzie się negatywnie kojarzyć tylko złodziejom i przestępcom 
- mówił Poseł.

Festyn z okazji święta policji odbył się już po raz czwarty.
Pierwszy raz w ramach obchodów wystartował Opoczyń-

ski Bieg z Policją. Patronowała mu Wanda Panfil - pochodząca  
z Opoczna mistrzyni świata w maratonie z 1991 roku z Tokio, 
dwukrotna olimpijka z Seulu (1988) i Barcelony (1992), zawod-
niczka, która wygrała najbardziej prestiżowe maratony na świecie 
w Nowym Jorku, Tokio, Londynie, Bostonie i w Nagoi. - Zachęcam 
wszystkich polityków do tego, aby wszystkie złe rzeczy zostawili 
u siebie w biurkach i żebyśmy wyszli na ulice i zachęcali do sportu 
jak najwięcej dzieci i młodzieży. To od nich się zaczyna- mówiła do 
zgromadzonych Pani Wanda.

Na uczestników czekały cztery kategorie: bieg w kategorii do 
5 lat na 100 m, bieg w kategorii 6-10 lat na 200 m, bieg w kategorii 
10-15 lat na 1 km i bieg główny od 16 roku życia na 3 km.

Sygnał do startu wszystkim grupom dawał prezes Remtrak-
-Zbigniew Ciemny, a imprezę prowadził Jacek Wojtarek, znany 
lekkoatletyczny trener opoczyńskich biegaczy.

Bieg wzbudził bardzo duże zainteresowanie nie tylko startują-
cych, ale również kibiców, którzy głośno dopingowali zawodników 

na trasie. Szczególne emocje towarzyszyły zmaganiom najmłod-
szych. Niektórym w dotarciu do mety pomagały mamy.

Natalia Grzegorczyk i Szymon Wiktorowicz okazali się naj-
szybsi na głównym dystansie 3 km. W całym biegu, w poszczegól-
nych kategoriach, wystartowało blisko 200 zawodników.

Wszystkim uczestnikom biegu z ramienia Powiatu Opoczyń-
skiego gratulował Przewodniczący Rady Powiatu Józef Róg który 
wraz z Prezesem Ciemnym i Komendantem Kobierskim wręczył 
nagrody zwycięzcom.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi - insp. Andrzej Łapiń-
ski nie krył dumy z opoczyńskich policjantów. Dowiedziawszy się 
o pikniku przyjechał specjalnie, by inaugurować uroczystość po-
mimo innych ważnych obowiązków.

- Dziękuje Komendantom Kondratowi i Wojtkowi, że nie tylko są 
doskonałymi policjantami, organizatorami bezpiecznej przestrzeni 
życiowej dla mieszkańców, ale również są przyjaciółmi ludzi – mówił 
Komendant Łapiński.

Jak przystało na rocznicę, nie mogło zabraknąć wspomnień. 
Te przywołać można było dzięki przygotowanej w namiocie sta-
rostwa powiatowego wystawie, ale również podczas spotkania  
z przedstawicielami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych.

W turnieju piłki siatkowej w meczu finałowym drużyna sa-
morządowców w silnym składzie Starostwa Opoczyńskiego 
pokonała policjantów zajmując pierwsze miejsce. Gratulujemy 
naszym doskonałej gry!

MIĘDZYPOWIATOWE 
OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
W Rawie Mazowieckiej, 11 lipca odbyły się między powiato-

we obchody święta Policji. Podczas uroczystości, kilkudziesięciu 
funkcjonariuszy ze wszystkich przybyłych komend powiatowych, 
odebrało akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, w tym  
z powiatu opoczyńskiego.

W obchodach wzięły udział powiaty: opoczyński, rawski, łódz-
ki wschodni, tomaszowski i brzeziński.

W imieniu Posła Na Sejm RP Roberta Telusa, głos zabrał Rafał 
Wereszczak, który przeczytał list gratulacyjny do zebranych, za-
znaczając, że podziękowania za ofiarna służbę należą się wszyst-
kim funkcjonariuszom.

Komendant wojewódzki policji w Łodzi Andrzej Łapiński pod-
kreśla, że właśnie 100-lecie policji jest powodem organizowania 
uroczystości w powiatach. Komendant przypomina także program 
przywracania posterunków policji w mniejszych miejscowościach. 
- Po Nieborowie i Piątku trwają prace nad kolejnymi inwestycja-
mi. Jesteśmy w trakcie realizacji trzech kolejnych przedsięwzięć 
- Wola Krzysztoporska, Rozprza, Zalew Sulejowski. Natomiast 
przygotowujemy się do budowy Andrespola. 



18 KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

POWIAT OPOCZYŃSKI
Poziomów zaawansowania jest kilka, między innymi 26 lipca,  

w powiecie piotrkowskim będziemy wmurowywać kamień węgiel-
ny w jednym z posterunków - zapowiada Łapiński.

Kolejnym punktem obchodów było wręczanie odznaczeń dla 
komendantów powiatowych. Za przykładną pracę dla lokalnej 
społeczności uhonorowany został Komendant Powiatowy Policji 
w Opocznie mł.insp. Konrad Kobierski.

- Prawda jest taka, że każdy z nas, policjantów, pracuje na za-
ufanie i dobrą opinię nie tylko podczas pełnienia służby. To rów-
nież nasze relacje prywatne z mieszkańcami, naszymi sąsiadami, 
obcymi ludźmi na ulicach naszych miast budują ten obraz. To nie 
praca, lecz powołanie, nie ma mowy o wolnym od obowiązku bycia 
godnym człowiekiem- mówił Komendant Kobierski w wywiadzie 
dla Radia Łódź.

Dumy z naszych funkcjonariuszy i ich roli w rozwoju powiatu 
nie kryje Wicestarosta Maria Barbara Chomicz, która reprezento-
wała nas podczas uroczystości.

- Dzisiejsza uroczystość traktuje o święcie szczególnym  
i w szczególny sposób należy je obchodzić. To święto pamięci  
o bohaterach, odwadze i determinacji wielokrotnie niewidocz-
nej, niespektakularnej, czy medialnie interesującej- jednak jakże 
prawdziwej, nieocenionej i niezbędnej. To ciężka praca ojców i ma-
tek-ludzi potrafiących porzucić myślenie o własnych problemach  
i z podniesioną głową stawiających czoła niesprawiedliwości. 
Przepełnia mnie duma, że człowiek obdarzony tak wysoką moral-
nością, honorem i talentem jak Komendant Kobierski, stoi na czele 
specjalistów broniących nas każdego dnia. Wiem, że dzięki temu 
możemy spokojnie spać, a nasze dzieci bawić się z rówieśnikami na 
ulicach -mówiła Pani Wicestarosta.

Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada, w której 
udział wzięli: Kompania Honorowa Prewencji Policji w Łodzi, po-
czet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wraz  
z pocztami z Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego 
oraz z Komendy Łódź- Wschód.

Dla wszystkich uczestników uroczystości przygotowany był 
poczęstunek: gorący posiłek oraz ciasto. W korytarzu Szkoły Pod-
stawowej nr 1 odbyła się wystawa fotografii z okazji 100. Rocznicy 
Powstania Polskiej Policji, oraz wystawa umundurowania z róż-
nych państw świata przygotowana przez członków IPA (Midzyna-
rodowe Stowarzyszenie Policji - IPA).

III MISTRZOSTWA 
POWIATU OPOCZYŃSKIEGO 
W SZACHACH SZYBKICH
6 kwietnia w ZSP nr 1 w Opocznie odbyły się III Indywidualne 

Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w Szachach Szybkich.
W zawodach wzięło udział 30 uczestników z 4 gmin naszego 

powiatu- Opoczna, Białaczowa, Mniszkowa i Sławna. Grano syste-
mem szwajcarskim - zakłada on dystans 7 rund po 10 min na partię 
dla zawodnika.

Turniej otworzył Dyrektor ZSP nr 1- Marek Zieliński.
Rewelacją tegorocznego turnieju okazał się 7-letni Adam 

Stańczyk z Brzustówka Kolonii. Zajął 8 miejsce w całym turnieju,  
a drugie w swojej kategorii.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, 
natomiast pierwsze trzy miejsca wyróżniono pamiątkowymi me-
dalami, które w imieniu Starosty wręczył Wojciech Rudalski -Wójt 
Gminy Paradyż.

W kategorii seniorów zwyciężył Konrad Krupiński z gminy 
Mniszków, drugie miejsce zajął Krzysztof Spodzieja z Opoczna  
a trzeci był Adrian Waszczyk z Białaczowa.

W kategorii juniorów do 16 lat, najlepszy okazał się Maciej 
Zalega z Opoczna. Drugie i trzecie miejsce przyznano Adamowi 
Stańczykowi i Jakubowi Wronie.

W kategorii juniorek do 16 lat, nagrodę odebrała Joanna Za-
lega z Opoczna, za zajęcie pierwszego miejsca. Na podium stanęły 
również kolejno Milena Kmita i Kamila Kmita z Gminy Opoczno.

Gratulujemy zwycięzcom !
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OPOCZYŃSCY STRAŻACY
NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE

Opoczyńscy strażacy, po raz kolejny udowodnili, że należą do 
ścisłej czołówki w najbardziej prestiżowych zawodach, które od-
były się w Łodzi i na stadionie klubu sportowego „Włókniarz”  
w Zgierzu.

Podczas rozgrywanych w dniach 18-19 czerwca XXI Mi-
strzostw Województwa Łódzkiego w Sporcie Pożarniczym repre-
zentacja Komendy Powiatowej PSP w Opocznie zajęła pierwsze 
miejsce spośród 22 Komend Powiatowych i Miejskich, zajmując 
drużynowo we wszystkich rozgrywanych konkurencjach czołowe 
miejsca.

Mistrzowska reprezentacja opoczyńskiej komendy wystąpiła 
w następującym składzie:

kpt. Dariusz Kszczot, mł. kpt. Marcin Filipczak, mł. kpt Paweł 
Jędrasik, asp. Mariusz Kiełtyk, asp. Sobczyk Karol, mł. asp. Paweł 
Filipcza, ogn. Arkadiusz Wiktorowicz, sekc. Łukasz Kaszuba, st. str. 
Tomasz Pietrzyk.

W poszczególnych konkurencjach reprezentacja KP PSP 
Opoczno zajęła następujące miejsca:

I miejsce w konkurencji pożarniczy tor przeszkód 100 m,
I miejsce w konkurencji wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 
trzecie piętro wspinalni,
I miejsce w sztafecie pożarniczej 4x100 m,
III miejsce w pożarniczym ćwiczeniu bojowym.

W ubiegłą niedzielę natomiast, na boisku przykościelnym  
w Paradyżu odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze 
jednostek OSP gm. Paradyż, w których udział wzięło 6 drużyn,  
w tym 5 drużyn męskich i 1 Dziecięca Drużyna Pożarnicza. 

Najlepsza okazała się OSP Paradyż.
Zanim rozpoczęły się poszczególne konkurencje, po 

wprowadzeniu drużyn na boisko, dokonano otwarcia 
zawodów przez wójta Gminy Paradyż Wojciecha Rudal-
skiego, który przywitał przybyłe jednostki oraz przed-
stawił skład komisji sędziowskiej.

Podczas zawodów swoje umiejętności pokazali mali 
strażacy z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Wójcina – 
pierwszej i jedynej w powiecie opoczyńskim, działają-
cej przy Szkole Podstawowej w Wójcinie, a wspieranej 
i szkolonej przez miejscowych strażaków. Mali strażacy 
wykonali na specjalnie przygotowanym sprzęcie ćwicze-
nie bojowe oraz sztafetę strażacką 13 x 30 m. Pokazy 
spotkały się z dużym zainteresowaniem obecnych gości 
dorosłych i dzieci, jak również samych strażaków biorą-
cych udział w zawodach.

Zaprezentowany został również pokaz musztry, do 
której zaproszone zostały wszystkie obecne na zawodach dzieci  
i rodziny z dziećmi. Komendy były wydawane przez Kubę - do-
wódcę dziecięcej drużyny. Wszystkie dzieci za odwagę i udział  
w przeprowadzonej musztrze strażackiej otrzymały słodkie nie-
spodzianki ufundowane przez firmę FERRERO POLSKA.

Pokazy małych strażaków były próbą generalną przed II Ogól-
nopolską I Międzynarodową Olimpiadą Dziecięcych Drużyn Po-
żarniczych w Wieruszowie.

Po ukończeniu pokazów mali strażacy otrzymali z rąk m.in. 
wójta Gminy Paradyż Wojciecha Rudalskiego, st. bryg. Józefa Pa-
cana komendanta powiatowego PSP w Opocznie oraz Antoniego 
Morawskiego - przewodniczącego Rady Gminy Paradyż wiele cen-
nych nagród, puchar, dyplomy, słodycze, ufundowane przez firmę 
FERRERO POLSKA oraz wiele braw i gratulacji.
Serdecznie gratulujemy !

TARGI PRACY I EDUKACJI 
W OPOCZNIE

Starostwo Powiatowe było w tym roku dumnym współorgani-
zatorem Targów Pracy i Edukacji. Przedsięwzięcie powstało rów-
nież przy współudziale Młodzieżowego Centrum Kariery OHP  
w Opocznie , Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocz-
nie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Cen-
trum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Istotnym jest, iż tegoroczne Targi są czwartymi organizowany-
mi przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Starostwem 
Powiatowym w Opocznie, natomiast X organizowane przez Mło-
dzieżowe Centrum Kariery OHP w Opocznie.

Celem zorganizowanych Targów Pracy i Edukacji było posze-
rzenie wiedzy młodzieży na temat uczelni i szkół policealnych oraz 
proponowanych przez nie kierunków kształcenia, w tym zasad 
rekrutacji, a następnie pozyskanie ofert pracy bezpośrednio od 
pracodawców.

Tak jak w poprzednim roku nie zabrakło akcentów istotnych 
społecznie, chociażby stoiska Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. Pracownicy Punktów Kontakto-
wych regionalnego Oddziału Łódzkiego. Przedstawiali zaintere-
sowanym model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku 
pracy, poradniki dla pracodawców zatrudniających, czy też planu-

jących zatrudniać osoby z różnego rodzaju niepełno sprawnościa-
mi. Młodzieży przedstawiano programy celowe Funduszu nakie-
rowane na wsparcie form edukacyjnych oraz możliwości wsparcia 
finansowego związanego z aktywizacją zawodową tej grupy osób.

Targi Pracy i Edukacji zorganizowane w Opocznie budują 
płaszczyznę porozumienia i interakcji pomiędzy pracownikami  
a pracodawcami. Pomiędzy uczelniami a uczniami. Takie wydarze-
nia realnie budują naszą wspólną przyszłość.

Targi okazały się po raz kolejny trafnym przedsięwzięciem, 
zorganizowanym przede wszystkim na rzecz opoczyńskiej mło-
dzieży, czego dowodem było zainteresowanie przedstawianymi 
ofertami, okazywane zadowolenie z poszerzenia swojej wiedzy  
w interesujących młodzież tematach i chęć uczestnictwa w podob-
nych spotkaniach.
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V PRZEGLĄD
KAPEL LUDOWYCH I FOLKOWYCH 
„NA DESKACH W BIELOWICACH”

Piąty Przegląd Kapel Ludowych i Folkowych odbył się w nie-
dzielę 30 czerwca Bielowicach. Organizatorami przeglądu byli: 
Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielo-
wicach, Powiat Opoczyński i Gmina Opoczno. W Festiwalu udział 
wzięły kapele ludowe i folkowe, które zaprezentowały polki  
i oberki opoczyńskie z których słynie nasz region. Wśród licznie 
zgromadzonej publiczności znalazło się wielu gości, w tym Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie – Anna Zięba.

Inicjatorem i pomysłodawcą festiwalu był prezes Stowarzy-
szenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach Józef 
Dąbrowski.

Na scenie zaprezentowali się uczestnicy:
Kapela Tadeusza Wijaty, Kapela Romana Wojciechowskiego, 

Kapela Gmajów, Kapela Bobrowianie, Kapela Tadeusza Lipca, Ka-
pela Józefa Kowalczyka, Kapela Piotra Bińkowskiego, Kapela Bra-
ci Pańczaków z Adamem Tarnowskim, Kapela Jana Kmity.

Ze względu na bardzo wyrównany poziom wszystkich wy-
stępów, które porwały do tańca publiczność, Jury zdecydowało 
o nagrodzeniu dyplomami i nagrodami wszystkich uczestników 
Przeglądu.

Jestem dumna z tak wspaniałego kultywowania tradycji nasze-
go regionu. Cudowne jest to, że opoczyńska muzyka ludowa jest 
wciąż żywa, że tak wspaniale bawicie się Państwo, tańcząc polki  
i oberki. Cieszę się, że mogłam być dzisiaj z Wami, wręczyć nagro-
dy kapelom i osobiście pogratulować im wielkiego talentu- mówiła 
Wicestarosta Maria Barbara Chomicz.

Podczas Festiwalu przeprowadzony został konkurs tańca 
Oberka Opoczyńskiego.  Nagrody ufundowane przez Powiat Opo-
czyński trafiły do trzech najlepiej tańczących par.

Dbałość o tradycyjny repertuar, pasja i spontaniczność stylu 
wykonawczego sprawiły, że występy kapel spodobały się wszyst-
kim. Publiczność zgromadzona podczas festiwalu oprócz uczty 
duchowej mogła skosztować grillowanych kiełbasek, natomiast 
najmłodsi szaleli na dmuchanych zjeżdżalniach.

XXI KONKURS 
NA PLASTYKĘ ZDOBNICZO-
-OBRZĘDOWĄ

Tegoroczny Konkurs przeprowadzony został w formie warsz-
tatów. Zgromadził twórców bardzo zróżnicowanych wiekowo. 
Podczas warsztatów Jury mogło prześledzić cały proces twórczy  
i ocenić kunszt każdego twórcy. Na uwagę zasługuje fakt,  
że w Konkursie wzięli udział zarówno znani i cenieni twórcy, jak 
również ci początkujący.

Twórcy mogli wykonywać prace w jednej lub dwóch dziedzi-
nach. Pisanki tworzyło 16 osób, wycinanki 18, rekwizyty wielka-
nocne dyngusiarzy 14, a palmy 61 osób.

Partnerem wydarzenia była Ceramika Paradyż Sp. z o. o.  
w Opocznie, zaś głównym organizatorem- Powiat Opoczyński.

Po zakończeniu drugiego dnia warsztatów tj. 13 marca 2019 r., 
Komisja podsumowała przebieg warsztatów i oceniła wszystkie 
prace. Każda dziedzina oceniana była oddzielnie. Twórcy wyko-
nujący prace w dwóch dziedzinach, otrzymali nagrodę finansową 
będącą sumą nagród za poszczególne dziedziny.

Podczas dwudniowych warsztatów do Starostwa w ramach 
zajęć przedszkolnych przyszło ponad 350 przedszkolaków. Dzieci 
miały możliwość porozmawiać z twórcami, posłuchać opowieści  
o zwyczajach wielkanocnych oraz na własne oczy zobaczyć jak po-
wstają piękne wielkanocne ozdoby charakterystyczne dla regionu 
opoczyńskiego.

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy – przygotowało wy-
stawę pokonkursową, występ artystyczny oraz przygotowanie po-
częstunku w dniu podsumowania.

Komisja zauważyła, że od kilku lat nie przybywa pisankarek, co 
świadczy o poziomie trudności ich wykonania w technice batiko-
wej, charakterystycznej dla regionu opoczyńskiego. 

Sponsorami Konkursu w tym roku byli:
- Zakład Produkcyjno- Usługowy „Agro-Wikt” w Bukowcu 

Opoczyńskim, 
- Urząd Miejski w Opocznie, 
- „PAKOS” Sp. z o.o. w Opocznie, 
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- Zakład Usługowo – Handlowy „Wojciechowski” w Bukowcu 
Opoczyńskim, 
- ks. dziekan Adam Myszkowski z Parafii pw. Przemienienia Pań-
skiego w Paradyżu, 
- ks. kanonik Adam Płuciennik z Parafii pw. św. Łukasza w Drzewicy, 
- Zakład Ceramiki Budowlanej OWCZARY.

Współorganizatorami konkursu było Muzeum Regionalne  
w Opocznie oraz Miejski Dom Kultury w Opocznie.

Tegorocznymi darczyńcami, którzy wsparli organizację dwu-
dniowych warsztatów przekazując artykuły spożywcze na poczę-
stunek dla twórców byli:
- Stanisław i Barbara Stępień – Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
„STĘPIEŃ” Sp.J., 
- Krzysztof Rzeźnik - Firma BUD – TRANS, 
- Sławomir Rek – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Pro-
dukcyjne „ROLMEX”, 
- Biuro Posła Roberta Telusa.

12 TYSIĘCY OSÓB 
NA ŚWIĘCIE RODZINY W PARADYŻU!

Do Wielkiej Woli w Gminie Paradyż w niedzielny poranek  
9 czerwca, zjechały się dziesiątki osób. Choć temperatura przekra-
czała 30 stopni tuż przed południem były ich już setki. Wszyscy 
przyjechali by zamanifestować, śpiewać, czasem nawet ze wzglę-
du na ilość osób, krzyczeć. Słowa, które mogliśmy usłyszeć to: mi-
łość, rodzina, życie, szczęście, Bóg, Ojczyzna.

Opoczyński Marsz dla Życia i Rodziny przeprowadzony został 
po raz siódmy. Po raz pierwszy jednak jego uczestnicy manifesto-
wali na ulicach Paradyża.

W tym roku marsz i piknik rodzinny odbył się w Paradyżu. Dla-
tego bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji tego wspaniałego 
pikniku Wójtowi Gminy Paradyż -mówili przedstawiciele Fundacji 
‘’Dar dla Potrzebujących’’ -głównego organizatora marszu i Święta 
Rodziny.

Marsz dla Życia i Rodziny rozpoczęła uroczysta Msza Święta  
w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Paradyżu. Nabożeń-
stwo sprawował ks. biskup Piotr Turzyński, który zaczął od cytatu 
wiersza Wojciecha Młynarskiego znanego z piosenki Edyty Gep-
pert „Och życie kocham Cię nad życie”. Przypomniał w ten sposób 
jak wielkim darem Ono jest.

Wszystko jest na sprzedaż tylko jednego, życia kupić nie można. Nie 
ma fabryk życia. To jest cud. Czyż to nie mówi nam, że to nie my jeste-
śmy panami życia? – mówił.

Podkreślił także, że obecnie trwa walka cywilizacyjna o rodzi-
nę, życie i prawdę. Dlatego ważne jest, abyśmy byli świadkami ży-
cia, bronili życia i prawdy. – Nie żeby stanąć przeciwko komuś,  
ale po to, aby powiedzieć, jak pięknym darem jest życie  

– mówił biskup. Podkreślił także, że chrześcijaństwo uczy nas trak-
tować życie człowieka jako świętość.

W marszu ulicami Paradyża przeszło kilkaset osób, głownie 
rodzin z dziećmi. Uczestnicy marszu śpiewali piosenki po czym 
przeszli na stadion w Wielkiej Woli, gdzie na dzieci czekały atrak-
cje- karuzele, dmuchane zamki, gry i zabawy z animatorami oraz 
pyszne jedzenie.

Gwiazdą wieczoru był Zenon Martyniuk, który zadedykował 
występ każdej polskiej rodzinie i wspaniałym wartościom, których 
jest fundamentem.

– Nie będzie silnej gminy, jeśli nie będzie silnej rodziny. Nie bę-
dzie silnego powiatu, województwa, kraju, Polski, jeśli nie będzie 
silnej rodziny. To rodzina jest podstawową komórką i musimy ro-
bić wszystko, by ją chronić i wspierać. To zadanie dla nas, rządzą-
cych by chronić rodzinę jako podstawową komórkę społeczną, któ-
ra daje początek życiu indywidualnemu i społecznemu – mówił 
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do zgromadzonych na stadionie, witając wszystkich Robert Telus – 
sprawujący patronat nad wczorajszym piknikiem. – Chciałbym też 
podziękować Wojciechowi Rudalskiemu – Wójtowi gminy Paradyż, że 
w tym roku zgodził się, aby Marsz dla Życia i Rodziny odbył się na tere-
nie tutejszej gminy Paradyż. – podkreślił poseł na Sejm.

- Ten dzień to święto wszystkich, którzy cenią wartości, którzy mó-
wią o miłości i szczęściu. Ten marsz jest za, nigdy przeciw komukolwiek. 
Ilość osób pokazuje nam, że minął czas gdy trzeba było się bać mając 
takie przekonania, bowiem są one piękne i z dumą idziemy dziś święto-
wać je w tak licznym gronie - mówiła Wicestarosta Maria Barbara 
Chomicz.

-To co się dziś tutaj dzieje pokazuje jak jesteśmy zjednoczeni. Jak 
silna rodzina jest ważna dla wszystkich -mówił podczas pikniku  
Starosta Marcin Baranowski.

Statystyki Policyjne mówią o ponad 12 tysiącach uczestników 
Święta Rodziny. Co ważne, nie zanotowano żadnych ekscesów lub 
nadużycia alkoholu.

Powiat Opoczyński był dumnym współorganizatorem tego 
wydarzenia. Starostwo Powiatowe dziękuje wszystkim, którzy 
nas wspierali. Wielkie podziękowania należą się naszym sponso-
rom – firmie OPOCZNO I Sp. z o.o., Ceramice Paradyż oraz firmie 
Grudzień Las Sp. z o.o.

Wielkie podziękowania składamy na ręce służb – Komendy 
Powiatowej Policji w Opocznie i Komendy Państwowej Straży Po-
żarnej w Opocznie, dyrekcji Szpitala Powiatowego im. Edmunda 
Biernackiego w Opocznie oraz Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opocznie.

DZIEŃ PAMIĘCI 
O MAJORZE HUBALU

Major Dobrzański walczył z Niemcami i Sowietami, którzy 
zaatakowali nasz kraj (1 i 17 września 1939 roku). Nie godząc się  
z klęską i licząc na wsparcie aliantów wiosną 1940 roku, podjął 
walkę z wojskami Hitlera jako Oddział Wydzielony Wojska Pol-
skiego. Miesiąc przed tragiczną śmiercią stoczył zwycięską walkę 
z batalionem policji pod Huciskiem.

Niemcy sformowali grupę liczącą około 8000 żołnierzy, aby 
zlikwidować liczący 300 osób oddział „Hubala”. 30 kwietnia 1940 
poczet majora został zaskoczony w czasie leśnego biwaku (praw-
dopodobnie w wyniku zdrady) przez oddziały 372. Dywizji Weh-
rmachtu w okolicach wsi Anielin (położonej między Inowłodzem,  
a Studzianną).

W gwałtownej walce oddział uległ rozproszeniu, a sam „Hu-
bal” poległ z bronią w ręku; kula z serii z karabinu maszynowego 
trafiła majora prosto w serce.

Miejsce jego śmierci oznaczył niedługo potem 16-letni wów-
czas mieszkaniec Studziannej – Zygmunt Laskowski.

Dziś w tym miejscu stoi szaniec, przy którym co roku odbywają 
się patriotyczne uroczystości upamiętniające Hubala i jego żołnie-
rzy. – To wyraz naszej wdzięczności i szacunku – podkreślał Staro-
sta Opoczyński- Marcin Baranowski. 

Uroczystości otworzyła msza święta odprawiona przez ks. Je-
rzego Cedrowskiego, proboszcza parafii w Studziannie. Mówił on 
m.in. o niezłomnej postawie Henryka Dobrzańskiego.

„Jedną z głównych przesłań jaką niesie jego postać to jest mi-
łość do Ojczyzny, którą czerpał od swojej rodziny’’ – podkreślał  
ks. Cedrowski.

O wielkiej sile woli i niezachwianej miłości do ojczyzny majora 
pisał w liście do zgromadzonych Poseł na Sejm RP- Robert Telus. 
W jego imieniu wystapiła do zgromadzonych radna Rady Powiatu 
Opoczyńskiego-  Maria Witkowska. 

Stanisław Muszyński podkreślał jak ważne jest uhonorowanie 
postawy Dobrzańskiego. To on, w imieniu Wojewody Łódzkiego 
zwrócił się do obecnych na uroczystości z prośbą o pamięć i szacu-
nek dla postawy Hubala.
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Na obchody związane z 79. rocznicą śmierci majora Hubala 

przyjechał do Anielina także Mirosław Głowacz, syn hubalczyka 
Franciszka Głowacza, pseudonim „Lis”.

Gościem wydarzenia był także Stanisław Wróbel – odznaczo-
ny przez Instytut Yad Vashem jako Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata.

W czasie obchodów Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uhono-
rował pamiątkową lancą ułanów Stowarzyszenia Konna Grupa  
im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich , którzy od 20 lat biorą udział w hu-
balowych uroczystościach.

Lancę komendantowi Henrykowi Szewczakowi przekazali Sta-
rosta Marcin Baranowski, Wicestarosta Maria Barbara Chomicz 
oraz Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego Józef Róg.

Wręczone zostały także Krzyże Zasługi nadane przez Związek 
Żołnierzy Wojska Polskiego.

Złoty przyznany został pośmiertnie Leszkowi Zapartowi, 
współzałożycielowi i byłemu prezesowi Stowarzyszenia Ułanów 
im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Hubala.

Odznaczenie odebrała żona. Z kolei brązowym krzyżem uho-
norowany został Jerzy Łumiński, prezes OSP Poświętne.

Podczas obchodów, jak co roku nie zabrakło apelu pamięci  
i salwy honorowej.

Obchody zakończyło składanie wiązanek przy szańcu Huba-
la. Organizatorami uroczystości byli: Powiat Opoczyński, Gmina 
Poświętne i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi  
wraz z 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazo-
wieckiego.

Nadal nie wiadomo, gdzie znajduje się miejsce pochówku ma-
jora Dobrzańskiego. Ostatnie doniesienia, że szczątki odnaleziono 
na cmentarzu w Inowłodzu. Pobrano próbki, które są wątpliwej ja-
kości, znajdują się w ośrodku w Szczecinie. Nie można stwierdzić, 
że to są jego szczątki. Nie ma wielkiej nadziei. Ten wątek był bar-
dzo ciekawy, ale nieprawdopodobny’’ – mówi Andrzej Dyszyński, 
współautor biografii Hubala. Henryk Dobrzański pośmiertnie kil-
ka lat temu został awansowany do stopnia pułkownika.

„DĄB PAMIĘCI” 
ST. POST. STANISŁAWA BĄKA

29 maja przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie 
odbyły się uroczystości posadzenia „Dębu Pamięci”, upamiętniają-
cego postać starszego posterunkowego Stanisława Bąka, zamor-
dowanego przez NKWD w 1940 r., które zostały zorganizowane  
w ramach 100. Rocznicy powstania Policji Państwowej.

Rozpoczęły się one od uroczystego apelu oraz okolicznościo-
wych przemówień. Nie zabrakło również prelekcji pn. „Etos służby 
Policji Państwowej w II RP”, wygłoszonej przez Jarosława Olbry-
chowskiego, prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” 
w Łodzi.

Jednym z gości specjalnych był Michał Bąk, wnuk zamordowa-
nego policjanta. W uroczystościach uczestniczyli również: Elżbieta 
Radziszewska, poseł na Sejm RP, Dorota Rutkowska, poseł na Sejm 
RP, Rafał Jaksa, kierownik Oddziału Dziedzictwa Kulturowego  
i Ochrony Pamięci Narodowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Włodzimierz Kalinowski, zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Łodzi, mł. insp. Wojciech Dworak, zastępca Komendan-
ta Powiatowego Policji w Opocznie, st. bryg. Józef Pacan, komen-
dant powiatowy PSP w Opocznie, ks. ppor. Jacek Syjud, kapelan 
Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, ks. Le-
szek Sokół, kapelan opoczyńskich służb mundurowych, Jarosław 
Olbrychowski, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” 
w Łodzi wraz z członkami Stowarzyszenia, Rafał Wereszczak, 
przedstawiciel posła na Sejm RP Roberta Telusa, Józef Róg, prze-
wodniczący Rady Powiatu i Jarosław Kołodziejczyk, pracownik 
Starostwa Powiatowego, Beata Szlęzak, wicewójt Gminy Sławno, 
Dominik Niemirski, zastępca burmistrza Drzewicy, Michał Franas, 
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wójt Gminy Poświętne, Waldemar Rogulski, p.o. zastępcy nadle-
śniczego, Adam Grabowski, dyrektor Muzeum Regionalnego, Je-
rzy Misiurski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Katarzyna 
Derewęda, dyrektor Krytej Pływalni Opoczyńska Fala a także 
opoczyńscy kombatanci, przedstawiciele instytucji i organizacji, 
przedstawiciele mediów i młodzież szkolna.

Opoczyński magistrat reprezentował Dariusz Kosno, bur-
mistrz Opoczna wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Łuczkowskim.

Warto zaznaczyć, że uroczystości zakończył występ artystycz-
ny uczennic ZSS nr 1 w Opocznie: Mai Konewki i Katarzyny Koło-
dziejczyk z kl. III B gimnazjum, które wykonały utwór „Biały krzyż”.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Komenda Woje-
wódzka Policji w Łodzi i Gmina Opoczno przy współpracy z Mu-
zeum Regionalnym w Opocznie. 

BUCZEK UPAMIĘTNIŁ
POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH

12 lipca mieszkańcy miejscowości Buczek w gminie Poświętne, 
parafianie parafii Libiszów oraz zaproszeni goście uczcili pamięć 
Powstańców Styczniowych, których bezimienna mogiła znajduje 
się w pobliskim lesie. Odsłonięty został kamienny obelisk upa-
miętniający dramatyczne wydarzenia z 1863 r. Jego poświęcenia 
dokonał proboszcz parafii Libiszów ks. Wiesław Mieczysław Ma-
zur.

W uroczystości udział wziął również gospodarz terenu Michał 
Franas – wójt Gminy Poświętne, Tomasz Łuczkowski – zastęp-
ca burmistrza Opoczna, Adam Grabowski – dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Opocznie, dr Jan Łuczkowski – etnograf a także 
Włodzimierz Koperkiewicz – społeczny opiekun miejsc pamięci 
narodowej, który wraz z Jerzym Bajerowskim był inicjatorem upa-
miętnienia powstańczej mogiły w Buczku.

Po poświęceniu pomnika krótki rys historyczny wydarzeń, 
które według przekazu historycznego Jana Piotra Dekowskiego 
(„Powstanie Styczniowe 1863-1864 w Tomaszowie Mazowieckim  
i sąsiednich powiatach”), miały miejsce w Buczku dokładnie 156 
lat wcześniej, przedstawił Adam Grabowski, dr Jan Łuczkowski 
oraz Włodzimierz Koperkiewicz. Na zakończenie uroczystości zni-
cze i wiązanki pod pomnikiem złożyły delegacje Gminy Poświętne, 
Miasta Opoczno oraz Szkoły Podstawowej w Dębie.
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KOLEJNE CIEKAWE 
ZNALEZISKO NA TERENIE
OPOCZNA

W maju, podczas prac remontowo-budowlanych na terenie 
tak zwanego starego Opoczna natrafiono na bardzo nietypowe 
znalezisko. Jest nim około 40 kilogramów słoniny, która została 
zakopana w piwnicy nieistniejącego już domu. Znalezisko z dużą 
dozą prawdopodobieństwa można datować na okres okupacji nie-
mieckiej lub bezpośrednio przed II wojną światową. Słonina została 
zakopana luzem, bez żadnego zabezpieczenia, najprawdopodob-
niej po uprzednim zasoleniu. Co ciekawe, po około 80 latach prze-
bywania w ziemi słonina w większości zachowała swoją barwę  
i tłustą konsystencję. Nie nosi również oznak gnicia. Wszystko za-
pewne za sprawą stabilnego mikroklimatu panującego w piwnicy. 
Po mimo tak dobrego stanu zachowania przydatności do spożycia 
nie sprawdzaliśmy.

„OKRĄGŁY STÓŁ I WYBORY
Z CZERWCA 1989 r. 
FAKTY I INTERPRETACJE”

We wtorek 18 czerwca w Muzeum Regionalnym w Opocznie 
miało miejsce kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Ste-
fana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim. Tematyka 
nawiązywała oczywiście do przypadającej właśnie 30 rocznicy 
wyborów czerwcowych 1989 r. 

Z tej okazji prelekcję zatytułowaną  „Okrągły Stół i wybory  
z czerwca 1989 r. Fakty i interpretacje” wygłosił prof. UŁ dr. hab. 
Krzysztof Lesiakowski. W swoim wystąpieniu profesor bardzo 
przystępnie przybliżył genezę pierwszych częściowo wolnych wy-
borów z czerwca 1989 r. Nie zabrakło również odniesień do prze-
biegu i wyników tych wyborów w regionie opoczyńskim i byłym 
województwie piotrkowskim.

We wtorkowym spotkaniu wzięli udział między innymi przed-
stawiciele kombatantów, opoczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz studenci z Uniwersytetu Łódzkiego. W sposób szcze-
gólny chcemy podziękować za obecność młodzieży z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, która 
pomimo rozpoczynających się niebawem wakacji znalazła czas na 
udział w prelekcji.

Na kolejne spotkania Klubu „Grota” zapraszamy po wakacjach.
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Aneta Pielas – Kucharczyk
KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA

Ziemia Przysuska: W plebiscycie Echa Dnia zdobyła Pani tytuł 
Kobiety Przedsiębiorczej roku 2019. Na czym polega Pani działal-
ność ?

Aneta – Pielas Kucharczyk: Na początku  działalność ta mia-
ła polegać tylko na  legalnie udzielanych korepetycjach z języka 
polskiego, gdyż po redukcji etatów w jednej z powiatowych szkół, 
straciłam pracę. Od początku więc chciałam stworzyć miejsce  
z super atmosferą, każdy uczeń miał czuć się tu dobrze. Dosko-
nale wiem, jak ważne są komfortowe warunki do nauki Z czasem 
okazało się, że uczniowie, którzy do mnie przychodzą, potrzebują 
pomocy również z innych przedmiotów. Postanowiłam postarać 
się o korepetytorów, którzy sprostają wymaganiom postawionym 
przez przybywających klientów. Po prawie 10 latach doświadcze-
nia jako nauczyciel /korepetytor wiem, że dysponuję świetnym za-
pleczem merytorycznym, które  wraz z moim zespołem trenerów, 
możemy przekazywać uczniom. Jesteśmy zespołem perfekcyjne 
przygotowanych korepetytorów, którzy kochają to, co robią. I tak 
się zaczęło… Od 5 lat prowadzę APK Usługi Edukacyjne, potocznie 
przez niektórych nazywaną : „Szkołą dobrych korepetycji”. 

Ziemia Przysuska: Co różni Pani działalność od szkół, które 
Pani wspiera?

Aneta – Pielas Kucharczyk: Jest to działalność z indywidual-
nym podejściem do ucznia, elastycznymi godzinami lekcji, a przede 
wszystkim, dopasowanym programem nauczania. Lokalizacje 
mamy bardzo słabą, ale jak mówią … dla chcącego, nic trudnego. 
Uczniowie pokonują czasem dużą ilość kilometrów, aby do nas 
dojechać. Przekonali się o ty, że warto. Dlatego z roku na rok po-
zostają z nami.

Ziemia Przysuska: Na czym polega specjalna  jakość waszej 
oferty ? 

Aneta – Pielas Kucharczyk: To nie jest zwykła szkoła ko-
repetycji - to projekt, który powstał z ogromniej pasji do nauki  
i umiejętności dzielenia się nią. Oferujemy zajęcia indywidualne, 
bo wierzymy, że taka nauka przedmiotu jest najbardziej efektyw-
na. Dla chętnych prowadzimy również zajęcia w małych dwu lub 
trzyosobowych grupach. Dostosowujemy metody nauczania do 
danego ucznia, co pozwala na skuteczną naukę. Prowadzimy zaję-
cia dla wszystkich grup wiekowych, w tym maluchów i seniorów. 
Dodajemy skrzydeł, dzielimy się wiedzą, mnożymy możliwości. 
Działamy na legalnym ryku. Mamy wyznaczone cele, do których 
uparcie dążymy i do tego również namawiamy swoich uczniów. 
Jesteśmy wsparciem merytorycznym i psychologicznym. Posia-
damy wykwalifikowaną kadrę korepetytorów z doświadczeniem. 
Udostępniamy dogodne terminy i formy płatności.  Mamy wizję, 
którą skrupulatnie realizujemy. Jako właściciel APK Usługi Eduka-
cyjne mogę obiecać, że nie zejdziemy z poziomu, wręcz będziemy 
go stale podnosić. 

Dziękuję za rozmowę
J. Bednarski

Biografia 
OSKARA KOLBERGA (1814-1890)
Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 1814 r. w Przysusze. Jego 

ojciec Juliusz Kolberg pochodził z Meklemburgii, matka zaś ze 
spolonizowanej rodziny emigrantów z Francji. 

W latach 1810-1817 Kolbergowie mieszkali w Przysusze, 
gdzie Juliusz pracował jako zarządca zakładów hutniczych w do-
brach należących do Ignacego Dembińskiego. 

Lata młodzieńcze i okres 
nauki Oskar Kolberg spę-
dził w Warszawie. W la-
tach 1823-1830 uczył się 
w Liceum Warszawskim  
i doskonalił talent muzycz-
ny. Pobierał lekcje gry na 
fortepianie i kompozycji. 
Szczególny wpływ na za-
interesowania muzyczne 
Oskara Kolberga wywarła 
młodzieńcza znajomość  
z Fryderykiem Chopinem 
– był świadkiem począt-
ków jego kariery muzycz-
nej i do końca życia pozo-
stał zafascynowany jego 
twórczością.

Zamknięcie Liceum 
Warszawskiego po upad-

ku powstania listopadowego przerwało edukację szkolną Oskara 
Kolberga. W 1830 r. przyjął posadę księgowego w banku Samuela 
Fraenkla i kontynuował studia muzyczne. Lata 1835-1836 spędził 
w Berlinie, gdzie uczęszczał do Akademii Handlowej i równocze-
śnie studiował kompozycję i teorię muzyki. Po powrocie do kraju 
przyjął pracę nauczyciela muzyki w domach prywatnych. Rozpo-
czął też twórczość kompozytorską i koncertową oraz podjął zaję-
cie krytyka muzycznego.

W 1839 r. odbył pierwszą wyprawę badawczą na Mazowsze  
i rozpoczął prace nad dokumentacją folkloru muzycznego. Za na-
mową Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego i Kazimierza Wójcickiego 
postanowił uzupełnić wcześniej wydane zbiory pieśni ludowych 
o zapis melodii. Dokumentując je, szczególną wagę przykładał do 
wierności zapisu melodii. Natomiast w ich publikacjach stanowią-
cych repertuar dla muzykowania domowego zamieszczał opraco-
wany przez siebie akompaniament fortepianowy. Z czasem uznał 
sens dokumentacji folkloru wyłącznie w autentycznej formie, 
zmienił koncepcję wydawania pieśni ludowych, z pozycji kompo-
zytora przeszedł na pozycję muzyka-folklorysty i etnografa. Wy-
razem tego była publikacja Pieśni ludu polskiego wydana w 1857 r. 
jako zbiór ballad i melodii tanecznych z przyśpiewkami w warian-
tach z różnych regionów Polski.

W 1845 r. Kolberg przyjął pracę księgowego w Zarządzie Dro-
gi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, a w latach 1857-61 w Za-
rządzie Dyrekcji Dróg i Mostów. Pozwalało mu to na gromadzenie 
środków finansowych na działalność edytorską, badania terenowe 
i podróże. W ciągu dwudziestu lat badaniami etnograficznymi ob-
jął: Kutnowskie, Kurpie, Krakowskie, Podgórze Beskidzkie Podha-
le, Śląsk, Kaliskie, Płockie, Radomskie, Kieleckie, Lubelskie, San-
domierskie, Ziemię Dobrzyńską, Łomżyńskie, Chełmskie i Podole.

W dotychczasowych badaniach etnograficznych Kolberga mu-
zyka ludowa stanowiła główny przedmiot. W latach 1836-1865 
dzielił czas na realizację zainteresowań folklorem i na własną 
twórczość kompozytorską. Jego spuścizna muzyczna obejmuje 
utwory inspirowane motywami ludowymi, pieśni na głos, kompo-
zycje fortepianowe i kompozycje sceniczne. Twórczość pieśniar-
ska Kolberga (w liczbie 26 zachowanych pieśni na głos i fortepian) 
inspirowana była autentyczną muzyką ludową mazowieckiej wsi. 
Sięgał po teksty popularnych wówczas poetów, między innymi 
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Seweryny Duchińskiej-Pruszakowej, Teofila Lenartowicza, Józe-
fa B. Zaleskiego, Stefana Witwickiego. Kompozycje fortepianowe 
również pozostawały pod wpływem melodii wiejskich śpiewaków  
i grajków, które notował ze słuchu podczas etnograficznych wę-
drówek. Komponował przede wszystkim utwory taneczne: polo-
nezy, mazury i mazurki, walce, polki, obertasy, kujawiaki, kontre-
danse. Najbardziej znaną kompozycją Kolberga jest opera sielska 
Król pasterzy do libretta T. Lenartowicza. Przyczyną zaniechania 
twórczości muzycznej było zaangażowanie Kolberga w działal-
ność naukową i edytorską w dziedzinie etnografii i folklorystyki.

W 1861 r. zrezygnował ze stałej posady i postanowił utrzy-
mywać się z honorariów za recenzje w czasopismach, rozprawy  
i artykuły naukowe z dziedziny teorii i dziejów sztuki zamiesz-
czane m.in. w Encyklopedii Powszechnej Samuela Orgelbranda.  
W 1857 r. został redaktorem działu muzycznego tego wydawnic-
twa. Opracował znakomitą część haseł muzycznych, artykuły z za-
kresu teorii i historii muzyki oraz biografie polskich i obcych kom-
pozytorów i wykonawców. Publikował też recenzje i artykuły na 
temat muzyki w renomowanych czasopismach (np. „Ruch Muzycz-
ny”, „Biblioteka Warszawska”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Kłosy”). 

Głównym celem Kolberga stało się wówczas zebranie mate-
riałów dotyczących wszystkich dziedzin kultury ludowej na tere-
nie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej i stworzenie podstaw dla 
nowej gałęzi nauki – etnografii. Program naukowo-badawczy re-
alizował w postaci serii wydawniczej Lud, jego zwyczaje, sposób 
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, 
muzyka i tańce. Każdemu regionowi miała być poświęcona osobna 
monografia. Pierwszą opublikowaną według nowych założeń było 
Sandomierskie (1865).

W 1871 r. opuścił Warszawę. Od Krakowskiego Towarzystwa 
Naukowego otrzymał subwencję na wydanie monografii okolic 
Krakowa. Zaproszony przez przyjaciela Józefa Konopkę (ziemia-
nina, działacza społecznego, zbieracza i wydawcy pieśni), na okres 
13 lat zamieszkał w Modlnicy, w majątku jego siostry Antoniny Ko-
nopczanki i brata Juliana. W latach 1871-1875 opublikował czte-
ry tomy Krakowskiego – monografię etnograficzną modelową dla 
następnych regionów.

W 1872 r. został członkiem korespondentem krakowskiej 
Akademii Umiejętności, w 1874 r. przewodniczącym sekcji etno-
graficznej Komisji Antropologicznej i współredaktorem rocznika 
„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”. Pobyt Kolberga 
w Modlnicy sprzyjał pracom etnograficznym. Badaniami objął 
wszystkie regiony leżące w zaborze austriackim, podróżował po 
Wielkopolsce, Pomorzu i Mazurach. Pracował w bibliotekach, ar-
chiwach i Akademii, przygotowywał publikacje. Systematycznie 
publikował kolejne tomy Ludu: w latach 1875-1882 siedem to-
mów W. Ks. Poznańskiego. W 1878 r. wyjechał do Paryża na wy-
stawę światową, na której zaprezentował w pawilonie austriackim 
swoje wydawnictwa i kolekcję ikonograficzną polskich strojów lu-
dowych, za którą otrzymał złoty medal. W 1880 r. objął patronat 
naukowy nad pierwszą wystawą etnograficzną zorganizowaną  
w Kołomyi przez Towarzystwo Tatrzańskie. Zebrany wówczas ma-
teriał etnograficzny opublikował w tomach Pokucie (1881-1888). 
W latach 1883-1890 wydawał kolejne tomy Ludu: Lubelskie, 
Kieleckie, Radomskie, Łęczyckie, Kaliskie. W 1883 roku uzyskał 
subwencję Kasy Pomocy Naukowej im. J. Mianowskiego na druk 
monografii Mazowsze w serii Obrazy etnograficzne. W latach 
1885-1890 ukazało się pięć tomów, reszta pozostała w rękopi-
sach.

W 1884 r. zamieszkał w Krakowie. Zajął się głównie działalno-
ścią edytorską. W 1889 r. przyjaciele zorganizowali jubileusz pięć-
dziesięciolecia jego pracy badawczej.

Oskar Kolberg zmarł 3 czerwca 1890 r. w Krakowie. Ostatnie 
miesiące życia spędził w domu swego przyjaciela Izydora Koper-
nickiego, lekarza i antropologa, badacza kultury ludowej, którego 
uczynił wykonawcą testamentu i opiekunem spuścizny naukowej.

Tekst i fotografia: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Skróty w tekście: Justyna Dąbrowska 

JUBILEUSZOWE I REKORDOWE 
60. DNI KOLBERGOWSKIE
Śpiew, muzyka, taniec, pokazy rękodzieła – to one wypełniły 

przysuski park miejski w niedzielę, 2 czerwca. Miłośnicy tradycyj-
nej kultury ludowej nie zawiedli i tłumnie nie tylko przysłuchiwali 
się grającym artystom, ale i chętnie prezentowali umiejętności ta-
neczne. A jubileuszowa, 60. edycja Dni Kolbergowskich – XX Ma-
zowieckiego Przeglądu Folkloru przyciągnęła do Przysuchy rekor-
dową ilość wykonawców. 

Na konkurs nadesłano bowiem ponad 80 zgłoszeń, w tym  
36 zespołów śpiewaczych, 20 kapel oraz 25 solistów (śpiewaków  
i instrumentalistów). Na scenie muszli koncertowej w parku miej-
skim wystąpiło łącznie około 450 osób. Przegląd uświetnili swoją 
obecnością goście. Gwiazdą 60. Dni Kolbergowskich był Zespół 
Regionalny „Magurzanie” z Łodygowic, który zaprezentował tańce 
i pieśni górali żywieckich. Publiczność mogła też podziwiać dzie-
cięcy Zespół Pieśni i Tańca „Przepióreczka” z Konstancina-Jezior-
ny. Największe emocje budził jednak długo wyczekiwany werdykt 
jury, które oceniało artystów występujących w przeglądzie. Komi-
sja konkursowa w składzie Adolf Krzemiński z radomskiej delega-
tury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, 
Anna Borucka-Szotkowska i Małgorzata Jędruch-Włodarczyk 
(obie z Radiowego Centrum Kultury Ludowej) nie miała łatwego 
zadania, choćby ze względu na ilość wykonawców. 

Ostatecznie jednak pierwszymi miejscami nagrodziła nastę-
pujących wykonawców: zespoły Śpiewaczo-Obrzędowy Ostałki 
z Ostałówka i Śpiewaczy z Korzyc (w kategorii zespołów śpiewa-
czych), kapele: Bolesława Mocarskiego z Brzezinek, Stanisława 
Kotkowskiego ze Strzałkowa i Jana Kmity z Przystałowic Małych 
(w kategorii kapel ludowych), Marię Siwiec z Gałek Rusinowskich 
(w kategorii solistów śpiewaków), Tadeusza Sałbuta ze Zwolenia 
(w kategorii solistów instrumentalistów) oraz Kapelę Wiesła-
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wy Gromadzkiej z Kamienia Dużego (w kategorii mistrz i uczeń.) 
Ponadto na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu nad Wisłą wytypowano: solistki śpiewaczki Marię 
Siwiec z Gałek Rusinowskich i Teresę Bieńkowską z Kochanowa; 
solistę instrumentalistę Ryszarda Wlazło z Kłudna; kapele Bro-
nisława Mocarskiego z Brzezinek, Stanisława Kotkowskiego ze 
Strzałkowa, Andrzeja Malika ze Skrzyńska i Wiesławy Gromadz-
kiej z Kamienia Dużego oraz zespoły Śpiewaczo-Obrzędowy 
„Ostałki” z Ostałówka i Śpiewaczy „Kumosie” z Sadku. 

Podczas 60. Dni Kolbergowskich poznaliśmy też zwycięz-
ców konkursu „Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompo-
zytor”, który odbył się 23 maja w przysuskim Domu Kultury. 
Zmagania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zorgani-
zowało Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze.  

A wśród laureatów znaleźli się: Piotr Kilijanek i Adam Zieja (obydwaj  
z PSP nr 1 w Przysusze), Blanka Rejmer z PSP nr 2 w Przysusze, 
Jakub Zieliński z PG w Przysusze, Aleksandra Sokołowska z PSP 
w Skrzyńsku oraz Mateusz Grabiński z PSP nr 2 w Przysusze.  
60. Dni Kolbergowskie przeszły już do historii. Za rok zapraszamy 
na kolejną edycję tej wyjątkowej imprezy. A tegoroczną przygoto-
wali: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Towarzystwo Kultural-
ne im. Oskara Kolberga w Przysusze, Dom Kultury w Przysusze, 
LGD „Razem dla Radomki” oraz Muzeum im. Oskara Kolberga  
w Przysusze. Dni Kolbergowskie dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.
Tekst: Justyna Dąbrowska
Fotografie: Piotr Obuch

BO WARTO POMAGAĆ…
24 maja br. odbył się II Bieg charytatywny „Biegajmy, poma-

gajmy”. Chcąc powtórzyć zeszłoroczny sukces akcji, członkowie 
Szkolnego Koła PCK działającego przy Zespole Szkół nr 1 im. Jana 
Pawła II w Przysusze ponownie zorganizowali zbiórkę pieniędzy 
dla potrzebujących osób. W tym roku podopiecznymi zostali dwaj 
nasi szkolni koledzy:  Adam Bagiński i Konrad Biskup – uczniowie 
klasy I c liceum ogólnokształcącego. Organizatorkami przedsię-
wzięcia były uczennice klasy 2B: Patrycja Bielecka i Joanna Czyży-
kowska. Nad całością czuwał opiekun - Marcin Frasuński, nauczy-
ciel edukacji dla bezpieczeństwa i podstaw przedsiębiorczości 
w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. W tym roku 
akcję objął swoim honorowym patronatem pan Marian Niemirski 
– Starosta Powiatu  Przysuskiego. Przedsięwzięcie rozpoczęło się 
o godz. 10.00. Po oficjalnym otwarciu przez Marcina Frasuńskiego, 
nauczycielka wychowania fizycznego - Agata Waszkowska popro-
wadziła rozgrzewkę fitness dla  licznie zgromadzonych uczestni-
ków. 

Organizatorzy wraz z podopiecznymi i ich rodzicami pokonali 
pierwsze symboliczne okrążenie, a za nimi ruszyli pozostali uczest-
nicy. Prowadzącą była Patrycja Bielecka. Trasa biegu została wyty-
czona na terenie parku miejskiego w Przysusze. W akcję zaanga-
żowała się cała społeczność powiatu  przysuskiego, począwszy od 
przedszkolaków, uczniów  szkół,  skończywszy na  mieszkańcach 
Przysuchy i okolic. Wśród uczestników była m.in. siedemdziesię-
cioosobowa grupa ze szkoły z Klwowa oraz blisko pięćdziesięcio-
osobowa grupa ze szkoły z Gielniowa, tj. z placówek, do których 
uczęszczali wcześniej Konrad i Adam. Uczestnicy przedswięwzię-
cia, poza wsparciem finansowym  naszych podopiecznych, mo-
gli skosztować wyrobów regionalnych producentów, tj. soków, 
owoców i słodkich przekąsek. Wielkim zainteresowaniem cie-
szyła się  loteria gadżetów. Za kwotę 5 zł można było wylosować 
drobny upominek:  kubek, koszulkę, długopis, głośnik, piłkę czy 
plecak. Także ci najmłodsi uczestnicy nie nudzili się. Karolina Pa-
kosz wraz z Aleksandrą Jakubczyk i grupą taneczną zaprezento-

wały program zabaw i tańców. Dzieci mogły skorzystać z atrakcji 
malowania twarzy przez utalentowane uczennice: Lenę Ślęzak  
i Magdalenę Osuchowską oraz wziąć udział w karaoke. Na każ-
dego malucha czekał słodki poczęstunek z okazji Dnia Dziecka.  
W zabawach tanecznych chętnie brali udział także starsi uczestni-
cy, którzy z zaangażowaniem wykonali popularną „Belgijkę”. Julia 
Mirecka i Magda Salata zaśpiewały kilka piosenek. Przyznawane 
były także nagrody dla najwytrwalszych biegaczy. Wyróżniono To-
masza Ślusarczyka, Bartosza Kołsuta oraz Kamila Gawrysia. Jeden 
z uczestników przebiegł aż 25 km. Profesjonalną oprawę muzycz-
ną zapewnił wydarzeniu Dawid Walasik. Prowadzone były także 
licytacje przedmiotów pochodzących od naszych sponsorów: bo-
nów na dużą pizzę w restauracji Tawerna, bonów na strzyżenie 
męskie u pana Pawła Nizińskiego, a także 5-litrowych soków na-
turalnych „Smaczek z doliny Radomki”. Jednym z licytujących był 
7-letni chłopiec, który nabył sok za 35 zł.

Na tegorocznym biegu zainteresowani mogli znaleźć stano-
wisko DKMS – Pokonajmy nowotwory krwi. Kinga Gizińska wraz 
z grupą wolontariuszy przyjmowała zgłoszenia od pełnoletnich 
ochotników do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego.  
W tym roku odwiedził nas pan Sylwester Stobieniecki z Kłonnej, 
który 2 lata wcześniej został dawcą i opowiedział nam  swoją hi-
storię. Mówił m. in. o przebiegu procedury oddawania szpiku i to-
warzyszących temu odczuciach. Swoją obecnością zaszczycili nas 
goście: Wcestarosta Marek Kilijanek, pani Agnieszka Ciecierska, 
pani Monika Bankiewicz i pani Marzena Masłowska Wydarzenie 
nie byłoby tak okazałe, gdyby nie pomoc naszych sponsorów, któ-
rzy udzielili nam rzeczowego i finansowego wsparcia. W tym roku 
byli to: Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Spółdzielczy w Przysusze, 
Gospodarstwo Sadownicze Państwa Bankiewicz, Hortex, KAT-
MAR, Klinkier Przysucha, pan Dariusz Kołsut, pan Paweł Niziński, 
Piekarnia i Cukiernia Grudzień, restauracja Tawerna, Studio Re-
klamy Propaganda, Urząd Gminy Klwów. Panu Kamilowi Kapuście 
serdecznie dziękujemy za reklamę, a pani Bożenie Szczepaniak  
– za opiekę medyczną. Podziękowania należą się tym wszystkim, 
którzy z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali i zadbali  
o przebieg całego przedsięwzięcia. W szczególności należy wyróż-
nić następujące osoby: Urszula Gawryś, Julia Bąk, Karolina Dyl, 
Adam Reguła, Antoni Frasuński, Bartłomiej Plaskota, Małgorzata 
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Zawada, Kamila Duchnik, Eliza Fornalczyk, Natalia Matynia, We-
ronika Sadza, Katarzyna Bomba, Jakub Smagowski, Ernest Pałgan, 
Julia Skorupa, Karina Kolibabska, Patrycja Czyżykowska, Izabela 
Włodarczyk, Sylwia Milczarczyk, Emilia Mikrut, Judyta Włodar-
czyk, Krzysztof Pilich oraz Jacek Duda. Serdeczne podziękowa-
nia kierujemy do wszystkich, którzy pomogli zorganizować bieg  
i wzięli w nim udział. Informujemy, że cała zebrana kwota zosta-
nie przekazana na leczenie oraz rehabilitację Adama i Konrada. 

W trakcie dnia kuchni francuskiej oraz w czasie imprezy w parku 
zebraliśmy łącznie 3485,47 zł. Wszystkim ofiarodawcom i sponso-
rom bardzo dziękujemy. Kwota w całości zostanie przekazana na 
rehabilitację naszych kolegów. Zapraszamy na III edycję „Biegaj-
my, pomagajmy”, która planowana jest w czerwcu 2020 roku.

Patrycja Bielecka
Szkolne Koło PCK

BYLIŚMY I BIEGLIŚMY DLA WOJTKA

W niedzielę 2 czerwca 2019 roku w Borkowicach odbył się 
pierwszy bieg charytatywny ,,Biegniemy dla Wojtka SLAkiem Bor-
kowic”. Pomysłodawcą, inicjatorem oraz głównym organizatorem 
biegu był Kacper Ośko, młody człowiek o wielkim sercu. Gdyby 
nie jego zapał, zaangażowanie rodziny oraz przyjaciół, nie byłby 
możliwy ten wielki sukces jaki wspólnie odnieśliśmy. Cały charak-
ter tej szczytnej inicjatywy opierał się nie tylko na zebraniu środ-
ków finansowych, lecz przede wszystkim na złączeniu sił rodziny, 
przyjaciół, uczestników biegu i przekazanie ich Wojtkowi. Bo choć 
nie był on tego dnia z nami na Krakowej Górze, to śledził całe wy-
darzenie i uczestniczył duchowo razem z nami. Radość, jaką nie-
sie chęć pomocy przez tyle osób, rozgrzała nam wszystkim serca,  
a szczególnie Wojtkowi. Z pewnością nie udałoby się bez zaanga-
żowania takiej liczby osób. Uczestnicy imprezy, którzy przyjechali 
tego dnia na Krakową Górę mogli sprawdzić swoją formę fizycz-
ną na dwóch trasach. Pierwsza trasa  w dwóch kategoriach kobiet  
i mężczyzn wynosiła 5300 metrów, a druga dziecięca 1000 metrów. 
W pierwszym głównym biegu mogliśmy zaobserwować sportową 
rywalizację o najwyższe miejsca, ale także chęć pokonania wła-
snych słabości, a przede wszystkim akt wsparcia dla Wojtka na-
wet poprzez rodzinne przejście trasy spacerem. Na drugiej trasie 
biegu swoje umiejętności biegowe sprawdziły dzieciaki, wspaniała 
rywalizacja połączona z zabawą. Łącznie w imprezie charytatyw-
nej wzięło udział około 500 osób. Wszystkie osoby zgromadzone 
na Krakowej Górze mogły skorzystać z atrakcji towarzyszących,  

takich jak: masaże, pomiar ciśnienia, strzelnica sportowa z ka-
rabinków ASG, malowanie twarzy, dmuchanie balonów, loteria,  
a nawet krowa z symulatorem dojenia, która była oblegana przez 
najmłodszych.  Odważni mogli przejechać się profesjonalnymi 
samochodami terenowymi klubu „off-road team koński”. Imprezę 
uświetnił występ artystyczny klubu Senior 50+, własną twórczość 
poetycką zaprezentowali Danuta Skalska oraz Jacek Kwiecień. Ol-
brzymim zainteresowaniem cieszył się też pokaz strażacki przygo-
towany przez druhów z OSP Borkowice, a także występ iluzjonisty 
Czarek Czaruje (finalisty telewizyjnego show „Mam Talent”). 

Osoby, które ukończyły bieg mogły zregenerować swoje siły 
przy pysznej grochówce, kiełbasce z ogniska, oraz słodkościach 
przygotowanych przez pracowników GOPS, Urzędu Gminy, Klubu 
Seniora 50+, a także przyjaciół i rodziny.

Dzięki głównemu sponsorowi biegu - Decathlon, zwycięzcy 
otrzymali wiele atrakcyjnych nagród. Ponadto sponsorami biegu 
byli: KING KLINKER Skrzyńsko, Oskroba, Hortex w Skrzyńsku, 
AGA Sport, ILMED centrum rehabilitacji, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, Gmina Borkowice, Sta-
rostwo Powiatowe w Przysusze, Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik, WORD, Inter Cars, Auto Serwis Stolar-
czyk, Jacek Prokopczyk, Centrum Wspinaczkowe Grota. Patronat 
medialny objęła redakcja gazety Ziemia Przysuska oraz telewizja 
Zebrra TV.  Całą imprezę zawodowo i charytatywnie poprowadził 
konferansjer Marcin Włodarczyk. Niesamowita atmosfera, piękna 
pogoda, dodatkowe atrakcje, a przede wszystkim czas poświęcony 
na ważny cel sprawiły, że biegacze byli dumni z uczestnictwa w tak 
pięknym przedsięwzięciu. Bieg charytatywny dla Wojtka Kwietnia 
był pierwszą tego typu imprezą zorganizowaną na terenie Gminy 
Borkowice. Jeszcze nigdy na Krakowej Górze nie zebrało się tak 
wiele osób z całej Polski połączonych wspólną, szczytną inicja-
tywą. Dzięki ofiarności uczestników biegu udało nam się zebrać 
kwotę 9170 zł. Mamy nadzieję, że takie imprezy staną się począt-
kiem i dobrym przykładem pomagania wszystkim potrzebującym 
mieszkańcom gminy. Cały dochód z imprezy zostanie przekazany 
na leczenie i rehabilitację Wojtka. Wszystkim uczestnikom impre-
zy dziękujemy za okazane wsparcie finansowe i duchowe, za to że 
byliście z Nami dla WOJTKA.
Dziękujemy z całego serca. Wojtek z rodziną

KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ
„NIEPODLEGŁA”

W dniu 28 maja 2019 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wy-
chowawczym w Rusinowie Koneckim  odbył się II Międzyszkolny 
Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej „Niepodległa”. 
Spotkanie z poezją opiewającą piękno naszej ojczyzny i bohater-
stwo  Polaków miało na  celu  uczczenie 100-lecia Niepodległo-
ści Polski oraz  wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu,  
szacunku i miłości do polskiej ziemi. Jurorami konkursu byli: Pani 
Danuta Skalska – polonistka, pisarka, poetka, Pani Janina Malicka 
– poetka, Człowiek Roku 2017 w powiecie koneckim i Pani Luiza 
Kozłowska – Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiato-
wego w Przysusze. Zgodnie z regulaminem  jury oceniało: dobór 
i rozumienie tekstu, poprawność i ekspresję wypowiedzi, umie-
jętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością, dykcję 

i opanowanie tekstu. Konkurs i ceremonię  wręczenia nagród po-
prowadziła Roksana Sabadasz. 
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Wybór laureatów był trudny, gdyż wszystkie wiersze okaza-

ły się ciekawe i barwnie zaprezentowane. Konkurs wygrał  Kamil 
Graczyk (MOW  Rusinów Konecki), który z  wielkimi emocjami,  
przeżywając los swojego bohatera,  zaprezentował wiersz Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego „Elegia o Chłopcu Polskim”. II nagrody 
otrzymały: Klaudia Cisowska (MOW Kolonia Szczerbacka),  któ-
ra  przedstawiła  wiersz Artura Oppmana „Warszawianka” i Kinga 
Cepek (MOW Pogroszyn),  za recytację utworu   Cypriana Kami-
la Norwida „Moja piosnka II’. Nikola Kowalczyk (MOW Rusinów 
Konecki) z wierszem Juliusza Słowackiego „Hymn (Bogurodzica)” 

zajęła III miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, nagrody książkowe oraz słodycze. Laureatom gratulujemy 
osiągniętego sukcesu, natomiast  pozostałym uczestnikom życzy-
my wytrwałości w osiąganiu celów sobie wyznaczonych. Dzięku-
jemy młodzieży i opiekunom za przygotowanie repertuaru, udział 
w przedsięwzięciu oraz poświęcony czas, zachęcając do dalszego 
rozwijania umiejętności recytatorskich. 

Angela Bucka

JAN KMITA  z  Przystałowic Małych  
UHONOROWANY  PRZEZ RADIOWE CENTRUM KULTURY
NAGRODĄ „MUZYKI ŹRÓDEŁ” 

Świętujące 25-lecie działalności Radiowe Centrum Kultury 
Ludowej przyznało 1 kwietnia swoje doroczne nagrody „Muzyki 
Źródeł” dla artystów ludowych zasłużonych dla kultury polskiej. 
Jedna z nagród trafiła do wybitnego skrzypka Jana Kmity z Przy-
stałowic Małych w gminie Rusinów. Jan Kmita urodził się w 1936 
roku w Przystałowicach Małych w mikroregionie kajockim (po-
granicze Radomsko-Opoczyńskie) i jest jednym z ostatnich przed-
stawicieli generacji kajockich muzykantów, urodzonych przed  
II wojną światową. Muzyczny samouk, gry na skrzypcach uczył 
się podsłuchując melodii wykonywanych na wiejskich weselach  
i zabawach. W ten sposób poznał – nieistniejącą już – kapelę bra-
ci Gaców. W wieku 12 lat po raz pierwszy wystąpił jako skrzypek 
weselny. Grał z wieloma okolicznymi słynnymi harmonistami, m.in. 

Józefem i Florianem Porczkami z Nieznamierowic, Mieczysławem 
Gwiazdą z Ligęzowa, Walentym Kędzierskim ze Rdzuchowa, Tade-
uszem Lipcem z Wygnanowa. Od wielu lat grywa również z zespo-
łem śpiewaczym „Gołcunecki” z pobliskiej wsi Gałki Rusinowskie. 
Jest kilkukrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz wielu regionalnych  
i ogólnopolskich imprez folklorystycznych. W 2015 roku wraz  
z kapelą został uhonorowany Nagrodą im. Oskara Kolberga  
„Za zasługi dla kultury ludowej”. W swoim repertuarze posiada 
wiele charakterystycznych dla regionu melodii mazurkowych, 
zwanych oberkami „ciągłymi”, które gra w stylowej „kajockiej” 
manierze. Unikatowy styl gry Jana Kmity od lat przyciąga wielu 
młodych ludzi zainteresowanych tradycjami polskiej wsi, którzy 
próbują zgłębić tajniki warsztatu mistrza. Gości ich w swoim domu 
w Przystałowicach oraz przekazuje swoje umiejętności podczas 
warsztatów w różnych miastach Polski. Wydany w 2017 roku mu-
zyczny portret muzykanta, album „Jan Kmita. Skrzypek z Przysta-
łowic Małych” otrzymał III nagrodę w organizowanym przez RCKL 
i Polskie Radio konkursie „Fonogram Źródeł” 2017. – Nagroda Ra-
diowego Centrum Kultury Ludowej „Muzyka Źródeł” przyznawana 
jest od 2013 roku. Honorujemy nią wybitnych artystów ludowych, 
którzy kultywują tradycję, przekazują ją kolejnym pokoleniom  
i w szczególny sposób obecni są na antenach Polskiego Radia – wy-
jaśnia Piotr Kędziorek, redaktor naczelny RCKL. Drugim artystą 
nagrodzonym w tym roku przez RCKL jest Jan Kmita – skrzypek  
z Przystałowic Małych na Mazowszu.
Na podstawie informacji RCKL przygotował J. Bednarski

POŚWIĘCENIE FIGURY  MATKI BOŻEJ W RUSZKOWICACH 

Dnia 25 maja w Ruszkowicach odbyło się poświęcenie odrestaurowanej  
figury Matki Bożej z 1918 r. Mszę świętą pod figurą odprawił proboszcz parafii 
ks. kanonik Marek Lurzyński. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy wsi oraz 
przedstawiciele lokalnego samorządu. Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos 
przedstawił historię miejscowości oraz historię powstania figury. Figurka Mat-
ki Bożej wystawiona została z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości  
w 1918 r. U stóp Maryi stoi orzeł polski. Na pomniku widnieje poruszający napis:

„Królowo Korony Polskiej
Dźwignij Twój Naród z upadku
I prowadź nas do zbawienia
O niepokalana!
Maryjo, Dziewico, o Niepokalana
Cała dziś Polska krwią, łzami zalane
Żebrze: cierniowy zdejm wieniec z mej skroni
Włościanie wsi Ruszkowic
Ufni w opiekę Maryi
Najświętszej Matce
Wznoszą 1918 roku.
W czasie okropnej światowej wojny
Gdy się ważą losy naszego Narodu”
Po drugiej stronie widnieje napis:
„Poświęcił X. Jan Wiśniewski
Kon. Katedry Sandomierskiej Proboszcz
Borkowic”

Dzięki inicjatywie mieszkańców oraz samorządu gminnego 
figura odzyskała dawny, kamienny wygląd. Pod kierunkiem 
sołtysa Leszka Stando urządzany jest plac wokół zabytko-
wej figury. 
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POWIAT PRZYSUSKI  powiatem przyjaznym małżeństwu, 
rodzinie, macierzyństwu i rodzicielstwu. V SESJA  RADY  POWIATU

26 czerwca o godz. 1000  Przewodniczący Krzysztof Wochniak 
zainaugurował obrady V sesji Rady Powiatu w Przysusze. Począ-
tek obrad przebiegał bardzo sprawnie, zgodnie z przyjętym po-
rządkiem. 

Dopiero, kiedy przedmiotem obrad miał stać pakiet 3 uchwał: 
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Przysusze w sprawie 
Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Przysu-
skiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przyję-
cia przez Powiat Przysuski Samorządowej Karty Praw Rodzin  
i podjecie uchwały w sprawie ogłoszenia Powiatu Przysuskiego 
powiatem przyjaznym małżeństwu, rodzinie, macierzyństwu i ro-
dzicielstwu, ku zaskoczeniu większości radnych rozgorzała dysku-
sja, którą zainaugurował radny Marek Pankowski deklarując: ... jak 
najbardziej jestem za umacnianiem więzi rodzinnych, za polityka 
prorodzinną, tylko takie jest moje pytanie: Czy my tutaj nie idzie-
my troszeczkę za daleko ? Czy nie wytworzymy niepotrzebnych 
podziałów tymi rozwiązaniami ? Czy jeśli my przyjmiemy te roz-
wiązania, a inna rada nie przyjmie, czy to znaczy, że my jesteśmy za 
polityką prorodzinną, a oni – nie ? A drugie moje pytanie dotyczy 
tej certyfikacji przedsiębiorstw, zwłaszcza w tych środowiskach 
mniejszych, takich jak wiejskie, czy małomiasteczkowe, czy fakt 
przyznawania niektórym podmiotom certyfikatów nie przyniesie 
więcej szkody, niż korzyści ? Jak panowie to oceniacie ? Dziękuję. 
Jako drugi głos w dyskusji zabrał radny Tadeusz Tomasik. Ja pierw-
sze pytanie do Pana Starosty mam: Kto jest autorem i projekto-
dawcą tych trzech projektów uchwał ? Czy to jest Zarząd, jak do-
myślam się – Zarząd. Więc mam pierwsze pytanie: Kto dał Pań-
stwu tak specjalne traktowanie, żeby przyjść na sesję rady gminy 
(prawdopodobnie Pan radny miał na myśli radę powiatu – red.) i 40 
minut prezentować temat. Nie słyszę głosu Zarządu, słyszę głos 
tylko jednej z organizacji. Proszę Państwa mamy zmieniać dzisiaj 
uchwałę o współpracy z organizacjami, tą pierwszą. Mam pytanie, 
czy konsultowaliśmy tą zmianę z organizacjami naszymi, miejsco-
wymi, społecznymi ? Przecież jak tworzyliśmy tą uchwałę i uchwa-
laliśmy tą uchwałę – nie my, tylko poprzednia kadencja to odbywa-
ją się, przynajmniej tak było w gminie, w której byłem burmistrzem, 
odbywały się konsultacje z organizacjami społecznymi. Po konsul-
tacjach taka uchwała była przyjmowana. Tymczasem nie wiem, czy 
nasze organizacje społeczne wiedzą, że w uchwale o współpracy 
będą następowały zmiany i jak rozumiem głównym autorem tych 
zmian nie jest Zarząd, tylko jest organizacja „Ordo Iuris”. Mam ko-
lejne pytanie, na które dam odpowiedź, mam swoją odpowiedź: Co 
konkretnie uchwalając te trzy dzisiejsze uchwały zyskuje nasz pol-
ska rodzina i nasza przysuska rodzina ? Odpowiadam – nic... Ja się 
z jedną wartością, którą pan tu powiedział zgadzam, że dobro ro-
dziny jest wartością, która nas tutaj wszystkich łączy i chyba co do 
tego nikt na tej sali nie ma wątpliwości. Natomiast na pewno efek-
tem przyjęcia tych uchwał będzie na pewno podział. Podział samo-
rządów, będą samorządy nasze – lepsze i te gorsze i nie nasze.  
I będzie jeszcze, co nie daj Boże Panie Starosto, apeluję do Pana, 
jeśli byśmy mieli to dzisiaj przeforsować i uchwalać, to proszę, że-
byśmy usunęli ten temat i tą całą tematykę związaną z przedsię-

biorcami. Proszę Państwa kojarzy mi się to z okresami, najgorszym 
okresem minionym w dziejach Polski, nie wspomnę Polski ludowej 
również ... Chcemy podzielić ludzi ? Chcemy, aby w naszych środo-
wiskach było: ci lepsi, którzy są za rodziną i ci gorsi, którzy są prze-

ciwko rodzinie ? Proszę państwa nie ma na tej sali jak rozumiem 
ludzi, którzy by kwestionowali wartość jaką jest rodzina... nie 
twórzmy nowych aktów, które praktycznie nie mają żadnego, naj-
mniejszego znaczenia dla naszej przysuskiej rodziny. Żadnego. Bo 
czym innym była Karta Dużej Rodziny, którą przyjmowały samo-
rządy gminne... W dalszej części wypowiedzi Pan Radny mówił  
o mechanizmach odbierania dzieci przez sądy, o powołaniu Rzecz-
nika Rodziny. Radny zakończył swoją wypowiedź apelem o wyco-
fanie wszystkich trzech projektów uchwał. Jak następny głos za-
brał starosta Marian Niemirski: Nie wiem skąd te emocje w nie-
których wypowiedziach. Projekty uchwał zostałuy wniesione pod 
obrady przez Zarząd i to Zarząd zaprosił panów żeby odpowie-
dzieć na wszystkie pytania. Panowie nie przyjechali żeby zmuszać 
do czegokolwiek, ale przekonać. Celem Zarządu było jasne prze-
słanie do społeczeństwa, które wyznaje określone wartości i które 
wybrało w ostatnich wyborach zdecydowaną większość, która te 
wartości, a szczególnie rodzinę preferuje. Co do pozostałych wąt-
pliwości chciałbym, żeby panowie odpowiedzieli. Radny Grzegorz 
Dziekan: Trochę dziwi mnie takie podejście, że przedstawione tu-
taj wartości, argumenty, czy też chęć wypowiedzenia się przez nas, 
jako przez jednostkę samorządu terytorialnego przypominają za-
cytuję: „...jakieś elementy najgorszej historii...”. To jest jakiś szok, to 
co ja tutaj usłyszałem. Czasy najgorsze ? To znaczy co ? Te warto-
ści, które tutaj zostały zaprezentowane, kiedyś szkodziły Polsce ? 
Chyba odwrotnie !!! te podziały miały źródło w odwróceniu tych 
wartości, w zaprzeczeniu tych wartości. I to nie wartości doprowa-
dziły w Polsce do podziałów. Czasami słysze o jakimś stalinizmie  
i podobnych rzeczach. Sądzę, że ludzie którzy w kontekście warto-
ści przywołują takie argumenty nie mam tu na myśli nikogo obec-
nego w tej sali) powinni często w swoje metryczki zajrzeć, zanim 
takich argumentów użyją. Dla mnie to jest uchwała intencjonalna. 
To nie jest tak, że my tworzymy jakieś podziały w Polsce – te po-
działy już istnieją. Problem jest inny: jakie stanowisko zajmiemy 
my, za jakimi wartościami się opowiemy. Wartości, które są przed-
miotem naszej dyskusji na pewno nigdy nie doprowadziły do żad-
nej tragedii w historii Polski. Starosta Marian Niemirski: Nie wiem, 
czy będę tu  przekonywający. W kwestii wątpliwości dotyczących 
certyfikacji powiem tak: czy fakt przyznawania certyfikatów leka-
rzom oznacza, ze ten wyróżniony jest lepszy, czy gorszy ? Dzieli ich 
to? W instytucjach są całe ściany obwieszone certyfikatami, czy to 
ich w czymś podzieliło ? My tylko dołączamy rodzinę, bo uważamy, 
że ten element był pomijany do tej pory. My chcemy pokazać, że 
rodzina jest najwyższą wartością i takie przesłanie ma iść dzisiaj 
od powiatu, że powiat właśnie takie wskazanie daje… Radny 
Krzysztof Zawadzki: Bardzo mi się podobała Pańska wypowiedź, 
prosta szczera, docierająca do normalnych ludzi. I to, że dzisiaj je-
steśmy sekowani niejednokrotnie przez różne grupy budzi nasz 
wewnętrzny sprzeciw, ponieważ nie możemy się w żaden sposób 
obronić, ponieważ taki marazm nastąpił, że mimo iż wiemy, że 
mamy rację czujemy się przytłoczeni wszechobecną propagandą  
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i czasem boimy się otwarcie wystąpić … Swoistym certyfikatem 
według radnego Zawadzkiego jest preferencyjne traktowanie lu-
dzi posiadających rodziny. Obniżając cenę, czy udzielając bonifika-
ty na swoje produkty rodzinom już takie certyfikaty wręczamy od 
siebie tym ludziom. W podobnym tonie wypowiedział się radny 
Piotr Reguła. Ponownie do swojego stanowiska nawiązywał radny 
Tomasik proponując zastąpić uchwałę przyjęciem stanowiska 
Rady Powiatu. Dyskusję podsumował Wicestarosta Marek Kilia-
nek nawołując: Niech po dzisiejszej radzie idzie między ludzi jasny 
przekaz, że my, wybrani przedstawiciele społeczności powiatu 
przysuskiego budujemy powiat przyjazny macierzyństwu, mał-
żeństwu i rodzinie. Po tej wypowiedzi rada przystąpiła do głoso-
wania i przyjęła uchwałę, przy jednym głosie przeciw. Szanowni 
Czytelnicy miałem powstrzymać się od komentarza, ale sytuacja 
jest na tyle poważna, że pozwolę sobie dosłownie na dwie kwestie. 
Kwestia pierwsza. Nie rozumiem i pewnie nie będę w stanie zrozu-
mieć dlaczego, kiedy w obecności niektórych ludzi mówi się o spra-
wach ważnych i bardzo szanownych przez Polaków, ci ludzie są 
przeciw. Teraz dotyczy to rodziny, jako podstawy narodu i prostej 
deklaracji w tej sprawie, a wcześniej symboli narodowych. Pamię-
tacie Państwo niewytłumaczalną dyskusję o usytuowaniu pomni-
ka Orła Białego na placu 3 Maja w Przysusze ? Nie dało się w pol-

skim miasteczku usytuować pomnika przedstawiającego jeden  
z najważniejszych polskich symboli narodowych, ówczesne wła-
dze gminy się nie zgodziły.  Dlaczego ?! Sami Państwo odpowiedz-
cie. Kwestia druga. Taka dyskusja i gwałtowny sprzeciw Pana rad-
nego pokazuje nam wszystkim, jak wielką wagę będą mieć nadcho-
dzące wybory. Skoro spór o wizję Polski dotarł już do poziomu po-
wiatu – będziemy zmuszeni opowiedzieć się wyraźnie, jakiej Polski 
chcemy. Czy tej normalnej, umocowanej w tradycji, szanującej  
i wspierającej Człowieka, rodzinę, tradycje polską. Znającą i rozu-
miejącą rolę Kościoła i wiary. Polskę silną w Europie, ale też pamię-
tającą o własnym dziedzictwie i chcącą budować swoją przyszłość 
państwową i narodową w oparciu o własne plany i marzenia swo-
ich obywateli, czy też może wybierzemy bezkształt państwowy  
i narodowy roztopiony w tzw Europie, w której będziemy już tylko 
nic nie znaczącym marginesem. Może chcemy przyszłości z domi-
nacją środowisk LGBTQ, ze zniszczoną rodziną, parami homosek-
sualnymi wychowującymi i adoptującymi dzieci, ze szkołami  
w których uczy się dzieci rzeczy i zachowań dzisiaj uznawanych po 
prostu za niemoralne. Będziemy musieli wybrać. A niebezpieczeń-
stwo, jak widać, tuż za drzwiami.

Jarosław Bednarski 

POWIATOWE OBCHODY „DNIA STRAŻAKA” W PRZYSUSZE
18 maja 2019 r. w Przysusze obchodzono „Dzień Strażaka”, 

który rozpoczął się Mszą św. w Kościele pw. Św. Jana Nepomuce-
na w Przysusze. 

Następnie uczestnicy przemaszerowali na plac przed komen-
dą powiatową, gdzie odbyły się główne uroczystości rozpoczęte 
meldunkiem dowódcy uroczystości. Meldunek przyjął Komendant 
Główny PSP generał brygadier Leszek Suski, który dokonał rów-
nież przeglądu pododdziałów KP PSP i jednostek ochotniczych 
straży pożarnych z terenu powiatu przysuskiego. Następnie miało 
miejsce uroczyste podniesienie flagi Państwowej oraz odegranie 
hymnu narodowego. Powitania zebranych dokonał komendant 
powiatowy PSP w Przysusze mł. bryg. Marcin Sokół, który pod-
sumował również działania jednostek ochrony przeciwpożarowej 
prowadzone w ubiegłym roku oraz w roku bieżącym. 

Podziękował, także strażakom za zaangażowanie w działania 
ratownicze i zwiększanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
terenie powiatu.  Kolejnym punktem programu uroczystości było 
wręczenie odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie 
służbowe. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał: - Medal 
Srebrny za Długoletnia Służbę, st.ogn. Jarosław Gawryś, - Medal 
Brązowy za Długoletnia Służbę, kpt. Grzegorz Penkalski Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył: - Srebrną Odzna-
ką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” asp. sztab. Sma-
gowski Grzegorz. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
województwa mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło: - Złotym Medalem 
Za Zasługi Dla Pożarnictwa asp. Kowalski Marcin i kpt. Grzegorz 
Penkalski - Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa ogn. 
Kraszewski Jacek i mł.kpt. Rzeźnik Mariusz Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji awansował do stopnia: - Młodszego 
Brygadiera - st.kpt. Krzysztof Plaskota i st.kpt. Jacek Siudek - 
Starszego Kapitana - kpt. Damian Kobyłka. Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1 z dnia 
11 kwietnia 2019 r. awansował do stopnia: - Starszego Aspiranta 
- asp. Daniel Głuszek i asp. Karol Fiderek. Mazowiecki Komendant 

Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej awansował do stop-
nia: - Ogniomistrza - mł.ogn. Kądziela Łukasz, mł.ogn. Waszkowski 
Zbigniew i mł.ogn. Zawadzki Krystian - Młodszego ogniomistrza - 
st.sekc. Paliwoda Szczepan - Starszego Sekcyjnego - sekc. Nowacki 
Łukasz i sekc. Sagalara Mateusz. Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski dyplomem za wzo-
rową służbę nagrodził st.ogn. Roberta Cholewińskiego. 

Następnie obyło się uroczyste przekazanie samochodów  
i sprzętu pożarniczego zakupionego w 2018 roku dla JRG i OSP  
w Przysusze. 
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JRG w Przysusze otrzymała średni samochód ratowniczo-ga-

śniczy Renault, samochód rozpoznawczo-ratowniczy Toyota Hilux 
i łódź aluminiową płaskodenną z silnikiem zaburtowym, a OSP  
w Przysusze średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault. 
Poświęcenia nowego sprzętu dokonał kapelan ks. kanonik Stani-
sław Traczyński, który poświęcił również odrestaurowany siłami 
strażaków JRG samochód Star 25. 

Pojazd ten został pozyskany od Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku OSP w Białobrzegach. Samochód wyprodukowano  
w 1970 r., a data jego pierwszej rejestracji to styczeń 1971 r. Przed 
wycofaniem z podziału bojowego auto użytkowane było przez jed-
nostki OSP w powiecie białobrzeskim. Po sprowadzeniu pojazdu 
do Przysuchy, strażacy JRG podjęli się kapitalnego remontu pole-
gającego m.in. na konserwacji elementów podwozia, remontu bla-
charki, autopompy, uszczelnienia silnika i zbiornika na wodę, od-
nowieniu wnętrza kabiny i zabudowy pojazdu oraz przygotowaniu 
samochodu do malowania zewnętrznego. Na zakończenie uroczy-
stości Komendant Powiatowy PSP w Przysusze w ramach podzię-
kowań za dotychczasową współpracę na rzecz rozwoju ochrony 
przeciwpożarowej w powiecie przysuskim wręczył zaproszonym 
gościom pamiątkowe statuetki. Po czym ulicami miasta poprowa-
dzona została defilada pododdziałów i samochodów pożarniczych, 
przy akompaniamencie powiatowej młodzieżowej orkiestry dętej 
„Vox Cordium”. Wśród gości byli obecni m.in.: Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski,  Szef Gabine-
tu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Minister Marek Suski,   
Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, Poseł na 
Sejm RP Andrzej Kosztowniak, Poseł do Parlamentu Europejskie-
go dr Zbigniew Kuźmiuk, Komendant Główny PSP generał bryga-
dier Leszek Suski, Radna Sejmiku Województwa mazowieckiego 
Ewa Białecka, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbry-
gadier Bogdan Łasica, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP Druh Zbigniew Gołąbek oraz Starosta Przysuski 
Marian Niemirski.

POWIATOWY 
MISTRZ  ORTOGRAFII 2019
W dniu 14 maja  2019 roku  w Powiatowej Bibliotece Publicz-

nej w Przysusze odbyła się kolejna edycja konkursu o tytuł Powia-
towego Mistrza Ortografii. Dyktando objął honorowym patrona-
tem Starosta Powiatu Przysuskiego. W dyktandzie wzięło udział 
121 uczestników ze wszystkich typów szkół powiatu przysuskiego 
oraz osoby dorosłe. Prace uczestników dyktanda oceniła komisja 
konkursowa w składzie: Danuta Ewa Skalska – przewodnicząca, 
Agnieszka Gizińska – członek, Beata Kamińska – członek. Teksty 
dyktand przygotowali członkowie komisji. 

Po sprawdzeniu poprawności tekstu i ocenie prac komisja 
wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach: dzieci młod-
sze kl. II - III szkoły podstawowej Powiatowym Mistrzem Orto-
grafii został Kamil Bomba, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Przysusze /osiedle/. Tytuł Wicemistrza zdobył Kacper Chy-
licki, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzucowie, Trzecie 
miejsce zajęła Antonina Bąbińska, uczennica Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Gielniowie. W kategorii dzieci starsze /kl. IV – VI 
szkoły podstawowej Powiatowym Mistrzem Ortografii została 
Amelia Szymańska, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Gielniowie. Tytuł Wicemistrza zdobyła Blanka Rejmer, uczenni-
ca Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 2 w Przysusze, Trzecie miej-
sce zajął Michał Wyrębiak, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Przysusze. Komisja przyznała  jeszcze w tej kategorii wyróż-
nienie, które otrzymała Amelia Kołodziejczyk z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Potworowie. 

Wicestarosta Marek Kilianek wręcza nagrody 
najlepszym uczestnikom konkursu

W kategorii młodzieżowej kl. VII, VIII oraz III gimnazjum Po-
wiatowym Mistrzem Ortografii została Magdalena Gapys, uczen-
nica Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole. Tytuł Wice-
mistrza zdobyła Anita Sikora z Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Borkowicach. Trzecie miejsce zajął Kacper Brodecki, uczeń  kla-
sy III gimnazjum w Borkowicach. Wyróżnienie otrzymała Karolina 
Janiak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie. W kategorii 
młodzież, dorośli - kl. I – III liceum, osoby pełnoletnie, Powiato-
wym Mistrzem Ortografii została Izabela Swęd, uczennica Zespo-
łu Szkół nr 2 w Przysusze, Tytuł Wicemistrza zdobyła Weronika 
Aderek, uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze. Trzecie miejsce 
zajęła Eliza Fornalczyk, uczennica  Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze  
oraz  Jakub Korycki, uczeń  Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze. Wy-
różnienia wśród dorosłych otrzymali: Barbara Białek z Potworo-
wa, Kamila Duchnik z Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze oraz Marcin 
Wojciechowski z Odrzywołu. Wszyscy laureaci zostali zaproszeni 
na uroczyste wręczenie nagród, które odbyło się w dniu 23 maja 
2019 roku.

Jarosław Bednarski
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PSZCZOŁY 
WRACAJĄ DO LASU

Dlaczego pszczoły żyją w lesie? Co zagraża pszczołom? Jakie 
działania hodowlane prowadzone w ramach gospodarki leśnej 
zwiększają udział gatunków miododajnych? Na takie pytania od-
powiedzi można było uzyskać podczas konferencji na terenie Nad-
leśnictwa Przysucha. 

Było też sadzenie drzew i krzewów miododajnych.
Wszystko w ramach realizacji działania „Pszczoły wracają 

do lasu” w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych.  
25 kwietnia na powierzchni w leśnictwie Kurzacze klon jawor, lipę 
drobnolistną, głóg jednoszyjkowy oraz dereń świdwa sadzili z le-
śnikami pszczelarze oraz społeczność lokalna. W spotkaniu wziął 
udział także Adam Bielan, Wicemarszałek Senatu RP.

Posadzone drzewa i krzewy zwiększą bioróżnorodności, po-
prawią warunki bytowania pszczół. Wspólne sadzenie drzew  
i krzewów miododajnych poprzedziła konferencja dotycząca bio-
różnorodności w lesie, pszczelarstwa i bartnictwa. Lasy to natu-
ralne i odwieczne miejsce bytowania pszczół – podkreślali mówcy. 
O warunkach, jakie stwarza zróżnicowane środowisko leśne dla 
bytowania pszczół na terenie lasów przysuskich opowiedział Cze-
sław Korycki, nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha. O istotnej roli 
pszczelarzy opowiedział Kazimierz Cieślak, prezes Stowarzysze-
nia Pszczelarzy Ziemi Przysuskiej. Podczas spotkania głos zabrał 
także, ks. dr Kazimierz Kurek oraz Adam Bielan, wicemarszałek 
Senatu RP.
– Pszczelarstwo jest dużą szansą dla powiatu przysuskiego. Rol-
nictwo nie może funkcjonować bez odpowiedniej ilości pszczół 
– powiedział senator, życząc owocnej pracy i dziękując za to,  

co robią dla powiatu przysuskiego pszczelarze oraz Lasy Państwo-
we. O istocie znaczenia pszczół i rodzin pszczelich oraz ogrom-
nych walorach miodu, jako środka spożywczego mówili goście 
z Piotrkowa i Warszawy. Poruszono również tematykę odtwo-
rzenia i utrwalenia populacji pszczoły bartnej, w tym stworzenie 
przestrzeni życiowej dla rodzin pszczelich w środowisku leśnym. 
Zakończeniem spotkania był występ dzieci Dziecięcego Zespołu 
Ludowego „Borki” ze Szkoły Muzycznej imienia Oskara Kolberga 
w Ruszkowicach. Punktem kulminacyjnym było wspólne sadzenie 
drzew na „Skałkach” przy nowo utworzonej infrastrukturze tu-
rystycznej będącej odpowiedzią na potrzeby społeczności przez 
Nadleśnictwo Przysucha.  

Symbolicznego przecięcia wstęgi wykonanej z jodłowych 
gałązek dokonali Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Rado-
miu, Czesław Korycki, nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha,  
ks. dr Kazimierz Kurek, Kazimierz Cieślak, prezes Stowarzyszenia 
Pszczelarzy Ziemi Przysuskiej oraz Tadeusz Gruszczyński, Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Opracował J. Bednarski

STRAŻNIK HISTORII 
Razem z grupą uczennic – kadetek z Liceum Kadetów RP  

w Lipinach, odwiedzamy jednego z ostatnich świadków epopei  
mjr  Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.  Przyjmuje nas płk Marian 
Zach, jeden z ostatnich żyjących ludzi, którzy znali i spotykali ma-
jora.

Kadetki – Jakie było Pańskie dzieciństwo ?
Płk Marian Zach – Czasu, kiedy byłem w pieluchach nie pamię-

tam. Potem to nie głaskało mnie to życie po głowie. W czasie dzie-
ciństwa, jak to na wsi wówczas bywało, młody człowiek musiał 
pracować. Najpierw gąski, potem owieczki, a potem krówki. Poza 
tym, jak się do szkoły poszło, to trzeba było nakarmić to, co tam  
w gospodarstwie było. Niewielkie, co prawda to gospodarstwo 
było, ale od młodych lat zacząłem pracować, czym trzeba było, 
kosą, widłami czy grabiami. Kiedy miałem 12 lat wybuchła woj-
na i skończyło się praktycznie moje dzieciństwo. Przyszli Niemcy  
i opróżnili moją szkołę, w której sobie urządzili koszary. W związ-
ku z tym nauka została przerwana i trzeba było to uzupełniać po 
wojnie, żeby skończyć 7 klas – trzeba było 5 lat uzupełnić. To było 
moje dzieciństwo. Zmarnowane. Najpiękniejszy mój czas mło-
dzieńczy bezpowrotnie zabrała wojna, a potem po wojnie przyszło 
nam wszystkim żyć w trudnych warunkach – wiadomo dlaczego. 

Jak Pan wspomina Hubala ? 
W połowie listopada zaczęła się zima i to bardzo ostra. Mia-

łem nawet odmrożone ucho. Po cofającej się polskiej Armii Prusy 
każdy znalazł coś tam dla siebie na pamiątkę: furażerkę, czapkę, 
orzełka, a ja znalazłem hełm piechura. Bawiliśmy się w wojsko  
i w kilkunastu wyskoczyliśmy spoza opłotków w Poświętnem pro-
sto na grupkę koni. 
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Moi koledzy na widok jeźdźców rozprysnęli się na boki,  

a mnie ten hełm spadł na oczy i tylko słyszałem śmiech. Zobaczy-
łem końskie nogi, potem brzuch i buty z ostrogami. Podniosłem 
ten hełm i zobaczyłem mężczyznę z brodą, który przestał się 
śmiać i zapytał: „Powiedz no mi chłopcze, gdzie tu można kupić 
papierosy ? Wskazałem mu drogę do sklepu i pobiegłem do domu 
opowiedzieć wszystko mamie, która zabroniła mi opowiadać  
o tym zdarzeniu. W tym czasie, w naszym domu przebywał 19 – 
letni kuzyn z Łodzi – Tadeusz Madej, który schronił się u nas przed 
represjami niemieckimi. On to wszystko słyszał i stał się pierw-
szym ochotnikiem w oddziale Hubala, do którego wstąpił w leśni-
czówce na Cetniu. To było moje pierwsze spotkanie z majorem Hu-
balem. Po Tadziu Madeju i jego służbie u Hubala pozostała szabla, 
która przetrwała, schowana przez niego po bitwie pod Anielinem 
w naszej stodole. Sam ochotnik zginął zastrzelony przez Niemców  
kilka dni przed wybuchem powstania warszawskiego. Jest to dla 
mnie najcenniejsza pamiątka w mojej kolekcji, przypominająca 
pierwszego ochotnika w pierwszym oddziale partyzanckim II woj-
ny światowej. Warto jeszcze wspomnieć historię Józefa Pruskiego 
z Inowłodza, plutonowego podchorążego, który przeszedł szlak 
bojowy września 1939 r., uniknął niewoli i zgłosił się do oddziału 
Hubala, w którym walczył do samego końca – aż do śmierci majora. 
Dzień przed bitwą pod Anielinem na patrolu pod jego komendą zgi-
nął ostatni ochotnik przyjęty do oddziału – 19 – letni Józef Kośka. 
Z plutonowym podchorążym związana jest historia orderu. W ze-
szłym roku jeden z moich znajomych wyszperał informację w In-
ternecie, że na śmietniku został odnaleziony krzyż Virtuti Militari 
z legitymacją wystawioną na nazwisko Józef Pruski. Kupiliśmy ten 
krzyż i mamy go. Okazało się, że ten właśnie pruski po zakończe-
niu wojny zgłosił się do wojska, został skierowany do szkoły pan-
cernej, po odejściu z wojska został odznaczony Krzyżem Walecz-
nych, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Virtuti Militari za walkę 
w kampanii wrześniowej i oddziale majora Hubala. Do śmierci był 
związany ze środowiskiem hubalczyków, któremu przez długi czas 
przewodził. Po jego śmierci żona rozdała odznaczenia znajomym  
i któryś z obdarowanych wyrzucił go, nieświadom znaczenia i war-
tości orderu, do śmietnika, a nam udało się go odzyskać, z czego 
jesteśmy bardzo dumni. Teraz możemy odtworzyć postać naszego 
rodaka - hubalczyka Józefa Pruskiego.

Pułkownik Marian Zach z uczennicami Liceum Kadetów 
i płk. Ryszardem Młodzianowskim podczas spotkania

Jak wyglądało Pana drugie spotkanie z majorem Hubalem ? 
Widziałem majora jeszcze kilka razy. 1 stycznia 1940 roku na 

nabożeństwie. Ja byłem ministrantem i służyłem proboszczowi 
Jóżefowi Wickowi do mszy. To było ciekawe bardzo. 

Ludzie śpiewają kolędę Bóg się rodzi, w pewnym momencie 
otwierają się drzwi i do kościoła wchodzi oddział ułanów z bronią,  
w mundurach. Równym krokiem wchodzą przez środek kościoła, po 
wojskowemu przyklękują na jedno kolano, ksiądz patrzy przez ra-
mię, co się dzieje, a ludzie przerywają modlitwę i wszyscy zaczynają 
spontanicznie śpiewać pieśń „Boże coś Polskę”. To było niezwykle 
wzruszające, ludzie płakali. Msza została dokończona już razem. 
Po tym nabożeństwie do oddziału przystąpił jeden z księży Filipi-
nów ks. Ludwik Mucha, pseudonim Pyrka, który został pierwszym 
kapelanem oddziału. Jak ten Tadzio Madej został ranny, to rodzice 
ukryli go w swojej chałupie. Po sąsiedzku mieszkał felczer, jeszcze 
z armii carskiej, taki, co to strzyże, goli i rwie zęby, ale rany potra-
fił opatrywać. Hubal odwiedzał Tadzia chyba trzy razy, nigdy nie 
uprzedzał o swoim przyjeździe. To był już marzec, ale śniegi zaczęły 
topnieć dopiero w kwietniu. Tak, wtedy była długa i bardzo mroźna 
zima. Co wieczór czekałem, czy może go odwiedzi. Wymykałem się  
z chałupy w ojcowych butach i mamusinym kożuchu i biegłem za 
stodołę, bo tam stały luzem konie, których pilnował nasz dobry 
znajomy, pochodzący z Anielina Jasio Kacprzak, starszy szwoleżer 
4 pułku. Na Demona wsiadałem z płotu. Zawsze mi się przypomi-
na taka piosenka ułańska: „O piechocie nie śpiewamy, bo piechotę  
w d..pie mamy, bo piechota to hołota, co na konia siada z płota”.  
I ja tak właśnie siadałem na konia Hubala i sobie na nim tak czła-
pałem. Rano zacierałem ślady. Pewnego razu, wieczorem wcho-
dzi major z towarzyszącym oficerem, ja chciałem iść za stodołę, 
ale major mnie złapał za rękę i mówi-chodź, chodź chłopcze. I ja 
w tym kożuchu, w tych butach zostałem. Major usiadł przy ran-
nym i posadził mnie,12 letniego młodzieńca, na kolanie. Było mi 
strasznie gorąco od tego kożucha i wstyd bo ja – prawie już do-
rosły mężczyzna musiałem siedzieć u jakiegoś faceta na kolanie.  
Ale major powiedział, gdzie chcesz iść, zostań posłuchaj o czym 
my tu rozmawiamy, może ci się do czegoś przyda i wiecie co ? Do 
dzisiaj mi się to przydaje. Hubal mówił o czasach przedwojennych, 
o swoich występach sportowych, o podróżach, gdzie będziemy 
mogli pojechać po wojnie, jakie wyspy i lądy odwiedzimy. O woj-
nie nie rozmawiał wcale. Wkrótce odjechał. I na tym się skończyło 
moje drugie spotkanie z Hubalem. Wkrótce po tej wizycie do matki 
podszedł policjant granatowy – nasz stary znajomy i zapytał „Kogo 
wy tam trzymacie w domu, to niebezpieczne”. Ale mama spokojnie 
odpowiedziała, że to kuzyn z Łodzi przyjechał na odpoczynek, ale 

już następnej nocy przewiozłem 
rannego Tadzia na drugi koniec wsi, 
do mojego wujka – brata mamy  
i tam już Hubal się nie pojawił. 

Jak Pan Pamięta śmierć Huba-
la. Jak Pan to przeżywał ?

Pamiętam ten dzień doskona-
le. Matka mnie obudziła i mówi 
wstawaj, wstawaj, coś się dzieje. 
Pełno Niemców. Mieli tu punkt do-
wodzenia. Przeciwko 20 ułanom 
Niemcy 3500 żołnierzy wysłali. 
Ludzie mówią, że była strzelanina 
w Anielinie i że zabili Hubala. Prze-
jąłem się, że Tadek może poległ. 
Przywieźli zwłoki zabitego majora 
tu do Poświętnego. Niemcy pod-
chodzili do zabitego i robili sobie 
zdjęcia. Ja tam byłem i oglądałem 
majora. Wszyscy się chowali, bo 
się bali, czy Niemcy nie spalą wsi, 
jak wcześniej zrobili to z Gałkami, 
Huciskiem, Szałasem. Każdy miał 
spakowany tobołek, żeby ucie-

kać, kiedy zacznie się pacyfikacja, na szczęście do niej nie doszło. 
Niemcy wywieźli gdzieś ciało majora, które nie zostało do dzisiaj 
odnalezione. 

Tak kończy się opowieść o moich spotkaniach z majorem Hu-
balem. Pełne nagranie rozmowy znajduje się do Państwa dyspozy-
cji na stronie www.przysucha.pl 
Rozmowę zarejestrował Jarosław Bednarski
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Z Wiceprzewodniczącym Zarządu Związku Powiatów Polskich 
Starostą Przysuskim Marianem Niemirskim 
O PLANACH NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

- Jakie są w Pana ocenie najważniejsze problemy powiatów, 
którymi w najbliższym czasie powinien zająć się Związek Powia-
tów Polskich ?

- Niestety problemy są stałe i nie zmieniają się od 20 lat, 
czyli od momentu powstania powiatów w 1999 r. w większym,  
lub mniejszym stopniu dotykają one wszystkich samorządów po-
wiatowych w Polsce. Z pewnością dużym problemem, z którym 
powiaty borykają się w swojej codziennej działalności są lokalne 
systemy edukacyjne na poziomie edukacji specjalnej i dorosłych. 
Kilka bardzo głębokich wad strukturalnych systemu oświaty ujaw-
niło się w czasie strajku nauczycieli. W mojej opinii system egzami-
nacyjny opierający się  na Centralnej Komisji Egzaminacyjnej musi 
zostać oderwany w swej strukturze od szkół i zbudowany w opar-
ciu o samorządy powiatowe. Jak pokazały nam ostatnie wydarze-
nia musi on zostać pozbawiony tak wielkiego wpływu nauczycieli 
na organizowanie procesu egzaminacyjnego, ponieważ zagraża 
to sprawnemu funkcjonowaniu państwa, którego fundamentalne 
obszary działania nie mogą opierać się o dobrą wolę niezadowolo-
nego ze swojej sytuacji środowiska zawodowego. Kolejny problem 
to oczywiście problem płac nauczycieli, ale jak pokazują również 
ostatnie wydarzenia w szkołach, znaczący wzrost płac powinien 
zostać oparty o gruntowną przebudowę roli i prestiżu zawodu na-
uczycielskiego. Jedno dla nas nie ulega wątpliwości – szkoła bez 
dobrych i dobrze opłacanych za swoją pracę nauczycieli nie ma 
racji bytu. O tych i podobnych problemach oświatowych chcemy 
rozmawiać w gronie powiatów zrzeszonych w ZPP i dzielić się 
naszymi refleksjami z rządem w nadziei na przyjęcie proponowa-
nych działań proreformatorskich. Druga grupa problemów, które 
nazwałbym priorytetowymi dla powiatów to kwestia organizacji, 
poziomów finansowania i funkcjonowania opieki zdrowotnej na 
poziomie powiatu. I tutaj pojawia się podstawowy problem, jaka 
powinna być rola państwa w organizowaniu tej sfery życia spo-
łecznego, problem kolejny – jak najbardziej efektywnie finanso-
wać funkcjonowanie tego systemu w ramach obecnych funduszy, 
kto powinien decydować o poziomach wycen procedur medycz-
nych, czy uzależniać wyceny od poziomu spływających z terenu 
składek, czy też finansować wszystkie procedury równo w skali 
całego kraju ? I wreszcie kolejny problem  to kwestia standardów 
zatrudnienia na oddziałach szpitalnych. Musimy tutaj wypracować 

stanowisko i przedstawić je odpowiednim komórkom rządowym. 
Chcemy ponadto rozmawiać o inwestycjach drogowych. Dosta-
liśmy w tym roku potężny instrument wsparcia w postaci dedy-
kowanego funduszu rządowego, który już wspiera samorządy  
w realizacji tej najbardziej palącej potrzeby inwestycyjnej. Nie 
ulega dla nas wątpliwości, że drogi powiatowe to najbardziej za-
niedbany inwestycyjnie obszar naszej odpowiedzialności i tutaj 
możemy się zastanawiać, czy środki rządowe na inwestycje drogo-
we powinny być dysponowane do samorządów równo, czy spra-
wiedliwie ? Są również inne problemy do rozstrzygnięcia, cyfryza-
cja, intensyfikowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
dostęp do internetu, działania proinwestycyjne, działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych, wsparcie seniorów, rozwój lokalnej kul-
tury, rozwój turystyki. To tylko część naszego zakresu kompetencji 
i odpowiedzialności w powiatach. Muszę w tym miejscu dodać, że 
od trzech lat samorządy uzyskały wsparcie w postaci możliwości 
realizowania inwestycji w ramach programów rządowych opra-
cowywanych i finansowanych na szczeblu centralnym, ale dedy-
kowanych dla samorządów różnych szczebli. To ogromnie uła-
twia życie i zbliża nas do celu, jakim jest Polska piękna i zamożna.  
Za to wsparcie i nowe, pełne zrozumienia dla problemów samorzą-
dów podejście bardzo panu premierowi Morawieckiemu dziękuję.

- Jak pan widzi swoją rolę – jako Wiceprezesa Zarządu ZPP 
– czy jest coś, czym w szczególności chciałby się Pan zająć w bie-
żącej kadencji ?

- Myślę, że mogę w znaczący sposób przyczynić się do po-
wstania bardzo efektywnego kanału komunikacyjnego pomiędzy 
poszczególnymi powiatami i naszym największym sojusznikiem 
w pracy i rozwiązywaniu problemów trapiących lokalne społecz-
ności – czyli rządem polskim i parlamentem. Ponadto chciałbym 
również w maksymalnym stopniu przyczynić się do zmiany środ-
ka ciężkości w lokowaniu inwestycyjnych środków europejskich. 
Przez większość czasu kiedy jesteśmy członkami Unii Europejskiej 
większość funduszy spójności i rozwoju regionalnego była lokowa-
na w wielkich miastach przyczyniając się do ich bardzo dynamicz-
nego rozwoju, wręcz rozkwitu, podczas kiedy małe społeczności 
i obszary poza metropolitalne, gdzie mieszkam i pracuję, traciły 
dystans i stawały się wręcz dysfunkcyjne rozwojowo. Do tego po-
jawiło się zjawisko masowej emigracji i drenażu intelektualnego 
całych pokoleń, które opuściły małe ojczyzny. A tymczasem w bar-
dzo wielu miejscach Polski realizacje średnich w skali obszarów 
metropolitalnych projektów pozwoli zredefiniować lub wyzna-
czyć nowy profil rozwoju ekonomicznego małych, powiatowych 
ojczyzn i doprowadzić do bardzo szybkiego wzrostu ekonomiczne-
go całych połaci Polski, które nie miały szczęścia do tej pory. Uwa-
żam to za priorytet i ważny obszar aktywności Związku Powia-
tów Polskich – podkreślanie, że większość powiatowych ojczyzn  
to przede wszystkim tereny tzw. prowincji, które potrzebują do-
brych projektów rozwojowych jak przysłowiowa kania dżdżu. Same 
ze względu na narastające od wielu lat negatywne zjawiska sobie 
już nie poradzą i potrzebują efektywnego wsparcia i logistycznego  
i finansowego. 

Ponadto będę zabiegał o jak najlepszą współpracę pomiędzy 
powiatami i namawiał je do łączenia sił i wspólnego działania na 
rzecz rozwoju.

- Jakie są największe sukcesy, a jakie największe bolączki 
Pana powiatu?

- Sukcesy są tam, gdzie inni mają bolączki, ale też nasze proble-
my lokują się w tych miejscach, gdzie wszyscy zarządzający mają 
kłopoty. Z jednej strony cieszymy się w powiecie przysuskim zbi-
lansowanymi i sprawnie działającymi systemami ochrony zdrowia 
i edukacji, cieszymy się z oddania do użytku na przestrzeni minio-
nych 8 lat ponad 200 km drogowych i pieszych ciągów komunika-
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cyjnych, ale z drugiej strony wiemy aż nazbyt dobrze, jak trudna to 
praca budować drogi w polskich powiatach. Naszym sukcesem jest 
realizacja programu senior + w powiecie przysuskim, ale również 
wielką troską realizacja tego projektu nawet po zakończeniu fi-
nansowania programu z funduszy rządowych. Cieszy nas stała po-
prawa bazy diagnostycznej w naszym szpitalu powiatowym, cieszą 
wielomilionowe inwestycje w sprzęt diagnostyczny, warunki po-
bytowe w salach szpitalnych, transport medyczny i ratownictwo. 
Lękiem napawa nas natomiast poziom finansowania procedur, czy 
standardy zatrudnienia ponieważ widać gdzieś głęboki rozdźwięk 
pomiędzy tymi dwoma zjawiskami. Generalnie naszym sukcesem 
jest bardzo dobrze działający w obecnych warunkach powiato-
wy system edukacyjny, ale strajk nauczycieli uzmysłowił nam 
bardzo ważną rzecz, nie może być dobrego systemu edukacji bez 
należytego finansowania zadań oświatowych. I to może być nasz 
problem w niedalekiej przyszłości. Bardzo cieszy mnie również 
to, że przez minione lata staliśmy się autentyczną powiatową spo-
łecznością ze świadomością wspólnoty celów i kierunków pracy. 

Szczególnie cieszy mnie fakt, że ten rodzący się lokalny patriotyzm 
staje się motorem napędowym dla wielu działań, projektowanych  
i realizowanych wyłącznie pro bono. Za sukces samych nauczycie-
li, którzy tym samym udowodnili wierność misji i etosowi pracy na-
uczyciela, uznaję również fakt, że żadna szkoła prowadzona przez 
powiat przysuski nie wzięła udziału w strajku i wszystkie egzami-
ny organizowane w naszych placówkach oświatowych przebiegły  
bez zakłóceń. Cieszę się z tego powodu, ponieważ nasi nauczy-
ciele mieli tę odwagę, aby podstawowe prawa uczniów były prze-
strzegane  i za to korzystając z okazji wszystkim nauczycielom  
z powiatu przysuskiego z wielkim szacunkiem dziękuję. Nie znaczy 
to, że w naszym powiecie nauczyciele zarabiają dużo pieniędzy.  
Z pewnością nie. I to też podkreślam z całą stanowczością. Nad-
szedł czas na zmianę w tej kwestii. Ale o tych problemach jest czas, 
żeby dyskutować ze wszystkimi właśnie teraz, nieco wyżej, niż na 
poziomie powiatu.

Rozmawiał Jarosław Bednarski

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”
W dniu 10 czerwca w Starostwie Powiatowym w Opocz-

nie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
„Ziemia Odrowążów”. Zebranie otworzyła Przewodniczą-
ca Zarządu Maria Barbara Chomicz. Po sprawdzeniu listy 
obecności i przyjęciu porządku obrad, zostało przedstawio-
ne Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok i złożono 
wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzy-
szenia. Kolejnym punktem było przyjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia 
za 2018 rok oraz udzielenie jednogłośnie absolutorium Za-
rządowi Stowarzyszenia. 

Do Zarządu Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów” zo-
stał powołany nowy członek, Wicestarosta Przysuski Ma-
rek Kilianek. Ziemia Odrowążów to porozumie czterech 
powiatów: koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szy-
dłowieckiego. Funkcjonuje ono od kilku lat. W czerwcu 2016 
roku zarejestrowane zostało jako stowarzyszenie, aby móc 
wspólnie realizować przedsięwzięcia społeczne i kulturalne.

WIERSZE KOŁA LITERACKIEGO „OZIMINA” - JAKUB ZIELIŃSKI 
Jakub ma 16 lat, jest tegorocznym absolwentem Gimnazjum Publicznego w Przysusze.

Cisza
Przychodzę do domu stargany
trudem codzienności i myśli moich 
napięć, co tylko mi ciążą,

I co widzę – pustkę.
Tylko cisza, jedyny przyjaciel 
mój, który się odzywa,
gdy w końcu z niepokoju wytrzymać nie mogę,
zawsze mnie pociesza.

Ktoś by pomyślał głupiec,
Ciszę wielbi jak my Ojca Niebieskiego,
lecz ja tobie powiadam 
w ciszy jest coś pięknego.

Szkoła
Mój zwykły dzień w szkole,
ta ławka, dzwonek, tablica, kreda
i na starość dobre wspomnienia,
i nic więcej mi nie trzeba.
Teraz tylko pamięć, pamięć mi pozostała
ona, moja żona, wiernie przy mnie trwała,
dziś jeszcze tylko te stare myślicielskie zwątpienia,
że szkoła to nie bezsens, szkoła to miejsce kształcenia.

Moje miejsce
Jest taki zakamarek,
jest takie miejsce,
gdzie każdy jest twój kanarek,
dom oraz serce.
Tam właśnie się wpatruję
w przyszłość, moje plany,
to tu się wychowuję 
i żyję jak obeznany.
Tu kiedy inni mnie krzywdzą
czas leczy rany,
i zapominam, że wszystko,
jest tylko złudzeniami.

Pożegnanie
Zanim odejdę, zanim nie wrócę,
tylko mój wzrok w twoją stronę zwrócę.
Pamiętaj, że marzeń, które nam się śniły,
nigdy nie spełnimy. 
Wyruszę na otwarte morze,
gdzie ujrzę złociste zorze.
Tam poniesie mnie szum fali,
a ty zobaczysz mnie w oddali.
Być może zginę, w walce
z bestią dziką lub zabiję zwierzynę.
 Jednak to wszystko już nie ma znaczenia,
dziś mówię Ci żegnaj, mówię do widzenia.
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SPOTKANIE WIELKANOCNE
Powiatu Szydłowieckiego 2019

Reprezentanci wspólnoty powiatowej, zgodnie z tradycją  
w oktawie świąt, uczestniczą w Spotkaniu Wielkanocnym Powiatu 
Szydłowieckiego. Uroczystość w tym roku odbyła się 25 kwietnia. 

Na zaproszenie starosty szydłowieckiego Włodzimierza Gór-
lickiego i przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu Romana 
Woźniaka odpowiedzieli przedstawiciele samorządów, szefo-
wie służb, inspekcji i straży, delegacje związków kombatanckich, 
reprezentanci środowisk gospodarczych i rzemieślniczych oraz 
przedstawiciele oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych.

Waloru muzycznego dodał uroczystości występ dziecięco-
-młodzieżowego zespołu „Radosne Nutki” z Mirowa. Goście 
zgromadzeni w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Szydłowcu wysłuchali nastrojowo wyśpiewanego „Alleluja” oraz 
kompozycji folklorystycznych, które są domeną rozwijającej się, 
młodej grupy śpiewaczej. 

Życzenia dla przedstawicieli wspólnoty powiatowej przekazał 
starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, nawiązując do wyda-
nej staraniem Powiatu Szydłowieckiego karty wielkanocnej z wi-
zerunkiem Chrystusa Dobrego Pasterza. Inspiracją do graficznego 
opracowania i rozpowszechniania wiedzy o miejscowych zabyt-
kach sztuki sakralnej była tym razem figura, stanowiąca zwieńcze-
nie baldachimu drewnianej ambony z kościoła w Chlewiskach. 

Dopełnieniem wielkanocnego spotkania była modlitwa po-
prowadzona przez dziekana dekanatu szydłowieckiego ks. kan. 
Adama Radzimińskiego i przesłanie, które skierował ks. Arkadiusz 
Bieniek, proboszcz parafii w Wysokiej.

Wielkanocny stół, a na nim świąteczne potrawy w nowocze-
snych aranżacjach  przygotowali uczniowie pod opieką nauczycieli 
z klas żywieniowych w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogra-
nicza w Szydłowcu.

DZIEŃ STRAŻAKA 2019

18 maja 2019 roku uroczystą mszą świętą w Kościele pod we-
zwaniem św. Zygmunta w Szydłowcu rozpoczęły tegoroczne ob-
chody szydłowieckiego „Dnia Strażaka”. 

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz pododdziałów się na plac 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, 
gdzie odbyły się główne uroczystości, rozpoczęte złożeniem mel-
dunku przez dowódcę uroczystości zastępcy mazowieckiego, ko-
mendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosławowi Jasztalowi.   
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Uroczystość była doskonałą oka-

zją do wręczenia awansów, odznaczeń 
oraz wyróżnień dla szydłowieckich 
strażaków. Gos zabrali zaproszeni 
goście, od których strażacy usłyszeli 
wiele ciepłych słów oraz podziękowa-
nia za codzienną służbę.

Ważnym momentem strażackiego 
święta było osłonięcie i poświęcenie 
figury św. Floriana. Pomnik patrona 
strażaków jest ukoronowaniem sta-
rań środowiska pożarniczego. Auto-
rem wykonanej z piaskowca rzeźby 
jest Paweł Tarka. Na cokole figury 
została wykuta dewiza strażaków - 
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

SZYDŁOWIECKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
W piątek 19 lipca, policjanci z szydłowieckiej 
komendy obchodzili swoje święto. 

Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy powstania Policji Pań-
stwowej oraz powiatowego Święta Policji odbyła się sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Podczas obchodów 22 policjantów z szydłowieckiej komendy 
zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe, a 18 funkcjo-
nariuszy otrzymało medale i odznaczenia przyznane przez Zarząd 

Wojewódzki NSZZP Województwa Mazowieckiego. Awansowa 
nym i odznaczonym gratulował Komendant Powiatowy Policji  
w Szydłowcu mł. insp. Jacek Różański. Z okazji Święta Policji zło-
żył wszystkim serdeczne życzenia skierowane również do bliskich 
funkcjonariuszy i pracowników Policji. 

Wyrazy uznania i zaangażowania w zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom policjantom i pracownikom cywilnym złożyli 
również przedstawiciele władz samorządowych.

EUROPEJSKIE PRAKTYKI: Szydłowieccy uczniowie zdobywali 
cenne doświadczenie w lizbońskich zakładach stolarskich

Dla ośmioosobowej grupy stolarzy z Zespołu Szkół im. KOP  
i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Szydłowcu 
zakończył się lizboński etap projektu “Europejskie praktyki szansą 
na sukces zawodowy”. W stolicy Portugalii wciąż przebywają i szli-
fują swoje zawodowe umiejętności uczniowie Technikum Żywie-
nia i Technikum Informatycznego z ZS im. KOP, którzy wrócą do 
domu pod koniec lipca.

Młodzi stolarze Krzysztof, Patryk, Paweł, Filip, Oskar, Domi-
nik, Krystian i Artur przez 10 dni przyglądali się od środka dzia-
łalności niewielkich lizbońskich zakładów stolarskich, zajmują-
cych się głównie renowacją mebli, często bardzo oryginalnych  
i unikatowych. Uczniowie zostali zaangażowani w codzienną pracę 
wykonując między innymi usuwanie starych powłok lakierniczych, 
szlifowanie różnych powierzchni, uzupełniane ubytków, nakłada-
nie nowych powłok żywicznych i woskowych.
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Ciekawe jest na pewno to, że uczyli się stosować stare, trady-

cyjne metody renowacyjne (np. z zastosowaniem klejów odzwie-
rzęcych, które samodzielnie przygotowywali), a  z drugiej   strony 
mogli zaobserwować wkraczanie nowoczesnych technologii do 
zakładów stolarskich (np. stosowanie  drukarek 3D). 

Atrakcyjność zajęć zwiększała   praca   z egzotycznymi   gatun-
kami   drewna, np. venge, merbau i innymi rzadko stosowanymi  
w Polsce. Adepci sztuki stolarskiej brali także udział w produk-
cji designerskich stołów na specjalne zamówienie, wartych kilka 
tysięcy euro. Z powierzonymi im zadaniami radzili sobie bardzo 
sprawnie, dając dowód jakości kształcenia zawodowego ofero-
wanego przez szydłowieckie placówki. Jeden z młodych  stolarzy 
otrzymał nawet propozycję pracy w zakładzie, gdzie odbywał 
szkolenie. Nawiązane kontakty mogą więc praktycznie  zaowoco-
wać i zmienić czyjeś życie. 

Jak zauważa Joanna Plewa-Dziubek, nauczyciel i opiekun 
młodzieży podczas zagranicznych praktyk, pobyt w Lizbonie nie 
tylko wzmocnił zawodowe umiejętności stolarzy, ale również był  
dla niech szkołą samodzielności, radzenia sobie w nowych warun-
kach, wśród nowych ludzi i miejsc. Niektórzy po raz pierwszy od-
byli podróż samolotem, czy regularnie korzystali z metra i innych 
środków komunikacji publicznej dostępnej w wielkim mieście. 
Na ulicach i plażach codziennie spotykali ludzi o różnych kolo-
rach skóry, mówiących w różnych językach, noszących różnorod-
ne stroje, ale zwykle uśmiechniętych, życzliwych, cierpliwych. Te 
kontakty międzyludzkie w pracy i poza nią   niewątpliwie wpły-
nęły na wzrost kompetencji językowych praktykantów. Pracując  
w kilku różnych miejscach, na co dzień  w czasie praktyk, ucznio-
wie byli pozostawieni bez wsparcia językowego ze strony nauczy-
cieli, musieli sami komunikować się w języku angielskim, a czasem 
portugalskim, czy polskim, przy pomocy aplikacji TłumaczGoogle. 
Trzeba uczyć się  sobie radzić!

Na to wszystko nałożyło się zetknięcie z portugalską kulturą. 
Portugalski partner projektu zadbał aby młodzież zobaczyła coś 
poza Lizboną, która sama w sobie jest klimatyczna, przesiąknię-
ta duchem wielkich żeglarzy - odkrywców   i nastrojowym fado.  
Nie obyło się więc  bez wycieczki do Fatimy, ale także monastyru 
Batalha reprezentującego słynny, charakterystyczny dla Portuga-
lii manueliński styl architektoniczny, czy świetnie zachowanego 
średniowiecznego miasteczka Obidos. I oczywiście plaże! Wśród 
nich podobno najsłynniejsza wśród   surferów   plaża w Nazare. 
Pierwsza kąpiel w Oceanie Atlantyckim!  Atrakcja goniła atrakcję.

Dwa tygodnie w Lizbonie minęły błyskawicznie. Solarska gru-
pa miała wyraźną ochotę zostać dłużej. Wpłynęła na to świetna   
atmosfera panująca w zakładach pracy oraz organizacja pobytu  
i opieka oferowana przez portugalskiego partnera, czyli firmę 
DNA w osobie jej szefa Ricardo Moreno i jego współpracowników.  

Citius, Altius, Fortius!
POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Od rana w piątek 31 maja 2019 roku, uczniowie szkół z terenu 
powiatu szydłowieckiego podejmowali sportowe zmagania w imię 
dewizy: szybciej, wyżej, mocniej! Rywalizacja fair play, mocny do-
ping i słoneczna pogoda stanowiły wspaniałą oprawę.

 

Rozegrano 12 spotkań w turnieju piątek piłkarskich chłop-
ców. Najlepsi okazali się gospodarze sportowego obiektu – Zespół 
Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłow-
cu. Na sąsiednim boisku do siatkówki plażowej, pojedynek mię-
dzyszkolny rozgrywały dziewczęta. Pierwsze miejsce na podium 
wywalczyły uczennice szydłowieckiego „Sienkiewicza”, za mini 
uplasowała się drużyna PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, 
w meczu o trzecie miejsce zawodniczki ZS KOP uległy PSP w Mi-
rowie.

Rywalizacja   miała na celu wyłonienie najlepszych drużyn  
w grach zespołowych, jak również docenienie indywidualnych 
osiągnięć młodych sportowców w takich konkurencjach jak: rzuty 
osobiste piłką koszykową, żonglerka piłką nożną, pchnięcie kulą 
czy wyścig w workach. 

Najdłużej piłką nożną żonglował Rafał Bielecki (ZS KOP) – nie-
przerwanie przez ponad 6 minut. Szymon Piątek (ZS KOP) okazał 
się najlepszym kulomiotem, trafiając w 11 metr., liderką tej kate-
gorii wśród uczennic szkół ponadpodstawowych została Martyna 
Lipa - 7,60m (ZSO), a szkół podstawowych i gimnazjalnych Maria 
Miernik  - 7,90 m (PSP nr 2 w Szydłowcu).

Najlepszą celnością podczas rzutów osobistych do kosza (od-
powiednio w czterech kategoriach) wykazali się: Patryk Sen (PSP 
nr w Szydłowcu), Michał Florczyk (ZSO w Szydłowcu), Luiza Guz 
(PSP w Mirowie), Karolina Gąska (CKZiU w Szydłowcu). Dystans 
25 metrów, podczas wyścigu w workach najszybciej  pokonali (od-
powiednio w czterech kategoriach): Jakub Rutkowski (PSP w Mi-
rowie), Krystian Bieniek (ZS KOP), Adrianna Suwała (PSP w Oroń-
sku), Julia Nowak (ZSO).

Największe emocje podczas Powiatowych Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, wzbudza zawsze widowiskowa konkurencja przecią-
gania liny. Najmocniejszą dziewczęcą drużynę w kategorii szkół 
podstawowych i klas gimnazjum wystawia Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Orońsku, a spośród szkół ponadgimnazjalnych  - ZSO 
im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Wśród męskich drużyn tę 
konkurencję zdominowali uczniowie PSP w Mirowie i ZS im. Kor-
pusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.
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PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA SPECJALNA 
W SZYDŁOWCU 
- jedyna publiczna placówka specjalna 
na terenie powiatu 

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Szydłowcu dzia-
łająca przy Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego  
w Szydłowcu jest jedyną publiczną placówką specjalną funkcjonu-
jącą na terenie powiatu szydłowieckiego.  

Prowadzi edukację dla uczniów klas I – VIII niepełnospraw-
nych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, 
głębokim,  ze spektrum autyzmu, z wadami słuchu i wzroku, z nie-
pełnosprawnością ruchową i sprzężoną, którzy posiadają orzecze-
nie  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Warto nadmienić, 
iż uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lek-
kim i zagrożeni niedostosowaniem społecznym realizują program 
nauczania szkoły ogólnodostępnej, wzbogacony o zajęcia rewali-
dacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Atutem szkoły jest przede wszystkim indywidualizacja pra-
cy z każdym dzieckiem. Dzięki edukacji w mało licznych klasach 
oraz różnorodności form nauczania, dzieci od najmłodszych lat 
wprowadzane są w świat nauki. Poprzez miłą i przyjazną atmos-
ferę stwarzane jest poczucie więzi i bezpieczeństwa. Uczniowie 
rozwijają swoją kreatywność na zajęciach rewalidacyjnych, korek-
cyjno – kompensacyjnych oraz logopedycznych. Warto nadmienić, 
że Placówka zatrudnia doświadczonych i wykwalifikowanych na-
uczycieli: fizjoterapeutę, oligofrenopedagogów, surdopedagogów, 
tyflopedagogów, logopedów, psychologa. Dla każdego ucznia do-
bierane są metody i formy pracy dostosowane do jego indywidu-
alnych możliwości i potrzeb. Dzięki temu, iż szkoła gwarantuje na-
ukę do 24 r. życia rodzic ma pewność, że jego pociecha przez wiele 
lat będzie w dobrych pedagogicznych rękach. Placówka zapewnia 
nie tylko bezpłatne podręczniki i pomoce szkolne, ale również dar-
mowe, bezpieczne przywozy i odwozy.

W szkole, aby uatrakcyjnić proces edukacyjny i pogłębić jakże 
ważne w codziennym życiu umiejętności społeczne uczniów, sto-
suje się różnorodne formy oddziaływań takie jak:
•	 wycieczki dydaktyczne i rekreacyjno – turystyczne między 

innymi: cykliczne wyjazdy do Warszawy na Wielką Galę Inte-
gracji, kilkudniowe zwiedzanie Zakopanego i okolic, poznanie 
kultury Mazowsza poprzez uczestnictwo w „Świecie Pieczo-
nego Ziemniaka” w Muzeum Wsi Radomskiej, przybliżenie 
topografii Sandomierza, Krakowa, Wieliczki i Warszawy;

•	 zawody sportowe: regularny udział w „Spartakiadzie Korcza-
kowskiej” w Radomiu oraz we wszystkich organizowanych 
przez miasto i powiat zmaganiach fizycznych;

•	 konkursy i przeglądy artystyczne: cykliczny „Turniej Recy-
tatorsko – Krasomówczy”, konkursy ekologiczne, kulinarne, 
plastyczne, muzyczne i wiedzowe;

•	 kultywowanie historii Polski: uczestnictwo w różnorakich 
patriotycznych obchodach na terenie miasta i powiatu;

•	 regularne (2 h/ tydzień) zajęcia na basenie połączone z nauką 
pływania;

•	 inne formy aktywności: dyskoteki okolicznościowe sprzyjają-
ce integracji, ogniska, rajdy, grille, wyjazdy na lodowiska.

Powyższa różnorodność form pracy dydaktycznej sprzyja 
wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala nabywać, dosko-
nalić i utrwalać różne umiejętności. Dzieci objęte są specjalistycz-
ną opieką pedagogiczną i psychologiczną. Każde ma zapewnione 
poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE
O LAUR 
ZŁOTEGO GARGULCA 
W dniach 23-24 maja szydłowiecki zamek został zdominowany 

przez miłośników teatru, a to za sprawą XXIV edycji Zamkowych 
Spotkań Teatralnych o laur ZŁOTEGO GARGULCA – Ogólnopol-
skiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Ama-
torskich. Udział w  Spotkaniach wzięło 13 zespołów teatralnych  
z całej Polski.

Czwartkowe przedpołudnie było czasem zmagań konkurso-
wych w kategorii teatrów dziecięcych, podczas których można 
było zobaczyć 3 świetne spektakle, każdy inny i każdy na swój spo-
sób wyjątkowy.

Zdaniem Jurorów – Jerzego Kaszuby i Agnieszki Kołodyńskiej 
– na ZŁOTEGO GARGULCA i nagrodę w wysokości 1 000 zł najbar-
dziej zasłużyli aktorzy z Teatru „PACYNKA” z Gminnego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki w Krasnem, którzy zaprezentowali przedsta-
wienie pt. „PIPI POŃCZOSZANKA” w reżyserii Macieja Szukały.
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Jury w tej kategorii przyznało również:

•	 Nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł Teatrowi 
„CHACHAHIHIHEHE” z Centrum Kultury w Pia-
secznie za spektakl pt. „ORZEŁ”.

•	 Wyróżnienie honorowe dla Teatru „CO MA PIER-
NIK DO WIATRAKA” z Gminnego Centrum Kultury  
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku za spektakl. pt. 
„GRA”.

W czwartek po południu oraz w piątek od samego 
rana trwały  konkursowe zmagania w kategorii teatrów 
młodzieżowych. W sumie swoje spektakle zaprezento-
wało 10 zespołów teatralnych. 

ZŁOTY GARGULEC i nagroda w wysokości 1000 zł. 
tym razem powędrowały do Teatru NIE MOGĘ z Piotr-
kowa Trybunalskiego. Zdaniem jurorów, ich spektakl pt. 
„POCZUJ TEN SMAK” w reżyserii Agnieszki Olczyk, za-
służył na najwyższe wyróżnienie.

W tej kategorii przyznano również:
- I nagrodę w wysokości 600 zł Teatrowi REJWACH  
z Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach za spektakl 
pt. „SERENADA”;
- II nagrodę w wysokości 400 zł Teatrowi BUSOLA ze 
Stowarzyszenia „Busola dla Artystycznie Uzdolnionych 
Dzieci” w Piotrkowie Tryb. za spektakl pt. „CASTING”;
- III nagrodę w wysokości 300 zł Teatrowi U RADZI-
WIŁŁA z Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek za 
spektakl pt. „ŻEGNAJ JUDASZU”.
Jury przyznało również wyróżnienia w formie dyplomu 
za osobowość sceniczną dla :
- Justyny Rubajczyk z Teatru FACE TO FACE gr st. za rolę 
FRIDERIKE w spektaklu „Pasożyty”;
- Kajetana Górlickiego z Teatru U RADZIWIŁŁA za rolę 
JUDASZA w spektaklu „Żegnaj Judaszu”;
- Mai Janczyk z Teatru U RADZIWIŁŁA, za rolę  BLADEJ 
w spektaklu „Żegnaj Judaszu”;
- Radosława Warzyńskiego z Teatru REJWACH za rolę 
LISA w spektaklu „Serenada”;

- Joanny Dobrowolskiej z Teatru FUNDAMENTUM za rolę JOAN-
NY w spektaklu „Wierna watacha”;
- Ewy Agaś – Lange z Teatru FUNDAMENTUM za rolę MATKI  
w spektaklu „Wierna watacha”;
- Justyny Kozłowskiej z Teatru PLASTER za rolę w spektaklu „Szar-
latany polskie”;
- Mileny Piejko z Teatru PLASTER za rolę za rolę w spektaklu 
„Szarlatany polskie”;
- Ignacego Maracewicza z Teatru ŁUPS!   za rolę w spektaklu 
„ONY”;
- Emilii Kurowskiej z Teatru ŁUPS! za rolę w spektaklu „ONY”;
- Macieja Walczaka z Teatru FACE TO FACE gr. mł. za rolę KAPITA-
NA LOKA w spektaklu „Film odcinkowy z ludźmi w tle”;
- Szymona Beznosińskiego z Teatru FACE TO FACE gr. mł. za rolę 
JEŃCA w spektaklu „Film odcinkowy z ludźmi w tle”;
- Natalii Warzyńskiej z Teatru ZBOŻOWEGO za rolę POCHWAŁY 
OPERY w spektaklu „Kurdeflak”;
- Natalii Zemsty z Teatru ZBOŻOWEGO za rolę POCHWAŁY PO-
EZJI w spektaklu „Kurdeflak”.

Nagrody ufundowali Starosta Szydłowiecki oraz Szydłowiec-
kie Centrum Kultury – Zamek.

Piątkowe emocje konkursowe zakończyły warsztaty teatral-
ne pod czujnym okiem Jerzego Kaszuby i Agnieszki Kołodyńskiej.  
W ciągu dwóch dni przez zamkową scenę przewinęło się 130 akto-
rów, a spektakle prezentowane w konkursie obejrzało ponad 400 
osób – głównie dzieci i młodzieży z szydłowieckich szkół.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek składa serdeczne 
podziękowania dla hoteli i restauracji: LODOWNIA, Catering Kac-
perek, BALLATON, ŚWIERCZEK oraz Wytwórni Wód   Gazowa-
nych DAN, Schroniska Młodzieżowego SKAŁKA, a także Zespołu 
Edukacji i Finansów Oświaty za życzliwość i pomoc przy realizacji 
XXIV Zamkowych  Spotkań Teatralnych o laur „Złotego Gargulca”.

RODACY Z WILEŃSZCZYZNY
NA POLSKIEJ ZIEMI
W tym roku rozpoczęła się druga dekada współpracy po-

między Samorządem Rejonu Wileńskiego Republiki Litewskiej  
a Powiatem Szydłowieckim Rzeczpospolitej Polskiej.

 – Ten dziesięcioletni czas przyniósł obu stronom wiele do-
brych doświadczeń – podsumowuje starosta szydłowiecki Wło-
dzimierz Górlicki.  – W dziedzinie kultury i edukacji zaowoco-
wał m.in. wakacyjnymi przyjazdami uczniów z polskich szkół na  
Wileńszczyźnie do Polski. Był okazją do wymiany dobrych praktyk 
pomiędzy samorządowcami, pracownikami oświaty i ośrodków 
kultury, ale przede wszystkim sprzyjał wzajemnemu poznaniu tra-
dycji i tożsamości.
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Polacy po dzień dzisiejszy zamieszkują Wilno, a w rejonach: 

wileńskim i solecznickim stanowią większość. Jednoczą się w or-
ganizacjach polonijnych, wspierają w reprezentacjach krajowych 
i samorządowych, prowadzą polskie szkoły. Swoją postawą życio-
wą wypełniają codzienność - widać to w pielęgnowanej kulturze  
i przedwojennych obyczajach, które podparte są przywiązaniem 
do polskiej tradycji z dbałością o zachowanie ojczystego języka.

Także w tym roku, obchodzonym jako 450-lecie Unii Lubel-
skiej, delegacja wileńskich rodaków ze Starostą Gminy Szaterniki 
Wiesławem Starikowiczem złożyła wizytę partnerską w naszym 
powiecie, w dniach 19-23 czerwca.

– Staramy się uwzględniać prośby i sugestie naszych za-
granicznych partnerów odwiedzających Polskę. Każdorazowo 
harmonogram jest inny – zwraca uwagę starosta szydłowiecki.  
 - W poprzednich latach m.in. uczyniliśmy zadość naszym rodakom, 
którzy wyrażali potrzebę odwiedzenia Sanktuarium Jasnogór-
skiego. Uczestniczyli wówczas we mszy św. przed cudownym wi-
zerunkiem Czarnej Madonny. Do dziś ta wizyta jest w środowisku 
wileńskich Polaków wspominana z sentymentem i prawdziwym 
rozrzewnieniem. 100-rocznica Niepodległości była powodem, dla 
którego w ubiegłym roku uwzględniliśmy w planie wizyty histo-
ryczny Kraków.

Gości na szydłowieckiej ziemi powitano „polskim zwycza-
jem”. Delegacja samorządowców, przedsiębiorców i pracowników 
ośrodków kultury, wzięła udział w premierowym pokazie filmów 
kulinarnych „Zasmakuj Tradycji”, zrealizowanych w oparciu o prze-
pisy zawarte w publikacji „Powiat Szydłowiecki. Smaki”.  

To jedna z myśli, aby w kontekście partnerstwa zagranicznego, 
ukazać Polakom zamieszkującym Litwę, dziedzictwo kulturalne 
naszego regionu, z uwzględnieniem wyróżników folklorystycz-
nych i kulinarnych.

O harmonijny muzyczny motyw, współgrający z tematem pre-
mierowego wydarzenia, zadbał Młodzieżowy Zespół Ludowy „Gu-
zowianki” i Kapela Bursów z Guzowa, prezentując najskoczniejsze 
przeboje oraz najnowszą - autobiograficzną propozycję zatytuło-
waną „Dziwaczka Guzowska”. Salę szydłowieckiego zamku wypeł-
niły zespoły folklorystyczne i koła gospodyń wiejskich z powiatu 
szydłowieckiego, biorące udział w nagraniach kulinarnych filmów.  
I tak  przed zgromadzoną publicznością sekrety rodzimej kuchni 
na wizji zaprezentowały: Zdziechowianki ze Zdziechowa, Kumosie 
z Sadku, Pawłowianki z Pawłowa, Załawianki z Załawy, SuperBab-
ki ze Skłobów, Niezapominajki ze Zbijowa, Górnianki z Bieszkowa 
Górnego, Rogowianki z Rogowa, Gąsawianki z Gąsaw Rządowych 
i Zaborowianki z Zaborowia. Wszyscy mieli także okazję zasma-
kować rodzimych propozycji, w tym: zalewajki, barabonów, guld, 
trepów, serów, pierogów, porki, kapusty z ziemników, pazibrody, 
racuchów i baby naleśnikowej.

Wyjątkowa okoliczność spotkała się z życzliwym odbiorem, 
gratulacjami i słowami podziękowań, do których swój muzyczny 
wkład dołożył w postaci spontanicznego koncertu zespół „Wio-
sna” z Wileńszczyzny.

Kolejne dni pobytu delegacji z Samorządu Rejonu Wileńskiego 
przebiegały zgodnie z harmonogramem. W roku, kiedy mija 200 
lat od daty urodzin wybitnego kompozytora i patrioty Stanisława 
Moniuszki, odbyły się warsztaty chóralne dla Zespołu „Wiosna” 
działającego przy wielofunkcyjnym ośrodku kultury w Radominie 
- Filii w Grygajciach, które poprowadził Chór Miasta Szydłowca 
Gaudium Canti. W planie wizyty uwzględniono nawiedzenie pobe-
nedyktyńskiego zespołu klasztornego na Świętym Krzyżu, które w 
czasach Jagiellonów stało się najważniejszym sanktuarium Polski. 
Jednodniowy pobyt w Mieście Stołecznym Warszawie, połączony 
ze zwiedzaniem Starego Miasta, Łazienek Królewskich oraz za-
trzymaniem się u Grobu Nieznanego Żołnierza na placu Józefa Pił-
sudskiego dopełnił przekazywanego obrazu polskości. Goście wy-
korzystali także czas na zwiedzanie Szydłowca i czerpanie z jego 
oferty kulturalnej. Wzięli udział w inscenizacji nocy sobótkowej na 
zamkowej wyspie, skorzystali z propozycji, jakie oferował Festiwal 
Body oraz odwiedzili miejsca pamięci narodowej. 

Ostatnim przed odjazdem na Litwę pragnieniem naszych roda-
ków, była niedzielna modlitwa w skarżyskim Sanktuarium Matki 
Bożej Miłosierdzia - kopii wileńskiej Ostrej Bramy.

Wiele ciepłych słów i wyrazów wdzięczności wypowiedzia-
nych na zakończenie wizyty, daje poczucie, że to był dobrze wy-
pełniony obowiązek narodowy wobec Polaków mieszkających  
w Republice Litewskiej.      

Anna Lużyńska

W PRZESTRZENI 
Magdaleny Abakanowicz
13 lipca – 6 października 2019
Kurator: Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac

Wystawa W przestrzeni Magdaleny Abakanowicz, prezento-
wana wiosną w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych i Designu w Rydze, 
które jest częścią tamtejszego Muzeum Narodowego, latem gości 
w rozszerzonej wersji we wszystkich galeriach oraz w Parku Rzeź-
by w Orońsku, pokazując wielowątkową twórczości wielkiej pol-
skiej artystki. W ciągu 60 lat działalności artystycznej Magdalena 
Abakanowicz zajmowała się różnymi dziedzinami sztuki, przekra-
czając granice i łącząc rozmaite media. Odbywało się to na drodze 
eksperymentów i poszukiwań. Oprócz tkanin i abakanów powsta-
ły rysunki, rzeźby, instalacje przestrzenne, projekty architekto-
niczne, rzeźby w przestrzeni publicznej, które można zobaczyć  
w ważnych kolekcjach na terenie Europy, Azji, a przede wszystkim 
Stanów Zjednoczonych.

Na wystawie orońskiej najbardziej znanym abakanom towa-
rzyszą rzeźby wykonane z jutowego płótna utwardzanego żywi-
cą, m.in. Postacie stojące (1986–1987), Plecy (1976), Mutanty 
(1994–1996), a także Oracz (1996–1997). Ekspozycja pokazuje 
jak duże znaczenie miała dla artystki figura ludzka. Sporadycznie 
traktowana w sposób dosłowny, częściej pojawiała się jako ślad, 
odcisk, skorupa czy fragment tkanki. Charakterystyczne dla jej 
twórczości są cykle rzeźbiarskie przedstawiające pojedyncze po-
staci lub tłumy. Z kolei Gry wojenne i Katharsis są świadectwem 
zainteresowania autorki szeroko pojętą naturą. Wystawa, zorga-
nizowana dwa lata po przedwczesnej śmierci Abakanowicz, jest 
przekrojowym przypomnieniem jej sztuki. Nadszedł czas badań  
i rekapitulacji. Jak dziś pokazywać twórczość wielkiej artystki i jej 
dziedzictwo, czy można powiedzieć coś nowego o jej życiu i sztuce, 
która powinna zająć należne jej miejsce w panteonie wielkich pol-
skich mistrzów. 

Magdalena Abakanowicz była jedną z najbardziej znanych  
w świecie polskich artystek (1930–2017). Zajmowała się tkaniną 
i rzeźbą, które w jej ujęciu znacznie przekraczały konwencjonalne 
ramy dyscypliny. Studiowała w latach 1950–1954 w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Początkowo zajmowała się malarstwem, 
by szybko przejść do innych dziedzin twórczości – tkaniny i rzeź-
by. Decydującym wydarzeniem otwierającym międzynarodową 
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karierą artystki było otrzymanie w 1965 roku złotego medalu na 
Biennale w São Paulo. Zasłynęła tzw. „abakanami” oraz figuratyw-
nymi kompozycjami przestrzennymi, które powstawały głównie  
z tkanin, juty, ale także z drewna, kamienia czy brązu. Wprowadzi-
ła techniki tkackie do galerii sztuki nowoczesnej. Monumentalne 
abstrakcyjne formy zawieszała w przestrzeni, przekraczając gra-
nice między tkaniną i rzeźbą, pomiędzy obiektem i otoczeniem. 
Jednocześnie intrygowała ją faktura materii. Abakany, wykonane 
z barwionego, sizalowego włókna zachwycają zwielokrotnioną or-
ganicznością. Artystka pisała: [...] (Abakany) drażniły ludzi. Były nie 
w porę. W tkactwie gobelin francuski, w sztuce: pop-art i sztuka 
konceptualna, a tu [formy] magiczne, skomplikowane ogromne...

Magdalena Abakanowicz reprezentowała Polskę na Biennale 
Sztuki w Wenecji w 1980 roku. Jest autorką blisko sześćdziesię-
ciu instalacji w przestrzeni publicznej, m.in. dużych realizacji rzeź-
biarskich w Parku Granta w Chicago, Parku Olimpijskim w Seulu  
w Korei Płd., Muzeum Miejskim w Hiroszimie w Japonii, Storm King 
Art Center pod Nowym Jorkiem, Ogrodzie Rzeźby Muzeum Izrael  
w Jerozolimie, Europos Parkas pod Wilnem na Litwie, a także na 
poznańskiej Cytadeli. Brała udział w słynnej, historycznej wy-
stawie analizującej założenia i spuściznę sztuki feministycznej 
WACK! Art and the Feminist Revolution w Museum of Contempo-
rary Art (MOCA) w Los Angeles (2007). Prezentowała swoje prace 
w Metropolitan Museum w Nowym Jorku i w kilkuset innych mu-
zeach i galeriach Europy, Ameryki Północnej, Azji i Australii. Od-
znaczona dwukrotnie nagrodą rzeźbiarską przez Sculpture Center 
w Nowym Jorku.

Uzupełnieniem ekspozycji w Orońsku jest międzynarodowa 
konferencja, która odbędzie się 22 września 2019 r. w ramach 
Warsaw Gallery Weekend.

OTWARCIE
NOWEJ SIEDZIBY MUZEUM
W SZYDŁOWCU

W piątek 24 maja 2019 roku miało miejsce ważne wydarzenie 
dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłow-
cu. Po miesiącach budowy i aranżacji nastąpił długo wyczekiwa-
ny moment uroczystego otwarcia nowej siedziby Muzeum przy  
ul. Kąpielowej 8. Obiekt jest efektem końcowym wartego ponad 
8 738 000 zł projektu w całości finansowanego ze środków Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego. Na uroczystość przybyli 
m.in. wicemarszałek senatu Adam Bielan, samorządowcy, na czele  
z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzi-
kiem, przedstawiciele świata kultury, nauki i sztuki z całego kraju  
i przyjaciele Muzeum.

Uroczystość rozpoczęła się w samo południe, przed budyn-
kiem, gdzie przy akompaniamencie muzyki na żywo w wykonaniu 
Kapeli Lipców z Wygnanowa dokonano symbolicznego przecięcia 
wstęgi przez marszałka województwa mazowieckiego Adama 
Struzika, wicemarszałka Rafała Rajkowskiego, starostę szydło-
wieckiego Włodzimierza Górlickiego, burmistrza Szydłowca Ar-
tura Ludwa, dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycz-
nych dr Anetę Oborny. Budynek poświęcił ksiądz dziekan, kanonik 
Adam Radzimirski, proboszcz szydłowieckiej fary.

W dalszej części goście zostali zaproszeni do sali konferencyj-
nej nowej siedziby, by tam obejrzeć film dokumentujący proces 
budowy nowej siedziby i wysłuchać wystąpień dyrektor Muzeum 
oraz wicemarszałka senatu Adama Bielana, posła Leszka Ruszczy-
ka, marszałka Adama Struzika, starosty Włodzimierza Górlickiego 
oraz burmistrza Artura Ludwa. 

Abakan pomarańczowy. 1971. Fragment. Sizal na metalowej posta-
wie. Z wystawy Magdaleny Abakanowicz w Marlborough Gallery, 
Nowy Jork, 1989. Kolekcja TATE Gallery. Fot. Artur Starewicz
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Atrakcją specjalną był występ Orkiestry Kameralnej Filharmo-

nii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali, która brawurowo 
wykonała koncert Cztery pory roku op. 8 Antonio Vivaldiego.

Uroczystość była również okazją dla gości, by z bliska obejrzeć 
wnętrza budynku. Wszyscy zainteresowani zostali zaproszeni do 
spaceru po trzech kondygnacjach budynku i przekonania się na 
własne oczy, jak duże znaczenie dla rozwoju instytucji ma możli-
wość podjęcia pracy w tak profesjonalnie zaadaptowanym do po-
trzeb muzealniczych obiekcie.

Po części oficjalnej nadszedł czas poczęstunku i zabawy przy 
dźwiękach Kapeli Maliszów z Beskidu Niskiego oraz Kapeli Lip-
ców. Ta część obchodów zorganizowana została w dobrze znanym 
– „klasycznym” entourage’u – w restauracji Cafe & Restaurant 
Zamek w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów. Otwarcie nowej 
siedziby zakończyło Rok Jubileuszowy 50-lecia szydłowieckiego 
Muzeum.

OGLĄDAJ I GOTUJ!    
„Zasmakuj Tradycji” to seria dziesięciu fil-

mów, w których członkinie zespołów ludowych 
i kół gospodyń wiejskich prezentują przepisy 
na regionalne potrawy, w oparciu o  książkę 
„Powiat Szydłowiecki. Smaki”. 

W cyklu emitowanych co tydzień filmów na 
stronie internetowej www.szydlowiecpowiat.
pl oraz na kanale YouTube „Zasmakuj Tradycji” 
udostępniane są video-przepisy na wypasioną 
zalewajkę ze Zdziechowa, wyśmienity deser 
pod postacią baby naleśnikowej z masą serową 
i sosem jagodowym według przepisu „Kumosi” 
z  Sadku oraz sposób na słynne „racuchy paw-
łowskie”, które - w uznaniu smakoszy - nie mają 
sobie równych. 

Późne lato i kalendarzowa jesień, potwier-
dzą uznanie dla przysmaków, których główną 
podstawę stanowią ziemniaki, kapusta i grzy-
by. Wówczas, w przestrzeni internetowej uka-
żą się odcinki zachęcające do przygotowania 
pracowitej, ale sycącej potrawy czyli trepów 
po załawsku, pierogów z trzema nadzieniami 
i znanych z okolic Skłób partyzanckich pieczo-
nych ziemniaków Guldy. Przypomniane zosta-
ną także przepisy na pazibrodę i porkę - z uwagi 
na sposób przygotowania zwaną „drepciochą” 
oraz na skromną, ale smakowitą propozycję 
obiadową pod nazwą „kapusta z ziemniaków”. 
W nawiązaniu do tradycyjnej zaradności wsi, 
nie zabraknie filmowych receptur na przygoto-
wanie białych serów z krowiego mleka.

Filmy zrealizowano w malowniczej scene-
rii Muzeum Wsi Radomskiej. W poczuciu misji 
przekazania kolejnym pokoleniom tajników ro-
dzimej kuchni, przed obiektywem kamery wy-
stąpiły przedstawicielki: Zespołu Ludowego 
„Zdziechowianki” ze Zdziechowa, Zespołu Lu-
dowego „Kumosie” z Sadku, Zespołu Śpiewa-
czego „Pawłowianki” z Pawłowa k. Szydłowca,  
Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Śpiewa-
czego „Załawianki” z  Załawy,  Koła Gospodyń 
Wiejskich i Koła Super Babek ze Skłobów, Koła 
Gospodyń Wiejskich „Górnianki” z Bieszkowa 
Górnego, Zespołu Śpiewaczego „Niezapomi-
najki” ze Zbijowa Dużego, Zespołu Śpiewacze-
go ,,Gąsawianki” z Gąsaw Rządowych i Zespołu 
Ludowego „Rogowianki” z  Rogowa. Zachęca-
my do oglądania, gotowania i smakowania!

 Produkcja została objęta wspar-
ciem Powiatowego Zespołu Dorad-
ców Metodycznych w Szydłowcu. 
Działanie jest współfinansowane ze 
środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Koordynację nad pro-
jektem, przygotowanie, wdrożenie  
i upowszechnienie prowadzi Kancelaria 
Starosty Szydłowieckiego. 

Smaki
Powiat Szydłowiecki

Smaki

„Zdziechowianki”- zalewajka
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Smaki

„Kumosie”- baba naleśnikowa

„Pawłowianki – racuchy

Smaki

Smaki

„Załawianki” – trepy



47KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

POWIAT SZYDŁOWIECKI

Smaki

SuperBabki – Guldy

Smaki

„Górnianki” – sery

Smaki

„Niezapominajki” – pazibroda
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Smaki

„Gąsawianki” – pierogi

Smaki

„Rogowianki” – porka drepciocha

Smaki

„Załawianki” – kapusta z ziemniaków
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