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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!

Rok 2019 stał się, z racji wyborów majowych i październikowych, 
bardzo polityczny, ale też niezwykle refleksyjny. Ot chociażby, 
odnieśmy się do dwóch wydarzeń i dat rocznicowych. Ta pierwsza 
dotyczy 1939 roku i wszystkiego tego, co legło wtedy w gruzach, 
z całym bagażem późniejszych konsekwencji.  Druga data to 1989 
i nowy początek „na drogach do wolności”. Celowo ująłem to  
w cudzysłów, bo pod takim hasłem odbywały się jubileuszowe,  
20. Kuźnice Koneckie, gromadząc tłumy uczestników. Te dwie 
daty, te dwa wydarzenia spina klamra 50. lat historii, która właśnie 
na drogach do wolności odcisnęła trwały ślad, w dziejach szeroko 
rozumianej Ziemi Odrowążów i jej mieszkańców. Nasuwa mi się 
w tym miejscu myśl, że… jesień to nie tylko czas na zbiór plonów  
i ich podsumowanie, to aura, która nastraja wielu twórców różnego 
autoramentu… A tegoroczna Pani Jesień ukazała swoje urokliwe, 
ciepłymi promieniami słonecznymi otulone, barwne oblicze... 
Może odurzyć… Uzmysławia przy tym, że nic nie trwa wiecznie,  
że wszystko ma swój czas…, jak wyśpiewuje Grzegorz Markowski 
z Perfectem.

 I w tej muzycznej, acz nostalgicznej atmosferze  kończę niniejszy 
wstęp, serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych Czytelników  
i oczywiście zapraszam do lektury.
 
 

Z poważaniem
Marian Wikiera

Redaktor Naczelny
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XX. KUŹNICE KONECKIE 
„NA DROGACH DO WOLNOŚCI”
 - w sobotniej odsłonie 

Kuźnice Koneckie doczekały się XX., jubileuszowej edycji. To szczególne świę-
to Powiatu Koneckiego. W swoim głównym założeniu ma na celu przywoływa-
nie i krzewienie dziedzictwa narodowego i kulturowego naszej małej Ojczyzny!  
W sobotę 6 lipca w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsię-
biorczości w Końskich, które było współgospodarzem tego wydarzenia, jubile-
uszowe uroczystości rozpoczął panel popularno-naukowy. Z tej to racji, że tego-
roczne Kuźnice Koneckie organizowane są pod hasłem: „Na drogach do wolności”, 
pragniwmy tym samym odwołać się do dwóch znaczących rocznic, które wpisują 
się w ogólnonarodowy program pod nazwą Niepodległa!

Te dwie daty, te dwa wydarzenia spina klamra 50. lat historii, która właśnie na 
drogach do wolności odcisnęła trwały ślad w dziejach ziemi koneckiej i jej miesz-
kańców. We wrześniu, 80 lat temu, wybuchła druga wojna światowa, przynosząc 
niepowetowane straty i zniszczenia. Słowa Auschwitz, Katyń, pacyfikacje, ma-
sowe aresztowania, przymusowe roboty ...niestety bliskie są wielu miejscowym 
rodzinom. Czas wojny stał się szczególnym egzaminem z polskości dla miejscowej 
społeczności. Świadczą o tym licznie rozsianie po okolicy głazy, pomniki i tablice 
upamiętniające tamte chwile.

Słowem i pieśnią pragniemy dzisiaj przywołać i utrwalić pamięć konecczan 
walczących w różnych formacjach zbrojnych. Jakże ściśle legenda o Hubalu, Po-
nurym, Robocie, Nurcie, Szarym wiąże się z ziemią konecką. Na zawiłych, utka-
nych dramatem i chwałą drogach do wolności widoczne ślady odcisnęli między 
innymi absolwenci i uczniowie Gimnazjum i Liceum św. Stanisława Kostki. Szkoła 
ta była prawdziwą Kuźnicą koneckich bohaterów!

W czasach Solidarności wśród strajkujących przeciw władzy komunistycznej 
nie zabrakło też załóg koneckich zakładów pracy. Tysiące tych, których dziś trud-
no przywołać z imienia i nazwiska, też zaznaczyło swój ślad na drodze do wolno-
ści. Z dumą możemy podkreślić, że autor projektu Krzyży Gdańskich, tego zna-
miennego symbolu Solidarności – Bogdan Pietruszka, swoje młode lata spędzał 
właśnie tu – w Końskich.

Wrota wolności otworzyły się dopiero w 1989 roku. A jej drogi przemierzyło 
wielu konecczan, często płacąc najwyższą cenę. Pamiętajmy o tym! – podkreślił, 
prowadzący to spotkanie konferansjer i aktor w jednej osobie – Jan  Szczygieł –
„Kiedy wiedziałem, że tu przyjadę i wiedziałem po co, to pomyślałem sobie, że jesteście 
jednym z niewielu miast, którym zależy na tożsamości” dopowiedział od siebie pro-
wadzący.

Na to podniosłe spotkanie przybyły władze Powiatu Koneckiego – starosta 
Grzegorz Piec, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk, wicestaro-
sta Wiesław Skowron, członkowie Zarządu Powiatu: Jarosław Staciwa i Dariusz 
Banasik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jolanta Pacocha i Łukasz Kubka 
oraz m.in. Danuta Leśniewicz, Robert Plech, Wojciech Owczarek, Michał Cichoc-
ki – Radni Powiatu Koneckiego. Obecny był także burmistrz Końskich Krzysztof 
Obratański z koneckimi radnymi: Heleną Rozmus i Ewą Samson. Wśród obecnych 
gości znaleźli się także regionaliści, historycy oraz wyróżnieni dorocznymi nagro-
dami wraz z najbliższymi.

Przybyli na to spotkanie mogli obejrzeć przejmujący pokaz multimedialny 
„Pacyfikacje 1940 roku na Ziemi Koneckiej”, poznać ciekawą historię wygłoszoną 
przez Mariana Wikierę, okraszoną prezentacją pod znamiennym tytułem „Kuźni-
ca koneckich bohaterów – Gimnazjum i Liceum św. Stanisława  Kostki” (obecnego  
I LO w Końskich). Wspomniane zostały postaci pilotów walczących w bitwie o An-
glię, partyzantów ze słynnych zgrupowań Ponurego, Robota, Nurta, Szarego…

W dalszej części zebrani mogli wysłuchać wykładu warszawskiego historyka 
Instytutu Pamięci Narodowej - doktora habilitowanego Pana Waldemara Gra-
bowskiego, który przedstawił działalność tajnej administracji Państwa Podziem-
nego.

Pomiędzy wystąpieniami znana konecka poetka - Janina Malicka recytowała 
swoje wiersze, z niedawno wydanej Antologii Twórców Chicagowskich, pod jak-
że znamiennym tytułem… „Drogi do wolności”. Nie zabrakło oczywiście występu 
muzycznego. 

Po raz pierwszy w Końskich, ze swoim autorskim recitalem wystąpił Bartło-
miej Kurowski - bard młodego pokolenia z Lublina, korzeniami rodzinnymi zwią-
zany z ziemią opoczyńską. 

Jego pieśni wprowadziły zebranych w nastrój zadumy i refleksji, przywołując 
przy tym pamięć choćby Jacka Kaczmarskiego, czy też Przemysława Gintrow-
skiego.
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Podczas tej podniosłej uroczystości zostały wręczone trady-
cyjne, coroczne nagrody Powiatu Koneckiego.

I tak w tym roku tytuł Alchemika uzyskała stąporkowska fir-
ma Pawła Książka – Tiserec, specjalizująca się w produkcji tynków  
o strukturze drewna. Wyrób ten w ostatnim czasie stał się hitem, 
nie tylko na rynku polskim.

Środowisko wolontariatu przyznało honor Kowala Losu Pani 
Henryce Stępień, szefowej Stowarzyszenia Przyjazne Schody, 
działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Baryczy - za bezprzykładne zaangażowanie i okazywane serce, 
zwłaszcza tym słabszym. 

Takie samo wyróżnienie otrzymał Kazimierz Głowacki, 
działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, aktywny szczególnie 
w środowisku honorowych krwiodawców. Pan Kazimierz jest 
rekordzistą województwa świętokrzyskiego pod względem 
oddanej krwi. To ponad 84 litry tego bezcennego daru życia!

Z uwagi na wielość wartościowych wydarzeń w ubiegłym roku, 
stosowna kapituła postanowiła przyznać aż cztery Gwoździe Se-
zonu, podkreślając, iż ten szczególny wymiar należy się książce 
„100 postaci na stulecie niepodległej – Poczet zasłużonych dla zie-
mi koneckiej” i jej zespołowi redakcyjnemu. 

Kolejne Gwoździe Sezonu przypadły: Dominice Wróbel za pły-
tę „Tysiące łez”, statuetkę tego dnia odebrał mąż Marcin Wróbel. 

Wydarzeniu pod nazwą „I (pierwszy) konecki OFF Festiwal”. 
Agnieszce Czarneckiej za tomik poezji „Byłam cieniem, jestem 
słońcem”. 

I wreszcie najcenniejsze wyróżnienia -  statuetki koła wodne-
go i tytuł Marki Koneckiej za 2018 rok uzyskali:

Muzeum Ludowe w Adamowie, prowadzone przez Państwa 
Krawczyków, za pasję i organizację gromadzenia cennych pamią-
tek.

Wydawnictwo Arslibris działające przy koneckiej Bibliotece 
im. Cezarego Chlebowskiego, za wydanie wielu książek o Ziemi 
Koneckiej, poczytnych w kraju, a nawet za granicą.

Firma Fullmet Wojciecha Cieplińskiego, ciesząca się uzna-
niem w kraju i za granicą za nowatorstwo w produkcji metalowej.

Firma Berkasbau Waldemara Zbroga i Barłomieja Cukrow-
skiego budująca obiekty zwłaszcza w Niemczech za aktywność  
i zaangażowanie w życie miejscowej społeczności.

Radoszycka spółka CERADBUD braci Zawrzykrajów znana  
z produkcji cegieł i nie tylko. 

Konecka spółka pod nazwą Inżynieria Wodna, ciesząca się 
uznaniem nie tylko w województwie świętokrzyskim za inwesty-
cje w zakresie prac hydrologicznych.

Konecka Sekcja Karate, prowadzona przez Beatę Kij, za liczne 
sukcesy sportowe. 

Katarzyna Sorn, za działalność na polu szeroko rozumianej 
kultury.

Najcenniejsza nagroda wśród tychże - Diament Marki Konec-
kiej przypadł mieszkance gminy Gowarczów Katarzynie Gärtner 
– wybitnej kompozytorce, legendzie polskiej piosenki, która nie 
kryła wzruszenia. To jest dla mnie najpiękniejsza nagroda, bo ona jest 
stąd, z tego terenu, gdzie ja mieszkam, a mieszkam tutaj tyle lat, już  
30 lat” – doceniała wyróżnienie kompozytorka.
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Nagrodzonym pogratulował osobiście włodarz powiatu –„Ser-
decznie Państwu gratuluję, ale przede wszystkim dziękuję za to, że 
działacie, tworzycie, pracujecie na terenie naszego powiatu,   przez co 
pomagacie ludziom, a równocześnie sławicie powiat konecki, nie tylko 
na terenie kraju, ale i na całym świecie. Dziękuję raz jeszcze” – podsu-
mował starosta Grzegorz Piec.

Końcowym akcentem spotkania było otwarcie wystawy foto-
graficznej zatytułowanej ”Ziemia Konecka w 80 rocznicę – Pamię-
tamy” (fotografie pokazujące Końskie z 1939 roku i kolejnych lat 
okupacji) przygotowanej i przedstawionej przez cenionego regio-
nalistę Krzysztofa Woźniaka. 

Opracował: Marian Wikiera

EFEKT 
PRZERÓSŁ OCZEKIWANIA 
–niedzielna odsłona
- KUŹNIC KONECKICH 2019 

Niedziela była drugim dniem tegorocznych Kuźnic Koneckich. 
Wydarzenie, tym razem odbyło się w Parku Miejskim w Końskich. 
Na wszystkich, którzy zdecydowali się wziąć udział w tegorocz-
nej, jubileuszowej edycji czekały liczne atrakcje, takie jak choć-
by konkursy, stoiska wystawiennicze gmin powiatu koneckiego, 
ale również epokowa osada z grupą rekonstrukcyjną, ukazującą 
obóz partyzancki, która powstała przy Zabytkowym Zakładzie  
w Maleńcu. Niedzielną odsłonę XX Kuźnic Koneckich poprowadzili: 
Anna Wiaderna z Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich 
oraz Marian Wikiera naczelnik Wydziału Promocji i Kultury  
w Starostwie Powiatowym w Końskich, dla którego wydarzenie 
było również swoistym debiutem, od strony organizacyjnej.

„To bardzo ważna inicjatywa, z której jesteśmy rozpoznawalni i my-
ślę, że będziemy ją kontynuować. Czy w takiej formule? Czas pokaże” 
– podkreślał Grzegorz Piec – starosta konecki.

„Drogi do wolności odcisnęły trwały ślad w dziejach ziemi koneckiej 
i jej mieszkańców, a czas wojny stał się szczególnym egzaminem dla na-
szej społeczności. Podczas tegorocznego jubileuszowego wydarzenia, 
chcemy również podziękować i utrwalić w pamięci wszystkich Tych Ko-
necczan, którzy walczyli i oddali swe życie w różnych formacjach zbroj-
nych” – zaznaczał Marian Wikiera – naczelnik Wydziału Promocji 
i Kultury, pasjonat i regionalista, zawodowo, ale i prywatnie zaan-
gażowany w upamiętnianie wydarzeń historycznych związanych  
z ziemią konecką.

Na przygotowanym stoisku Lasów Państwowych, reprezento-
wanym przez Nadleśnictwa: Stąporków i Rudę Maleniecką zainte-
resowani mogli zostać obdarowani sadzonką świerka, modrzewia, 
buka, czy dęba. Taka forma wystawiennicza, jak mogliśmy zauwa-
żyć cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał starosta konecki – 
Grzegorz Piec, któremu towarzyszyło liczne grono samorządow-
ców, w tym również spoza terenu powiatu koneckiego. Gospoda-
rzowi powiatu koneckiego towarzyszyli:

Zbigniew Kowalczyk – przewodniczący Rady Powiatu Ko-
neckiego, wicestarosta konecki - Wiesław Skowron, członkowie  
Zarządu Powiatu Koneckiego - Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik, 
Jolanta Pacocha oraz Łukasz Kubka – wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Koneckiego, Wiesław Malicki – wiceprzewodniczący 
Rady MiG Końskie, Danuta Leśniewicz i Czesław Kurcbart – rad-
ni powiatowi, członek Zarządu województwa świętokrzyskiego - 
Mariusz Gosek, burmistrz Stąporkowa - Dorota Łukomska, staro-
sta opoczyński - Marcin Baranowski, któremu towarzyszyła Maria 
Barbara Chomicz – wicestarosta opoczyński, wójt gminy Fałków - 
Henryk Konieczny, wójt gminy Słupia Konecka - Robert Wielgopo-
lan, wójt gminy Gowarczów – Stanisław Pacocha, wójt gminy Ruda 
Maleniecka - Leszek Kuca, wiceburmistrz MiG Końskie- Krzysztof 
Jasiński oraz wicewójt gminy Smyków - Jerzy Duda.

„Dziś mało kto pamięta, ale na naszych ziemiach było produkowa-
ne i naprawiane konspiracyjne uzbrojenie w licznych hutach i zakła-
dach. W takie działania włączali się zarówno pracownicy, jak i fabry-
kanci, którzy także sami organizowali oddziały powstańcze. Zagłębie 
Staropolskie, było silnym ośrodkiem wspierającym polski wysiłek nie-
podległościowy i właśnie z tego tytułu dziś przypominamy te tradycje” 
– mówił do zwiedzających obóz patriotyczny, Maciej Chłopek – 
dyrektor ZZH w Maleńcu.
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XV edycja Otwartych Mistrzostw Powiatu Koneckiego w Rzu-
cie Podkową o Puchar Starosty Koneckiego cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem. W licznej kolejce można było odnaleźć 
śmiałków w różnych grupach wiekowych. Każdy chciał wziąć 
udział w tej jakże oryginalnej konkurencji. Ostatecznie jednak  
w kategorii Pań zwyciężyła Ada Dębowska z Końskich, natomiast 
wśród Panów bezkonkurencyjny okazał się Mirosław Gryglicki  
z Końskich. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, które wrę-
czali: starosta konecki – Grzegorz Piec i Wojciech Pasek – prezes 
PTTK w Końskich. Dla miłośników „czterech kółek” organizatorzy 
przygotowali wystawę zabytkowych aut, wśród których znalazł 
się między innymi, popularny niegdyś Volkswagen „garbus”, czy 
majestatycznie wyglądający Cadillac.

Biblioteka Publiczna w Końskich zachęcała do zapoznania się  
z najnowszymi wydawnictwami Arslibris. 

Na stoiskach gmin: Smyków, Stąporków i Słupia Konecka zwie-
dzający podziwiali wspaniałe rękodzieła ludowe oraz mogli skosz-
tować regionalnych rarytasów. 

Sztab wolontariuszy zachęcał do złożenia dobrowolnych dat-
ków dla „Seby”, który prosi o pomoc i wsparcie dla budowy domu 
bez barier. Anna Wiaderna i Marian Wikiera zachęcali przybyłych 
gości, do sprawdzenia swojej wiedzy o regionie i wzięcia udziału  

w tematycznym konkursie, a młodzież z I LO w Końskich zaprezen-
towała swe umiejętności wokalne w koncercie pod hasłem „Zaka-
zane Piosenki”. 

Roman i Ferajna, w skrócie zespół RiF w charakterystycznym 
brzmieniu i wokalu przypomniał publiczności, że ziemia konec-
ka ma również, czym się pochwalić muzycznie. Zespół wystąpił  
w składzie: Roman Cieślak, Konrad Kamizela, Marcin Wróbel, Ma-
ciej Lisowski, Kinga Kot, Izabela Lisowska, Zbyszek Bunio Buko-
wiecki oraz Marcin Turno. 

Gwiazdą wieczoru był bez cienia wątpliwości zespół KOMBII, 
który jak widzieliśmy zgromadził ogromną grupę fanów. 

To był prawdziwy „szturm” miłośników tej formacji. Pod-
czas blisko dwugodzinnego koncertu, gdzie nie zabrakło bisów,  
na scenie pojawił się urodzinowy tort dla wokalisty i lidera zespołu 
KOMBII – Grzegorza Skawińskiego, w jego 65 rocznicę urodzin.

XX Kuźnice Koneckie pod hasłem „Na drogach do wolności” 
miały przypomnieć chwalebne karty z historii ziemi koneckiej  
i podkreślić radość z odzyskanej wolności. Wydaje się, że cel ten 
został spełniony, patrząc na liczny udział publiczności w tym 
szczególnym Święcie Powiatu Koneckiego.

Opracował: Paweł Kubiak
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PATRIOCI I FABRYKANCI 
ZAGŁĘBIA STAROPOLSKIEGO 

Jedną z atrakcji tegorocznych Kuźnic Koneckich było obo-
zowisko oddziału partyzanckiego, które zostało zorganizowane 
przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Stowarzyszenie 
„W Dolinie Czarnej” oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Histo-
ryczne „GROT” Oddział Powstańczy 1863 r. Stoisko miało formę 
symulacji leśnego obozowiska partyzanckiego z okresu powstania 
styczniowego z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użyt-
ku oraz replik historycznych broni czarnoprochowej z połowy XIX 
wieku. Na wydzielonym terenie Parku Miejskiego w Końskich roz-
bite zostały namioty i pałatki chroniące przed deszczem i słońcem 
oraz zapłonęło ognisko. 

W trakcie imprezy członkowie Stowarzyszenia „W Dolinie 
Czarnej” oraz Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego 
„GROT” Oddział Powstańczy 1863 r. prowadzili rekonstrukcje 
dawnych technologii wytwórczych oraz wybranych rytuałów  
codziennego życia obozowego z okresu powstania styczniowego  
z udziałem publiczności. Program imprezy obejmował następują-
ce pokazy:
- budowa, montaż i obsługa XIX-wiecznego działa artyleryj-

skiego,
- rwanie szarpi z płótna z wykorzystaniem sierpów/nożyc,
- naturalne lekarstwa i medykamenty (pogadanka),
- zabiegi chirurgiczne (amputacje, sprzęt lecznicy itp. (poga-

danka),
- kucie gwoździ żelaznych, kucie i oprawa kos bojowych,
- jeśli będzie ognisko (odlewanie kul ołowianych i żołnierzy-

ków),
- plecenie sznurów,
- klepanie mis/ryngrafów,
- stare miernictwo (miary nowopolskie),

„WSPANIAŁĄ RZECZĄ JEST SŁUŻYĆ POLSCE” 
- KONECKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 

Policyjne Święto rozpoczęła okolicznościowa msza św., którą 
odprawiono w Kolegiacie św. Mikołaja w Końskich, pod przewod-
nictwem ks. dziekana Andrzeja Zaparta. 

„Wasza czujność, poświęcenie i ciężka praca dotyka słabej strony 
natury człowieka. Wy musicie interweniować, gdy inni się obawiają  
i mają poczucie lęku i strachu w swoim sercu” – podkreślał podczas 

kazania ks. dziekan Andrzej Zapart.
„Dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców powiatu koneckiego  

za Waszą troskę i zaangażowanie i za to, że często z narażeniem życia  
i zdrowia dbacie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców” – dziękował 
Grzegorz Piec – starosta konecki.

„Obecność ludzi, którzy stoją obok mnie, reprezentujących różne 
instytucje jest dla nas szczególna i świadczy, że darzą naszą służbę  
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szacunkiem. Koleżanki i koledzy życzę, abyście czerpali wiele satysfak-
cji z Waszej służby i niech daję Wam ona siłę do pokonywania przeciw-
ności i przeszkód w codziennej pracy” – mówił insp. Paweł Dzierżak 
– komendant wojewódzki Policji w Kielcach.

Ceremonia wręczania awansów i wyróżnień odbyła się na te-
renie Komendy Powiatowej Policji w Końskich, gdzie po wprowa-
dzeniu sztandaru i złożeniu meldunku przez naczelnika Wydziału 
Prewencji nadkom. Mariusza Świecy komendantowi wojewódz-
kiemu, wspólnie odśpiewano hymn państwowy. 

W tej części obchodów głos zabrał również komendant KPP 
w Końskich – insp. Waldemar Cisowski, który nawiązując do 100 
rocznicy istnienia tej formacji w naszym państwie, podkreślił jej 
szczególny i niezmiernie ważny charakter.

W uroczystości wzięli udział również burmistrzowie, wójtowie, 
samorządowcy, przedstawiciele sądu i prokuratury, związkow-
cy oraz przedstawiciele OSP. Wśród szczególnie wyróżnionych 
i awansowanych funkcjonariuszy znaleźli się: postanowieniem 
Prezydenta RP – Andrzeja Dudy brązowymi medalami „Za Długo-
letnią Służbę” udekorowani: podkom. - Jarosław Smołuch, mł. asp. 
- Tomasz Kruszyna.

Decyzją ministra MSWiA srebrną odznakę „Zasłużony Poli-
cjant” – uhonorowany asp. szt. - Dariusz Ostrowski.
Brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, otrzymali: st. post. 
Bartłomiej Polewczyk, mł. asp. Robert Banaszkiewicz.

Opracował: Paweł Kubiak

WOJSKOWE ŚWIĘTO W BIAŁYM ŁUGU 
 przypomnieli historię „ŻÓŁTEJ KAWALERII” 

„Tu Na Polach Wsi Biały Ług w dniu 27.10.1944r. 25 P.P AK 
Stoczył Całodzienny Zwycięski Bój Z Przeważającymi Siłami Nie-
mieckiego Wermachtu i SS”. Taki napis umieszczony jest na pa-
miątkowym obelisku w miejscowości Biały Ług w gminie Słupia 
Konecka, gdzie w sobotnie popołudnie uroczyście wspominano  
o wojsku z 27 Pułku Ułanów Armii Krajowej im. Stefana Batore-
go. Przedsięwzięcie zorganizowało Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych „Jodła”, na czele z Dionizym Krawczyńskim – pre-
zesem, który jak zawsze w sposób niezwykle staranny, nie tylko 
zabezpieczył uroczystości ale także przypomniał o bohaterskich 
kawalerzystach i żołnierzach z 27 Pułku Ułanów.

Prezes Stowarzyszenia dziękował wszystkim, którzy wsparli 
ideę organizacji ww. święta, w tym szczególnie wójtowi Słupi Ko-
neckiej – Robertowi Wielgopolanowi.

„To święto obchodzone w miejscu uświęconym krwią Pułku, Pułku  
o którym niektórzy chcieliby zapomnieć, bo bił i okupanta niemieckiego 
i sowieckiego” - podkreślał wyraźnie wzruszony prezes Stowarzy-
szenia „Jodła” – D. Krawczyński.

Uroczystość uświetniła kompania honorowa 9. Braniewskiej 
Brygady Kawalerii Pancernej, która przejęła ułańskie tradycje 
wspomnianej formacji. Natomiast wartę honorową przed pomni-
kiem w umundurowaniu polowym pełnili: Robert Dzierzgwa i Ka-
mil Piątek z grupy historycznej „Jodła”.

„Ten pomnik jest przypomnieniem i wyzwaniem dla naszych poko-
leń. Gdy walczymy o wolność, żadne ofiary nie mogą nas powstrzymać. 
Owocujmy odwagą, nie bądźmy wycofani z wartości patriotycznych  
i chrześcijańskich” - zaznaczał podczas okolicznościowej mszy  
św. ks. proboszcz - Stanisław Stańczyk z parafii Stanowiska z gmi-
ny Kluczewsko.

Władze powiatu koneckiego reprezentowali: Grzegorz Piec – 
starosta oraz Jarosław Staciwa – członek Zarządu. Władzom sa-
morządu powiatowego towarzyszyli również: Zbigniew Sadorski 
– sekretarz oraz Marian Wikiera – naczelnik Wydziału Promocji  
i Kultury w Starostwie Powiatowym w Końskich.

„Ich niezłomna postawa była silniejsza od strachu przed śmiercią” 
- czytał w liście od wojewody świętokrzyskiego - Wiktor Kowalski.

Podczas uroczystości w uznaniu szczególnych zasług w upo-
wszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych i krze-
wieniu postaw patriotycznych przyznano medale Pro Bono Polo-
niae i Pro Patria. Wyróżnionych odznaczał pułkownik Mirosław 
Demediuk, reprezentujący szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. W sobotnim Święcie Pułkowym swój 
udział zaznaczyły również sztandary i proporce 27 Pułku Ułanów, 
oddając tym samym hołd i cześć poległym bohaterom. W przy-
gotowanym ceremoniale uroczystości nie mogło zabraknąć hym-
nu narodowego, który odśpiewano w całości, natomiast marsz  
27 Pułku Ułanów zagrano w wersji instrumentalnej.

Swoją obecnością, na tym wojskowym święcie, zaszczycił 
wielce sędziwy już żołnierz 27 Pułku major Waldemar Sielicki ps. 
„Mały”, który w 1944 roku przydzielony był do pierwszego szwa-
dronu st. wach. J. Jakubowskiego „Dęba”. Wśród obecnych znalazł 
się Maciej Downar Zapolski, który jest synem ostatniego dowódcy 
27 Pułku Ułanów AK ppor. Zdzisława Nurkiewicza ps. „Nieczaj”. 
Prezes Stowarzyszenia „Jodła” w szczególny sposób przywitał 
obecną na tymże wojskowym święcie delegację białoruską repre-
zentującą Związek Polaków na Białorusi.
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„Państwa dzisiejsza obecność ma dla nas szczególny wymiar.  

To niezwykle budujące, że mimo wielu trudności jesteście Państwo  
z nami” – dziękował D. Krawczyński.

Po defiladzie i przypomnieniu historii Pułku, na zgromadzoną 
publiczność czekała jeszcze jedna atrakcja - rekonstrukcja histo-
ryczna walk z 1944 roku. I choć był to ostatni punkt programu, to  
z pewnością bardzo wyczekiwany i niezwykle emocjonujący.

Skąd żołnierze Armii Krajowej ze wschodnich terenów oku-
powanej Rzeczpospolitej znaleźli się pod Warszawą, a następnie 
dotarli w świętokrzyskie?

Otóż w czerwcu 1944 roku Zgrupowanie Stołpecko - Naliboc-
kie AK Okręgu Nowogródek (bo o nim mowa) pod komendą por. 
cichociemnego Adolfa Pilcha „Góry”, rozrosło się do ponad 800 
ludzi, w ramach I Batalionu 78 Pułku Strzelców Słuckich oraz ka-
walerii z I Dywizjonu 27 Pułku Ułanów AK im. Króla Stefana Bato-
rego. Pod koniec czerwca, w obliczu szybkiego zbliżania się frontu 
wschodniego, por. Pilch postanowił przeprowadzić swoje zgrupo-
wanie wraz z taborami (ponad 150 furmanek) 400 kilometrów na 

zachód, w stronę Warszawy. Tam przy użyciu fortelu wobec Niem-
ców, przekroczył most na Wiśle pod Nowym Dworem Mazowiec-
kim.

Pod koniec lipca Pilch, zmieniwszy pseudonim na „Dolina”, 
wraz ze swymi „Doliniakami” wszedł w skład Grupy Kampinos AK, 
przyjmując obowiązki zastępcy dowódcy Pułku Palmiry – Młoci-
ny. 2 sierpnia por. „Dolina” ze swoimi podkomendnymi zaatako-
wał lotnisko na Bielanach, przejmując dowodzenie nad pułkiem.  
W nocy z 2 na 3 września rozbił we wsi Truskaw batalion SS ,zabi-
jając 250 rosyjskich esesmanów, a raniąc 100. Po ciężkich bojach 
pod Żyrardowem i Jaktorowem, zdołał wydostać się z obławy i ru-
szyć z niezbyt licznym już oddziałem w stronę Pilicy.

24 października oddział por. „Doliny” dotarł do Górek Niemo-
jewskich (14 kilometrów na północny zachód od Końskich). Tutaj 
„Doliniacy” w sile ponad 120 ludzi, weszli w skład 25 pułku piecho-
ty AK, jako jego III batalion „Kampinos”, ze szwadronem już tylko 
wspomnianych ułanów pod komendą Z. Nurkiewicza „Nieczaja”. 
Już trzy dni później doszło do całodniowej bitwy w rejonie wsi 
Biały Ług. Szalę boju przechylił batalion „Doliny”, który dokonał 
głębokiego obejścia pozycji nieprzyjaciela, po czym zaskoczył go 
gwałtownym uderzeniem od tyłu. W całodziennym starciu pod 
Białym Ługiem żołnierze 25 pp zabili ponad 100 Kałmuków i Ukra-
ińców z dywizji SS Galizien, zdobyto też dużo broni. Straty własne 
ograniczyły się do 9 zabitych i ponad 20 rannych.

Następnie 25 pułk przeniósł się w lasy przysuskie. Tam 4 li-
stopada doszło do walki partyzantów w rejonie leśniczówki Huta. 
Dwa dni później krwawy bój miał miejsce pod Bokowem. Poważ-
nie osłabiony pułk po tej i wcześniejszych bitwach odskoczył  
w rejon wsi Niebo i Piekło, na południe od Końskich. 8 listopada 
550 osobowy wówczas oddział, uchodząc kolejnej obławie, wpadł 
w niemiecką zasadzkę przy przekraczaniu szosy Końskie - Kielce 
między wsiami Brody i Wincentów.

Ten nocny bój był ostatnią bitwą 25 pułku. Po rozformowaniu 
następnego dnia pododdziałów, na placu boju pozostali żołnierze 
z batalionu „Kampinos”. Jako „Szwadron Doliny”, w tym kawalerzy-
ści wspomnianego Z. Nurkiewicza „Nieczaja” z 27 pułku ułanów 
im. Króla S. Batorego, dotrwali w szyku bojowym, choć już nielicz-
nym, do stycznia 1945 r., kiedy to wkroczyła Armia Czerwona.

Opracowali: Marian Wikiera i Paweł Kubiak

„TO BYŁ POMYSŁ NA POWSTANIE KROCZĄCE”
- KONECKIE OBCHODY 75 ROCZNICY AKCJI „BURZA” 

Kombatanci, poczty sztandarowe, mieszkańcy ziemi koneckiej 
oraz władze samorządu powiatowego i gminnego uczciły żołnie-
rzy Armii Krajowej biorących udział w Akcji „Burza”. Uroczystości 
rozpoczęła msza święta w intencji poległych żołnierzy, jak i ostat-
nich żyjących świadków wydarzeń, jakie miały miejsce 75 lat temu.

„Od wielu lat w tym kościele na przełomie lipca i sierpnia spotyka-
my się by wspominać Akcję „Burza”. Ona nie ma jakiejś ścisłej rocznicy, 
była pomysłem na „powstanie kroczące”. To był także pomysł na ujaw-
nienie struktur administracji terenowych i zasobów wojskowych Armii 
Krajowej, tam gdzie zbliżał się front, tak by witać wkraczające wojska 
radzieckie, jako gospodarze terenu.

Akcja rozpoczęła się już 4 stycznia 1944 roku na ziemiach kreso-
wych II Rzeczypospolitej. Pierwsze wypadki współpracy miedzy Armia 
Krajową, a wojskami radzieckimi dawały nadzieję, że wykuta w ogniu 
walk z Niemcami, współpraca przywróci poprawne relacje miedzy rzą-
dem w Londynie, a rządem radzieckim. Ale już wydarzenia w wielkich 
miastach Kresowych, jak Lwów, czy Wilno wskazywały, że nadzieje te 
były płonne. Patrząc z perspektywy dzisiejszej, Akcja „Burza” poniosła 
zarówno klęskę militarną, jak i polityczną. Żołnierze Armii Krajowej  
w bardzo wielkim stopniu zostali rozbrojeni, aresztowani i wywiezieni 
na wschód. Po Akcji „Burza” nic nie było tak, jak przedtem. Propagan-
da radziecka twierdziła, że nie ma już Armii Krajowej, ta teza jednak 
mimo wszystko się nie obroniła” – podkreślał burmistrz MiG Końskie 
Krzysztof Obratański.

Władze powiatu koneckiego na tej uroczystości reprezento-
wali: Grzegorz Piec – starosta oraz Jarosław Staciwa – członek 
Zarządu. Po zakończeniu liturgii zapalono znicze i złożono kwia-
ty przed tablicą upamiętniającą wydarzenia Akcji „Burza”, która 
wmurowana została 20 lat temu w zewnętrzną ścianę kościoła  
św. Anny i przypomina żołnierzy I Koneckiego Batalionu 3 Pułku 
Piechoty AK.
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„Burza” na Ziemi Koneckiej
1 sierpnia 1944 r. w Warszawie wybuchło powstanie zbrojne. 

Dwa tygodnie później Komenda Radomsko – Kieleckiego Okręgu 
„Jodła” otrzymała od gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” de-
peszę, aby wesprzeć walczących w stolicy. Wobec powyższego 
komendant „Jodły” płk Mieczysław Zientarski „Ein” niezwłocznie 
zarządził koncentrację zmobilizowanych i formujących się jedno-
stek AK na 21 sierpnia 1944 r. w obszarze lasów za Ruskim Bro-
dem w kierunku Chlewisk, a następnie marsz na odsiecz walczącej 
Warszawie. Akcji tej nadano kryptonim „Zemsta”. W terenie miały 
pozostać tylko drobne oddziały do ochrony zrzutów i bezpieczeń-
stwa działań konspiracyjnych.

Zmobilizowano wówczas 2 Dywizję Piechoty Legionów AK 
(ok. 3500 ludzi) pod dowództwem ppłk. Antoniego Żółkiewskiego 
„Lina” w składzie 2, 3 i 4 pułków piechoty; 7 DP płk. Karola Gwi-
da Kawińskiego „Czesława” (74 pp i 27 pp), a także 25 pp - piotr-
kowski oraz 72 pp z 28 DP. W sumie ponad sześć tysięcy leśnego 
wojska - jako Korpus „Jodła”. Bataliony i kompanie w poszczegól-
nych pułkach tworzyły w znacznej mierze słynne już i zaprawione 
w bojach oddziały partyzanckie. Konecka młodzież w większości 
zaciągnęła się do 3 pułku piechoty AK Legionów kpt. Stanisława 
Poredy „Świątka”: w batalionach kpt. J. Niemcewicza „Kłosa” (I)  
i por. A. Hedy „Szarego” (II). Inni walczyli w 2 pułku mjr. Antoniego 
Wiktorowskiego „Kruka”: w batalionach „Nurta” kpt. E. Kaszyń-
skiego i „Tarniny” kpt. Tadeusza Pytlakowskiego. Szef sztabu tego 
największego wówczas zgrupowania partyzanckiego mjr Woj-
ciech Borzobohaty „Wojan” stwierdził wtedy:

„Obwód Konecki, gdzie odbywała się koncentracja oddziałów 2 DP 
i ich przemarsz, wywiązał się ze swych obowiązków znakomicie. Musiał 
wyżywić oddziały, dać rozpoznanie i ubezpieczenie, zapewnić łączność, 
opiekę sanitarną itp.”

Jednak szanse dojścia tego leśnego wojska do Warszawy, wo-
bec braku ciężkiej broni, trudności sforsowania Pilicy, bezleśnego 
terenu i znacznych sił nieprzyjaciela z samolotami oraz czołgami, 
okazały się iluzoryczne. W tej sytuacji odwołano akcję „Zemsta”, 
zaś oddziały korpusu dostały do wykonania zadania akcji „Burza” 
w wyznaczonych dla nich rejonach, które określono wtedy krypto-
nimem „Deszcz”.

Większość zgrupowania 2 DP przemaszerowała wówczas kil-
kanaście kilometrów na południe od Końskich i jej oddziały uczest-
niczyły pod koniec sierpnia w ataku na Dziebałtów, a z początkiem 
września biły się o Radoszyce.

Po dwudniowych walkach w Radoszycach i Grodzisku dywi-
zyjne pułki AK odeszły w lasy na południe od Końskich, formując 
warowny obóz. Przez 10 dni (od 3 do 13 września) istniała tam 
prawdziwa „partyzancka republika”.

13 września silne formacje Niemców uderzyły na obóz od stro-
ny Miedzierzy oraz od Zaborowic na Trawniki. Kilkugodzinny opór 
stawiły bataliony „Pochmurnego” w Kawęczynie i „Nurta” w Świn-
kowie, zaś pod Trawnikami bataliony „Kłosa” i „Szarego”, co pozwo-
liło zgrupowaniom pułkowym ujść w kierunku Chęcin. Przez kilka 
następnych tygodni szlak bojowy koneckich żołnierzy wiódł przez 
Rykoszyn, Szewce, Fanisławice, Radków, Zakrzów, Chotów. lasy 
włoszczowskie .

W tym czasie na placu boju w rejonie Końskich spośród więk-
szych oddziałów AK pozostał 25 pułk piechoty, działający na pół-
noc od Gowarczowa, tocząc z nieprzyjacielem w tutejszej okolicy 
szereg potyczek. Przez pewien czas pułk ten operował w rejonie 
Żarnowa, Fałkowa. Jego pododdziały stoczyły dużą bitwę, wycho-
dząc 27 października z kotła pod Białym Ługiem, kilka kilometrów 
na południowy zachód od Radoszyc.

Tymczasem po zaciętych walkach w lasach włoszczowskich 
zapadła decyzja o rozdzieleniu 2 dywizji AK , a następnie rozfor-
mowania dotychczasowych pułków. Na partyzanckim szlaku po-
zostały jedynie oddziały „Szarego” i „Nurta”.

Na początku listopada 1944 r. Niemcy rozpoczęli tropienie 25 
pp AK, który wycofał się po walce w lasy chlewiskie (za Ruski Bród), 
gdzie znajdował się jeszcze 400 osobowy wówczas 3 pp „Szarego”. 
Ten zdołał wycofać się stamtąd i ulokować w rejonie Niekłania. 
Niestety, już 5 listopada nastąpił skomasowany atak Kałmuków  
i Niemców. Tylko doświadczenie „Szarego” i zdyscyplinowanie żoł-
nierzy pozwoliło uratować oddział od całkowitego rozbicia.

Tymczasem na polach wsi Boków w boju zmagał się 25 pp. Po-
ważnie osłabiony pułk po tej i wcześniejszych bitwach odskoczył 
w rejon wsi Niebo i Piekło. 8 listopada 550 osobowy wówczas 
oddział, uchodząc kolejnej obławie, wpadł w niemiecką zasadzkę 
przy przekraczaniu szosy Końskie - Kielce między wsiami Brody  
i Wincentów. Była to ostatnia, duża bitwa leśnego wojska na ziemi 
koneckiej.

Na wschód od Końskich w zwartym szyku pozostawali do 
końca partyzanci kpt. A. Hedy „Szarego”, jako 3 pp AK, który pod 
koniec listopada 1944 r. został zdemobilizowany. W lesie pozosta-
ło jeszcze 150 partyzantów, którzy w grudniu 1944 r. obchodzili  
w szkole w Wólce Zychowej ostatnią wigilię pod niemiecką oku-
pacją. Tak na Ziemi Koneckiej kończyła partyzancka epopeja w ra-
mach Akcji „Burza” 1944 roku.

Opracowali: Marian Wikiera i Paweł Kubiak

„ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY 
W WALCE O PAMIĘĆ”
– UROCZYSTOŚĆ W TRAWNIKACH
Już po raz 37. w Trawnikach, na skraju gminy Smyków, jak  

co roku w pierwszą sobotę września, pod pomnikiem wystawio-
nym ku czci poległych w bitwie partyzantów z oddziału Antoniego 
Hedy „Szarego”, odbyła się patriotyczna uroczystość. Zgromadziła 
ona liczne grono mieszkańców sąsiadujących gmin Smyków  
i Mniów. Stawili się jak zwykle przedstawiciele Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK, w tym ze środowiska „Szaraków” z Bliżyna,  
Skarżyska, Starachowic. 
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W tej podniosłej uroczystości wzięli udział: Starosta Konecki 

Grzegorz Piec, władze Gminy Smyków - na czele z wójtem Jaro-
sławem Pawelcem, Przewodniczącą Rady Gminy Smyków Danu-
tą Jarek i zastępcą wójta Jerzym Dudą. Obecna też była formacja 
Drużyn Strzeleckich z Mniowa, a także strażacy z Przyłóg. Nie 
zabrakło delegacji harcerzy i uczniów wraz z opiekunami ze szkół 
podstawowych z Królewca, Miedzierzy oraz Zaborowic.

W pierwszej części uroczystości została odprawiona msza 
święta polowa, którą tradycyjnie celebrował ks. kapelan Zbigniew 
Kołton - proboszcz parafii  w Zaborowicach.

Następnie poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki, 
zapalono też znicze. W dalszej części historyk Marian Wikiera 
przedstawił wydarzenia sprzed 75. laty i okoliczności bitwy sto-
czonej 13 września 1944 roku pod Trawnikami przez II batalion  
3 pułku piechoty Legionów AK. 

Przybliżył też postać legendarnego dowódcy – komendanta 
„Szarego”, żołnierza niezłomnego, także wiele lat po wojnie, w wal-
ce o pamięć narodową.

Z kolei Agnieszka Czarnecka – polonistka i poetka w ramach 
Narodowego Czytania przedstawiła fragment prozy Stefana 
Żeromskiego. W patriotycznej tematyce wystąpiła młodzież ze 
wszystkich wspomnianych szkół, prezentując wiersze i piosenki, 
które wzruszyły wszystkich, a szczególnie najstarszych uczestni-
ków uroczystości.

Całość uzupełniała wystawa historyczna Jana Krawczyka  
z Muzeum Ludowego w Adamowie.

Po zakończeniu części oficjalnej gospodynie z Trawnik zaprosi-
ły wszystkich uczestników na ciepły posiłek. Tradycyjnie rozpalo-
no ognisko, gdzie można było upiec kiełbaski i porozmawiać.

Opracował: Marian Wikiera

„NIE OPUŚCIŁEM JESZCZE ANI JEDNEGO 
KONECKIEGO WRZEŚNIA” 
patriotyczne święto w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej 

Wrzesień, to szczególny czas dla narodu polskiego. 80 lat temu 
miliony obywateli polskich straciło bezpowrotnie szanse na lepszą 
przyszłość dla siebie i swoich dzieci. Wybuch II wojny światowej 
obnażył w całej okazałości przyjaciół i wrogów Polski. Mimo prze-
ważającej siły agresorów, Polacy stawili dzielny opór najeźdźcom  
i podjęli nierówną walkę. Duch narodu polskiego mimo ogromnych 
upokorzeń i straszliwych cierpień nigdy nie został złamany. „Prze-
grali, ale nie zostali zwyciężeni”, jak podkreślał jeden z duchownych.

To coś wyjątkowego, czego mogą nam, jako obywatelom Polski 
pozazdrościć inne kraje, nie tylko w Europie ale i na świecie.

Konecki Wrzesień, to święto pamięci i nauki dla przyszłych 
pokoleń, to czas wyjątkowy dla wielu Konecczan – przypominali 
burmistrzowie Końskich. Sobotnie uroczystości rozpoczął trady-
cyjny przemarsz w kierunku Pomnika Partyzantów, gdzie zgro-
madzili się byli żołnierze-kombatanci, samorządowcy, żołnierze 
WP, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, 
duchowni, harcerze, przedstawiciele partii politycznych i stowa-
rzyszeń, młodzież oraz mieszkańcy powiatu koneckiego.

„80 lat temu Polska zdradzona musiała znosić te ogromne ciosy 
zadane z zachodu i wschodu. Konecki Wrzesień, to najgłębsze świadec-
two przywiązania do patriotycznych wartości. Będąc tutaj zaświadcza-
my, że my Polacy zasługujemy na przyszłość, bo pamiętamy o naszych 
bohaterach” – podkreślał poseł na Sejm RP – Krzysztof Lipiec.

„Kiedy wychowujemy nasze dzieci w duchu miłości do ojczyzny, to 
kolejne pokolenia wiedzą co robić” – podkreślała Agata Wojtyszek – 
wojewoda świętokrzyski.

„Zawsze mnie tu ciągnie. To wspaniała uroczystość, ja nie opuści-
łem jeszcze ani jednego Koneckiego Września” – podkreślał obecny 
na uroczystości Jerzy Duda – prezes opoczyńskiego Związku 
Kombatantów (syn ppor. Bronisława Dudy ps. „Cygan” – dowódcy 
oddziału dywersji w obwodzie AK Końskie).

Modlitwę za zmarłych odmówił ks. dziekan Andrzej Zapart. 
Następnie odbył się Apel Poległych, uczczony salwą honorową  
w wykonaniu Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej  
im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt”. Kwiaty  
w imieniu samorządu powiatowego składali: Grzegorz Piec – sta-
rosta konecki, Danuta Leśniewicz – radna oraz Dariusz Banasik 
– członek Zarządu. Artystyczną część uroczystości wzbogacił 
występ w wykonaniu aktora Andrzeja Młynarczyka. Końcowym 
akcentem sobotnich obchodów była prelekcja dr. Marka Jedynaka  
z kieleckiej Delegatury IPN, pt. „Dziennik Staszka” .

Niedziela, to kontynuacja uroczystości, którą rozpoczynała 
msza św. w intencji ojczyzny. Liturgii przewodniczył ks. dziekan 
Andrzej Zapart. W trakcie nabożeństwa uczestnicy obchodów 
mogli wysłuchać montażu słowno - muzycznego pt. „W hołdzie bo-
haterom” w wykonaniu utalentowanych artystów Domu Kultury 
w Końskich. Występy młodzieży wzbogacone zostały recytacją 
wzruszających wierszy w wykonaniu aktora Andrzeja Deskura.

O 16. 30 Miejsko - Gminny Dom Kultury zaprosił na wyjątko-
wą wystawę starej fotografii, ze zbiorów Krzysztofa Woźniaka. 
Wystawa zatytułowana „Końskie w czasie okupacji hitlerowskiej 
1939 – 1945” ukazywała unikatowe zdjęcia miejsc, gdzie rozgry-
wały się często dramatyczne wydarzenia w czasie okupacji. Całość 
uzupełniał komentarzem autor zbiorów.

„Wyśpiewane historie” w wykonaniu koneckich artystów  
z MGDK w Końskich, wieńczyły tegoroczne obchody Koneckiego 
Września, a ich pomysłodawczyni Anna Wiaderna, dziękując za 
wspólnie spędzony czas, zapowiedziała kontynuację podobnych 
koncertów.

Opracował: Paweł Kubiak
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O DROGI POWIATOWE I KOMUNIKACJĘ 
W dniu 1 sierpnia 2019 r. z inicjatywy Starosty Koneckiego - 

Grzegorza Pieca odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin 
dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie remontów i mo-
dernizacji dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych oraz udziału naszego powiatu w programie likwidacji 
problemu wykluczenia komunikacyjnego i przywrócenia zlikwido-
wanych połączeń autobusowych.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta - Grzegorz Piec, Wice-
starosta - Wiesław Skowron, Członek Zarządu - Jarosław Staci-
wa, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - Stanisław Mościński, 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - Zbigniew Struzik 
oraz włodarze gmin: Fałkowa - Henryk Konieczny i Piotr Gonerka, 
Gowarczowa - Stanisław Pacocha, Słupi Koneckiej - Robert Wiel-
gopolan, Rudy Malenieckiej - Leszek Kuca, Smykowa – Jarosław 
Pawelec, Radoszyc - Michał Pękala i Końskich - Marcin Zieliński.

W pierwszej części spotkania omówiono priorytety dotyczące 
wytypowania i uwzględnienia w przygotowywanych wnioskach, 
tych odcinków dróg powiatowych, które są najbardziej istotne  
z punktu widzenia lokalnych społeczności. Propozycje i sugestie 
przedstawione przez przedstawicieli gmin przyjął do dalszego 
opracowania Zarząd Dróg Powiatowych.

W drugiej części spotkania zaprezentowano mapę powiatu ko-
neckiego, obrazującą aktualny przebieg linii komunikacyjnych, na 
które zezwolenia wydał Starosta Konecki. 

Przedstawiono również mapę ukazującą przebieg powiato-
wych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicz-
nej, a następnie omawiano nowe możliwości tworzenia połączeń 
komunikacyjnych, służących zaspokojeniu potrzeb społecznych 
przy wykorzystaniu wsparcia finansowego dla jednostek samorzą-
du terytorialnego, jakie stwarza nowa ustawa o funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Konkretne decyzje w powyższych sprawach zapadną w naj-
bliższym czasie.

Opracował: Adam Kubka

WIZYTA STAROSTY U MINISTRA CYFRYZACJI 
Przedstawienie koncepcji cyfryzacji kraju oraz poszukiwanie 

możliwości współpracy pomiędzy Powiatem Koneckim a Minister-
stwem Cyfryzacji były przedmiotem rozmowy Ministra Cyfryzacji 
– Marka Zagórskiego oraz Starosty Koneckiego – Grzegorza Pie-
ca, która odbyła się 8 sierpnia 2019 r. w gabinecie Ministra. W spo-
tkaniu wzięli również udział: Szef Gabinetu Politycznego Ministra 
– Radosław Skrzetuski, Z-ca Dyrektora Rozwoju Usług Cyfro-
wych w Ministerstwie Cyfryzacji – Michał Przymusiński, Naczel-
nik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu – Radosław 
Lachowski oraz Sławomir Słoka – organizator tego spotkania.

Foto: Stoją (w kolejności od lewej): 
Sławomir Słoka, Marek Zagórski, Grzegorz Piec, Radosław Lachowski.

W trakcie rozmowy Minister Zagórski omówił kierunki dzia-
łań Ministerstwa oraz projekty obecnie realizowane przez resort 
w  dziedzinie usług elektronicznych oraz cyberbezpieczeństwa. 
Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę podejścia proceso-
wego i kompleksową obsługę mieszkańca, tak aby korzystający  
z elektronicznej administracji mógł to robić w zdecydowanie 
prostszy sposób niż dzieje się do tej pory. Do tego potrzebna jest peł-
na identyfikacja oraz optymalizacja katalogu procesów, które zachodzą 
w administracji zarówno rządowej, jak i samorządowej. To pole do re-
alnej współpracy między Ministerstwem a samorządem – powiedział 
Minister Zagórski. Podkreślono też istotną rolę projektu EZD RP 
w obszarze systemowego porządkowania obiegu dokumentów  
w urzędach.

Szukamy możliwości rozwoju oraz źródeł finansowania nowych 
projektów w obszarze cyfryzacji powiatu – stwierdził Starosta.  
Sławomir Słoka nawiązał z kolei do inicjatywy wybudowania tzw. 
powiatowego centrum referencyjnego, które stanowiłoby od 
dawna oczekiwaną w kraju ofertę profesjonalnego zaplecza kom-
petencyjnego dla powiatów, związków gmin lub innych inicjatyw 
ponadgminnych zawiązywanych w celu wspólnej cyfryzacji. Mini-
ster zwrócił uwagę na możliwości finansowania tego typu przed-
sięwzięć z POPC (Program Operacyjny – Polska Cyfrowa). Istnie-
je bardzo realna perspektywa, że takie centrum powstanie u nas  
w powiecie, dając wiele miejsc pracy w obszarze najnowocześniej-
szych technologii informacyjnych.

O tym, jak będzie rozwijać się zainicjowana tym spotkaniem 
współpraca będziemy informować na bieżąco na naszej stronie 
internetowej.

Opracował: Radosław Lachowski
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PIĘKNA POGODA I DOBRA ZABAWA W SŁUPI KONECKIEJ 

W niedzielę 25 sierpnia 2019 wszystkich gości i uczestników 
przybyłych na święto plonów powitał Wójt Gminy Słupia Konec-
ka - Robert Wielgopolan. Następnie podziękowania za trud i wy-
siłek na ręce rolników złożyli - Starosta Konecki Grzegorz Piec  
i Członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa. Zgodnie z wcze-
śniejszą zapowiedzią na uroczystości pojawił się także Minister 
Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i Członek Zarządu Wojewódz-
twa Mariusz Gosek. Przybyli goście zgodnie zadeklarowali pomoc 
dla mieszkańców gminy.

Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie impreza mogła przebiegać 
zgodnie z planem. Gromkimi brawami nagradzano kolejne wystę-
py artystyczne. Na scenie zaprezentowały się zespoły ze Szkoły 
Podstawowej w Wólce, Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

w Mninie, Koła Gospodyń Wiejskich z Rudy Pilczyckiej i z Wólki – 
„Wólczanki” oraz z sołectw Czerwona Wola i Pilczyca. 

W czasie popisów na scenie równolegle odbywały się: konkurs 
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najsmaczniejszą potrawę. 

W pierwszej kategorii nie wyłoniono jednego zwycięzcy – 
wszyscy otrzymali równorzędne wyróżnienia. Zaprezentowane 
dzieła wyglądały tak wspaniale, że werdykt jury nie był chyba za-
skoczeniem. 

W drugim konkursie zwyciężyły panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Wólki. Uczestnicy korzystali z przygotowanych atrakcji  
i bawili się przy występie gwiazdy – zespołu Diadem. Sprawna or-
ganizacja - przygotowanie i przebieg imprezy zasługują na wyrazy 
uznania dla organizatorów.

Opracował: Adam Kubka

WOJEWODA O POMOCY DLA ROLNIKÓW 

W poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym 
w Końskich odbyło się spotkanie z Wojewodą Świętokrzyskim 
-Panią Agatą Wojtyszek. Władze powiatowe reprezentowali: Sta-
rosta Grzegorz Piec, Wicestarosta Wiesław Skowron i Członek 
Zarządu Jarosław Staciwa. Zgodnie z zapowiedzią głównym te-
matem było szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych poszko-
dowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Oprócz 
przedstawienia ogólnych zasad składania wniosków i wskazania 
często pojawiających się przy wypełnianiu błędów zainteresowani 
mieli również szansę otrzymania odpowiedzi na bardziej szczegó-
łowe pytania.

Uczestnicy spotkania wskazywali na kłopoty z czasem i pro-
cesem szacowania szkód. Pani Wojewoda wskazała osoby do kon-
taktu i zadeklarowała pomoc oraz wsparcie w wyjaśnianiu poja-

wiających się wątpliwości. Zainteresowanym zostały przekazane 
stosowne materiały i schematy ułatwiające podejmowanie dzia-
łań w zakresie zgłaszania wniosków. 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób – włodarze i pra-
cownicy gmin zajmujący się tematyką rolniczą, radni, sołtysi oraz 
przedstawiciele izb rolniczych z terenu Powiatu Koneckiego.

Opracował: Adam Kubka
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POWIATOWY PRZEGLĄD WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH 
W sobotę 31 sierpnia 2019 na placu przed Starostwem Po-

wiatowym w Końskich odbył się I Powiatowy Konkurs Wieńców 
Dożynkowych. Uroczystość oficjalnie otworzył Starosta Konecki 
Grzegorz Piec. 

Widzowie gorącymi brawami nagrodzili występ zespołu „Mały 
Dziebałtów”, a następnie grupy, które zgodnie z tradycją ośpiewy-
wały swoje wieńce. 

W tym czasie przed jurorami stało niezwykle trudne zadanie 
– wyłonienie spośród jedenastu wspaniałych dzieł tego jednego, 
które miało reprezentować nasz powiat na Dożynkach Woje-
wódzkich 8 września w Opatowie.

Jury w składzie: Agnieszka Pietrzak – przedstawiciel Świę-
tokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewi-
cach, Zbigniew Sadorski – sekretarz powiatu koneckiego, Maciej 
Chłopek – dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu 
uznało, że wieńcem spełniającym wszystkie wymogi konkursowe 
jest ten wykonany przez gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Czerwonej Woli. 

Kolejne miejsca przypadły zespołowi „Bębnowianka” z Bębno-
wa i zespołowi „Rogowianka” z Rogowa. 

Oprócz wcześniej wymienionych mogliśmy podziwiać wieńce 
przygotowane przez: KGW z Wólki, Smykowa, Rudy Pilczyckiej, 
gospodynie z miejscowości Radoska, ”Koniczynki” z Proćwina oraz 
grupy z Pilczycy, Kapałowa, Korytkowa i Kupimierza. 

Nagrody dla zwycięzców, w wysokości odpowiednio 1000, 600 
i 300 złotych oraz dyplomy dla wszystkich uczestniczących w kon-
kursie grup wręczyli: starosta Grzegorz Piec, wicestarosta - Wie-
sław Skowron i członkowie zarządu: Jarosław Staciwa i Dariusz 
Banasik. 

Wszystkie zespoły przedstawiał Marian Wikiera – naczelnik 
Wydziału Promocji i Kultury, a na zakończenie z krótkim progra-
mem wystąpił zespół ludowy „Sokołów”, prowadzony przez Kry-
stynę Nartowską. 

Ze względu na bardzo wysoki i wyrównany poziom prezento-
wanych prac, starosta podsumowując całość imprezy zdecydował 
o dodatkowej nagrodzie, zapraszając na wspólną wycieczkę do 
Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni.

Opracował: Adam Kubka
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PONAD 6 milionów zł 
NA DROGI POWIATOWE

Powiat Opoczyński pozyskał aż 6 588 597 zł na rozbudowę 
kolejnego etapu drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin-
-Kłopotów.

Na etap II Popławy- Kolonia – Kazimierzów, dzięki poprawnie 
i szybko przeprowadzonym procedurom, otrzymamy z Funduszu 
Dróg Samorządowych 80% całkowitej kwoty inwestycji której 
wartość to 8 235 747 zł. Biorąc pod uwagę, że zadanie będzie re-
alizowane również przy udziale finansowym Gminy Paradyż i Gmi-
ny Sławno, to udział powiatu opoczyńskiego to zaledwie 1 235 
363 zł. - Podkreślał po podpisaniu umowy Starosta Opoczyński 
Marcin Baranowski.

Szczególne podziękowania składam na ręce Posła na Sejm Ro-
berta Telusa. Bez jego interwencji i wsparcia nie otrzymalibyśmy 
tak dużej kwoty z Funduszu. Cieszy nas, że mamy w Panu Pośle tak 
dużego przyjaciela i orędownika spraw ważnych dla Powiatu Opo-
czyńskiego - dodał starosta.

ŚWIATOWE DNI TURYSTYKI 
PO OPOCZYŃSKU

Wojewódzkie obchody światowych dni turystki trwały w Po-
wiecie Opoczyńskim przez 3 dni. Od piątku 27 września do nie-
dzieli włącznie, autokary pełne turystów mogły bliżej przyjrzeć się 
naszym zabytkom, zwyczajom i posmakować wspaniałego jedze-
nia.

Impreza została zorganizowana wraz z Urzędem Marszałkow-
skim w Łodzi a partnerami, którzy przyczynili się do jej sukcesu 
były Gmina Drzewica, Gmina Paradyż, Gmina Żarnów i Gmina 
Opoczno. Uczestnicy wycieczek mogli zgłębić historię miasta 
dzięki wspaniałym wykładom Adama Grabowskiego -dyrektora 
Muzeum Regionalnego w Opocznie. Dyrektor osobiście oprowa-
dzał wszystkich chętnych po mieście i przybliżał ciekawe momen-
ty historii miasta Opoczna i naszego powiatu.

Wspaniałą inscenizację opoczyńskiego wesela mogli obejrzeć 
zaproszeni goście w piątkowy wieczór inauguracyjny. Prawie go-
dzinne przedstawienie odbyło się przy udziale kilkunastu człon-
ków kół gospodyń wiejskich. Inscenizacja odbyła się dzięki współ-
pracy z MDK i gminą Opoczno.

- To wydarzenie ponad podziałami politycznymi, gdzie naj-
ważniejsze jest wspólne dobro. Promocja naszego wspaniałego 
regionu, naszej tradycji, folkloru który jest tak bogaty i wspania-
ły – mówił jeden z mecenasów wydarzenia, Poseł na Sejm Robert 
Telus podczas piątkowego, porannego witania gości w Starostwie 
Powiatowym.

- To doskonała okazja na zainteresowanie branży turystycznej 
naszym regionem. Mamy doskonały , jeszcze nie w pełni wykorzy-
stany potencjał i szansę na to by stać się polską stolicą folkloru 
-mówiła Wicestarosta Maria Barbara Chomicz.

- Dziękuje za pomoc Ceramice Paradyż a także spółce Remtrak 
i Prezesowi Zbigniewowi Ciemnemu. Dzięki uprzejmości władz 
tych dwóch wspaniałych firm, nasze wycieczki naocznie przeko-
nają się, jak wyglądają poszczególne etapy pracy w zakładach,  
i zgłębią tajniki najlepszych specjalistów – mówił Starosta Marcin 
Baranowski.

I rzeczywiście , dzięki pomocy ze strony Ceramiki Paradyż  
i PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o, kilkadziesiąt osób zwiedzało  
w piątkowe przedpołudnie zakłady w Wielkiej Woli i Idzikowicach.

Aby zachęcić do odkrywania opoczyńskich skarbów zorgani-
zowane zostały bezpłatne wycieczki autokarowe dla mieszkań-
ców innych części woj. Łódzkiego. W niedzielę na krajoznawczą 
wycieczkę do Opoczna można było pojechać pociągiem z Łodzi  
w ramach projektu „Kolejowe niedziele”.
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Goście Dni Turystyki odwiedzili m.in. Sławno i jego Geopark 
Owadów-Brzezinki, Muzeum Regionalne w Opocznie, kościół  
św. Łukasza oraz ruiny zamku z XVI wieku i tor kajakowy w Drze-
wicy, Szaniec mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” koło Anielina, 
Zespół Klasztorny Filipinów z kościołem św. Filipa Neri i św. Jana 
Chrzciciela w Poświętnem.

Gościem specjalnym podczas inauguracji był wicemarszałek 
województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba.

Powiat Opoczyński pragnie podziękować wszystkim firmom, 
osobom, instytucjom oraz parafiom za ich wkład w realizację Wo-
jewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. Bez wsparcia 
wielu osób nie byłoby możliwe, tak wspaniałe przygotowanie tego 
wydarzenia.

DOTACJE DLA PARAFII, GMIN i OSP Z NASZEGO POWIATU
W sali konferencyjnej Starostwa Po-

wiatowego w Opocznie 28 sierpnia 2019 
roku wicemarszałek Województwa Łódz-
kiego Zbigniew Ziemba w sposób uroczysty 
wręczył dotacje przyznane przez Zarząd 
Województwa Łódzkiego dla parafii, ochot-
niczych straży pożarnych i gmin z nasze-
go powiatu. Wręczenie i podpisanie sto-
sownych dokumentów dokonane zostało  
w obecności Posła na Sejm RP Roberta Te-
lusa i Starosty Opoczyńskiego Marcina Ba-
ranowskiego.

Dotacje otrzymali na remonty zabyt-
ków: parafia z Żarnowa 71 250 zł, parafia  
z Kraśnicy 52 500 zł, Muzeum Regionalne  
w Opocznie 29 300 zł, natomiast Gmina 
Białaczów na rozbudowę Sali Gimnastycz-
nej w Miedznej Drewnianej 50 000 zł i Gmi-
na Żarnów na budowę boiska sportowego 
w Klewie 90 000 zł. Dotacje otrzymały też 
Ochotnicze Straże Pożarne – w Mniszkowie 
10 272 zł, w Wójcinie 14 200 zł, w Domasz-
nie 13.800 zł, w Radzicach Dużych 3 200 zł.
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PONAD 13 mln zł WSPARCIA RZĄDOWEGO 
NA DROGI W NASZYM POWIECIE

Dzięki dotacjom rządowym z Funduszu Dróg Samo-
rządowych powiat opoczyński i nasze gminy, zrealizuje 
przedsięwzięcia związane z przebudową i modernizacją 
infrastruktury drogowej na ponad 13 mln złotych.

18.09.2019 roku w budynku Starostwa Powiatowego, w obec-
ności znamienitych gości,  została podpisana historyczna umowa. 
Dzięki dotacjom rządowym z Funduszu Dróg Samorządowych 
powiat opoczyński i nasze gminy, zrealizują przedsięwzięcia zwią-
zane z przebudową i modernizacją infrastruktury drogowej na po-
nad 13 mln złotych.

Na spotkaniu obecny był Wicewojewoda Karol Młynarczyk, 
który wręczył umowy władzom naszego powiatu i gmin. Na kon-
ferencji głos zabrali parlamentarzyści, którzy wspierali negocjacje  
w Warszawie i przyczynili się do uzyskania tak dużej kwoty - Po-
słowie na Sejm Robert Telus i Antoni Macierewicz.

- To historyczny moment, dziękuję wszystkim, którzy się do 
tego przyczynili, dziękuję za wsparcie Panu Ministrowi Antoniemu 
Macierewiczowi, który wspierał moje wysiłki o te środki finanso-
we w Warszawie -Mówił do zgromadzonych Poseł na Sejm RP Ro-
bert Telus. To wielka szansa rozwojowa dla całego opoczyńskiego 
regionu. To wspaniałe wsparcie dla gmin, ponad podziałami, dla 
dobra wszystkich mieszkańców -dodał poseł.

Powiat opoczyński otrzymał dotację na bardzo ważną inwe-
stycję. Jest nią rozbudowa drogi powiatowej Popławy - Popławy 
Kolonia - Kazimierzów. Będzie to już drugi etap tej inwestycji, 
której wartość obliczono na 8 mln 235 tys. 747 zł. Powiat na to 
zadanie otrzyma 80-procentowe dofinansowanie, a więc kwotę  
w wysokości 6 mln 588 tys. 597 zł. Rozbudowa wspomnianej drogi 
prowadzona będzie w cyklu trzyletnim.

Prawie 5,5 mln zł dofinansowania dostanie też gmina Opocz-
no. Na rozbudowę ulic: Partyzantów, Limanowskiego i Cichej  
w Opocznie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem dosta-
nie ok. 4 mln zł, a na rozbudowę ulic Hubala, Chopina i Starzyń-
skiego na osiedlu Trąbki otrzyma blisko 1,5 mln zł.

Z rządowego funduszu skorzysta także gmina Drzewica. Tra-
fią do niej pieniądze na dwa zadania inwestycyjne. Na przebudo-
wę ulicy Stawowej w Drzewicy gmina dostanie 460.943 zł. Nieco 
mniejsze dofinansowanie, bo w wysokości 328 tys. zł gmina otrzy-
ma na przebudowę drogi gminnej w kierunku PKP w Idzikowicach.

W obu przypadkach dofinansowanie wynosić będzie 80 proc. 
wartości zadania.

Gmina Żarnów otrzyma blisko 550 tys. zł - na przebudowę 
ulicy Zielonej w Żarnowie 210 tys. zł, a na przebudowę drogi  
w miejscowości Dłużniewice 333.222 zł. W tym drugim przypadku 
dofinansowanie wyniesie 75 proc. kosztów całej inwestycji.
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KOLEJNE NOWE 
POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE 
W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

Województwo łódzkie przygotowało 29 nowych linii auto-
busowych, które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach 
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze uży-
teczności publicznej. 

Prace nad wyłonieniem najbardziej potrzebnych linii trwa-
ły od wejścia w życie ustawy, czyli od 18 lipca. Wybrano 29 tras 
międzypowiatowych (takimi zajmuje się samorząd województwa, 
pozostałe są w kompetencjach starostów i wójtów, które zostały 
zgłoszone do dofinansowania.

Linie zaproponowane przez Samorząd Województwa Łódzkie-
go w naszym powiecie:

- Tomaszów Mazowiecki - Gapinin - Drzewica
- Opoczno - Przyłęk - Klew
- Opoczno - Inowłódz - Brudzewice
- Opoczno - Sławno - Tomaszów Mazowiecki
- Opoczno - Kałek - Piotrków Trybunalski
Ponadto w dniu 30.08.2019 roku Powiat Opoczyński zawarł 

dwie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej 
w Opocznie SP. z o.o. na świadczenie usług w zakresie transportu 
drogowego na liniach komunikacyjnych: Opoczno-Paradyż przez 
Sławno-Wójcin oraz Opoczno-Poświętne przez Brzuza-Domasz-
no.

POWOŁANIE POWIATOWEJ 
SPOŁECZNEJ RADY 
DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W OPOCZNIE

W dniu 12 sierpnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym  
w Opocznie odbyło się uroczyste powołanie Powiatowej Społecz-
nej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która działa przy 
Staroście Opoczyńskim. Nominacje członkom Rady wręczył Sta-
rosta Opoczyński Marcin Baranowski. Rada składa się z 5 osób 
powoływanych przez Starostę Opoczyńskiego spośród przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie na-
szego powiatu.

Skład Rady:
1. Agnieszka Nalewczyńska – Przewodnicząca Rady
2. Michał Pomykała – Wiceprzewodniczący Rady
3. Krystyna Worach – Sekretarz Rady
4. Joanna Duda – Członek Rady
5. Michał Cegieła – Członek Rady

Podstawa prawna:
- art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(Dz. U.2019.1172 ),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania 
wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. nr 62 poz. 560),
- zarządzenie nr 33/19 Starosty Opoczyńskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r.  
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełno-
sprawnych.

Zadania Rady:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań 
     na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych  
     przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełno 
     sprawnych.

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnospraw-
nych Powiatu Opoczyńskiego trwa 4 lata i upływa z dniem 2 sierp-
nia 2023 r.
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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.

DAR DLA OPOCZYŃSKIEGO MUZEUM
W ostatnim czasie Muzeum Regionalne w Opocznie otrzy-

mało od mieszkanki Opoczna niecodzienny dar. Jest nim pakiet 
katalogów firmowych, periodyków pracowniczych, gadżetów re-
klamowych i wielu innych przedmiotów związanych z Zespołem 
Zakładów Płytek Ceramicznych „Opoczno”, później OPOCZNO 
S.A. Przedmioty, pośród których znalazła się nawet nowa odzież 
robocza, trudno jeszcze w tym momencie nazwać zabytkami.  
Są one jednak niezwykle cennym uzupełnieniem muzealnego 
zbioru dokumentującego działalność opoczyńskich zakładów 
ceramicznych na przełomie XX i XXI w. Ofiarowane przedmioty 
wzbogacą obecną wystawę czasową „Opoczyńskie dziedzictwo 
ceramiczne”, a w przyszłości staną się z pewnością elementem 
przygotowywanej ekspozycji stałej.

Zwracamy się w tym miejscu z apelem do wszystkich, którzy 
posiadają jeszcze podobne przedmioty związane działalnością 
ZZPC Opoczno i OPOCZNO S.A., zwłaszcza w latach 90. XX w. 
lub w okresie wcześniejszym. Prosimy o przekazywanie tych pa-
miątek do opoczyńskiego Muzeum. Budujmy razem opoczyńskie 
dziedzictwo ceramiczne!
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FESTIWAL 
OPOCZNO FOLK ATTACK V
– SKRZYPCE!

14 września odbyła się kolejna, piąta już edycja niekonwencjo-
nalnego festiwalu folkowego Opoczno Folk Attack! Tegorocznej 
imprezie towarzyszyło hasło „Skrzypce!” Motywem przewodnim 
festiwalu była więc muzyka tradycyjna i folkowa grana na tym wła-
śnie instrumencie. 

Na scenie wystąpiło ostatnich czterech żyjących skrzypków 
ludowym z regionu opoczyńskiego – Tadeusz Mocarski, Stanisław 
Wolski, Piotr Rudzki oraz Władysław Kosylak. Skrzypkom towa-

rzyszył duet Joanna i Stanisław Strelnikowie. Występy ludowych 
artystów przeplatane były prelekcjami tematycznymi w wykona-
niu etnomuzykologa dr. Jana Łuczkowskiego. Gwiazdą sobotniego 
wieczoru był natomiast koncert „Kapeli Brodów” – polskiego ze-
społu folkowego grającego od 1992 r. utwory świeckie i religijne  
z obszaru I Rzeczypospolitej. W swoich wykonaniach kapela za-
chowuje oryginalne maniery wykonawcze oraz, w przypadku mu-
zyki religijnej, właściwy jej tematyce kontekst. Muzycy używają 
oryginalnych lub zrekonstruowanych instrumentów: liry korbo-
wej, cymbałów, basetli i skrzypiec. 

Warto przybliżyć sylwetki skrzypków, którzy wystąpili na sce-
nie przed zamkiem kazimierzowskim w Opocznie.

Tadeusz Mocarski – skrzypek z Brzezinek koło Gielniowa. 
Urodził się w 1933 roku. W wieku 18 lat zaczął grać na bębnie,  
a dwa lata później na skrzypcach, które dostał od swojego ojca 
Władysława Mocarskiego. Znany w swojej okolicy skrzypek we-
selny, grywał z wieloma muzykantami, między innymi z bratem 
żony Stanisławem Galińskim z Adamowa oraz harmonistą Edwar-
dem Krzysztofikiem. Obecnie najczęściej gra z akordeonistą Bole-
sławem Mocarskim – synem przyrodniego brata Stanisława, z któ-
rym tworzą Kapelę Mocarskich. W tym właśnie składzie zagrał na 
Festiwalu Opoczno Stolicą Oberka w 2018 roku. Tegoroczni zdo-
bywcy pierwszego miejsca w 60. Dniach Kolbergowskich w Przy-
susze. Występowali na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zdobywając wyróżnienie. 

Stanisław Wolski – urodził się w 1928 roku w Radzicach Ma-
łych pod Opocznem. Przygodę z muzykowaniem rozpoczął w wie-
ku 17 lat. Od samego początku grał na skrzypcach. Swój pierwszy 
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instrument odziedziczył po zmarłym muzykancie Jaciubku z Ra-
dzic Małych. Po II wojnie światowej wielokrotnie grywał na zaba-
wach wiejskich  i weselach, samodzielnie lub ze znanym skrzyp-
kiem opoczyńskim Janem Matysiakiem (na dwoje skrzypiec),  
a także z kapelą Adamusów. Uczestniczył w licznych festiwalach, 
między innymi w I edycji Festiwalu Opoczno Stolicą Oberka, kon-
kursach i przeglądach kapel, między innymi w Radomiu, Opocznie, 
Przysusze, Wrocławiu. Od wielu lat gra w kapeli Zespołu Pieśni  
i Tańca „Drzewiczanie” z Drzewicy. Laureat I miejsca na Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 
Zagrał z synem Andrzejem.

Piotr Rudzki – urodzony w 1932 roku, mieszka we wsi Kamień 
koło Opoczna. Jest dwukrotnym laureatem Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą w kategorii kapel, gdzie zdobył II nagrodę w 2011 roku  
i I w 2007 roku. Zna wiele ciekawych gawęd o życiu muzykantów, 
dawnych weselach, wiele wie też na temat specyfiki muzyki gra-
nej w opoczyńskim. Posiada imponującą ilość dyplomów i nagród, 
wśród których najcenniejszą jest odznaka Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony działacz kultury”. Na co 
dzień przygrywa zespołom folklorystycznym w Kamieniu i Koze-
ninie. Utalentowany gawędziarz. Zajmuje się też hodowlą pszczół. 

Władysław Kosylak – urodzony w 1932 roku w Brzustowie. 
Już jako młody chłopiec lubił słuchać grania chłopskich muzy-
kantów, szczególnie interesowała go gra na skrzypcach. Jednym  
z tych muzykantów był jego wujek i to on pożyczył mu instrument 
i udzielił pierwszych lekcji. Gry na skrzypcach uczył się ze słuchu. 
W wieku 10 lat zaczął grywać na weselach na skrzypcach, któ-
re dostał od ojca. Na weselach grywał do początków lat 80-tych  
w rozmaitych składach – między innymi z B. Koselakiem (akor-
deon), S. Kościechą (akordeon) i W. Wojciechowskim (bębenek). 
Zamiłowanie do muzyki przekazał swojemu synowi i razem przy-

grywali miejscowemu zespołowi ludowemu. Doczekał się również 
uzdolnionych muzycznie wnucząt, z którymi grywa w Rodzinnej 
Kapeli Kosylaków w składzie: syn Zbigniew (akordeon), wnuczka 
Małgorzata (skrzypce), wnuczka Faustyna (śpiew i pianino) oraz 
wnuk Amadeusz (akordeon guzikowy). Grał na wszystkich edy-
cjach Festiwalu Opoczno Stolicą Oberka.

Festiwal Opoczno Folk Attack V – Skrzypce! został dofinan-
sowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
i odbył się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Partnerami 
wydarzenia była Gmina Opoczno, Miejski Dom Kultury w Opocz-
nie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie. Patronat me-
dialny objął Gość Niedzielny, Telewizja Lokalna Opoczno, Dzien-
nik Łódzki, Radio Plus, portal Opoczno.info, Tygodnik Opoczyński 
i Kalejdoskop.

XIII KONCERT ORGANOWY 
W PARADYŻU
15 sierpnia 2019 roku w uroczystość Wniebowzięcia NMP  

o godz. 19.00 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Wielkiej 
Woli – Paradyżu odbył się XIII Koncert Organowy. Wpisał się on  
w obchody jubileuszu 100-lecia parafii. W pierwszej części wy-
stąpił Krakowski Kwintet Dęty a w części drugiej koncertu Jakub 
Garbacz – organy. 

Ks. Dziekan Adam Myszkowski witając gości, przypomniał naj-
ważniejsze wydarzenia z historii parafii. W 1863 r. pobernardyń-
ska świątynia i pozostałe budynki przeszły pod jurysdykcję bisku-
pa sandomierskiego, a od 1893 r. pracowali tu księża diecezjalni, 
którzy rezydowali w Paradyżu z tytułem wikariuszy parafii Wójcin. 
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Parafia pw. Przemienienia Pań-

skiego została erygowana 24 listo-
pada 1919 r. przez bp. Mariana Ry-
ksa. W kościele w Paradyżu znajduje 
się łaskami słynący Obraz Chrystusa 
Cierniem Koronowanego, a świą-
tynia nosi tytuł Sanktuarium Chry-
stusa Cierniem Koronowanego oraz 
Krwi Zbawiciela.

Jednym ze sponsorów koncertu 
był Powiat Opoczyński, który re-
prezentował Starosta Marcin Ba-
ranowski. Pozostali sponsorzy to: 
Ceramika Paradyż, Promuje Łódzkie, 
Marszałek Województwa Łódzkie-
go, Robert Telus Poseł na Sejm RP, 
Gmina Paradyż, Adam i Anna Tępiń-
scy oraz Stanisław Tępiński.

MUZEALNE CIEKAWOSTKI...
Dział historyczny Muzeum Regionalnego w Opocznie zyskał 

ostatnio kolejny, interesujący eksponat. Jest nim dobrze zachowa-
ny kartonowo-metalowy pojemnik na amunicję do niemieckiej wy-
rzutni rakietowej kalibru 150 mm - 15 cm Nebelwerfer 41 z okre-
su II wojny światowej. W pozyskanej przez Muzeum tubie mieścił 
się jeden pocisk typu 15 cm Wgr. 41. Co bardzo ważne, pojemnik 
pochodzi z regionu opoczyńskiego, jest świadkiem walk ofensywy 
styczniowej 1945 r.

75  ROCZNICA BITWY 
POD DIABLĄ GÓRĄ

W niedzielę 18 sierpnia 2019 roku msza święta polowa roz-
poczęła obchody 75. rocznicy bitwy pod Diablą Górą w gminie 
Żarnów. Mszy przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Łukasza  
w Skórkowicach Mirosław Woźniak. W bitwie z Niemcami walczy-
li partyzanci z 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej, którym oddano 
należny hołd. Organizatorem uroczystości, podobnie jak w latach 
poprzednich była Gmina Żarnów.

W obchodach, które odbyły się na szczycie Diablej Góry udział 
wzięli przedstawiciele parlamentu, samorządu, kombatanci i oko-
liczni mieszkańcy. Obecny był też poseł okręgu piotrkowskiego 
Antoni Macierewicz. Powiat Opoczyński reprezentował przewod-
niczący Rady Powiatu Józef Róg.
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Po wygłoszeniu przemówień okolicznościowych odczytany 
został Apel Pamięci i oddana została Salwa Honorowa przez Kom-
panię Honorową 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa 
Mazowieckiego. Uroczystości uświetniły występy artystyczne 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Klewie ze specjalnie przygotowa-
nym programem. Była też dla wszystkich tradycyjna grochówka 
żołnierska.

PAMIĘCI 
PPOR. BRONISŁAWA DUDY 
PS. „CYGAN”

Generał brygady Adam Marczak dowódca 25 Brygady Ka-
walerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, ppłk Wiesław 
Jaskulski Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tomaszowie Ma-
zowieckim, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych 
na czele ze starostą opoczyńskim Marcinem Baranowskim, za-
stępcą burmistrza Opoczna Tomaszem Łuczkowskim, wójtem 
gminy Białaczów Barbarą Goworek i Żarnów dr. Krzysztofem 
Nawrockim, wzięli udział 11 września w uroczystości odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej poświęconej ppor. Bronisławowi Dudzie, jego 
żony Marii oraz mieszkańcom powiatu opoczyńskiego poległym, 
zamordowanym i zaginionym podczas drugiej wojny światowej.  
W Petrykozach, gdzie stanęła tablica, nie zabrakło również licznie 
zgromadzonej rodziny zamordowanego przez Gestapo ppor. Dudy 
oraz mieszkańców miejscowości.

Uroczystość zorganizowaną przez Instytut Pamięci Narodo-
wej Oddział w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Opocznie, Gminę 
Białaczów oraz Muzeum Regionalne w Opocznie poprowadził 
dyrektor Muzeum Adam Grabowski. Sylwetkę ppor. Bronisława 
Dudy i jego działalność konspiracyjną w czasie okupacji przedsta-
wił jego syn mjr Jerzy Duda, który nie krył dużego wzruszenia. Je-
rzy Duda wraz z rodziną dokonał również uroczystego odsłonięcia 
tablicy. Kamień poświęcił proboszcz miejscowej parafii św. Doroty 
ks. Krzysztof Kaszuba. Delegacje złożyły następnie kwiaty i zapa-
liły znicze.

Poruszającą przemowę wygłosił gen. Adam Marczak, który za-
pewnił, że współczesne Wojsko Polskie będzie zawsze pamiętało 
o takich bohaterach i będzie niezłomnie stało na straży niepodle-
głości Ojczyzny. Głos zabrali także starosta opoczyński Marcin Ba-
ranowski, zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski, wójt 
Gminy Białaczów Barbara Goworek, przewodnicząca Rady Gmi-
ny Białaczów Elżbieta Lasota oraz wójt sąsiedniej Gminy Żarnów  
dr Krzysztof Nawrocki. Odczytano także listy okolicznościowe 
skierowane na tą okazję przez prezesa Instytutu Pamięci Naro-
dowej dr Jarosława Szarka, Szefa Urzędu do spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz posła na 
Sejm RP Roberta Telusa. Delegacje złożyły również kwiaty na gro-
bie małżonków Marii i Bronisława Dudów na pobliskim cmentarzu 
parafialnym.

Uroczystość miała wyjątkowy charakter i oprawę dzięki asy-
ście żołnierzy Wojska Polskiego z 25 Batalionu Dowodzenia  
w Tomaszowie Mazowieckim oraz pocztu sztandarowego opo-
czyńskiego plutonu Jednostki Strzeleckiej 2036 im. OP AK „Błysk” 
z Paradyża.
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SPOTKANIE KLUBU 
„GROTA” 
W MUZEUM REGIONALNYM 
W OPOCZNIE

O historii i przebiegu walk we wrześniu 1939 r. na Ziemi Opo-
czyńskiej można było dowiedzieć się we wtorek 24 września  
w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Podczas kolejnego już spo-
tkania Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 
w Piotrkowie Trybunalskim, szczegółowe informacje na ten temat 
przedstawił pracownik Archiwum Państwowego w Piotrkowie 
Trybunalskim dr Maciej Hubka. Warto dodać, że w spotkaniu licz-
nie wzięła udział opoczyńska młodzież szkolna z Zespołu Szkół 
Powiatowych im. Stanisława Staszica wraz z dyrektorem Markiem 
Zielińskim oraz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żerom-
skiego w Opocznie z opiekunem Krzysztofem Czajkowskim. Wy-
kładu z zainteresowaniem wysłuchał także Jarosław Kołodziej-
czyk – szef Kancelarii Starosty Opoczyńskiego oraz Mieczysław 
Wojciechowski – radny Rady Miejskiej w Opocznie.

WRZEŚNIOWYM CIENIOM…
W niedzielę 1 września w Muzeum Regionalnym w Opocznie 

otwarta została nowa wystawa czasowa zatytułowana „Wrześnio-
wym cieniom… W 80. rocznicę Kampanii Polskiej 1939 roku na 
Ziemi Opoczyńskiej”. Otwarcie wystawy było częścią oficjalnych 
opoczyńskich obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
oraz napaści sowieckiej na Polskę.

Przedstawione zostały przede wszystkim mało znane wyda-
rzenia z historii lokalnej Września 1939, które dla wielu zwiedza-
jących z pewnością będą sporym zaskoczeniem. Z wystawy można 
dowiedzieć się między innymi o tym, że w pierwszych dniach wrze-
śnia 1939 r. w Opocznie i najbliższych okolicach działał 1 Batalion 
Czołgów Lekkich – najlepszy oddział pancerny Wojska Polskiego 
II RP oraz, że pierwszy niemiecki generał zginął podczas II wojny 
światowej właśnie pod Opocznem. Niezwykle ciekawa jest rów-
nież historia ukrycia i przechowywania w jednej z podopoczyń-
skich miejscowości sztandaru 43 Pułku Strzelców Legionu Bajoń-
czyków, czy zestrzelenia niemieckiego samolotu szturmowego na 
terenie Sławna przez żołnierzy 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich 
Wileńskiej Brygady Kawalerii Armii Prusy. To tylko niektóre z pre-
zentowanych na wystawie historii.

Dzięki uprzejmości Muzeum Techniki Wojskowej i Historii Re-
gionalnej w Podlesiu Dużym, Muzeum Orła Białego w Skarżysku 
Kamiennej, Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, 
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim oraz Archiwum Państwowe-
go w Piotrkowie Trybunalskim, na opoczyńskiej ekspozycji zoba-
czyć można wiele ciekawych i nierzadko unikatowych ekspona-
tów związanych z wyposażeniem i uzbrojeniem Wojska Polskiego  
w 1939 roku. Na miłośników historii wojskowości i uzbrojenia 
czeka chociażby polska armata przeciwpancerna wz. 36 „Bofors”, 
legendarny karabin przeciwpancerny wz. 35 „Ur”, doskonały pisto-
let wz. 35 „VIS” czy ostatnia polska szabla bojowa wz. 34, popular-
na „Ludwikówka”. Swoistą ciekawostką są również prezentowane 
drobne elementy polskich pojazdów pancernych – czołgu 7TP, 
tankietek TK3 i TKS, Renault FT17. Prezentowane są również 
przykłady uzbrojenia i wyposażenia niemieckiego Wehrmachtu  
z 1939 roku. 

Na zwiedzających czeka również część archiwalna, na któ-
rej prezentowane są sylwetki opocznian, uczestników Kampanii 
Wrześniowej, liczne nie publikowane wcześniej fotografie i do-
kumenty. Wystawa zorganizowana została w postaci atrakcyjnej 
dla zwiedzających dioramy wrześniowego pola bitwy, która w spe-
cyficzny sposób podkreśla tragizm tamtych wydarzeń. Wystawę  
w opoczyńskim Muzeum można zwiedzać do końca roku.
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WIECZÓR AUTORSKI 
IRENY PLUCIŃSKIEJ

20 września 20019 roku w opoczyńskim „Musique Cafe” odbył 
się wieczór autorski poetki Ireny Plucińskiej. Na spotkaniu zostały 
zaprezentowane dwa nowe tomiki poezji - „Nie wszystko jest ró-
żowe” i „Zmierzch niezapominajki”.

Utwory autorki zostały zaprezentowane w interpretacji mło-
dych artystów a na spotkanie przyszli tłumnie fani poetki oraz wie-
lu zaproszonych gości, w tym Poseł na Sejm Robert Telus.

Irena Plucińska urodziła się w 1941 roku w Skórkowicach  
w powiecie opoczyńskim. Jest matką ośmiorga dzieci. Swoją po-
etycką pasję odkryła „w jesieni życia”. Od kilku lat organizuje 
wieczory poetycko - muzyczne przy współudziale Anny Kubickiej  
i syna, Jacka Plucińskiego. Jej dorobek literacki obejmuje około 
dwa i pół tysiąca wierszy, piosenek i krótkich form prozatorskich.

PROMOCJA WSPOMNIEŃ
EUGENIUSZA WÓJCIKA

W piątek 11 października odbyła się w Muzeum Regionalnym 
w Opocznie promocja wyjątkowego wydawnictwa poświęcone-
go historii regionalnej Opoczna i okolic. Mowa o wspomnieniach 
przedwojennego mieszkańca Opoczna Eugeniusza Wójcika, zaty-
tułowanych „Wspomnienia opoczyńskie 1925-1945” w opracowa-
niu dr. Pawła Budzińskiego.

W spotkaniu uczestniczyli licznie mieszkańcy Opoczna, re-
gionaliści, miłośnicy lokalnej historii. Nie zabrakło oczywiście 
młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława 
Staszica w Opocznie. Władze samorządowe reprezentował sta-
rosta opoczyński Marcin Baranowski oraz zastępca burmistrza 
Opoczna Tomasz Łuczkowski. Obecny był również bratanek auto-
ra wspomnień, pan Jacek Wójcik.

Promocję poprowadził dyrektor opoczyńskiego Muzeum 
Adam Grabowski oraz dr Paweł Budziński. Autor opracowania 
szczegółowo przedstawił wszystkim sylwetkę Eugeniusza Wójci-
ka. Opowiedział także jak wyglądała praca nad przygotowaniem 
wydawnictwa.

„Wspomnienia opoczyńskie 1925-1945” Eugeniusza Wójcika 
stanowi nieocenione źródło informacji na temat życia codzien-
nego, stosunków społecznych, sytuacji materialnej Opoczna  
i jego mieszkańców w okresie przedwojennym oraz podczas wojny  
i okupacji. Wójcik w niezwykle szczegółowy sposób opisuje m.in. 
obchody świąt, działalność harcerstwa, śmierć marszałka Józe-
fa Piłsudskiego czy strajk w fabryce Dziewulskiego i braci Lange. 
Wszystko to uzupełniają opisy Kampanii Wrześniowej 1939 r., 
opoczyńskiego getta czy działalności ruchu oporu w czasie okupa-
cji niemieckiej.

„Wspomnienia opoczyńskie 1925-1945” można nabyć w Mu-
zeum Regionalnym w Opocznie w cenie 25 zł. Książka dostępna 
jest także w sprzedaży wysyłkowej.
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POWIAT PRZYSUSKI 
Z  REKORDOWYM WSPARCIEM 
Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
KOLEJNE KILOMETRY DRÓG 
W POWIECIE PRZYSUSKIM 
DO REMONTÓW I PRZEBUDOWY

30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę 
wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych do dofinansowania 
w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia 
2019 r. Powiat przysuski otrzymał wsparcie w wysokości 80% na 
przebudowę drogi Klwów – Sulgostów – Nieznamierowice oraz 
modernizację powiatowych ciągów komunikacyjnych. Przyznane 
dofinansowanie  wynosi  aż  11.764 358,00 zł. Wśród gmin z po-
wiatu przysuskiego wsparcie otrzyma: Gmina Przysucha-poprawa 
stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności  
i podniesienie standardów technicznych dróg poprzez remont 
sieci dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha. Dofi-
nansowanie 4.103 472, 00 zł. Gmina Potworów-przebudowa dróg 
gminnych w Gminie Potworów. 

Dofinansowanie 1  420  697,00 zł. Gmina Wieniawa- budowa 
drogi gminnej ul. Warzywnej w miejscowości Wieniawa oraz prze-
budowa dróg gminnych w miejscowości Jabłonica, Ryków – Pogro-
szyn, Zawady, Skrzynno – Kamień, a także remont dróg gminnych 
Skrzynno – Komorów i Skrzynno – Żuków. Łączna kwota dofi-
nansowania obu zadań wynosi 2. 856 929,00 zł.  Na liście rezer-
wowej znalazły się: Gmina Klwów – przebudowa dróg gminnych  
w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolo-
nia. Dofinansowanie 1.340 879,00 zł. Gmina Gielniów–przbudowa 
dróg gminnych nr 330204W w miejscowości Brzezinki, 330207W 
w miejscowości Sołtysy, 330236W w miejscowości Wywóz. 

Dofinansowanie 1.023 600.00 zł. Samorządy mogły uzyskać 
dofinansowanie w wysokości od 50 do 80 % przewidywanych 
kosztów realizacji zadania. Powiaty oraz miasta na prawach po-
wiatu mogły złożyć 3 wnioski o dofinansowanie, natomiast gminy 
2 wnioski. Łączna kwota już pozyskana na prace drogowe w bie-
żącym roku to 18 724 759 zł. Po uwzględnieniu wkładu własnego 
samorządów wyniesie 23 059 949 zł. Na listach rezerwowych zna-
lazły się projekty z gmin Klwów i Gielniów. 

 Gratulacje dla naszych samorządowców za znakomitą sku-
teczność i zaangażowanie w działania zmieniające oblicze naszego 
powiatu na lepsze.

Jarosław Bednarski

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI PRZYSUSKIEJ KOMENDY

W niedzielę 28 lipca w Odrzywole policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze uczestniczyli w uroczystym apelu, pod-
czas którego wręczono m. in. akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Uroczystości poprzedziło odsłonięcie tablicy pamiątko-
wej poświęconej Lucjanowi Sarneckiego – Komendantowi Posterunku Policji w Odrzywole w latach 1935-1939. Władze państwowe 
reprezentował Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, Euro-
poseł Zbigniew Kuźmiuk i Poseł Dariusz Bąk. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, na czele ze Starostą 
Przysuskim Marianem Niemirskim i Wójtem Gminy Odrzywół Marianem Kmieciakiem. 
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Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną 
przez ks. Adama Łukiewicza – proboszcza parafii p.w. Świętej 
Jadwigi Śląskiej w Odrzywole ks. dziekana Andrzeja Szewczyka 
oraz ks. kan. Stanisława Traczyńskiego – kapelana przysuskich 
policjantów. W swojej homilii ksiądz Adam Łukiewicz odniósł się 
do historii powstania Policji oraz etosu policyjnej służby. Po mszy 
kompania honorowa Policji, policjanci i goście przeszli na plac 
przed Urzędem Gminy w Odrzywole, gdzie odbyła się ceremonia 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Lucjanowi Sarnec-
kiego – Komendantowi Posterunku Policji w Odrzywole w latach 
1935-1939. Dowódca uroczystości kom. Szymon Duraziński zło-
żył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą  
w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniewowi Mikołajczykowi. Następ-
nie przy dźwiękach hymnu państwowego nastąpiło podniesienie 
flagi państwowej. Komendant Powiatowy Policji w Przysusze insp. 
Adam Czyżewski przywitał przybyłych gości. 

Władze państwowe reprezentował Marszałek Senatu RP 
Stanisław Karczewski, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady 
Ministrów Marek Suski, Europoseł Zbigniew Kuźmiuk i Poseł Da-
riusz Bąk. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz samo-
rządowych, na czele ze Starostą Przysuskim Marianem Niemir-
skim. W uroczystości wziął udział Komendant Wojewódzki Policji 
z siedzibą w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk oraz 
kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu Policji, funkcjona-
riusze i pracownicy przysuskiej komendy, przedstawiciele ducho-
wieństwa, służb mundurowych oraz instytucji, które na co dzień 
współpracują z Policją. Nie zawiedli również mieszkańcy. W dal-
szej części uroczystego apelu, w ramach obchodów Święta Policji 
w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej, odbyła się ceremo-
nia wręczenia przysuskim policjantom odznaczeń i medali oraz ak-
tów mianowania na wyższe stopnie służbowe. 

Decyzją Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji „Brą-
zowy Medal za Zasługi dla Policji” nadano: 1. Kmieciak Marian,  
2. mł. bryg. Sokół Marcin. Decyzją Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji „Brązową Odznakę Zasłużony Policjant” nadano:  
1. podinsp. Pawłowski Artur, 2. asp. szt. Spociński Dariusz, 3. asp. 
szt. w stanie spoczynku Sałaj Zbigniew. Rozkazami KWP i KPP 
mianowani zostali: komisarzem Policji: podkom. Milena Mako-
wiecka. Starszym aspirantem Policji: asp. Aneta Wilk, asp. Wioleta 
Bartos. Aspirantem Policji: mł. asp. Robert Kempa, mł. asp. Woj-
ciech Polak. Młodszym aspirantem Policji: sierż. szt. Martyna Za-
broń, sierż. szt. Mariusz Zieja, sierż. szt. Grzegorz Grabowski, sierż. 
szt. Robert Świerczyński, sierż. szt. Mariusz Dyl, sierż. szt. Łukasz 
Noga. Sierżantem sztabowym Policji: st. sierż. Tomasz Lao. Star-
szym sierżantem Policji: sierż. Piotr Mirecki, sierż. Lucyna Lisow-
ska, sierż. Adam Oklasiński, sierż. Marcin Włodarczyk, sierż. Pau-
lina Świerczyńska. Sierżantem Policji: st. post. Aneta Włodarczyk,  
st. post. Paweł Mirecki, starszym posterunkowym Policji: post. Adam 
Kapusta, post. Edyta Lipińska. Medale za zaangażowanie i zasługi  
w realizację działalności statutowej związków zawodowych wrę-
czyli Przedstawiciele ZW NSZZ P województwa mazowieckiego 
asp. szt. Robert Król i asp. szt. Wojciech Bieniek oraz przewodni-
czący Zarządu Terenowego – asp szt. Mirosław Pakosz. Medale 
otrzymali: asp. szt. Paweł Kaczor oraz asp. szt. Zenon Jarzyński. 
Komendant Wojewódzki Policji odczytał list gratulacyjny Pani Mi-
nister SWiA Elżbiety Witek, skierowany do policjantów i pracow-
ników Policji z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze. 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, przedstawiciele ad-
ministracji rządowej i samorządowej. Uroczystość zakończyła de-
filada Kompanii Honorowej Komendy Miejskiej Policji w Płocku. 
Oprawę uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa z Dęblina, 
na czele z kapelmistrzem kpt. Andrzejem Gresztą. 
st. asp. Aneta Wilk
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DOŻYNKI 
POWIATOWO–GMINNE

Tegoroczne dożynki powiatowo-gminne odbyły się 18 sierp-
nia w Przysusze. Święto Plonów powróciło do stolicy powiatu 
przysuskiego po 22 latach przerwy. Organizatorem uroczystości 
był Starosta Przysuski Marian Niemirski oraz Burmistrz Gminy 
i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz. Honory starostów 
dożynek pełnili Wioletta i Mariusz Dębscy, sadownicy z Pomy-
kowa. Przy pięknej pogodzie mieszkańcy powiatu dziękowali za 
zebrane plony i ciężką pracę rolników. 

Tradycyjnie Święto Plonów rozpoczęła msza św. pod prze-
wodnictwem bp. Henryka Tomasika w kościele pw. św.   Jana Ne-
pomucena. Po uroczystościach kościelnych zebrani goście udali 
się w asyście barwnych wieńców dożynkowych i licznych pocztów 
sztandarowych na plac targowy. O oprawę muzyczną przemarszu 
zadbała Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Vox Cordium  
z Przysuchy pod dyrygenturą Waldemara Cichawy. Oficjalną część 
uroczystości rozpoczęła przemowa Starosty Przysuskiego oraz 
Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. Starosta zwracając się do 
obecnych powiedział: 

„Panie  Marszałku, Szanowni Parlamentarzyści, Drodzy Goście, 
Szanowni Rolnicy! 

Niech mi będzie wolno na wstępie w imieniu całej społeczności 
powiatu przysuskiego gorąco podziękować wszystkim znakomitym go-
ściom, którzy zaszczycają nas w dniu naszego święta plonów. Cieszymy 
się jak każdy polski gospodarz, kiedy w progi naszego domu trafiają za-
proszeni gości. Zawsze to dla nas honor i wielki zaszczyt. 

Szanowni Państwo! Chylę dziś czoła przed Wszystkimi, którzy po-
mni swych korzeni i świadomi wielowiekowej tradycji znaleźli w sobie 
siłę, by mimo przeciwności, po raz kolejny rzucić ziarno w polską zie-
mię, aby po czasie, zebrać plon wielokrotny. Dziękujemy Bogu za dar 
urodzajnej ziemi, a rolnikom za zasiew i całoroczny trud. Dłonie rolni-
cze przynoszą gospodarzom życiodajne bochny chleba. Dzielą się nim, 
spełniając swoją misję: gospodarzą, żywią nas, a gdy trzeba także bro-
nią. Dziękuję Wam – Rolnicy Powiatu Przysuskiego za tegoroczne upal-
ne, ale i burzowe żniwowanie. Dzięki Wam chleb – ten synonim spokoju 
i dostatku będzie w naszych rodzinach przez kolejny rok. Zapewniając 
go nam najpiękniej spełniacie swoją wobec narodu powinność. Bardzo 
Wam za to dziękuję. Niech ta dzisiejsza uroczystość będzie symbolem 
podziękowania od władz Powiatu i od władz Gminy i Miasta Przysu-
cha, dla wszystkich rolników powiatu przysuskiego. Wasza praca tak 
ciężka i trudna, ale i piękna zarazem daje nam wszystkim bezpieczeń-
stwo żywnościowe. To dzięki wam, drodzy rolnicy, w Polsce nie ma gło-
du, a cały naród polski czerpie z owoców waszego wysiłku. Dziękuję 
panu Burmistrzowi i Radnym Rady Gminy i Miasta w Przysusze, że 
przyjęli godność i honor goszczenia całego  Powiatu i że przygotowali 
się tak troskliwie do organizacji Dożynek w 2019 roku. Szanowni Pań-
stwo. Dzisiaj w Polsce potrzebny jest patriotyzm pracy, ciężkiej, mo-
zolnej, uczciwej codziennej pracy, której efekty nie są nigdy do końca 

pewne i której owoce nie zawsze będą stanowić sowitą zapłatę za trud  
codziennego wysiłku. Człowiek słaby, małego serca zrezygnuje, ale ktoś 
kto rozumie swoje  posłannictwo przekazane  przez ojców i dziadów nie 
podda się i mimo przeciwności losu, mimo złych koniunktur i kryzysów 
będzie dzierżył ten swój kawałek Rzeczpospolitej i pracował w nim, roz-
wijał go i udoskonalał, po to aby tę część Polski, którą los oddał w  jego 
ręce przekazać swojemu synowi w stanie lepszym, bogatszym, na wyż-
szym poziomie cywilizacyjnym niż w momencie, kiedy sam ją otrzymał 
od swojego ojca. Staramy się jako  przedstawiciele społeczności lokal-
nej we władzach samorządowych uczyć się od Państwa tego, co naj-
lepsze i najbardziej przydatne w rozwoju naszej małej ojczyzny. Jestem 
przekonany, że dzięki odpowiedzialności i mądrości naszych rolników 
nigdy nie zabraknie nam chleba, dlatego, że to ludzie dumni i uczciwi. 
Wierni tradycji, ale również otwarci na nowoczesność i wszystko, co do-
bre i sprawdzone z niej wypływa. To także ludzie świadomi swojej roli 
i wielkiego znaczenia własnej pracy. Oni nas nigdy nie zawodzą i nie 
zawiodą. Bez względu na wszystko gdy nadejdzie czas, staną do pracy 
i zrobią to, co do nich należy – najlepiej jak to tylko możliwe. Treścią 
życia rolnika jest dzisiaj praca na uświęconej trudami pokoleń ziemi. 
Tradycyjny związek człowieka z ziemią buduje się w Polsce od stuleci 
opierając o wiarę, rodzinę i umiłowanie własnej historii. We wszystkich 
najtrudniejszych chwilach polscy chłopi dawali siłę narodowym ideom. 
Dzięki tej sile mogły one przetrwać największe nawet klęski. A kiedy 
cichły dziejowe burze, szeregi patriotów o wielkich polskich sercach 
wracały na pola i jak przez stulecia siali oni i zbierali plony, odbierając 
dobra od ziemi – matki żywicielki. Mając właśnie te wartości na uwa-
dze, zaproponowałem na czerwcowej sesji, wspólnie z Zarządem Po-
wiatu, przyjęcie uchwały stwierdzającej fakt, że Powiat Przysuski jest 
przyjazny dla rodziny, małżeństwa i rodzicielstwa. Chciałem w dobie 
ogarniającego nas coraz bardziej szaleństwa ideologicznego, aby nasza 
mała ojczyzna głosem swoich demokratycznie wybranych przedstawi-
cieli, powiedziała w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości, 
że my, w naszym powiecie, jesteśmy wierni tradycji i normalności, ze 
konsekwentnie opowiadamy się za wartościami budującymi i umacnia-
jącymi naród polski. Niestety, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu te-
mat tak wydawać by się mogło, pozbawiony jakichkolwiek elementów 
polemicznych, stał się powodem do bardzo intensywnej i wyjątkowo 
żenującej dyskusji. Argumenty, jakie zostały użyte przez oponentów 
tej uchwały, głęboko mnie zasmuciły, ponieważ kojarzenie tej uchwa-
ły z najgorszymi latami komunizmu jest czym wyjątkowo haniebnym, 
ponieważ to komunizm niszczył rodzinę. Przypomnę zapomnianą już 
być może, tragiczną postać Pawlika Morozowa, który doniósł na wła-
snego ojca w zamian za co stał się idolem komunistycznej propagandy 
wspierającej niszczenie rodziny, jako zagrożenia dla bolszewickich idei. 
Stając w opozycji szczególnie do tej uchwały najwyraźniej zapomnieli  
o wielu tego typu faktach z przeszłości, którą przecież tak dobrze 
powinni pamiętać. Przyznaję, że coraz intensywniejsza kampania 
antypolska i antyreligijna prowadzona przez neomarksistowskie gru-
py polityczne wydawała mi się być odległą od naszej małej ojczyzny. 
Tymczasem właśnie wspomniana sytuacja udowadnia z całą mocą, 
że możemy zacząć się obawiać o zachowanie polskich tradycji, wiary 
i kultury. Radykalizujące się środowiska antyspołeczne i antyrodzinne 
deklarują w sposób jednoznaczny – zniszczymy wasze społeczeństwo. 
Bardzo przykre jest to, że znajdują one swoich zwolenników wśród na-
szych braci – Polaków. To bolesne dla mnie zjawisko następuje w cza-
sie wolności, kiedy nareszcie, po dziesięcioleciach zniewolenia, sami 
możemy decydować o swoim losie. Może gdzieś taka postawa, która 
marginalizuje polskie wartości, jest akceptowalna, ale dla mnie, moich 
przyjaciół i jak mniemam dla wszystkich Państwa jest to niemożliwe 
do zaakceptowania, ponieważ nie mieści się to w znanej mi definicji 
polskości. Dlatego też jako obywatel będę do tej sprawy wracał i prosił  
o wsparcie – bo nie możemy wyrzec się własnego ducha. Musimy za-
cząć liczyć w tej kwestii sami na siebie. A stawka jest bardzo wysoka. 
Trzeba sobie to uświadomić, że rodzina, społeczeństwo opierające się 
na tradycyjnych wartościach i naród stają się obiektem bezpardono-
wych ataków na wszystkich polach. Najwyższy czas zacząć ją bronić. 
Jeśli ulegniemy złudzeniu, że jesteśmy daleko od źródła tego sporu lub, 
że on nas nie dotyczy, bardzo szybko okaże się, że małżeństwo, rodzi-
cielstwo i rodzina nabierają zupełnie innego znaczenia, na które mojej, 
ale również jak mniemam i Państwa zgody, nie ma i nigdy nie będzie. 
Zwracam dziś Państwa uwagę na sprawy trudne i ważne, w nadziei, 
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że moje słowa, tak jak Wasza praca drodzy Przyjaciele przyniesie plon 
zgodny z naszym wspólnym marzeniem o Polsce pełnej wiary, miło-
sierdzia, tolerancji i szacunku do wszystkiego, co nas jako wspólnotę 
i tę narodową i tę lokalną stworzyło. Dzisiaj w Polsce niczyje prawa, 
ani wolności nie są zagrożone. Natomiast obserwujemy, szczególnie 
w ostatnim czasie, zmasowany i bezwzględny atak na religię, rodzinę, 
małżeństwo, czyli wartości, które leżą u podstaw powstania i istnienia 
Polski. W tym dniu szczególnym i tak ważnym deklaruję, że będziemy 
z wiarą, w oparciu o polską prawdę i tradycję siać w polską glebę sło-
wa trudne, ale szczere, które wydadzą plon zgodny z naszą wolą. My, 
jako ludzie wolni potrafimy też w sposób wolny wybierać to, co dla nas 
dobre i prawdziwe. Udowadniamy to przez 1050 lat istnienia naszego 
narodu.  Dlatego też w tej szczególnej chwili chciałbym przekazać rol-
nikom, od siebie i wszystkich samorządowców powiatu przysuskiego, 
słowa podziwu i szacunku za pracę, wiarę i niezłomny upór w dążeniu 
do celu. Chylę czoła przed Wami, którzy swoją pracą i codzienną posta-
wą reprezentujecie to, co w nas wszystkich dobre, piękne i wartościowe. 
Z serca składam podziękowanie za pracę i trud i za ten chleb, te piękne 
wieńce dożynkowe przyniesione tutaj w spracowanych dłoniach. Jed-
nego możecie być pewni, że ten chleb będziemy dzielić z najwyższym do 
was szacunkiem tak, aby dla wszystkich go wystarczyło. Życzę udanej 
zabawy i jak najlepszych wspomnień z Przysuchy.”

- zakończył swoje przemówienie Starosta Marian Niemirski. 

Wśród gości tegorocznych dożynek znalazł się Marszałek Se-
natu RP Stanisław Karczewski, szef Gabinetu Politycznego Preze-
sa Rady Ministrów Marek Suski, Wiceminister Obrony Narodowej 
Wojciech Skurkiewicz, Europoseł Zbigniew Kuźmiuk, Posłowie 
na Sejm RP: Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Radni Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego: Ewa Białecka i Radosław Fogiel, 
księża, wójtowie, przedstawiciele władz samorządowych, a także 
komendanci, dyrektorzy i kierownicy służb, jednostek i instytucji 
powiatowych. Z życzeniami dla rolników w imieniu wszystkich 
przybyłych gości zwrócili się: Marszałek Senatu RP – Stanisław 
Karczewski oraz Minister Szef Kancelarii Premiera Marek Suski. 
Po zakończeniu oficjalnych wystąpień, zgodnie ze staropolskim 
obyczajem, dożynkowi starostowie przekazali na ręce organiza-

torów chleb wypieczony z tegorocznych plonów. Święto Plonów, 
to także wspaniała okazja do wręczenia odznaczeń zasłużonym 
rolnikom. Minister Rolnictwa uhonorował resortowymi odznacze-
niami ośmiu rolników z terenu Powiatu Przysuskiego: Wojciech 
Plaskota-Gmina Borkowice, Zbigniew Kwaśniak-Gmina Odrzy-
wół, Wojciech Bieńkowski-Gmina Potworów, Piotr Kępczyński-
-Gmina Wieniawa, Ryszard Jelonek-Gmina Gielniów, Grzegorz 
Piecyk-Gmina Rusinów, Tadeusz Szymaniak-Gmina Przysucha 
oraz Tomasz Kozłowski-Gmina Klwów.

O oprawę tegorocznych dożynek zadbały również lokalne 
stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich, które kolejny już rok 
starannie przypominały dawne tradycje regionalne i drażniły 
podniebienia gości domowymi smakołykami. Popołudniowy blok 
artystyczny rozpoczęły występy zespołów ludowych. Następnie 
scenę opanowali wykonawcy disco polo - zespół Camasutra oraz 
grupa Mega Dance. Ponadto nieco powagi wniosły największe 
przeboje Lady Pank wyśpiewane przez zespół Tacy Sami. W prze-
rwie między koncertami zaprezentował się zespół „Bez Barier”, 
który powstał pod patronatem Europosła Zbigniewa Kuźmiuka, 
a Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Przysusze wyświetliło 
prezentację zachęcającą do bycia rodzinami zastępczymi. 

Gwiazdą wieczoru była niekwestionowana królowa polskiej 
piosenki Maryla Rodowicz, która razem z mieszkańcami Powiatu 
Przysuskiego odśpiewała ponadczasowe utwory tj. „Małgośka” 
czy „Kolorowe jarmarki”. Festynową część dożynek zakończył 
pokaz laserowy oraz trwająca do późnych godzin nocnych zaba-
wa taneczna. Fantastyczny koncert gwiazdy obejrzało ok. 10000 
widzów. Licznie zgromadzona publiczność potwierdziła, że Święto 
Plonów jest ważnym wydarzeniem w życiu lokalnej społeczności,  
a radosne świętowanie przypomina o dziedzictwie historii i sza-
cunku dla płodów ziemi.

Jarosław Bednarski 
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I ROCZNICA ODSŁONIĘCIA
POMNIKA ORŁA BIAŁEGO
ODPUST W SANKTUARIUM 
MATKI BOŻEJ STAROSKRZYŃSKIEJ

8 września 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyń-
skiej odbyły się uroczystości pierwszej rocznicy odsłonięcia Po-
mnika Orła Białego. Przypadły one na dzień odpustu w Sanktu-
arium. Około 500 osób wzięło udział w koncelebrowanej mszy św., 
która rozpoczęła się o 11.30. wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m.in. Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Skarbnik 
Powiatu i kandydująca do sejmu z powiatu przysuskiego – Ewa 
Białecka, Starosta Przysuski Marian Niemirski, Wicestarosta Ma-
rek Kilianek,Burmistrz Gminy i Miasta Tomasz Matlakiewicz, Ma-
zowiecka Kurator Oświaty również kandydująca do parlamentu 
Aurelia Michałowska oraz zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji podinsp. Sebastian Strzeżek, Komendant Powiatowy Policji 
w Przysusze insp. Adam Czyżewski 

Po zakończeniu mszy zgromadzeni wzięli udział w tradycyjnej 
procesji wiodącej wokół świątyni w Skrzyńsku, a następnie udali 
się pod pomnik Orła Białego. Część świecka została zainauguro-
wana przez Powiatową Młodzieżowa Orkiestrę Dętą „Vox Cor-
dium”, która zagrała Hymn Polski. Po wspólnym śpiewaniu hymnu 
delegacje samorządowe, Policji oraz szkół złożyły wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem. Uroczystość zakończył Kustosz Sanktuarium 
ks. Dziekan Andrzej Szewczyk. 
        
Jarosław Bednarski

MISTRZOSTWA MAZOWSZA 
W ZAPASACH
STYL WOLNY, MŁODZIKÓW, KADE-
TÓW, JUNIORÓW MŁODSZYCH
- BORKOWICE 2019

Po kilku latach przerwy zapasy na poziomie mistrzowskim wró-
ciły do powiatu przysuskiego. 15 września 2019 r. w Borkowicach 
odbyły się Mistrzostwa Mazowsza w zapasach stylu wolnym. Sę-
dzią głównym zawodów był Józef Maciejczak. Poza nim sędziowali: 
Matejko Jan, Głogowski  Włodzimierz, Pawlikowski Rafał, Plasko-
ta Paweł, Młodawska Ewelina, Kucharczyk Karol. Nad zdrowiem 
zawodników czuwał niezawodny dr Marcin Niewczas. Funkcję kie-
rownika list pełnił Maciejczak Michał. Zawody zakończyły się du-
żym sukcesem zawodników Platana Borkowice, którzy na tych pre-
stiżowych zawodach zajęli wysokie miejsca: w kategorii Młodzików  
w wadze 35 kg miejsce II zajął Maciej Kucharczyk, w wadze 36 ki-
logramów miejsce II Balcerak Antoni, w kategorii 39 kg – miejsce 
III Podsiadły Dawid,  w kategorii 44 kg – miejsce II Patryk Kowal-
ski, miejsce III Jakub Wojtarek, w kategorii 52 kg – miejsce III Do-
brodziej Bartosz, w kategorii 75 kg – miejsce I Włodarczyk Antoni. 

W grupie juniorzy młodsi, w wadze 55 kg – miejsce I Patryk 
Wilczak, w kategorii 60 kg – miejsce II Grudzień Kacper i w kate-
gorii 100 kg – miejsce I Bąk Marcin. Wszystkim zawodnikom gra-
tulujemy udanego startu i czekamy na kolejne zawody.

Michał Maciejczak
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V PRZYSUSKI BIEG
PO ZDROWIE

W niedzielę 15 września 2019r. przed Urzędem Gminy i Mia-
sta Przysucha odbył się V Przysuski Bieg Po Zdrowie. Wyjątkowe 
wydarzenie, w którym wzięło udział aż 362 uczestników. Wyda-
rzenie, któremu przyświecał szczytny cel- zbiórka pieniędzy na 
pomoc w rehabilitacji Klaudii. Bieg odbywał się w 3 kategoriach 
wiekowych: 
-grupę najmłodszych zawodników do lat 7, na dystansie 200 m po-
prowadził Piotr Wijata,
-grupa w przedziale wiekowym od 8 do 13 lat, dystans 500m 
-trzecia grupa, to młodzież i osoby dorosłe, trasa 5 km.
Zwyciężczynie V Przysuskiego Biegu Po Zdrowie:
I. Karolina Waśniewska, II. Dominika Gapys, III. Marlena Tomczyk, 
IV. Marta Ptaszek, V. Anna Karolak     
W kategorii mężczyzn zwyciężyli: I. Damian Połeć, II. Patryk Kie-
tliński, III. Piotr Wijata, IV. Rafał Lewocha, V. Grzegorz Neska

W trakcie wydarzenia przy stoisku Studia SLIM & FIT Angelika 
Potocka, chętni mogli skorzystać z 15-minutowych masaży, nato-
miast przy stoisku firmy Mary Kay, była możliwość zakupu kosme-
tyków pielęgnacyjnych oraz skorzystania z usług Doradcy Piękna, 
a cały zysk ze sprzedaży produktów i usług został przekazany na 
wsparcie dla Klaudii. Podobnie, jak kwoty uzyskane z tytułu sprze-
daży słodkości i wypieków, przygotowanych przez spółdzielnię 
uczniowską ZS Nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze, przedstawicieli 
ZUS Odział w Przysusze, przyjaciół i znajomych. Głównym orga-
nizatorem wydarzenia było Centrum Ubezpieczeń Pod Zegarem. 
Patronat honorowy nad V Przysuskim Biegiem Po Zdrowie objął 
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz, który 
na zakończenie wyraził słowa podziękowania: 

„Dziękuję, że mogłem wspólnie z Wami uczestniczyć w tej 
szczególnej i szlachetnej akcji, której przyświecało hasło: dzielmy 
się dobrem. Jestem pod ogromnym wrażeniem altruizmu i mobi-
lizacji naszej społeczności lokalnej w tak ważnych i wyjątkowych 
chwilach. Dziękuję sponsorom, fundatorom nagród i darczyńcom. 
Słowa uznania i podziękowania kieruję w stronę organizatorów 
za podjętą inicjatywę, ich zaangażowanie oraz ogromny wkład  
w przebieg tego wydarzenia. Dziękuję również strażakom OSP  
w Przysusze, którzy czuwali nad zapewnieniem porządku i bezpie-
czeństwa w trakcie wydarzenia. Szczególne podziękowania kieru-
ję do uczestników biegu za ich wysiłek i poświęcenie, wszystkich 
osób, również spoza terenu Gminy Przysucha, które specjalnie 
na to właśnie wydarzenie, przyjechały tutaj, do naszego miasta 
Przysuchy. Gratuluję osiągniętych wyników zwycięzcom V Przy-
suskiego Biegu Po Zdrowie. Kwota zebrana w trakcie wydarzenia 
w wysokości 22 406,00zł., najlepiej świadczy o tym, że Przysuski 
Bieg Po Zdrowie, był wyjątkowym wydarzeniem i już teraz gorąco 
zapraszam do przyszłorocznej akcji. Klaudio, a Tobie życzę dużo 
zdrowia i wytrwałości”.

NARODOWE CZYTANIE 
W PRZYSUSZE 

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie, 
przygotowanej przez Bibliotekę Publiczną w Przysusze, 7 wrze-
śnia na Placu Kolberga przy Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha, 
przedstawiciele placówek oświatowych z terenu Gminy Przysu-
cha, czytelnicy lokalnych bibliotek, zaprezentowali fragmenty  
4 polskich nowel, spośród 8 tytułów zaproponowanych przez Parę 
Prezydencką: „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żerom-
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skiego, fragmenty utworu przeczytali uczniowie Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej oraz czytel-
nicy Biblioteki Publicznej w Ruskim Brodzie: Kewin Kielczykow-
ski, Rafał Porowski, Magdalena Sompolska, Tomasz Borowiecki. 
„Katarynka” Bolesława Prusa – Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Przysusze reprezentowana przez: Katarzynę Ślusarczyk, 
Oliwiera Pietrasa, Aleksandrę Sokół, Martynę Smagowską, Mał-
gorzatę Zarębską, Martę Szymczyk, Emilię Nizińską, Kevina War-
choł, Bartosza Polaka. „Orka” Władysława Stanisława Reymon-
ta – czytali przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II  
w Przysusze: Antoni Frasuński, Wiktoria Chmura, Michał Pietra-
sik, Agata Waszkowska, Jakub Polak. „Sachem” Henryka Sienkie-
wicza – fragmenty noweli czytały uczennice Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Przysusze: Nadia Pakos, Zuzanna Wełpa, Wiktoria Wojdył, 
Antonina Tomczyk. Liczna grupa uczniów, którzy tego dnia wystą-
pili przed zgromadzonymi słuchaczami, otrzymała z rąk Dyrektora 
Biblioteki Publicznej w Przysusze Pana Jerzego Kwaśniewskiego, 
podziękowania za udział w wydarzeniu, mającym na celu popu-
laryzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości  
o polszczyznę, a także wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamo-
ści. 

Dorota Widawska

OTWARCIE ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W DĘBINACH 

26 sierpnia w miejscowości Dębiny na terenie Gminy Przysu-
cha, odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy 
wiejskiej. 

Msza św. odprawiona przez Ks. Kan. Andrzeja Szewczyka, Pro-
boszcza Parafii pw. św. Wojciecha w Skrzyńsku, rozpoczęła uro-
czystości, a następnie wszyscy uczestnicy przy oprawie muzycznej 
Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Vox Cordium, przeszli 
na plac świetlicy, gdzie Radna Gminy i Miasta Przysucha Pani Re-
nata Motyl, powitała przybyłych gości oraz mieszkańców. Szcze-
gólnej rangi temu wydarzeniu nadała obecność Marszałka Senatu 
RP Pana Stanisława Karczewskiego. 

Wśród przybyłych gości byli również: Pan Marian Niemirski 
Starosta Powiatu Przysuskiego, Pan Marek Kilianek Wicestarosta 
oraz Pani Ewa Białecka Radna Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego. Urząd Gminy i Miasta Przysucha na czele z Burmistrzem 
Panem Tomaszem Matlakiewiczem, był współorganizatorem tego 
wydarzenia. Następnie miały miejsce przemówienia okoliczno-
ściowe, które wygłosił Marszałek Senatu Pan Stanisław Karczew-
ski, Pan Marian Niemirski Starosta Powiatu Przysuskiego oraz 
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Pan Tomasz Matlakiewicz, 
który serdecznie podziękował Pani Renacie Motyl, Radnej Gminy 
i Miasta Przysucha za przygotowanie uroczystości oraz wyraził 
swoją radość i zadowolenie z tak prężnie działającej lokalnej spo-
łeczności, ponieważ mieszkańcy Dębin i sąsiadującego Beźnika, 
mieli kolejny powód do świętowania - inauguracja Koła Gospodyń 
Wiejskich „Dębinianki”. 

Prezesem Koła, jest Pan Mirosław Woźniak. Burmistrz w trak-
cie swojego wystąpienia, wręczył podziękowanie dla Koła Go-
spodyń Wiejskich „Dębinianki” za podjętą inicjatywę, aktywność 
i współpracę przy organizacji tegorocznych Dożynek Powiatowo-
-Gminnych, które odbyły się 18 sierpnia w Przysusze. Podkreślił 
istotną rolę nowo wybudowanej świetlicy, która będzie sercem tej 
malej, malowniczej miejscowości, w której będą zapadały najważ-
niejsze dla mieszkańców decyzje, gdzie wspólnie będą świętować  
i spotykać się na gruncie społecznym, a dzieci i młodzież będą mia-
ły możliwość spędzania wolnego czasu. Pan Tomasz Matlakiewicz 
życzył mieszkańcom, aby ta świetlica stała się centrum życia spo-
łecznego i kulturalnego. 
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Aby była miejscem, które sprzyja integracji, inspiruje, a za-
razem przyczyni się do budowania i podtrzymywania więzi spo-
łecznych i rodzinnych, opartych na wartościach takich jak: współ-
praca, szacunek i zrozumienie. Następnie dokonano przecięcia 
wstęgi oraz poświęcenia świetlicy. Kolejnym punktem programu 
była część artystyczna, podczas której wystąpili: Zespól Folklo-
rystyczny „Zakukała Kukułecka” z Gałek Rusinowskich, Kapela 
Jacka Bursy, Kapela Andrzeja Malika, Kapela Foktów, Kapela Lip-
ców, Zespół Guzowianki, Zespół Cassino i Zespół Amo. W trakcie 
uroczystości uczestnicy degustowali w regionalnych specjałach  
i wypiekach, a tuż obok wśród atrakcji towarzyszących, znalazły 
się barwne dmuchańce dla najmłodszych oraz salon kosmetyczny 
dla dzieci, w którym powstawały przepiękne rysunki na buziach 
roześmianych pociech. 
Gratulujemy wydarzenia!

POWIAT PRZYSUSKI
BĘDZIE REALIZOWAŁPROJEKT 
W PARTNERSTWIE  

   MIĘDZYNARODOWYM
Tytuł projektu: Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna 

osoby starszej. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjono-
wania jednostek samorządu terytorialnego poprzez wypracowa-
nie i wdrożenie innowacyjnego modelu wsparcia osób o szczegól-
nych potrzebach (wirtualny asystent) przy wsparciu Partnera po-
nadnarodowego z Cypru w okresie od 01.10.2019 do 31.03.2022. 
Realizacja projektu przez Lidera i Partnerów będzie obejmować 
opracowanie sposobu świadczenia usług publicznych oraz opra-
cowanie standardów obsługi klientów dostosowanych do potrzeb 
osób o szczególnych potrzebach. Realizacja projektu ułatwi oso-
bom o szczególnych potrzebach, dostęp do usług oferowanych 
przez urzędy, co przyczyni się do zwiększenia ilości osób starszych 
i osłabionych chorobami z korzystania z usług urzędów. Projekt 
realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym. Wykorzysty-
wane są w nim dwa rodzaje działań współpracy: wypracowanie 
i wdrożenie nowego rozwiązania oraz wymiana informacji i do-
świadczeń. Partner posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie 
szkoleń, kursów ICT i wsparcia dla osób o szczególnych potrze-
bach. Powstałe w ramach projektu rozwiązanie jest nowością 
dla samorządów zaangażowanych do projektu oraz w skali Pol-
ski – wirtualny asystent osoby starszej (awatar). Grupę docelową 
stanowią, jako użytkownicy wypracowywanego w projekcie roz-
wiązania, jednostki samorządu terytorialnego Powiat Przysuski  
i miasto Sulejówek oraz pracownicy tych jednostek. Bezpośrednią 
grupą do której skierowany jest projekt są osoby o szczególnych 
potrzebach: osoby starsze i osłabione chorobami. Wartość projek-
tu: 1 472 721,60 zł

Dagmara Kłoczkowska

STEFANÓW 
– DWIE ROCZNICE
Tak będzie już zawsze. Pod koniec września każdego roku spo-

tykamy się i będziemy się spotykali pośrodku lasu, między Przy-
suchą i Gielniowem w miejscu, które kiedyś było wsią z domami, 
budynkami gospodarczymi, ogrodami, sadami, polami i ludźmi. 

Przez wieki swojego istnienia wieś Stefanów niczym nie wy-
różniała się od innych tego typu miejscowości w Polsce. Kiedy 
wybuchła II wojna światowa Stefanów stał się jednym z setek 
ośrodków wsparcia polskiej partyzantki. Żołnierze Armii Krajowej 
znajdowali tu życzliwe wsparcie, żywność, pomoc i zwykłą ludzką 
serdeczność. 

Geneza pierwszego zniszczenia Stefanowa jest nierozerwalnie 
związana z wybuchem Powstania Warszawskiego i  sięga koncen-
tracji Korpusu Kieleckiego AK podczas akcji „Burza”, jego mar-
szu na pomoc walczącej Warszawie (pod kryptonimem „Zemsta”, 
rozwiązania i utworzenia Zgrupowania Partyzanckiego „Lasy 
Przysuskie” oraz niemieckiej akcji antypartyzanckiej „Waldkater”.  
27 sierpnia 1944 został wstrzymany rozkazem gen Bora marsz od-
działów leśnych na  odsiecz Warszawie. 18 września 1944 doszło 
do podporządkowania oddziałów 72 pp AK dowódcy 25 pp AK – 
majorowi „Leśniakowi”. Istnienie tak dużego zgromadzenia party-
zanckiego na zapleczu 9 armii niemieckiej zaczęło budzić obawy 
o przerwanie linii komunikacyjnych wiodących z Tomaszowa Ma-
zowieckiego, Piotrkowa i Radomia do linii frontu, w tym głównie 
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linii kolejowych. Obawiano się również i choć może w mniejszym 
stopniu ataków zgrupowania partyzanckiego na tyły niemieckich 
wojsk frontowych i ogólnej dezorganizacji zaplecza.  W ramach 
operacji „Waldkater” (leśny kocur) dowódca komendantury po-
lowej nr 581 płk Gustaw Dürstein, wydał 24.09.1944 r. rozkaz 
uderzenia w dniu 26 września na zgrupowanie partyzanckie Lasy 
Przysuskie. Pod Stefanowem została stoczona całodniowa bitwa, 
zakończona sukcesem strony polskiej i dużymi stratami Niemców. 
Ale i Stefanów, i sąsiadująca wieś Budy prawie doszczętnie spło-
nęły. Ocalała ludność, która w porę wycofała się z partyzantami 
do lasu. Ocalał też dobytek, który  zakopano  wcześniej w dołach 
przy domach. Podczas akcji Niemcy we wsiach Gałki i Stefa-
nów: aresztowali 48 osób cywilnych - Polaków, spalili 50 zagród 
wiejskich, uprowadzili 30 sztuk bydła. W odwecie, 27 września  
25 p.p. spalił i wymordował wszystkich żandarmów na posterunku 
Przysucha w liczbie 66. Straty własne: 2 zabitych 7 rannych. Kiedy 
na polu bitwy w Stefanowie zapadła cisza, do spalonej wsi wrócili 
mieszkańcy i dzięki zgodzie Henryka Dembińskiego na wyrąb lasu 
mogli szybko odbudować swoje zniszczone zagrody. Niemcy po 
bitwie na łamach  „Krakauer Zeitung” wypisali triumfalnie, że… 
„Banditennest Stefanow ist schon verbrannt” (Bandyckie gniazdo 
Stefanów zostało zniszczone), pod koniec 1945 Stefanów był już 
odbudowany. Minęło 7 lat od końca wojny. Naczelny wódz LWP, 
marszałek ZSRR Konstanty Rokossowski zarządził, aby poligon 
w Baryczy powiększyć o obszar puszczy Przysuskiej. Przyjechało 
więc wojsko i przez kilka dni wysiedlali wioski puszczańskie, Ste-
fanów, częściowo Budy, Zapniów, Eugeniów. Ludzie tak rozpaczali  
i lamentowali, ze wojsko musiało ich na rozkaz wyciągać z domów  
i ładować siłą do samochodów. Wszystkich wysiedlili na Ziemie 
Odzyskane. Wtedy to traktorami i czołgami unicestwiono po raz 
drugi z trudem odbudowane domostwa, wyrównano teren. Wieś 
przestała istnieć. Ludzi, którzy pojawiali się na miejscu zniszczo-
nej wsi zastraszano. UB, a później SB nie szczędziło trudu aby 
Stefanów zniknął na zawsze. Ten zamiar spełzł na niczym. Dawni 
partyzanci zaczęli organizować rajdy dla młodzieży, kończące się 
w miejscu, w którym dawniej był Stefanów. Każdy przynosił 1 ka-
mień, który kładł pod dębem. Kiedy uskładała się ich duża ilość 
„Bończa” z „Puszczykiem” i „Hartem” przyjechali na to miejsce 
z workiem cementu. Z naskładanych kamieni  zbudowali cokół, 
uwieńczony kotwicą – znakiem AK i Polski Walczącej. Niestety, 
jakiś pracownik UB z Przysuchy rozwalił cokół kowalskim młotem, 
a kotwicę akowską ukradł. Pamięć o Stefanowie powróciła po la-
tach. Środowiska AK, przy wsparciu samorządu gminnego w Giel-
niowie i powiatowego w Przysusze przywraca się pamięć o tym 
ważnym miejscu. Dzisiaj, po kilkunastu latach przywracania tej 
pamięci, koniec września to czas na spotkanie w Stefanowie. Tak 
było i w tym roku. 29 września ok. 700 mieszkańców spotkało się 
w miejscu po tej leśnej wsi przy ołtarzu polowym na mszy świętej 
dedykowanej pamięci bohaterów. 

Przybyli niezawodni, jak zawsze od lat marszałek senatu Sta-
nisław Karczewski, minister Marek Suski, europoseł Zbigniew 
Kuźmiuk, poseł Dariusz Bąk, radna sejmiku mazowieckiego Ewa 
Białecka, starosta Marian Niemirski, wicestarosta Marek Kilianek, 
przewodniczący rady powiatu Krzysztof Wochniak, wójt Wła-
dysław Czarnecki, burmistrz Tomasz Matlakiewicz, wójt Robert 
Fidos, wójt Andrzej Wesołowski, wójt Marek Klimek, wójt Ma-
rian Kmieciak, komendanci Policji i Państwowej Straży Pożarnej 
z Przysuchy, kombatanci reprezentujący środowiska żołnierzy 
AK, żołnierze z radomskiego garnizonu, oraz najważniejsi goście 
– mieszkańcy powiatu przysuskiego. Uroczystość rozpoczęła się 
po godz. 11.00 występem męskiego chóru parafialnego z Opoczna. 
Następnie o 12.00 rozpoczęła się polowa msza św. o 13.15 z prze-
mówieniami wystąpili: marszałek Stanisław Karczewski, który 
nawiązywał do tradycji walki o niepodległość i roli kościoła w bu-
dowie narodu polskiego. Pan Marszałek podkreślał konieczność 
stałego dbania o bezpieczeństwo. Bez zapewnienia bezpieczeń-
stwa nie ma rozwoju Polski. Mówił również o znaczeniu bohater-
stwa żołnierzy spod Stefanowa dla zachowania pamięci narodo-
wej. Jako drugi wystąpił minister Marek Suski, który powiedział 
o wielkim wkładzie patriotów w budowę Polski. Mówił również 
o stałej konieczności wybierania. Jaką Polskę wybierzemy? Pytał.  

Czy niepodległą? rozwijającą się w oparciu o własne korzenie, 
wierną swojej wierze, tradycji i kulturze, czy taką która będzie 
polem rozgrywek i decyzji obcych państw? O 13.30 odbył się apel 
pamięci, a las rozbrzmiał hukiem salwy honorowej. Następnie licz-
ne delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową. Następnie 
wszyscy zebrani mogli przy akompaniamencie orkiestry parafial-
nej z Gielniowa wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne. Po godzi-
nie 14.00 uczestnicy mogli posilić się wojskową grochówką i przy 
ognisku uczestniczyć w części piknikowej. Wójt Władysław Czar-
necki zaprosił na kolejne spotkanie w Stefanowie za rok. 
Jarosław Bednarski

WAKACYJNE WARSZTATY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W PRZYSUSKIM DOMU KULTURY 
Dom Kultury w Przysusze w okresie wakacyjnym prowadził 

dla dzieci i młodzieży cykl zajęć: plastycznych, wokalnych, gry na 
instrumentach klawiszowych, warsztaty gry na gitarze, Mały Sza-
chista – zajęcia szachowe dla początkujących oraz zabawy z muzy-
ką - rytmika dla najmłodszych. 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci  
i młodzieży, uczestniczyło w nich łącznie ponad 100 osób, były tak-
że doskonałą alternatywą dla spędzania wolnego czasu. Głównym 
założeniem prowadzonych zajęć, było rozwijanie indywidualnych 
zdolności i zainteresowań uczestników, przybliżenie danej dzie-
dziny kultury. Cykl spotkań służył ogólnemu rozwojowi uczest-
ników, zarówno pod względem estetycznym, emocjonalnym, jak  
i intelektualnym. 
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Osoby zaangażowane w przygotowanie oraz prowadzenie za-

jęć, stworzyły młodemu pokoleniu możliwość rozwijania rodzącej 
się w nich twórczości, wrażliwości wzrokowej i słuchowej oraz 
kształtowania umiejętności współpracy w grupie, czy integrowa-
nia się na płaszczyźnie zróżnicowanej wiekowo. Lekcje muzyki, pla-
styki czy gry w szachy, to doskonała forma na rozwój kreatywnego 
myślenia, koncentracji pamięci, wyobraźni, jak również doskona-
lenia umiejętności manualnych. Prowadzący zajęcia odpowiednio 
dostosowali metody i program nauczania do potrzeb i możliwości 
uczestników warsztatów. A warsztaty oprócz nabywania nowych 
umiejętności czy też rozwijania już posiadanych, stworzyły dzie-
ciom i młodzieży warunki do dobrej zabawy, czasu spędzonego  
w miłej atmosferze oraz zawierania nowych znajomości. 

Cykl wymienionych zajęć trwał do końca wakacji, a już od 
września Dom Kultury na czele z Panią Dyrektor Katarzyną Bo-
chyńską – Wojdył, serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych na zajęcia, które będą odbywały się systematycznie przez 
cały rok szkolny 2019/2020.

XXVII ŚWIĘTO PAPRYKI 
W POTWOROWIE
W niedzielę, 4 sierpnia, odbyło się XXVII Święto Papryki w Po-

tworowie. Świętowali najbardziej zainteresowani, czyli plantato-
rzy papryki, ale także goście z różnych zakątków regionu radom-
skiego. Obchody rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym  
w Potworowie. Po zakończonym nabożeństwie goście przemasze-
rowali na stadion, a uroczysty korowód poprowadziła Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta z Potworowa. 

Gospodarze imprezy - Starosta Marian Niemirski oraz Wójt 
Gminy Potworów Marek Klimek, powitali przybyłych gości. 

Starosta w swoim wystąpieniu powiedział: 

„Szanowni Państwo. Jest to prawdziwym wyróżnieniem, że jako 
starosta powiatu przysuskiego mogę dzisiaj skorzystać z możliwo-
ści spotkania z Państwem w obecności tak znakomitych gości, którzy 
uświetnili swoją obecnością nasze wspólne święto papryki.  Kolejny już 
raz spotykamy się po roku pracy. Każdy z nas wie, że wykonał swoją, 
należną do siebie część zbiorowego wysiłku. Warzywa zebrane z tu-
neli znowu płyną czerwoną i żółtą rzeką do spichlerzy. Następny rok 
będzie rokiem bezpiecznym i zasobnym. Nie grozi nam niedostatek.  
To najpiękniejsza część pracy rolnika, świadomość spełnienia swojej mi-
sji społecznej – da Państwu spokój i satysfakcję na następny rok. Dla-
tego jak nikt inny macie dzisiaj szczególne prawo do świętowania. Jest 
to również prawdziwe święto ludzkiej pracy i pokładanych w niej na-
dziei. Dzisiaj poprzez to spotkanie oddajemy honor ludziom częstokroć 
ciężko doświadczonym przez życie, ludziom, którzy przeżyli w swoim 
życiu wielkie zmiany i burze, ale którzy z uporem i konsekwencją sa-
dzili i zbierali w trudzie i znoju, w upale i chłodzie, po to, aby naród był 
bezpieczny, a bezcenna ziemia nie leżała odłogiem. Mimo wielu zmian, 
które zachodzą w naszym życiu – to jedno jest niezmienne – wierność, 
szacunek i miłość do ziemi. Czasem się zastanawiam – dlaczego ? Co 
powoduje, że mimo trudnych warunków życia na wsi, słabszych dróg, 
braku wielu urządzeń społecznych, tak oczywistych w dużych skupi-
skach miejskich, słabej komunikacji, dostępu do kultury, oświaty, czy 
opieki zdrowotnej, dużo niższego, materialnego poziomu życia, podej-
mujecie z roku na rok swój trud i stajecie do tej twardej, ciężkiej ale też 
pięknej zarazem pracy. Myślę Drodzy Państwo, że tym, co sprawia, iż 
rolnicy nie porzucają swojej misji jest umiłowanie ziemi i etos pracy na 
roli. Bo przecież życie każdego z nas toczy się jakby na dwóch równo-
ległych płaszczyznach – materialnej – gdzie musimy zadbać o sprawy 
konieczne do życia na płaszczyźnie materii i duchowej, która wyraża 
nas jako ludzi, członków społeczności, nasz humanizm i narodową 
wspólnotę jako zbiorowość. Oblicze pierwszej płaszczyzny jest po-
chodną naszej zaradności pracowitości i uczciwości, druga zaś wynika 
bezpośrednio z naszej kultury, przywiązania do tradycji, patriotyzmu 
połączonego z jego nierozerwalnym elementem, jakim jest katolicyzm 
i tradycyjna, autentyczna polska religijność. Obie są bardzo ważne, po-
nieważ w nasze funkcjonowanie w tychże sferach aktywności pozwala 
dzisiaj określić poziom, standard i jakość życia w naszej zbiorowości. Co 
do jednego jestem przekonany, że to nie materialne pobudki wyznacza-
ją zawodową solidność rolników. Proszę mi pozwolić, w dniu papryki 
w Potworowie przekazać wszystkim plantatorom i osobom związanym 
z produkcją papryki od środowiska samorządowego powiatu przy-
suskiego wyrazy szacunku i uznania. Dziękujemy państwu za pracę  
i piękne jej owoce, które są najważniejszym jej celem. Ale papryka przez 
ostatnie ponad dwadzieścia lat stała się również swoistym symbolem 
naszego rolnictwa. Zbudowaliście wszyscy Państwo ten symbol uczci-
wością, konsekwencją i bardzo ciężką pracą. Określenie „ciężka praca” 
nabiera w przypadku uprawy papryki specjalnego znaczenia. Nikt od 
Was producentów papryki nie wie lepiej jak czasem bolą plecy po dniu 
ciężkiej pracy, jak trudno jest wykonywać proste zdawałoby się prace 
w tunelu, przy temperaturze dochodzącej do 50 C, a czasem nawet  
i wyższej. Ile dokładności i siły wymaga sortowanie i pakowanie goto-
wego wyrobu. Jak trudno jest sprzedać za godziwą cenę owoce własnej 
pracy. Państwo mając tą świadomość, decydujecie się co roku podjąć 
tą ciężką pracę i to jest godne najwyższego szacunku, bo człowiek, któ-
ry podejmuje trud uprawy ziemi i zamienia ją w kwitnący ogród musi 
zostać uszanowany i proszę mój do Państwa Producentów Papryki  
z Powiatu Przysuskiego szacunek przyjąć z życzeniami dobrych zbio-
rów i dobrej ceny na wasz wspaniały produkt. Wszyscy mamy świado-
mość jakie braki nam doskwierają, ale tak jak i Państwo wszyscy mamy 
nadzieję, że zmiany, jakie się dokonały w życiu publicznym w ostatnich 
latach będą sprzyjać rozwojowi Polaków w swojej ojczyźnie. Nadcho-
dzi taki czas, kiedy wspólnie będziemy się cieszyć z owoców pracy tej 
władzy, tak, jak dziś cieszymy się pięknem i smakiem wyprodukowanej 
w powiecie przysuskim papryki. Potrzebny jest jeszcze jeden wysiłek  
i jeszcze jedno zwycięstwo wyborcze, żebyśmy jako środowisko poli-
tyczne mogli doprowadzić nasze i narodowe sprawy do szczęśliwego 
finału, a będzie nim rozwój i bezpieczeństwo Polski oraz zamożność 
Polaków. Dzisiaj pragnę wszystkim Państwu życzyć jak najlepszego, ra-
dosnego, spędzonego z najbliższymi święta i wspaniałej zabawy. Życzę 
również sukcesów w kolejnym sezonie uprawowym” . 

W obchodach udział wzięli posłowie i senatorowie regionu 
radomskiego, wójtowie, przedstawiciele władz samorządowych,  
a także komendanci, dyrektorzy i kierownicy służb, jednostek i in-
stytucji powiatowych. Podczas XXVII Dni Papryki zaprezentowały 
się lokalne koła gospodyń wiejskich, firmy branży ogrodniczo-rol-
niczej oraz wystawcy kwiatów i krzewów. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się stosika wystawców z Gminy Potworów, którzy 
prezentowali dorodne okazy warzyw. 
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Blok artystyczny rozpoczął występ młodego solisty Jakuba 
Małka. Ponadto na scenie wystąpili: Chór „Canto”, Krystyna Gi-
żowska, Kabaret Rak-Krzysztof Hanke, Alberto Amati oraz zespół 
Mejk. Najmłodsi uczestnicy mogli obejrzeć teatrzyk kukiełkowy, 
a także skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni i trampolin. Dodat-
kową atrakcją była zabawa ludowa przy Urzędzie Gminy. Imprezę 
zakończył pokaz sztucznych ogni oraz zabawa taneczna, którą po-
prowadził zespół Diagnoza.

,,ZABAWKA DO AFRYKI” 
PO RAZ III

Trzeci finał akcji „Zabawka do Afryki” znów przerósł nasze 
oczekiwania. Do przedszkola i szpitala prowadzonego przez Sio-
stry Służebniczki znów popłyną paczki pełne szczęścia i radości.  
W tym roku wysłaliśmy ich aż 18! Zbiórka zabawek i ubranek, 
dzięki przekazom internetowym i ogłoszeniu w „Ziemi Przysu-
skiej” osiągnęła zasięg wręcz ogólnopolski. 

W akcję włączyło się stowarzyszenie „Nasze Skrzynno” zbie-
rając datki i zabawki z okolicy, a także stowarzyszenie „Nowa 
Siła” działające w Radomiu. Punkt zbiorczy i promujący był też 
w Przysusze w firmach: Blue Dreams i Biurze Rachunkowym Syl-
wii Płuciennik. Piękną akcję kształtującą dziecięcą wrażliwość 
przeprowadziła Pani Dyrektor przedszkola „Tęczowy domek”  
w Potworowie. Tam dzieci przyniosły swoje najpiękniejsze zabaw-
ki i ubranka, by podzielić się z najuboższymi. W Wieniawie w akcję 
włączyły się Panie z zespołu ludowego. Nie było dnia przez ten 
miesiąc, by do domu nie zapukała uśmiechnięta osoba chcąca po-
móc i wesprzeć akcję. Miło było popatrzeć jak rodzice uczą dzieci 
empatii i dobroci. W tym roku dołączyliśmy do przesyłki ubranka 
na oddział noworodkowy i małych dzieci, bo jak mówi Siostra Edy-
ta, na której ręce składamy dary „bardzo często kobiety nie mają 
w co ubrać maluszka, owinąć noworodka”. Siostra Edyta pisze też, 
że dzieci codziennie wypatrują przesyłki i pytają o zabawki , bo to 
dla nich niewyobrażalna radość. Nigdy w życiu nie widziały tyle  
i takich zabawek. Niestety koszty przesyłki są największą barie-
rą . Bez wsparcia nie udało by się wysłać tak dużej ilości paczek.  
Tu chcę podziękować wszystkim głównym darczyńcom akcji: Jo-
annie Polak, Jarosławowi Bednarskiemu, Edycie Trześniewskiej, 
Annie Krzyżanowskiej, Elżbiecie Zych, Pawłowi Babickiemu,  
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Anecie Białas, Barbarze Kazimierczak, Grzegorzowi Wardeckie-
mu, Monice Jaworskiej. Dziękuję także Wice wójt naszej Gminy 
Irenie Ptaszek. 

Dziękuję scholi parafialnej i zaprzyjaźnionym dobrym duszycz-
kom za pomoc przy pakowaniu. Po nasze paczki pofatygował się 
sam Naczelnik Poczty z Przysuchy- Krzysztof Jakubiak i zaofe-
rował bezpłatny transport. To niezwykle budujące, że w świecie 
wyrachowanym, nieprzychylnym „osobnikom słabym” są ludzie 
których postawa się temu przeciwstawia. To ich dobroć serca od-
nawia wiarę w ludzi, a maluszkom gdzieś tam na Czarnym Lądzie 
niesie radość i szczęście. Następna „Zabawka do Afryki” za rok. 
Tych, którzy nie zdążyli a chcieliby pomagać zapraszamy!

Monika Grzywaczewska

Wiersze Koła Literackiego 
„Ozimina”

Teresa Sobolewska

Nie jest za późno

Jest już za późno? Nie jest za późno
na nic, co w życiu prawdziwe:
brzmienie muzyki, poezję, ciszę,
serca i dusze wrażliwe.

Nie jest za późno, by się zatrzymać
z dala od zgiełki, reklamy
i uzmysłowić słowami barda,
że własny Eden też mamy.

Że nie daliśmy porwać się światu
trendami mody i blichtrem,
a nasz kręgosłup jest mocny, twardy,
nie złamiesz go żadnym wichrem.

Nie jest za późno by się zachwycić
źdźbłem trawy i ranną rosą,
dostrzec wschodzące promienie słońca
i biegać po łące boso.

I poczuć ulotność ulotnej chwili,
bo drugi raz się nie zdarzy.
nacieszyć zmysły i własną duszę,
nie zgubić uśmiechu z twarzy.

Niezwykła przyjaźń
(wiersz dla dzieci)

Stałam w kąciku wśród wielu książek
w starym pasiastym papierze.
Czekałam dług, myślałam sobie
czy Ktoś mnie tutaj dostrzeże?

Było mi smutno kiedy sąsiadka
co jakiś czas z półki znika,
na moich kartkach tak wiele przygód
czekało na czytelnika.

Po cóż się smucić? - doszłam do wniosku
- to nic dobrego nie wróży,
taka postawa pesymistyczna
wcale niczemu nie służy.

Gdy różne myśli się pojawiały
do biblioteki wszedł mały Jaś,
przeczytał tytuł na moim grzbiecie,
rozweseliła się jego twarz.

Zaczął przeglądać kartę po kartce,
czytać fragmenty jeden czy dwa,
zaciekawiony usiadł na ławce
i długa chwila tak trwa i trwa.

Zabiorę Ciebie w daleką podróż
na wyspy, klify, indiański szlak,
przemierzysz państwa i kontynenty,
przekroczysz równik, sięgniesz do gwiazd.

Rozwiniesz pamięć i wyobraźnię,
wzbogacisz słowa i myśli też,
do odpowiedzi staniesz odważnie
bo będziesz pewien, że dużo wiesz.
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Napiszesz piękne opowiadanie,
spędzisz ciekawie swój wolny czas,
sprawisz przyjemność pani i mamie,
moc przygód zawsze w zanadrzu masz.

Między mną, Jasiem i biblioteką
rozkwitła przyjaźń taka niezwykła,
rzadko zostaję sama w kąciku,
do wypożyczeń raczej przywykłam.

Interesują się rówieśnicy
tym, co wyczytać można z mych kart,
bo książka wcale nie jest „przeżytkiem”,
każdy kto czyta jest więcej wart.

Wiesław Juźwik
 Moje miasto
 
 Gdzieś na wielkim końcu świata
Tam gdzie morze miało ścianę
Przystanęło moje miasto
Przez Kolberga rozśpiewane
 
Wśród porannych mgieł i rosy
Pośród lasów wierzb topoli
Stoi dumnie tak jak stało
W swojej świętej aureoli
 
Choć światowe wielkie burze
Ominęły go gdzieś bokiem
Ono zawsze pierś wypina
I marszowym idzie krokiem
 
Chociaż ciężko tu i bieda
Zima dziwnie jakoś sroga
Nie zamienię go na inne
Choć piaszczysta ale droga
 
Choć tarnina i łopiany
Różą drogi nie usłano
Jedno tylko mam marzenie
Chcę by tu mnie pochowano
 

Wiesław Juźwik
 Borek
  
Od wschodniej strony mego domu
gdzie słońce gasi nocy cienie
Wyrasta las co kiedyś z nim
rosło też nasze pokolenie
 
Gdy zamknę oczy widzę wciąż
choć czas kontury już rozlewa
Widzę rozległość bujnych łąk
i piękne rozłożyste drzewa
 
Wciąż rozdmuchuję ognisk żar
dni bezpowrotnie już minionych
Których pozostał jeszcze ślad
tych lat beztroskich i szalonych
 
I tylko pochylony konar
świadectwo daje tamtych dni
A dzisiaj wszystko to co mamy
gdy nam się o nich pięknie śni
 
Ty na Facebooku oglądasz las
i na Allegro coś wystawiasz
Jeszcze próbuję cię zrozumieć
o czym ty do mnie rozmawiasz

 Wiesław Juźwik
 Gdzież
 
 
Gdzież tak jak tutaj słowik śpiewa trele
i gniazdo swe wije pośród tataraku
Gdzież tak jak tutaj złotem połyskując
chwieją się łany chwiejnego rzepaku
 
 
Gdzież tak jak tutaj pada na kolana
wędrowny tułacz co z sercem jak raną
Gdzież tak jak tutaj z rękoma ku niebu
całuję swą ziemię jak pannę rumianą
 
 
Bo tylko tutaj przydrożne kapliczki
mienią się chabrem i maków czerwienią
Bo tylko tutaj jak nigdzie na świecie
kłania się drzewo i głaszcze zielenią
 

Wiesław Juźwik
 Mgła
 
 
Tam gdzie morze miało ścianę
wtulone w kołdrę z białej mgły
stoją na rynku mojego miasta
a czas je pieści w cudne sny
 
W barwy kolorów farb przybrane
jak gwiazdy lśniące w pióropusze
migają szybą srebrnego księżyca
otwartych okien jakby miały duszę
 
Jeszcze świt nie zgasił ulicy latarni
co połyskują głowami w pokłonie
a już z grzywami splątanymi rosą
pędzą jak duchy narowiste konie
 
I gubią podkowy złotem oprawione
w pamięci z wydeptanych zdarzeń
i gdzieś znikają by znów powrócić
przykryte mgłami moich marzeń
 

Wiesław Juźwik
 Pocztówka
 
Jak wszystko to opisać
beztroskę z mokrą głową
Te dni co przeminęły
i szkołę Oskarową
 
Ten park kwitnący obok
w zieleni cudnie cały
Ławeczki co w alejkach
sekretne słowa znały
 
I słońce ach to słońce
o barwie atłasowej
I smak tej oranżady
u pani Fidosowej
 
Tą rwaną po kryjomu
czereśni słodycz w sadzie
Muzykę co z pocztówek
w Adolfa grała ladzie
 

I petard huk wystrzałów
w srebrzance z dodatkami  
Na rogu u Badeńskiej
leżała wraz z farbami
 
I ten bezkresny widok
gdy w Borku na polanie
Wpatrzeni w iskry ognia
i ciszy cudne granie
 
Jak wszystko to opisać
pamięci lustro obraz gnie
Jeśli już świata tego nie ma
to może choć we śnie
 

Wiesław Juźwik
 Targ
 
Jeszcze mgła przykryta nocą
tuli łąki jak w pierzynie
a na drogach co do celu
z każdej strony ku dolinie
Bo tu dzisiaj wielki targ
fura w furę w głowę głowa
z Jakubowa Jan przyjechał
za nim Jakub co z Janowa
Gwar jak w ulu przy pasiece
każdy towar swój wyjmuje
i na cały głos ogłasza
i w swe progi agituje
W samym centrum tego zgiełku
jak na pamięć wieczną grala
stoi cześć stawiana Bogu
gdzie pośrodku wielka sala
Jeszcze jakby słychać było
chór modlitwy ton błagania
a za chwilę gdzieś po torach
bezpowrotny gest rozstania
Czas historię kołem toczy
wczoraj miszna dziś agrafki
i ten głos co w niebogłosy
że w słoikach ma pijawki
Czarne duszki z rzeki wody
jakby który jakby chory
to gwaranty ponad wszystko
czynią lepiej niż doktory
Obok jabłka śliwki grusze
swą dojrzałą kuszą mową
a przed nimi słoneczniki
jak te panny z mokrą głową
Które w słońcu doczekały
wypełnione w brzegi kosza
i w ukłonach zapraszają
by nasycić zmysł smakosza
Dalej w rogu tam co wozy
z żelazkami leżą dusze
a nad nimi jak chochoły
wiszą w rzędzie kapelusze
Te słomiane co od słońca
które nam chroniły głowy
nowe garnki stare szmaty
oraz szczęścia łut podkowy
I tak można jeszcze wiele
tu wymieniać tych różności
co są wiarą i wspomnieniem
spasowane do całości
Światła błysły w mroku sceny
z twarzy ścieram rąbkiem słowa
z Jakubowa Jan odjechał
za nim Jakub co z Janowa  
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W HOŁDZIE OBROŃCOM 
OJCZYZNY
Uroczystości w 80 rocznicę 
bitwy pod Barakiem

Mija 80 lat od pamiętnego Września 1939 roku. Kolejny raz 
wspominamy tragiczną rocznicę wybuchu drugiej wojny świato-
wej. Choć w cyklicznym formacie, to uroczystości patriotyczne na 
terenie Powiatu Szydłowieckiego z każdym rokiem przybierają 
odmienny charakter. Z biegiem lat, odchodzą bowiem świadkowie 
i uczestnicy zmagań wojny obronnej Polski. Wówczas zdetermi-
nowani, obdarzeni honorem i gotowi by odpowiedzieć na zbrojny 
atak w obronie zagrożonej Ojczyzny.

Dziś, nie sposób rozpamiętywać o skali poniesionych strat.  
O rozmiarze cierpień i  powojennego rozgoryczenia, który niósł za 
sobą „aliancki pokój”.  Wciąż aktualnym przesłaniem, które winni-
śmy przekazywać w sztafecie pokoleń, jest wezwanie: „Nigdy wię-
cej wojny!” Słowa Papieża-Polaka, który w młodości doświadczył 
utraty bliskich, radykalnego zagrożenia i totalitarnej przemocy,  
w dalszym rozwinięciu postulują do zachęty: „to pokój, musi kiero-
wać losami narodów i całej ludzkości”.

W potyczce pod Barakiem 8 września 1939 r. swoje życie  
w obronie Ojczyzny poświęciło 136 żołnierzy Wojska Polskiego 
i Korpusu Ochrony Pogranicza. Zostali pochowani na szydłowiec-
kim cmentarzu. W większości zidentyfikowani. Znani z imienia 

i  nazwiska. W tajemnicy pozostawili swoje młodzieńcze ideały 
czasów pokolenia Kolumbów i nadzieje wiązane z odradzającą się 
II Rzeczpospolitą.

Apel Poległych, rozbrzmiewający w sobotni wieczór na kwate-
rach wojennych szydłowieckiego cmentarza rozpoczął tegorocz-
ne uroczystości upamiętniające 80 rocznicę bitwy pod Barakiem 
w Powiecie Szydłowieckim. 

POLEGLI NA POLU CHWAŁY!  STAŃCIE DO APELU!
Wieczorem, 7 września, przywołano żołnierzy Wojska Pol-

skiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Straży 
Granicznej i Policji Państwowej, a także osoby cywilne poległe  
w walce i zamordowane przez okupanta oraz ofiary zbrodni komu-
nistycznych.   Z historycznego miejsca, jakim są kwatery wojenne 
cmentarza parafialnego w Szydłowcu, zostali wezwani komendą: 
„STAŃCIE DO APELU!   żołnierze wszystkich formacji bojowych, 
którzy zginęli na froncie walki o Polskę, broniąc Ojczyzny przed 
hitlerowskim i sowieckim okupantem: żołnierze Armii „Prusy”,  
Armii Pomorze, Poznań, Modlin, Łódź, Warszawa, Kraków Karpa-
ty, Samodzielnych Grup Operacyjnych „Narew” i „Polesie” oraz sy-
nowie i córki ziemi szydłowieckiej, którzy toczyli śmiertelną walkę 
o wolność narodu oraz o godność i honor Ojczyzny.

Modlitwę za poległych odmówili: kapelan Nadwiślańskiego 
Oddziału Straży Granicznej ks. komandor porucznik Ryszard Pre-
uss i dziekan dekanatu szydłowieckiego ks. Marek Kucharski. Uro-
czystość przygotowała społeczność Zespołu Szkół im. Korpusu 
Ochrony Pogranicza w Szydłowcu w asyście kompanii reprezenta-
cyjnej Straży Granicznej, która na zakończenie oddała salwę hono-
rową, a trębacz orkiestry SG odegrał sygnał „Śpij Kolego”. 

8 WRZEŚNIA
Główne uroczystości odbyły się nazajutrz 8 września. Roz-

poczęła je msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele 
pod wezwaniem św. Zygmunta w Szydłowcu z udziałem pocztów 
sztandarowych, w asyście Kompanii Honorowej Straży Granicznej 
i z towarzyszeniem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. 
Eucharystię koncelebrowali ks. płk SG Zbigniew Kępa z Ordyna-
riatu Polowego Wojska Polskiego i ks. kmdr por. Ryszard Preuss, 
kapelan Nadwiślańskiego Oddziału SG.

Następnie uroczystości kontynuowano z  ceremoniałem woj-
skowym przy pomniku „Żołnierzy Września 1939” w Baraku 
k. Szydłowca. W imieniu organizatorów uroczystości, okoliczności 
bitwy pod Barakiem przybliżył zebranym starosta szydłowiecki 
Włodzimierz Górlicki.  

Walcząca we wrześniu 1939 roku, w rejonie Końskich i  Szy-
dłowca w 1939 roku, 36 Dywizja Piechoty, zmobilizowana 
była w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku z  jednostek Kor-
pusu Ochrony Pogranicza i Wojska Polskiego. Będący w walce  
od 6 września żołnierze, znali już trud walki i długich nocnych 
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przemarszów. Wycofując się na rozkaz w rejon na wschód od 
szosy Kielce-Kraków, żołnierze napotkali stające im na drodze do 
wykonania rozkazu pododdziały 2 Dywizji Lekkiej Wermachtu.  
  - 8 września - dokładnie 80 lat temu, do lasu, na skraju którego 
odbywają się dzisiejsze uroczystości, około godziny 14. dotarły 
zasadnicze siły 36 Dywizji Piechoty. Dowódca 163. pułku piecho-
ty ppłk Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski, po uzyskaniu 
informacji o odcięciu sztabu od głównych sił dywizji, przejął do-
wodzenie nad 36 Dywizją Piechoty. Realizując zamiar przebicia 
się w kierunku Iłży, około godziny 16. rozpoczęto uderzenie na 
przemieszczające się szosą Skarżysko – Szydłowiec zmotoryzowa-
ne pododdziały niemieckie. Rozpoczął się zacięty bój, który trwał 
kilka godzin. Niemcy stawiali twardo opór. Straty po obu stro-
nach były wysokie. Dopiero wejście do bitwy 165 pułku piechoty 
sprawiło, że oddziały wroga wycofały się w kierunku Skarżyska  
i Szydłowca. Po zmierzchu droga na wschód była wolna.  W bitwie 
pod Barakiem zginęło 136 żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu 
Ochrony Pogranicza (…) –  Stoimy dziś przed pomnikiem Bohate-
rów Września 1939 roku – kontynuował starosta –  aby wspólnie 
oddać hołd tym, którzy stanęli na drodze niemieckim okupantom, 
poświęcając swoje życie w obronie Ojczyzny. Cześć ich pamięci, 
Chwała Bohaterom!

 

O tym, że pamięć o wydarzeniach z 1939 roku powinna być zawsze 
żywa, mówił zastępca komendanta Nadwiślańskiego Oddziału 
Straży Granicznej płk SG Dariusz Lutyński. - To wy młodzi ludzie, 
uczniowie, musicie już dziś zadbać o to, by wasi następcy docho-
wali  wierności historii. Musicie przechowywać tę wiedze i trady-
cję dla następnych pokoleń.  

- Jak co roku przybyliśmy tutaj, aby uczcić pamięć poległych 
zapalając znicze i składając kwiaty na ich symbolicznej mogile 
Uroczystości takie jak ta, organizowane jak co roku na ziemi szy-
dłowieckiej są najlepszym dowodem na to, że kultywowanie tra-
dycji związanej z historią naszego narodu nie zaginęła – podkreślił 
przedstawiciel NwO  Straży Granicznej.

Głos także zabrał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Weteranów 
Polich Formacji Granicznych Waldemar Bocheński, przybliżając 
sylwetkę formacji Korpusu Ochrony Pogranicza oraz przyznał  
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia medale za zasługi w popula-
ryzowaniu tradycji ochrony polskich granic Włodzimierzowi Gór-
lickiemu, Marii Małgorzacie Michajłow i Markowi Sokołowskie-
go oraz odznaczył sztandar Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony 
Pogranicza w Szydłowcu. Ordynariat Polowy zaś, w 100 rocznicę 
ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce wyróżnił medalem 
Włodzimierza Górlickiego i Marka Sokołowskiego w dowód uzna-
nia i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizacji misji 
duszpasterstwa wojskowego.

Coroczny udział w obchodach upamiętniających wrześniową 
rocznicę bitwy pod Barakiem przedstawicieli dowództwa Straży 
Granicznej oraz oprawa uroczystości w postaci Kompani Repre-
zentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej SG jest motywowany 
świadomością bycia przez tę służbę spadkobiercami tradycji pol-

skich formacji granicznych.  Do grona osób identyfikujących się ze 
lokalnym świętem należą przedstawiciele środowisk kombatanc-
kich – Armii Krajowej, Związku Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicz-
nych. Kultywujący tradycję polskiego oręża - Stowarzyszenie Uła-
nów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala, 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Batalion Tomaszów. 
Budującym jest udział młodzieży szkolnej i przedstawicieli samo-
rządu.

Wyjątkowy charakter organizowanych przez Powiat Szydło-
wiecki, Gminę Szydłowiec i Nadwiślański Oddział Straży Granicz-
nej uroczystości, podkreśla fakt objęcia obchodów patronatem 
Biskupa Polowego Wojska Polskiego i    Komendanta Głównego 
Straży Granicznej.

PAMIEĆ WRZEŚNIA 1939
Uczczono 80. rocznicę 
utworzenia Polskiego Państwa
Podziemnego
Z udziałem reprezentantów środowisk kombatanckich, pocz-

tów sztandarowych, przedstawicieli władz powiatowych i  miej-
skich, a także służb mundurowych oraz delegacji szkół i placówek 
oświatowych w piątek 27 września w Szydłowcu odbyły się uro-
czystości upamiętniające 80 rocznicę powstania Polskiego Pań-
stwa Podziemnego.

Obchody ściśle wpisują się w harmonogram rocznic związa-
nych z wybuchem II wojny światowej, skłaniają do refleksji i za-
dumy nad polskim wrześniem 1939 r., którego 80 rocznicę w tym 
roku obchodzimy.  

Do tej myśli, podczas uroczystości przy pomniku w Parku Nie-
podległości w Szydłowcu, odniósł się także ks. Marek Kucharski, 
szydłowiecki proboszcz, który w miejscu uświęconym krwią żoł-
nierzy Armii Krajowej, odmówił modlitwę i przekazał wieczne 
przesłanie pamięci o bohaterach.

Szczególną pamięć o wydarzeniach z czasów wojny obronnej 
Polski 1939 r., szydłowiecka społeczność pielęgnuje każdego roku 
w  uroczysty sposób: 1 i 7 września – na kwaterach wojennych 
cmentarza parafialnego, 8 września – przy pomniku bitwy pod 
Barakiem oraz 27 września - w rocznicę powstania Polskiego Pań-
stwa Podziemnego: w miejscach straceń żołnierzy polskiego pod-
ziemia oraz przy pomniku Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, który 
powstał 5 lat temu jako wyraz pamięci o nauczycielach z Szydłow-
ca i powiatu szydłowieckiego biorących udział w tajnym naucza-
niu w latach 1939-45.   Także teraz, w rocznicę wydarzeń sprzed 
80 lat, w miejscach wciąż żywej pamięci zbiorowej, oddano hołd 
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działającym w konspiracji obrońcom ojczyzny. Przypomniano ich 
nazwiska i pseudonimy, choć tak wielu pozostaje bezimiennych. 
Na symbolicznych zbiorowych mogiłach i pomnikach, spadkobier-
cy obowiązku wiecznej pamięci – środowiska kombatanckie, wła-
dze samorządowe, służby mundurowe, przedstawiciele oświaty, 
złożyli kwiaty w biało-czerwonych barwach.

Obchody rocznicowe wydarzeń z 27 września 1939 r., niosły 
ze sobą zobowiązanie, aby przypomnieć o okolicznościach utwo-
rzenia pierwszych struktur Polskiego Państwa Podziemnego oraz 
zorganizowanego ruchu oporu w rejonie Szydłowca. Uczynił to  
w imieniu organizatorów uroczystości – Starosty Szydłowieckie-
go, Burmistrza Szydłowca i Dyrektora ZSO im. Henryka Sienkiewi-
cza, Jerzy Bąk – przedstawiciel szydłowieckiego koła Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Polskie Państwo Podziemne określane jest mianem fenome-
nu w skali ówczesnej Europy. W czasie II wojny światowej, tylko 
na terenie okupowanej Polski powstały konspiracyjne struktury 
administracyjne i wojskowe, akceptowane przez większość społe-
czeństwa: podziemny parlament, sieć tajnego nauczania, przemysł 
zbrojeniowy i konspiracyjna armia (Służba Zwycięstwu Polski 
przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie rozkazem 
Naczelnego Wodza w Armię Krajową).

W rejonie Szydłowca tworzenie zorganizowanego ruchu opo-
ru rozpoczął kpr. podchorąży Kazimierz Majewski ps. „Sygnał”  
w ramach Służby Zwycięstwu Polski. Działały też organizacje: 
- Polska Niepodległa, organizow    na przez Franciszka Matlę ps. „Biały”, 
- Narodowa Organizacja Wojskowa, kierowana przez kpt. NN  
ps. „Waldi” i Jana Ziółkowskiego ps. „Sęp”, - Bataliony Chłopskie 
organizowane przez Władysława Kwietnia ps. „Krojczy” i Józefa 
Laskowskiego ps. „Dąb”, - Wojskowa Organizacja Kobiet tworzona 
przez Bundę Majewską.

Kapral podchorąży Kazimierz Majewski ps. „Sygnał” był 
pierwszym komendantem Podobwodu Szydłowiec od września 
1939 r. do kwietnia 1940 r. Następnymi Komendantami byli: 
- kpt. Gustaw Kroll ps. „Jan” w okresie od maja 1940 r. do marca 1944  r. 
- ppor. Stanisław Warchoł ps. „Kalina” od 20 marca do 3 maja 1944 r. 
- por. Jerzy Zaręba ps. „Zemsta” w okresie maj-czerwiec 1944 r. 
- por. Krzysztof Hofman ps. „Cyprian” w okresie czerwiec- sierpień 
1944r.

- por. Lesław Dworak ps. „Boruta” od 7 września 1944 r. do 
19 stycznia 1945 r.- por. Stanisław Henryk Podkowiński ps. „Ren”, 
„Ostrolot” pełnił funkcję zastępcy Komendanta od maja 1944 r. do 
września 1945 r.

W ramach Podobwodu Szydłowiec działało kilkanaście  
Placówek tj.: Szydłowiec, Chustki, Wałsnów, Orońsko, Krogul-
cza, Jastrząb, Wola Lipieniecka, Wierzbica, Dąbrówka Warszaw-
ska, Dąbrówka Zabłotnia, Kowala, Polany, Ruda Wielka, Zalesice,  
Mirów, Sadek, Rybianka. Oddając cześć i chwałę bohaterom Pol-

skiego Państwa Podziemnego, którzy byli żołnierzami AK, pocho-
dzili z Szydłowca, lub współpracowali z Placówką „Ratusz” w Szy-
dłowcu, zostały przypomniane ich imiona, nazwiska i pseudonimy.

Konspiracyjną walkę o niepodległość podejmowali także na-
uczyciele, decydując się na prowadzenie tajnej działalności oświa-
towej. Przypomniał o tym podczas uroczystości   Karol Kopycki, 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu. Na 
terenie tej szkoły, od pięciu lat, znajduje się pomnik Tajnej Orga-
nizacji Nauczycielskiej, który upamiętnia nauczycieli z Szydłow-
ca, Szydłówka, Majdowa, Chronowa, Skłób, Sadku, Wymysłowa, 
Chlewisk, Pawłowa, Orońska, Rogowa, Bieszkowa, Dobruta, 
Zdziechowa, Jastrzębia, Gąsawach Plebańskich. Sylwetki ponad 
czterdziestu nauczycieli, biorących udział w tajnym nauczaniu, 
opisane są w publikacji Pomnik TON w Szydłowcu wydanej przy 
okazji uroczystości odsłonięcia pomnika.  

DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ
Jak przebiegały powiatowe 
obchody? Zobacz i przeczytaj
14 października, na pamiątkę ustanowienia w 1773 r. Komisji 

Edukacji Narodowej, obchodzone jest święto polskiej oświaty – 
Dzień Edukacji Narodowej. W szkołach to dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych, popularnie zwany Dniem Nauczyciela.

Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkół oraz 
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Szydłowiecki, uroczyście obchodzili swoje święto 15 paź-
dziernika. Okolicznościowe spotkanie, odbywające się w tym roku 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza  
w Szydłowcu, poprowadził dyrektor szkoły Karol Kopycki. Na za-
proszenie Starosty Szydłowieckiego, w uroczystości  - oprócz gro-
na pedagogicznego - udział wzięli emeryci szkolnictwa, pracowni-
cy administracji, przedstawiciele samorządów, związków zawodo-
wych oraz urzędów i instytucji wspierających oświatę.

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki zwracając się do 
nauczycieli, podkreślił: - Reprezentujecie Państwo szczególną grupę 
społeczną i zawodową, wrażliwą na przekaz słowa… W tym szczegól-
nym dniu, stajecie się adresatami kierowanych życzeń i życzliwości. 
Życzę, aby codzienna praca przynosiła satysfakcję ze służby pedago-
gicznej i dawała poczucie ważności wykonywania zawodu. 

Przypomniał także, że w powinszowaniu z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej, skierowanym za pośrednictwem prasy i Internetu, 
posłużył się  cytatem z nauczania Jana Pawła II: „Są ludzie, którzy 
mają serca ze złota – wszystko co czynią jest odbiciem ich ser-
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deczności.”  – Życzę – mówił starosta, zwracając się do nauczycieli, 
pedagogów i wychowawców – aby ta serdeczność, jak najczęściej 
Was otaczała. Korzystają już z tego nestorzy szydłowieckiej edu-
kacji, obecni na tej uroczystości. Dziękując emerytom szkolnictwa 
za przybycie na spotkanie, starosta zaznaczył:  Mam nadzieję,  
że po latach nauczycielskiego trudu, towarzyszy Państwu przeko-
nanie dobrze spełnionego obowiązku i wdzięczność pokoleń.

Uzupełnieniem życzeń były przyznane dyrektorom i nauczy-
cielom Nagrody Starosty Szydłowieckiego - za osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Głos zabrał także ks. Marek Kucharski, szydłowiecki pro-
boszcz. Przypomniał, że w święto edukacji wspominamy swoich 
nauczycieli, wychowawców, także tych, których pośród nas już nie 
ma… Na pytanie „czego życzyć obecnym pedagogom?”, odparł:  – 
Życzę, abyście pomagali młodym ludziom odpowiedzieć na wiele 
trudnych pytań, wtedy kiedy nie mają się do kogo zgłosić. I ży-
czę Wam – Profesorom (bo tak nazywaliśmy swoich nauczycieli,  
za moich czasów w szkole średniej), żeby Wasi uczniowie, w przy-
szłości mówili „to jest moja Pani Profesor, to jest mój Pan Profesor, 
a Wy,  żebyście ze wzruszeniem i z dumą mówili „to jest mój Uczeń, 
to jest moja Uczennica”.

Życzenia w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego skiero-
wała Emilia Siudak, prezes szydłowieckiego oddziału ZNP. W swo-
jej wypowiedzi zawarła myśl, by ścieżki nauczycielskiej kariery za-
wodowej były usłane różami, a wyzwania współczesnego systemu 
oświaty, nie utraciły zapału wśród pedagogów.  

Powiatowe obchody Dnia Nauczyciela, były okazją by dyrek-
torzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Szydłowiecki – Elżbieta Szymańska (Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Szydłowcu), Maria Michajłow (Zespół Szkół im. 
Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu), Sławomir Drabik 
(Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu) 

i Karol Kopycki (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka 
Sienkiewicza w Szydłowcu) uhonorowali nagrodami wybranych 
pedagogów i nauczycieli za trud pracy i rozwijanie zainteresowań 
wśród uczniów.

Z programem artystycznym dla nauczycieli wystąpiła młodzież 
licealna pod kierunkiem Zdzisława Bąka. Jak zauważył dyrektor 
szkoły Karol Kopycki, występ był malowany słowem i piosenką 
oraz wzbogacony humorem i sugestiami co do mody konwencjo-
nalnej nauczycieli, postrzeganej przez pryzmat nauczanego przed-
miotu. Wszelkie podobieństwo co do osób, było przypadkowe, ale 
wzbudziło, wśród publiczności wiele uśmiechu i porozumiewaw-
czych spojrzeń…
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MUZEUM LUDOWYCH 
INSTRUMENTÓW 
MUZYCZNYCH w Szydłowcu 
zdobywcą dwóch pierwszych nagród 
w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia
Muzealne – Wierzba”! 

Rozstrzygnięta XIII edycja konkursu była dla Muzeum Ludo-
wych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu wyjątkowo udaną. 
Zwycięska okazała się wystawa czasowa pt. „Sobiescy – zachowa-
ne w dźwiękach”, a także publikacja multimedialna o tym samym 
tytule – dwa ważne działania wchodzące w skład większego pro-
jektu realizowanego przez Muzeum w roku 2018 z środków Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego. Gala laureatów odbyła się  
w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. 

  W konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierz-
ba” organizowanym rokrocznie od 2007 roku przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, szydłowiecka placówka uczest-
niczyła ośmiokrotnie (lata: 2007, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019) za każdym razem będąc jego laureatem i otrzymu-
jąc w sumie 11 nagród –  10 nagród  to żniwo ostatnich kilku lat.  
W tegorocznej edycji konkurencja do laurów była bardzo duża – 
na konkurs wpłynęło w sumie 110 zgłoszeń z kilkudziesięciu mu-
zeów mających swoją siedzibę na Mazowszu. Wśród uczestników 
konkursu, podobnie jak i w kilku poprzednich latach, znalazły się 
m.in.: Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski w War-
szawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – Muzeum 
Fryderyka Chopina czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 
wśród muzeów Samorządu Mazowsza, m.in.  Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, Państwowe Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie, Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu. 

 W pierwszej edycji konkursu (2007) Muzeum Ludowych In-
strumentów Muzycznych w Szydłowcu otrzymało wyróżnienie  
w kategorii  „najciekawsza wystawa zorganizowana przez placów-
kę muzealną na Mazowszu” za wystawę o powstaniu styczniowym 
na ziemi szydłowieckiej. Od 2012 roku, w kolejnych latach Mu-
zeum było nagradzane za wystawy, tzw. „projekty otwarte” i wy-
dawnictwa.  Szczególne sukcesy to: m.in. I miejsce w kategorii na 
najlepszy muzealny projekt otwarty za „V Ogólnopolski konkurs 
na budowę ludowych instrumentów muzycznych” (2017), drugie 
miejsca za wystawy czasowe: „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka 
i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim” (2016), 

„Ludowe stradivariusy” (2018), trzecia nagroda za wystawę „Har-
monie – gra cały świat” (2013) i w roku bieżącym – dwie pierwsze 
nagrody.  

Nagrodzona wystawa „Sobiescy-zachowane w dźwiękach”, 
przygotowana z okazji jubileuszu 50-lecia szydłowieckiego mu-
zeum, dedykowana jest wybitnym etnomuzykologom Jadwidze 
z Pietruszyńskich Sobieskiej i Marianowi Sobieskiemu. Wystawa 
porusza ogół zagadnień związanych z działalnością małżeństwa 
Sobieskich – inicjatorów, organizatorów i współrealizatorów 
Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Polskiego Folkloru Muzycznego 
(1950-54). Podkreśla trudną do przecenienia wartość ich pracy 
dla badań polskiego folkloru muzycznego. Jadwiga i Marian So-
biescy w swej długoletniej pracy naukowej zebrali i udokumen-
towali dziedzictwo narodowe w formie materialnej (instrumenty 
muzyczne) oraz niematerialnej (nagrania fonograficzne). Zgro-
madzona przez nich cenna kolekcja instrumentów tradycyjnych 
od 2014 roku znajduje się w zbiorach szydłowieckiego muzeum. 
Warto także nadmienić, że tematyka wystawy jubileuszowej jest 
swoistym uhonorowaniem przez Muzeum Ludowych Instrumen-
tów Muzycznych pani Jadwigi Sobieskiej, która miała duże zasługi 
dla powstania naszego muzeum – sprawowała funkcję konsultanta 
naukowego na etapie organizacji placówki. 

Wystawa objęta została patronatem honorowym Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego 
oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Autorem koncepcji całości projektu jest dr Aneta I. Oborny – 
dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szy-
dłowcu. Kuratorem wystawy i autorem scenariusza jest Kierownik 
Działu Zbiorów Historycznych i Sztuki pani Monika Sadura, auto-
rem aranżacji plastyczniej Pracownia Projektowa Marta Majew-
ska z Kielc.

Swoistym podsumowaniem prac nad projektem jest nagrodzo-
na w konkursie publikacja multimedialna pt. Sobiescy- zachowane 
w dźwiękach pod redakcją dr Anety I. Oborny. Jest to pierwsza 
publikacja w muzealnictwie polskim poświęcona wspomnianym w 
tytule wybitnym etnomuzykologom, będąca kompleksowym źró-
dłem wiedzy o życiu i pracy badawczej Sobieskich. Przedstawia 
m.in. treści biograficzne, szczegółową dokumentację prac przy 
zbieraniu źródeł fonograficznych oraz bogaty zasób unikatowych 
zdjęć. Wyjątkowym osiągnięciem Państwa Sobieskich, opisanym 
obszernie w publikacji, była zainicjowana i zorganizowana przez 
nich w latach 1950-1954 ogólnopolska Akcja Zbierania Folkloru 
Muzycznego, której głównym celem było dotarcie do najstarszych 
informatorów i muzykantów, by zarejestrować ich unikalny śpiew, 
grę, czy opowieści. Akcja ta zakończona została dużym sukcesem, 
w jej realizację zaangażowano 300 osób, a w efekcie zebrano  
41 000 utworów na 2000 taśm. Dzisiaj zbiory te znajdują się  
w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk – instytucji, która była 
ważnym partnerem w realizacji całego projektu poświęconego So-
bieskim. 
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Autorami tekstów zawartych w publikacji są specjaliści: kie-

rownik działu Zbiorów Fonograficznych w Instytucie Sztuki PAN  
dr Jacek Jackowski, dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów 
Muzycznych dr Aneta I. Oborny oraz pracownicy muzeum: Monika 
Sadura, Karolina Anna Pawłowska. Wydawnictwo ubogacone jest 
także dwoma nośnikami cyfrowymi: płytą CD zawierającą nagra-
nia archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN 
oraz płytą DVD z filmem dokumentalnym pt. „Melodie, które nie 
zginą” produkcji Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, która 
przedstawia pracę w terenie małżeństwa Sobieskich. Niebagatel-
nym atutem publikacji jest sposób jej wydania, w formie eleganc-
kiego albumu wydanego na papierze kredowym. Album przygoto-
wany został w formule polsko-angielskiej. 

Warto przypomnieć, iż nie jest to pierwsza nagroda dla wy-
dawnictwa „Sobiescy – zachowane w dźwiękach”. W maju bieżą-
cego roku zostało ono uhonorowane Nagrodą Specjalną Polskiego 

Radia w konkursie  „Fonogram Źródeł,” organizowanym w ramach 
XX Festiwalu Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. 

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Ludowych Instrumentów 
Muzycznych celem zwiedzania nagrodzonej wystawy! Zakup wy-
dawnictwa możliwy jest w kasie Muzeum bądź online pod adre-
sem: http://muzeuminstrumentow.pl/wydawnictwa/ 

Projekt „Sobiescy-zachowane w dźwiękach” realizowany ze 
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego we współpra-
cy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz: 
Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum 
Narodowym w Poznaniu / Muzeum Instrumentów Muzycznych  
w Poznaniu, Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie, Mu-
zeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 
Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi, Rodziną Jadwigi i Ma-
riana Sobieskich 

RADOSNE NUTKI z Mirowa
nagrodzone w Konkursie 
Wokalnym im. Stanisława Jopka

Wokalistki z „Radosnych Nutek” postanowiły „zmierzyć się” 
z legendą Zespołu „Mazowsze”– Stanisławem Jopkiem i wziąć 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym jego imienia. Orga-
nizatorem konkursu był Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Przesłuchania I etapu odbyły się w 16 województwach w Pol-
sce. Konkurs popularyzował utwory z repertuaru Zespołu „Ma-
zowsze”, a także szeroko pojęty polski folklor w wersji stylizowa-
nej. Uczestnicy mierzyli się w czterech kategoriach wiekowych. 
Spośród blisko 600 osób, które zgłosiły się do konkursu, w I etapie 

na szczeblach wojewódzkich przyznano I,II,III Nagrodę oraz wy-
różnienia. Zwycięzcy z wszystkich kategorii wiekowych z szesna-
stu województw, którzy otrzymali I Nagrodę przeszli do II etapu. 
Spośród nich wyłoniono dwunastu laureatów oraz zdobywców  
II i III Nagrody.

Repertuar konkursowy nie należał do najłatwiejszych. Były to 
pieśni z repertuaru Zespołu „Mazowsze”- te bardziej i mniej znane. 
Każdy z uczestników prezentował dwa, wybrane z obowiązkowej 
listy. Ich występy wyróżniały się wysokim poziomem artystycznym 
i wokalnym. „Radosne Nutki” uczestniczyły w przesłuchaniach 
regionalnych w województwie świętokrzyskim, które odbyły się  
w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kiel-
cach. Na deskach sceny WDK zespół z Mirowa reprezentowały 
trzy Nutki- Solistki: Katarzyna Kobierska, Karolina Zawisza, Ame-
lia Zych. Każda z nich zaprezentowała własne interpretacje dwóch 
utworów z repertuaru „Mazowsza”, wskazanych przez Organiza-
tora. W I etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim Karolina Za-
wisza znalazła się w gronie nagrodzonych uczestników i otrzymała 
II Nagrodę.

ZASMAKUJ MUZYKI Seniorzy „na ludowo” pożegnali Złotą Polską Jesień 
27 października 2019 roku na terenie Centrum Rzeźby Pol-

skiej w Orońsku odbyła się plenerowa impreza z okazji Dnia Senio-
ra pod hasłem „Zasmakuj muzyki”, której sprzyjała piękna i ciepła 
aura Złotej Polskiej Jesieni. 

Głównym organizatorem spotkania integracyjnego seniorów 
było Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko oraz Fun-
dacja Inicjatyw Edukacyjnych w Warszawie. Swój wydatny wkład 
w przygotowanie tego spotkania włożyło także Centrum Rzeźby 

Polskiej, Stowarzyszenie Emerytów „Wspólna Sprawa” z Orońska, 
a także Stowarzyszenie „Pogodna Jesień Życia” z Szydłowca. 

Obchody Dnia Seniora otworzył prezes Stowarzyszenia Od-
nowy i Rozwoju Gminy Orońsko – Sylwester Różycki, który jest 
jednocześnie przewodniczącym Rady Gminy w Orońsku. Następ-
nie grupa wokalna złożona z członków stowarzyszenia „Wspólna 
Sprawa”, wspomagana przez członków stowarzyszenia z Szydłow-
ca odśpiewała hymn Orońskiego Klubu Seniora. 
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Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość degustacji po-

traw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiej-
skich z naszego regionu, w  szczególności przez „Zaborowianki” 
z Zaborowia, „Górnianki” z Bieszkowa Górnego,  „Załawianki”  
z Załawy, a także Koło Gospodyń Wiejskich z Tomaszowa. Wśród 
tradycyjnych potraw serwowanych przez poszczególne koła go-
spodyń oraz stowarzyszenie „Wspólna Sprawa” można było za-
smakować porki, trepów załawskich, serów podpuszczkowych 
zarówno białych, jak i wędzonych, różnych odmian pierogów, ka-
pusty z grochem, bigosu, racuchów, a także wielu ciast i wyrobów 
cukierniczych. 

Tradycyjne kulinaria, odnoszące się do rodzimej kuchni ziemi 
szydłowieckiej, zyskują w ostatnim czasie na coraz większej popu-
larności. Upowszechnianiu wiedzy na ten temat służy także, wyda-
na w ostatnim czasie książka „Powiat Szydłowiecki. Smaki”, będąca 
zbiorem przepisów na regionalne specjały.

Wśród uczestników biesiady rozlosowano, wspomniane upo-
minki książkowe ufundowane przez Starostę Szydłowieckiego 
oraz płyty z nagranymi utworami ludowymi w wykonaniu mło-
dzieżowego zespołu folklorystycznego „Radosne Nutki” z Mirowa, 

który zaprezentował się także w części artystycznej Dnia Seniora 
w Orońsku. 

Na scenie oprócz „Radosnych Nutek” uczestnicy mogli obser-
wować kunszt artystyczny zespołu „Fantazja”, działającego przy 
klubie Seniora „Pogodna Jesień Życia” w Szydłowcu, a także ze-
społu folkowego „Guzowianki”. Na zakończenie zaprezentowała 
się Kapela Bursów, która swym występem porwała uczestników 
do tańca i wspólnej zabawy. 

Wśród licznie zebranych uczestników obchodów Dnia Senio-
ra w Orońsku można było dostrzec wicestarostę powiatu szy-
dłowieckiego – Anitę Gołosz, wójta Gminy Orońsko – Henryka 
Nosowskiego, burmistrza Szydłowca – Artur Ludwa oraz wójta 
Gminy Mirów – Artura Siwiorka. Pozytywny odbiór tego spotka-
nia oraz bardzo liczny udział w obchodach Dnia Seniora zachęca 
do planowania i przygotowywania  kolejnych działań, o czym dys-
kutowali w kuluarach nasi seniorzy.

WIERZBOWY ROGACZ
Sezon na kozły już na dobre trwa, zbliża się już początek czerw-

ca, a ja na tegorocznym rozkładzie jeszcze nie mam żadnego roga-
cza. Ten sezon jest jakiś dziwny, może kozły mało widoczne? Pew-
nie dlatego, że dni o tej porze roku są dość upalne, temperatury 
sięgają do trzydziestu stopni Celsjusza i być może sarna wychodzi 
na żer dopiero po zapadnięciu zmroku i nocą. Pomyślałem, że i na 
to też jest rada - kłębiące myśli w głowie przeszkadzały w ułożeni 
logicznego planu, co dalej zrobić, zastanawiałem się dłuższą chwi-
lę? Wczesnym rankiem wyjechałem na łowy – to była dobra myśl....

O godzinie drugiej piętnaście budzik wyrwał mnie ze snu, cho-
ciaż w łóżku ciepło i miło, nie dałem się temu zwieść i zanim się zo-
rientowałem, siedziałem w aucie gotowy do drogi. Jeszcze pełnia 
nocy, choć do miejsca zasiadki miałem niespełna pięć kilometrów 
to przejeżdżając przez pobliską miejscowość, jeszcze na jakimś po-
dwórzu widać było światło i młodzież krzątała się przy gilowym 
stole, wszak sezon nie tylko na rogacze jest już rozpoczęty.

Samochód zaparkowałem za pasem sosen, które rosły wzdłuż 
łubiniska i dalszą część drogi pokonałem na pieszo. Nie jeden śmia-
łek wjechał w ten teren i później była potrzebna pomoc ciężkiego 
sprzętu do wyciągania aut. A po za tym uważałem, że nie potrze-
ba wprowadzać niepotrzebnego zamieszania w ciszę i harmonię, 

która tam panowała. Do miejsca docelowego miałem ponad 
dwieście pięćdziesiąt metrów, w mrokach ciemności, z bronią 
na ramieniu i pastorałem w reku przeszedłem aleją młodych 
sosen i brzóz rosnących na pograniczu pól i łąk. Zanim zorien-
towałem się już siedziałem na półce, na ścianie młodego la-
sku brzozowego. 

Sztucer i lornetkę ułożyłem po prawej stronie i gdy spo-
kojnie usiadłem rozejrzałem się wokół – moim oczom ukazał 
się niesamowity widok, noc powoli uchodziła, a jasny księżyc 
chował się za lasem. Przede mną w oddali widniał pas olszyn, 
z lewej trzy potężne brzozy z jasną korą, a tuż za nimi roz-
pościerały się pola uprawne. Z drugiej strony widniały kępy 
olszyn i wierzb na łąkach, przez które przepływała leniwie 
rzeka. Pomimo, że noc była ciepła, to rosa na łące w promie-
niach wschodzącego słońca delikatnie iskrzyła się. Powoli 
uchodząca noc, resztki blasku księżyca podświetlały delikat-
nie kontury tego zakątka łowiska, a dobiegający zewsząd co-
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raz bardziej intensywny śpiew ptaków dopełniał przepiękny obraz  
i pobudzał zmysły. Dość chrapliwe i metaliczne odgłosy dochodzi-
ły z łąk gdzie derkacze zaznaczały swoje terytoria. Dobiegające 
zewsząd dźwięki i pierwsze promienie słońca rozbudzały okolicę, 
a kurtyna unoszącej się mgły nad łąkami powoli opadała i oddalała 
się ukazując misterium życia tej krainy. Na skoszonej łące niedoli-
ski uczą się polować, drozdy przeszukiwały pokosy trawy za owa-
dami, a czajki wzbijały się w górę spłoszone zabawami młodych 
lisów. 

Nagle pod kępą wierzby rosnącej tuż za rowem pojawiła się 
jasna plama – czy to on, czy to ten rogacz, co go widziałem dzień 
wcześniej? Serce mocniej zabiło, chwyciłem lornetkę w dłoń i spo-
glądam. Resztki unoszącej się mgły rozmywały widok. Czy to on, 
ten kozioł? Próbowałem się opanować i stłumić setki krążących po 
głowie myśli.

Mgła nadal unosiła się nad łąkami, coraz wyżej i wyżej. A gdzie 
mój rogacz, który ukrył się pod wierzbiną gdzie się ukrył? W lor-
netce nie można było go dostrzec. Nagłe niewielki jego ruch zdra-
dził go, spokojnie pasł się w cieniu rosnących tam drzew. 

Widząc, że z tego miejsca nie jestem w stanie dobrze go obej-
rzeć postanowiłem podejść bliżej, spokojnie i po cichu zszedłem 
z półki i skradałem się pasem trzcinowisk rosnących przy rowie, 
cichutko i powoli na czworakach, nasłuchując i obserwując co ja-
kiś czas okolicę, a szczególnie miejsce, gdzie widziałem rogacza. 
Doszedłem do krzewu bzu czarnego, który był idealnym miejscem 
obserwacji. Wszędobylskie komary, meszki i mokra odzież już nie 
miała żadnego znaczenia, bo podejście kozła było w tej chwili ce-
lem najważniejszym. Jest, pomyślałem, gdy zauważyłem niewielki 
ruch, same parostki widniały nad łanem nieskoszonej łąki, wpa-
trywałem się dość długo i wytrwale, by zobaczyć czy to ten obser-
wowany rogacz. Powoli i majestatycznie przechodził w kierunku 
skoszonej łąki, gdzie młode soczyste pędy są lepsze niż wiechy 
zeschniętych kwiatostanów traw rosnących pasem przy kępach 
drzew. 

Płowa suknia kozła zlewała się z otoczeniem tylko, co jakiś 
czas głowę podnosił do góry sprawdzając otoczenie. To był ten 
moment, gdy można było zobaczyć, co ma na gawie. Piękne białe 
końcówki grotów rzucały się na pierwszym miejscu. To on, to ten, 
co wczoraj umknął mi w wierzbowisko. Jednak stał zbyt daleko, 
aby oddać celny strzał, tym bardziej, że nad dywanem żółtych ja-
skrów, fioletowych firletek i kłosami rdestów różnych traw tylko, 
co jakiś czas widniała głowa rogacza. 

Jeżeli jest mi on pisany, to muszę iść po niego – pomyślałem. Nie 
miałem wyboru i podchodziłem na klęczkach kolejne kilkadziesiąt 
metrów. Nagle rozległ się szczek kozła – jedynie co pomyślałem 
to: koniec z dzisiejszego polowania, czas wracać do domu. Powo-
li wysunąłem głowę zza trzcinowiska i mojemu widokowi ukazał 
się rogacz pasący się nieopodal w pełnej okazałości – nerwowo 
skubiąc świeże pędy traw, co jakiś czas unosił głowę do góry. Wi-
działem go! Piękne parostki widniały na jego głowie – to na pewno 
on! Nie zastanawiając się uniosłem broń złapałem w krzyż i nagle 
rozległ się przeszywający łąkę strzał… nastała cisza… Lisy buszu-
jące na łące uciekły, ptaki przestały śpiewać, zapanowała cisza … 
nieokiełznana, wszechogarniająca cisza… 

Dochodząc do rogacza leżącego na łące podziękowałem  
w myślach św. Hubertowi, że był dziś łaskawy i obdarzył mnie ro-
gaczem. Uklęknąłem przed nim złożyłem złom i podałem ostatni 
kęs - spojrzałem w dal wokół siebie, słońce już świeciło w pełni,  
z oddali było słychać gwar ludności, która według codziennego ryt-
mu pracowała na roli, ryk bydła pasącego się na łąkach i ujadanie 
psów w zagrodach wiejskich rozdzierały echo lasu. Dla mnie ten 
poranek stał się wyjątkowy dzięki św. Hubertowi, który obdarzył 
mnie łaską i dał rogacza na rozkładzie. Wracając zauważyłem, że 
życie okolicznych mieszkańców powróciło i tętni swoim dalszym 
trybem, a mi pozostały piękne obrazy, przeżycia i wspomnienia  
w mej pamięci. 

Darz BÓR Hubert OGAR 

Z OROŃSKA WYSTARTOWAŁ 
Wyścig Kolarski 
„O Konar Dębu Czwartaka”
W niedzielę 22 września, w Orońsku odbyła się VII edycja 

Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „O Konar Dębu Czwarta-
ka”.

Na sportowe wydarzenie o rozpoznawalnej już marce zaprosił 
główny organizator - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy 
Orońsko. Wyścig został objęty patronatem sportowym zawodo-
wej grupy kolarskiej CCC Sprandi Polkowice i klasyfikacją punkto-
wą Sekcji Masters Polskiego Związku Kolarskiego. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objął Starosta Szydłowiecki. 

Tegoroczna edycja kolarskiego wydarzenia, połączona była 
z Memoriałem Stanisława Chełmińskiego, zawodnika z gminy 
Orońsko, który trenował kolarstwo w klubie „Granat” Skarżysko. 
Kolarz po raz ostatni stanął na starcie 27 września 1970 roku 
w  Warszawie w wyścigu o puchar Przewodniczącego Prezydium 
Stołecznej Rady Narodowej, zorganizowanym przez AKS „Sarma-
ta” z Warszawy. Od startu znajdował się w czołówce i miał szansę 
na zajęcie dobrego miejsca, a nawet zdobycia pucharu. Na prze-
szkodzie stanął wypadek, który nastąpił w miejscowości Grądy 
(powiat pruszkowski) w wyniku potrącenia Stanisława Chełmiń-
skiego przez mężczyznę znajdującego się pod wpływem alkoholu. 
Niestety pomoc medyczna, w tym operacja głowy nie pozwoliła na 
uratowanie zawodnika. Zmarł mając jedynie 25 lat i został pocho-
wany na cmentarzu w Orońsku w dniu 29 września 1970 roku.

Ustawienie się zawodników na linii startu wyścigu „O Konar 
Dębu Czwartaka” poprzedziła cześć oficjalna, w której krótkie 
przemówienie wygłosił Tadeusz  Chełmiński – brat śp. Stanisława. 
Następnie, przechodząc na pobliski cmentarz, złożono wiązanki 
kwiatów na grobie tragicznie zmarłego kolarza. W ceremonii tej 
uczestniczył m.in. Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, 
Wójt Gminy Orońsko Henryk Nosowski oraz dyrektor wyścigu 
Sylwester Różycki.

Trasa wyścigu w postaci pętli przebiegała drogami asfaltowy-
mi przez miejscowości: Orońsko – Łaziska – Ciepła –   Świniów 
–  Zdziechów Kolonia – Chustki -  Wałsnów –  Dobrut – Orońsko. 
Jedno okrążenie wynosiło 20,4 km. W zmaganiach wzięło udział 
ponad stu zawodników z całej Polski, krórzy rywalizowali na róż-
nych dystansach, zależnych od płci i kategorii wiekowej. 

Należy zwrócić uwagę, iż w wyścigu wzięli udział również 
przyjaciele i koledzy z dryżyny, którzy wspólnie trenowali ko-
larstwo w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W kategorii 
M80 zwyciężył Roman Pląsek – trener Stanisława Chełmińskiego.  
W kategorii M70 pierwsze miejsce wywalczył Grzegorz Tramś,  
a w kategorii M60 Michalak Lechosław. Na duże uznanie zasługu-
je także udział młodych zawodników, tj. w wieku do 20 do 30 lat.  
W kategorii M20 zwyciężył Jakub Ziułek, a najlepszą kobietą w tej 
kategorii wiekowej była Iga Podkowa. W klasyfikacji zawodników 
z Orońska miejsca medalowe przypadły m.in. Łukaszowi Leszczyń-
skiemu, Patrykowi Sarnackiemu oraz Piotrowi Woźniakowi. 
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W wyścigu wzięli udział także młodzi zawodnicy zdobywający 

szlify w sekcji kolarstwa szosowego, prowadzonej przez w Oroń-
sku przez Stowarzyszenie odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. 
Szczegółowe wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych 
znajdują się na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl. Nad 
bezpieczeństwem uczestników wyścigu czuwali strażacy z Jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Orońsko, poli-
cjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu oraz trzy zespo-
ły ratownictwa medycznego. Imprezie sportowej towarzyszyły 
liczne atrakcje dodatków, w tym wystawa rowerów zabytkowych, 
przygotowana przez Muzeum Polskich Rowerów w Radomiu. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz jazdy na bicyklu 
w wykonaniu dyrektora tego muzeum. Poza tym uczestnicy mo-
gli degustować potrawy regionalne przygotowane przez Stowa-
rzyszenie „Zaborowianki”, a także własnoręcznie wybić monetę 
okolicznościową o nominale jednego czwartaka. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się także loteria fantowa, główną nagrodą – ro-
werem – ufundowanym przez sponsora wyścigu. 

POWIATOWE ZAWODY 
SPORTOWO-POŻARNICZE OSP 
Konkurowały drużyny kobiece, 
męskie i młodzieżowe. 

18 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu 
szydłowieckiego, w tym cztery   drużyny żeńskie i cztery zespoły 
młodzieżowe, wzięło udział w powiatowych zawodach sportowo-
-pożarniczych, które odbyły się w sobotę 21 września w Orońsku. 

Do szczebla powiatowego zakwalifikowały się jednostki wy-
łonione w eliminacjach gminnych. W grupie „A”  (męskie druzyny) 
wstąpili strażacy z OSP Wola Lipieniecka i OSP Nowy Dwór (gm. 
Jastrząb), OSP Mirów i OSP Rogów (gm. Mirów), OSP Szydło-
wiec i OSP Majdów (gm. Szydłowiec), OSP Chlewiska i OSP Budki  
(gm. Chlewiska), OSP Orońsko i OSP Dobrut (gm. Orońsko). Ko-
biece drużyny pożarnicze w grupie „C” reprezentowały druhny  
z OSP Wola Lipieniecka, OSP Nowy Dwór, OSP Majdów i OSP 
Chlewiska. W młodzieżowych zawodach sportowo-pożarniczych 
w szranki stanęli chłopcy i dziewczęta z OSP Orońsko i OSP Maj-
dów.

Drużyny rywalizowały w dwóch kategoriach: w sztafecie po-
żarniczej oraz w ćwiczeniu bojowym. Widowiskowa dla publicz-
ności konkurencja, tzw. „bojówka”, rozgrywana przy dźwiękach 
syren, polegała na rozłożeniu linii ssawnej, zbudowaniu linii głów-
nej składającej się z dwóch odcinków W-75, zbudowaniu dwóch 
linii gaśniczych (po dwa odcinki W-52 każda), uruchomieniu mo-
topompy i zassaniu wody, a w rezultacie - podanie dwóch prądów 
wody ze stanowisk gaśniczych i przewrócenie pachołków. 

Zawodnicy podczas tej konkurencji noszą na ubiorach spe-
cjalne symbole, określające pełnioną funkcję. Drużyny złożone 
z dowódcy, przodownika roty I i pomocnika, przodownika roty  
II i pomocnika, rozdzielaczowego, łącznika oraz mechanika wy-
konywały ćwiczenie bojowe średnio w granicach nieco poniżej  
60 sekund. Najlepsza drużyna męska - OSP Chlewiska ukończyła 
zadanie z czasem 43,95 sekundy, a kobieca – OSP Majdów w czasie 
49,9 sekundy 

Rywalizacja była wyrównana, co świadczy, że strażacy ochot-
nicy dbają o przygotowanie kondycyjne, tym samym potwierdzają 
swoją mobilność. Rezultaty zaciętej zmagań przedstawiają się na-
stępująco:

Wśród mężczyzn: 
I miejsce - OSP Chlewiska,  II miejsce – OSP Nowy Dwór, 
III miejsce – OSP Wola Lipieniecka. 
Wśród kobiet:  
I miejsce -  OSP Majdów,  II miejsce – OSP Chlewiska, 
III miejsce OSP Wola Lipieniecka.

W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wystarto-
wali zawodnicy w wieku 12-16 lat. Młodzież zwinnie radziła 
sobie w „rozwinięciu bojowym” z użyciem hydronetek, roz-
poznawaniem przyrządów i armatur oraz wiązaniem węzłów. 
Na podium stanęli odpowiednio: chłopcy i dziewczęta z MDP 
w Orońsku oraz   chłopcy i dziewczęta z MDP w Majdowie. 
Konkurencje sportowo-pożarnicze nadzorował zespół sędziów 
powołany przez Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu. 
Organizatorami wydarzenia byli: Zarząd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Szydłowcu i Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Szydłowcu.



48 KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

POWIAT SZYDŁOWIECKI

SIŁOWNIA 
I REHABILITACJA 
CKZiU podwyższa standardy
rozwoju uczniów szkół specjalnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych, rozumiane jako wspoma-
ganie ich możliwości indywidualnych jest zadaniem wymagającym 
trafnego rozpoznania potencjału dziecka. Polega ono również na 
organizowaniu warunków sprzyjających rozwojowi.

Uczniowie szkół specjalnych w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Szydłowcu chętnie biorą udział w zawo-
dach sportowych i odnoszą w nich sukcesy. Aby mogły realizować 
siebie, na miarę swoich możliwości, bez poczucia odrzucenia czy 
wyobcowania, nie wystarczy idea integracji i akceptacja społecz-
na czy motywacja i pasja do sportu - którą niewątpliwie mają. 
Potrzebne jest także bezpieczne miejsce, przyczyniające się do 
propagowania zdrowego stylu życia i zachęcające do dalszego roz-
wijania zainteresowań.

Dlatego, tak ważnym było, aby w CKZiU powstała sala sporto-
wo-rehabilitacyjna. Inicjatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele 
uczący w szkołach specjalnych w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Szydłowu: Marcin Dąbrowa, Łukasz Gnat 
i Agnieszka Sztachera. Przez okres wakacyjny skonfigurowali od-
powiedni dla podopiecznych placówki sprzęt, tak aby od nowego 
roku szkolnego dzieci i młodzież, w bezpiecznym miejscu mogły 
dbać o swój rozwój fizyczny, ale także poprzez sport rozładować 
swoje emocje.

Środki pozyskano dzięki wsparciu Powiatu Szydłowieckiego 
- organu prowadzącemu szkołę. Łączny koszt inwestycji wniósł 
55.000 zł. Na potrzeby siłowni zakupiono: atlas treningowy 
4-stanowiskowy, wioślarza magnetycznego, bieżnię elektryczną, 
orbitrek elektromagnetyczny, rower stacjonarny treningowy po-
ziomy, ławkę treningową dwustronnie regulowaną wraz ze stoja-
kami wolnostojącymi wysokimi z asekuracją, poręcze treningowe 
stacjonarne regulowane, zestaw hantli stalowych gumowanych, 
uchwyty do pompek, zestaw talerzy olimpijskich wraz z gryfami 
oraz drabinkę gimnastyczną.

Ponadto szkoła została doposażona w stół rehabilitacyjny, 
poduszkę sensomotoryczną, platformę i piłki do balansowania, 
półkule sensoryczne, piłki do rytmiki oraz sprzęt do rozwijania 
motoryki małej i dużej. Sprzęt sportowo-rehabilitacyjny jest naj-
wyższej jakości, spełnia wszystkie parametry oraz posiada atesty 
bezpieczeństwa obowiązujące w placówkach oświatowych.  War-
to nadmienić, że placówka, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów 
z różnymi niepełnosprawnościami, w tym ruchowymi, zatrudnia 
rehabilitantkę. Nowy sprzęt specjalistyczny wzbogacił możliwość 
pełnej rehabilitacji podopiecznych.

 – Spełniliśmy oczekiwania rodziców, stwarzając odpowiednie 
warunki, nie tylko do edukacji, ale również do sportu i rehabilitacji 
– podkreśla dyrektor CKZiU Sławomir Drabik, i dodaje, że poprzez 
zakup sprzętu wysokiej jakości, z pewnością zostały podwyższone 
standardy kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży.   – Nasze szko-
ły specjalne: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna, Publiczna 
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia oraz Publiczna Szkoła Spe-
cjalna Przysposabiająca do Pracy, dzięki tej inwestycji, umocni-
ły dobre imię, co ma swój odzew w pozytywnych komentarzach 
naszych uczniów i ich rodziców – kontynuuje dyrektor szkoły,  
a w słowach podsumowani podkreśla: kształcenie uczniów to tru 
dne i bardzo wymagające zadanie, dotyczące wieloaspektowych 
działań skierowanych bezpośrednio do osób z ograniczoną spraw-
nością. Dzięki gruntownemu wyposażeniu siłowni w sprzęt reha-
bilitacyjno-sportowy nasza placówka sprostała temu zadaniu.
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