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Od Wydawcy
Od 2004 roku Mazowiecki Instytut Kultury 

(dawniej Mazowieckie Centrum Kultury 
i Sztuki) publikuje kolejne tomy z serii Trady-
cja Mazowsza. S¹ to monografi czne opracowa-
nia prezentuj¹ce walory historyczne i etnogra-
fi czne powiatów województwa mazowieckiego. 
Cel jest ambitny, a przy tym trudny – nie tyl-
ko ze wzglêdu na liczbê tomów, jakie chcemy 
wydaæ w ca³ym cyklu, ale przede wszystkim ze 
wzglêdu na za³o¿enia merytoryczne.

Docelowo planujemy wydanie 38 tomów, 
odpowiadaj¹cych liczbie powiatów w woje-
wództwie mazowieckim. Nie wykluczamy te¿ 
publikowania w ramach serii Tradycja Ma-
zowsza dodatkowych tomów okazjonalnych 
lub tematycznych: nawi¹zuj¹cych do obcho-
dzonych rocznic, przypominaj¹cych sylwetki 
znanych i cenionych osób zwi¹zanych poprzez 
urodzenie lub dzia³alnośæ z Mazowszem, 
omawiaj¹cych w sposób przekrojowy lub syn-
tetyczny pewne zagadnienia charakterystycz-
ne dla regionu.

W publikacjach z serii Tradycja Mazowsza 
Czytelnicy odnajd¹ opisy najwartościow-
szych elementów dziedzictwa kulturowego, 
przypomnienie wydarzeñ historycznych, 
uwagi dotycz¹ce wspó³czesnych walorów 
danego obszaru. W ka¿dym tomie zamiesz-
czamy Przewodnik subiektywny – prezen-
tacjê miejscowości wybranych przez autora, 
a tak¿e czêśæ zatytu³owan¹ Oferta kultural-
na i turystyczna – z propozycjami tras wy-
cieczkowych po powiecie, opisami potraw 
regionalnych, itp. Równie¿ turyści zagranicz-
ni powinni byæ usatysfakcjonowani informa-
cjami w jêzyku angielskim: wyczerpuj¹cym 
streszczeniem zawieraj¹cym wiedzê niezbêd-
n¹ dla pe³nej prezentacji powiatu oraz t³uma-
czeniem podpisów ilustracji.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie jesteśmy 
w stanie omówiæ wszystkich zagadnieñ histo-
rycznych, spo³ecznych i kulturowych, prze-
sz³ości i wspó³czesności regionu oraz dziejów 
poszczególnych miejscowości. Zainteresowa-
ni Czytelnicy bez trudu rozszerz¹ swoj¹ wie-

dzê w tym zakresie, siêgaj¹c do publikacji, 
których tytu³y autorzy zamieszczaj¹ w Bi-
bliografi i. Ksi¹¿ka zawiera te¿ Indeks geogra-
fi czny, a na koñcu S³ownik pojêæ, które wy-
magaj¹ zdefi niowania lub objaśnienia (wyrazy 
oznaczone w tekście kolorem).

W tym miejscu konieczne s¹ uściślenia 
określeñ u¿ytych w tytule serii Tradycja Ma-
zowsza. Przewodnik subiektywny.

Mówi¹c o tradycji, trzeba uwzglêdniæ wie-
le elementów – wzorce spo³eczne, obyczaje, 
kulturê duchow¹, charakterystyczne wytwory 
kultury materialnej – wszystko, co ukszta³-
towane w przesz³ości, trwa do dziś. Kulty-
wowanie tradycji polega na przekazywaniu 
z pokolenia na pokolenie istotnych dla danej 
zbiorowości wartości kulturowych.

Sam tytu³ serii Tradycja Mazowsza rów-
nie¿ traktujemy umownie, trzeba pamiêtaæ 
bowiem ¿e granice administracyjne zwykle 
nie pokrywaj¹ siê idealnie z historycznie 
ukszta³towanymi krainami Polski. W kolej-
nych tomach serii prezentowane s¹ powiaty 
po³o¿one w województwie mazowieckim, 
które obejmuje – poza Mazowszem – rów-
nie¿ ziemie innych regionów: czêśæ Podlasia 
oraz ziemiê radomsk¹. Z kolei pewne obszary 
historycznie mazowieckie znalaz³y siê poza 
granicami naszego województwa, np. ziemia 
³om¿yñska.

Podtytu³ serii Przewodnik subiektywny 
określa przyjêty przez nas indywidualny spo-
sób prezentowania regionu. Ca³ośæ prac doku-
mentacyjnych i wydawniczych przewidywana 
jest na kilka lat, za³o¿yliśmy wiêc, ¿e ró¿ni 
autorzy wyeksponuj¹ inne elementy tradycji. 
Tê ró¿norodnośæ i subiektywizm opisu w po-
szczególnych tomach serii traktujemy jako jej 
dodatkowy walor.

Du¿ym atutem serii jest aktualnośæ danych 
na temat „kondycji tradycji” w danym powie-
cie. Cykl wydawniczy nie jest d³ugi, wiêc ob-
serwacje, opisy i wnioski autora Czytelnik po-
znaje ju¿ po kilku miesi¹cach.
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Zamiarem omawianej serii wydawniczej 
jest ukazywanie ró¿norodności i bogactwa 
dziedzictwa kulturowego województwa ma-
zowieckiego. By to osi¹gn¹æ, trzeba zaprezen-
towaæ przesz³ośæ obecn¹ we wspó³czesności, 
a wiêc przede wszystkim zabytki architektury, 
zdobnictwo ludowe, pewne niematerialne do-

bra kultury, nazewnictwo, tradycyjne umiejêt-
ności, gin¹ce zawody. Zadaniem autorów jest 
opisanie tych elementów dziedzictwa kultu-
rowego, które w sposób szczególnie wyraźny 
świadcz¹ o przesz³ości tych ziem i które maj¹ 
znaczenie dla dzisiejszej świadomości histo-
rycznej spo³eczeñstwa.

Wydawca

1 Mapa powiatu przysuskiego

1
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2 Aleja leśna w Bielinach
3 Jesienne kasztanowce w Rusinowie
4, 5 Pejzaże z okolic Bielin

Powiat przysuski jest po³o¿ony w wyj¹tkowo 
malowniczym zak¹tku Mazowsza. Sprzy-

ja temu g³ównie urozmaicona rzeźba terenu 
ukszta³towana dziêki po³o¿eniu miêdzy Gar-
bem Gielniowskim a Równin¹ Radomsk¹. 
Pasy wzniesieñ podzielone dolinami, przeciê-
tymi rzekami i strumykami stanowi¹ dosko-
na³e miejsce dla siedlisk ptactwa wodnego, 
¿erowania i ¿ycia wielu gatunków zwierz¹t. 
Licznie wystêpuj¹ tu bociany czarne, dziêcio³y, 
¿urawie, czaple siwe, trzmielojady, kosy, kaczki, 
orliki i wiele innych. Pośród ponad 60 ssaków 
zamieszkuj¹cych te tereny mo¿na zobaczyæ 
lisy, kuny domowe i leśne, jelenie, dziki oraz 
³osie. Wśród gadów i p³azów stosunkowo czê-
sto spotykamy zaskroñce, gniewosze plamiste 

i ¿mije zygzakowate oraz specjalnie chronione 
¿ó³wie b³otne. Tereny leśne s¹ bogate w unika-
towe pomniki przyrody, gdzie pośród 200-let-
nich dêbów, buków czy jode³ znajduje siê blisko 
dwukrotnie starszy platan klonolistny. 

Garb Gielniowski to mezoregion zajmuj¹-
cy obszar doliny rzeki Kamiennej, granicz¹cy 
ze Wzgórzami Opoczyñskimi na zachodzie 
i z P³askowy¿em Suchedniowskim. Jego naj-
wy¿sze wzniesienie to Altana o wysokości 
408 m n.p.m., bêd¹ca zarazem najwy¿szym 
wzniesieniem województwa mazowieckiego. 
Garb jest zbudowany z piaskowców retycko-li-
sowatych, zajmuje powierzchniê ok. 515 km2. 
Wystêpuj¹ tu z³o¿a rud ¿elaza, które niegdyś 
stanowi³y podstawê przemys³u metalurgicz-

Warunki naturalne i walory przyrodnicze

2

4

3

5
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nego. Z Garbu bior¹ swój pocz¹tek rzeki Ra-
domka i Drzewiczka. Do lasów porastaj¹cych 
ten teren nale¿y kompleks Lasów Przysusko-
-Szyd³owieckich, znajduj¹cych siê w zasiêgu 
naturalnego wystêpowania jod³y pospolitej, 
buku zwyczajnego, modrzewia polskiego oraz 
jaworu. Lasy Przysusko-Szyd³owieckie od 
1983 r. s¹ objête ochron¹ krajobrazu i zajmuj¹ 
ponad 43 tys. ha kompleksu dawnej Puszczy 
Rozwadowskiej i Świêtokrzyskiej. Znajduj¹ 
siê w po³udniowo-wschodniej czêści powia-
tu przysuskiego, w obrêbie gminy Przysucha. 
Zalesienie tej gminy jest najwiêksze (53%). S¹ 
to lasy wodochronne, których zadaniem jest 
ochrona zasobów wód siedliskowych wilgot-
nych i bagiennych oraz zapewnienie prawid-
³owej retencji w rejonach źródliskowych rzek 
z towarzysz¹cymi im stawami. Stawy i rzeki 
maj¹ nie tylko przeznaczenie gospodarcze, ale 
te¿ rekreacyjne. Lasy s¹ bardzo bogate w runo 
leśne, s¹ doskona³ym miejscem dla grzybia-

rzy, nie brakuje tu te¿ jagód, borówek, malin, 
je¿yn. Na rozleg³ych ³¹kach mo¿na zbieraæ 
liczne odmiany zió³. Z tego terenu wydzielo-
no rezerwat przyrody „Puszcza u źróde³ Ra-
domki”, który obejmuje ponad 70 ha. Utwo-
rzono go na terenie Nadleśnictwa Przysucha, 
w centrum Garbu Gielniowskiego. W jego po-
bli¿u, w dolinie Radomki, znajduj¹ siê liczne 
stawy o nazwie „Huta”, bêd¹ce ostoj¹ dla pta-
ctwa wodnego i b³otnego oraz dzików i saren. 

W 1983 r. utworzono Obszar Chronionego 
Krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki”, 
który swoim zasiêgiem obejmuje doliny tych 
rzek, zajmuj¹c ³¹czn¹ powierzchniê ponad 
70 tys. ha. Jest to ostoja ptaków o randze eu-
ropejskiej, na terenie której znajdziemy te¿ 
liczne g³azy narzutowe i 15 zabytkowych par-
ków. Doliny tych dwóch rzek objête s¹ tak¿e 
od 2003 r. ochron¹ w ramach programu „Na-
tura 2000”. Obowi¹zuje tu specjalna dyrekty-
wa siedliskowa ze wzglêdu na ochronê miejsc 

6 Iglaki
7 Charakterystyczne dla Łęgonic rozlewiska
8 Przydrożne wierzby mazowieckie 
9 Stare jabłonie we wsi Sady

6

7

8 9
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szczególnie wa¿nych dla ptaków, miejsc lêgo-
wych oraz ¿erowania. Czêsto zobaczymy tu 
rybitwê bia³¹ i sieweczkê obro¿n¹. Kolejnym 
z rezerwatów jest rezerwat „Podlesie” utwo-
rzony w 1989 r., gdzie ochron¹ objêto czêścio-
wo fragmenty zbiorowisk jod³owych i lasów 
wielogatunkowych z przewag¹ lub domieszk¹ 
jod³y oraz ślady dzia³alności górniczej zwi¹za-
nej z wydobywaniem rudy ¿elaza.

Najwiêksz¹ rzek¹ powiatu jest Pilica, która 
jednocześnie pe³ni funkcjê granicy pó³nocnej 
powiatu. Jest to jedna z nielicznych, jeszcze 
nie do koñca uregulowanych przez cz³owieka 
rzek, dzika i nie zawsze bezpieczna. Prawo-

brze¿nym dop³ywem Pilicy jest Drzewiczka, 
wyp³ywaj¹ca z okolic Ruskiego Brodu (gm. 
Przysucha). Jej spiêtrzone wody przez lata by³y 
wykorzystywane do napêdzania m³ynów oraz 
kuźnic. Utworzono na niej zalew o powierzch-
ni 4 ha w Odrzywole i zdecydowanie mniejszy 
zbiornik w Nieznamierowicach. Prawobrze¿-
nym dop³ywem Drzewiczki jest Brzuśnia, 
maj¹ca ok. 20 km d³ugości, zasilaj¹ca w swym 
górnym biegu liczne stawy rybne, w dolnym 
p³yn¹ca g³êbok¹ i malownicz¹ dolin¹. 

Ze wzniesieñ Garbu Gielniowskiego zaczy-
na swój bieg Jab³onica, dop³yw Szabasówki, 
o d³ugości ok. 30 km. Rzeczka p³ynie przez 

10 Pejzaże powiatu
11 Trzystuletnia sosna. Pomnik przyrody w Kolonii Ossie

12, 13 Drzewa owocowe we wsi Sady

12 13

10 11
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po³udniow¹ czêśæ powiatu, przez Hucisko, 
Rzutów i Jab³onice. Jej wody s³u¿y³y niegdyś 
do napêdzania licznych m³ynów i umo¿liwi³y 
rozwój przemys³u metalurgicznego. 

W rezerwacie „Puszcza u źróde³ Radomki” 
bierze swój pocz¹tek malownicza rzeka Ra-
domka dawniej zwana Radomierz¹, która ma 
d³ugośæ ok. 107 km, a dorzecze o powierzch-
ni ponad 2000 km2. Rzeka po zejściu z rejo-
nu wzgórz p³ynie w szerokiej pradolinie, która 
jest pozosta³ości¹ po l¹dolodzie skandynaw-
skim. Do Wis³y uchodzi nieopodal Ryczy-
wo³u. Do XIX w. by³a rzek¹ dzik¹ i nieuregu-
lowan¹, p³ynê³a w wielu miejscach kilkoma 
korytami. W latach 1823–1824 przekopano 
kana³ od Gorynia do ujścia i przez pewien czas 
sp³awiano nim drewno. Rzeka szybko „zdzi-
cza³a” i pomimo jednego koryta, utworzy³a, 
tak jak dawniej, liczne zakola oraz wyspy. 
To nad Radomk¹ powsta³y w średniowieczu 
Skrzyñsko, Skrzynno i Wieniawa. Nad rzek¹, 
praktycznie na ca³ej jej d³ugości, znajduj¹ siê 
rozleg³e ³¹ki, których u¿ywa siê jako pastwisk. 
W wielu miejscach urz¹dzono na niej stawy 
rybne i zbiorniki retencyjne. 

Stosunkowo niewielki zbiornik w Toporni 
o powierzchni 5 ha powsta³ z inicjatywy podjê-
tej w 1961 r. przez Spo³eczny Komitet Budowy 
Zalewu w Przysusze. Tamê na Radomce zbu-
dowano w 1962 r. Jest to jeden z najbardziej 
malowniczych ośrodków wypoczynkowych 
na terenie ziemi radomskiej. Wyj¹tkowo wiele 
uroku maj¹ dwie wyspy. 

Najwiêkszym zbiornikiem, jaki zosta³ utwo-
rzony na rzece Radomce, jest Zalew Doma-
niów nazywany „Morzem Domaniowskim”. 
Jest to drugi co do wielkości (po Zalewie Ze-
grzyñskim) zbiornik zaporowy na Mazowszu. 
Jego budowê rozpoczêto w 1996 r. Dziś sta-
nowi atrakcjê g³ównie dla fanów ¿eglarstwa, 
kajakarstwa i wêdkarstwa. Zalew jest dosko-
na³ym ³owiskiem wêdkarskim. Ryby w zale-
wie pochodz¹ nie tylko z naturalnej migracji 
z rzeki, ale te¿ z intensywnych akcji zarybie-
niowych. Znalaz³y siê tu te¿ ryby od³owione 
i przewiezione z zalewu w Drzewicy. Wystê-
puj¹ tu g³ównie szczupaki, okonie i karpie. Po-
zosta³e gatunki to: p³oæ, leszcz, sandacz, jaź, 
lin, sum. Niedogodności¹ jest brak stanic oraz 
pomostów wêdkarskich, które maj¹ byæ zorga-
nizowane w najbli¿szym czasie. Nale¿y przy-
pomnieæ, ¿e ³owienie na tym akwenie wymaga 
dodatkowego zezwolenia. Stosunkowo s³abo 
rozwiniêta jest prosta infrastruktura rekre-
acyjna, ale wci¹¿ trwaj¹ prace zwi¹zane z jej 
rozbudow¹. Miejsce sta³o siê tak¿e nowym 
siedliskiem dla licznych ptaków zwi¹zanych 
ze środowiskiem wodnym. Licznie wystêpu-
je czernica, ³abêdź niemy, g³owieñka, perkoz. 
Zalew pe³ni tak¿e funkcjê ostoi dla ptaków 
migruj¹cych, mo¿na tu zobaczyæ bataliony 
oraz rzadkie w środkowej Polsce ptaki z gatun-
ku uhla, markaczka oraz nur. 

W Koryciskach (gm. Wieniawa) zwraca 
uwagê bardzo nietypowe miejsce rekreacyjne 
– oko³o czterystumetrowej d³ugości dolina, 

14 Łąki w Sadach
15 Zachód słońca nad polami w Skrzyńsku

14 15
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g³êboka, czêściowo wype³niona wod¹, otoczo-
na wzgórzami i porośniêta lasem. Ze wznie-
sienia, na którym miejscowi i turyści chêtnie 
organizuj¹ pikniki, roztacza siê widok na ca³¹ 
okolicê. P³ynie tu rzeczka, jest kilka niewiel-
kich, ukrytych oczek wodnych. To uroczysko 
„Bo¿y dar”. W 1927 r. odkryto tu pok³ady rudy 
¿elaza, wystêpuj¹ce na g³êbokości od 0,5 do 
12 m. Pocz¹tkowo w prywatnej kopalni rudê 
wydobywano rêcznie za pomoc¹ oskardów, 
a nastêpnie rozwo¿ono po okolicy. W czasie 
okupacji kopalniê przejêli Niemcy, pozosta-
wiaj¹c polski nadzór nad wydobyciem. Teren 
kopalni sta³ siê zapleczem dla ruchu oporu, 
nie tylko sk³adowano tu broñ, ale tak¿e w mia-
rê mo¿liwości j¹ produkowano. Po wojnie ko-
palniê upañstwowiono, w³¹czaj¹c do Zjedno-
czenia Kopalñ Rudy ̄ elaza w Starachowicach. 
Zak³ad zmodernizowano, doprowadzono tory 
do drogi Radom–Przysucha, regularnie usuwa-
no wody podskórne. Ze wzglêdu na koniecz-
nośæ ponoszenia coraz wiêkszych nak³adów 
wydobycie stawa³o siê jednak nieop³acalne 
i w latach 60. XX w. kopalniê zamkniêto. Wy-
robisko wype³ni³a woda. Powsta³o tym samym 
jedno z bardziej urokliwych miejsc na terenie 
powiatu. 

Nie tylko po³o¿enie i krajobrazy s¹ atutem 
powiatu przysuskiego, ale tak¿e jego korzystne 

warunki klimatyczne. Umiarkowany klimat 
z niskimi opadami, z ma³¹ liczb¹ dni z mroź-
nymi temperaturami (30−50) oraz utrzy-
muj¹c¹ siê tylko do 60 dni pokryw¹ śnie¿n¹, 
sprawiaj¹ ¿e d³u¿sze s¹ tu okresy wegetacyj-
ne. Umo¿liwia to uprawê ró¿norodnych wa-
rzyw (papryka w gminach Potworów i Klwów) 
i owoców: moreli, brzoskwiñ, winogron. 

Wbrew pozorom korzystne dla dalszego roz-
woju turystyki i rekreacji jest te¿ peryferyjne 
po³o¿enie powiatu w stosunku do pozosta³ej 
czêści Mazowsza. Brak intensywnej urbani-
zacji pozwoli³ na zachowanie historycznych 
uk³adów przestrzennych i nieska¿onej przyro-
dy. Dwa najciekawsze szlaki piesze to szlak tu-
rystyczny im. ks. Jana Wiśniewskiego wiod¹cy 
przez najatrakcyjniejsze historycznie miejsca 
oraz szlak partyzancki im. mjr. Henryka Do-
brzañskiego „Hubala” pozwalaj¹cy na pozna-
nie miejsc zwi¹zanych z aktami patriotyzmu 
w powiecie. Dziêki stowarzyszeniu „Razem 
dla Radomki” zosta³y utworzone i dobrze 
oznakowane liczne szlaki rowerowe. Rozwija 
siê tak¿e rekreacja wodna, szczególn¹ popu-
larności¹ ciesz¹ siê sp³ywy kajakowe po Ra-
domce i Drzewiczce. Zmienia siê tak¿e infra-
struktura noclegowa, liczne tu niegdyś pa³ace 
i dwory trafi ³y w rêce prywatnych inwestorów 
i stopniowo odzyskuj¹ dawny blask.

Powiat przysuski 11
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16 Układy przestrzenne wsi z zachowaną zabudową drewnianą w Rzucowie

Powiat przysuski jest po³o¿ony na grani-
cy Garbu Gielniowskiego i Równiny Ra-

domskiej w po³udniowo-zachodniej czêści 
województwa mazowieckiego, urozmaicony 
pod wzglêdem powierzchni, od najdawniej-
szych czasów by³ miejscem polowañ plemion 
koczowniczych. Chêtnie osiedla³y siê tu ludy 
rolnicze z epoki kamienia, g³ównie ze wzglê-
du na wystêpuj¹ce na tych terenach pok³ady 
krzemienia, wykorzystywanego do wyrobu 
broni i narzêdzi. Wiedzê o tym etapie historii 
znamy g³ównie dziêki odkryciom archeolo-
gicznym. Lepiej poznane s¹ czasy piastow-
skie, pojawiaj¹ siê bowiem wówczas źród³a 
pisane. Ziemie te nale¿a³y wtedy do kaszte-
lanii ¿arnowskiej i skrzyñskiej w prowincji 
³êczycko-sieradzkiej, w granicach biskup-
stwa gnieźnieñskiego. Jednym z najwcześ-
niej zasiedlonych grodów by³ kasztelañski 

gród w Skrzyñsku, przeniesiony z czasem do 
pobliskiego Skrzynna, na tyle silny, ¿e przez 
lata rywalizowa³ z grodem radomskim. Wyni-
ka³o to z faktu, ¿e wiód³ têdy trakt handlowy 
z Rusi w kierunku Śl¹ska i Wielkopolski. Po-
dzia³ dzielnicowy w XII w. sprawi³, ¿e ziemie 
powiatu znalaz³y siê w granicach prowincji 
sandomierskiej. Archeolodzy odkryli tu sto-
sunkowo du¿¹ liczbê grodzisk i osad średnio-
wiecznych, które s¹ potwierdzeniem dobrej 
organizacji kasztelanii, co poświadcza sto-
sunkowo gêste osadnictwo. Wiele z grodów 
by³o siedzibami rodów rycerskich (Klwów, 
Wistka), pe³ni³y funkcjê stra¿nic (Goździ-
ków, Rzuców), a tak¿e komór celnych (Kra-
jów). Rozwój osadnictwa na tych terenach 
przybra³ na sile w XIV w., gdy Kazimierz 
Wielki w celu podniesienia obronności kraju 
nada³ rycerstwu wiele osad. W gronie najstar-

Zarys dziejów powiatu przysuskiego
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17 Dwór w Rzucowie. Karta pocztowa z lat 50. XX w.
18 Leśniczówka Gucin. Rzuców

szych rodów zamieszkuj¹cych ziemie powia-
tu przysuskiego odnaleźæ mo¿na Odrow¹¿ów 
i £abêdzi. Z £abêdziów wywodzili siê s³ynni 
rycerze, jak choæby Mszczuj II ze Skrzynna, 
dworzanin królowej Zofi i, który ponoæ po-
kona³ i uśmierci³ Ulricha von Jungingena 
w bitwie pod Grunwaldem, ale te¿ mniej 
świetlane postaci, jak Barbara Rusinowska. 
By³a to jedna ze s³ynniejszych rozbójniczek, 
stoj¹ca na czele konnej bandy, która przez po-
nad 20 lat sia³a postrach w okolicy. Stracono 
j¹ w 1505 r. w Radomiu w czasie obrad sejmu 
(tego samego, na którym uchwalono konsty-
tucjê Nihil Novi). Z bitw¹ grunwaldzk¹ wi¹-
¿e siê postaæ Dobrogosta Czarnego z Odrzy-
wo³u, który z polecenia króla W³adys³awa 
Jagie³³y nadzorowa³ budowê mostu opartego 
na 168 ³odziach wiślanych zwanych ³y¿wami, 
szkutami, po których przeprawia³y siê woj-
ska polskie maszeruj¹ce pod Grunwald. 

W XV w. prawa miejskie mia³y ju¿ Skrzyn-
no, Klwów, Odrzywó³ i Gielniów, a źród³a 
wzmiankuj¹ po raz pierwszy o Przysusze, bê-
d¹cej obecn¹ siedzib¹ w³adz powiatu. W XVI w. 
znajdowa³a siê tu kuźnica z ko³em m³yñskim, 
ale mieszkañcy zajmowali siê g³ównie rolnic-
twem i w niewielkim stopniu rzemios³em. 
Dynamiczny rozwój osady to XVII w., gdy jej 
w³aścicielem zosta³ Antoni Czermiñski h. 
Wieniawa, dzier¿awca zak³adów samsonow-
skich biskupstwa krakowskiego. Kiedy bisku-
pi wypowiedzieli mu dzier¿awê, podj¹³ decyzjê 
o wybudowaniu wokó³ Przysuchy konkuren-
cyjnego dla Samsonowa ośrodka przemys³u 

zbrojeniowego, wykorzystuj¹c bogate z³o¿a 
rudy ¿elaza wokó³ miasteczka. W ten sposób 
w XVIII w. tereny te nale¿a³y do Staropolskie-
go Zag³êbia Przemys³owego, które do wybuchu 
powstania listopadowego by³o najwiêkszym 
okrêgiem przemys³owym Królestwa Polskiego. 
Król August III 16 stycznia 1745 r. nada³ Przy-
susze prawa miejskie i potwierdzi³ wiêkszośæ 
dotychczasowych przywilejów królewskich, 
ustanowi³ jarmarki na Świêt¹ Trójcê, św. 
św. Piotra i Paw³a, św. Franciszka, w niedzielê 
przed św. Katarzyn¹ i na św. Barbarê. Równole-
gle z kwitn¹cym rolnictwem ludnośæ powiatu 
zajmowa³a siê produkcj¹ piwa, eksploatacj¹ 
piaskowca, produkcj¹ ose³ek i brusów oraz ko-
walstwem. Wytwarzano równie¿ broñ sieczn¹ 
i paln¹, a nawet amunicjê artyleryjsk¹.

Po zakoñczonym I rozbiorem upadku pañ-
stwa polskiego Przysucha i okolice nale¿a³y 
do monarchii austriackiej (Galicja zachodnia, 
cyrku³ radomski), a w 1809 r. rejon wszed³ 
w sk³ad Ksiêstwa Warszawskiego. Kolejne 
zmiany administracyjne nast¹pi³y po utwo-
rzeniu Królestwa Polskiego, kiedy utworzono 
województwa. Interesuj¹ce nas tereny znala-
z³y siê wówczas w obwodzie i powiecie opo-
czyñskim. Po likwidacji Królestwa Polskiego, 
w 1837 r. województwa przekszta³cono w gu-
bernie. W 1844 r. po³¹czono guberniê sando-
miersk¹ i kieleck¹, tworz¹c radomsk¹. Po klê-
sce powstania styczniowego prawa miejskie 
utraci³y Przysucha, Odrzywó³, Klwów, Giel-
niów i Skrzynno i sta³y siê osadami w powie-
cie opoczyñskim w guberni radomskiej. 

17 18
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19 Dom Kultury w Przysusze. Karta pocztowa z lat 80. XX w.
20 Przysucha. Karta pocztowa z lat 80. XX w.
21 Kapela ludowa. Skrzyńsko, lata 50. XX w.

W 1919 r. powiat opoczyñski wszed³ w sk³ad 
województwa kieleckiego, a w 1939 r. w³¹czo-
no go do województwa ³ódzkiego. W czasie 
II wojny światowej obszar ten by³ po³o¿ony na 
terenie Generalnej Guberni, w powiecie toma-
szowskim w dystrykcie radomskim. W Przy-
susze utworzono getto, w którym st³oczono 
ponad 4 tys. ¯ydów, a w 1942 r. wywieziono 
do obozu zag³ady w Treblince. Okoliczne lasy 
by³y miejscem wielu powstañczych walk, 

dzia³a³ tu aktywnie oddzia³ mjr. Henryka 
Dobrzañskiego „Hubala”. Na terenie ca³ego 
powiatu mo¿na odnaleźæ ślady walk party-
zanckich i eksterminacji ludności cywilnej 
przez hitlerowskich okupantów. Wiêkszośæ 
z nich mo¿na zobaczyæ, poruszaj¹c siê tras¹ 
wytyczonego pieszego szlaku turystycznego – 
szlaku partyzanckiego im. mjr. Henryka Do-
brzañskiego „Hubala”, który jest oznaczony 
czerwonymi znakami i liczy ponad 90 km. 

19 20

21
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Prowadzi przez jod³owe lasy porastaj¹ce Garb 
Gielniowski oraz sosnowe zagajniki nizinnej 
Puszczy Pilickiej.

Po zakoñczeniu II wojny światowej powró-
cono do podzia³u administracyjnego kraju 
z 1939 r., interesuj¹ce nas tereny znalaz³y 
siê wiêc ponownie w województwie ³ódzkim. 
Zmiana nast¹pi³a w 1956 r., utworzono wów-
czas samodzielny powiat przysuski, który 
obejmowa³ 27 gromad, a rok później Przysu-
sze – jako siedzibie powiatu – przywrócono 
prawa miejskie. Zmienia³o siê oblicze powia-
tu – wzros³y podatki, wprowadzono dostawy 
p³odów rolnych, masowo powstawa³y spó³-
dzielnie produkcyjne. Mieszkañcy nadal zaj-
mowali siê g³ównie rolnictwem, czêśæ podej-
mowa³a dodatkow¹ pracê w Spó³dzielni „Stal”, 
przedsiêbiorstwie „Gerlach” w Drzewicy 
i Rzucowskich Zak³adach Przemys³u Tereno-
wego. Tradycje przedwojennych manufaktur 
krawieckich w Przysusze kontynuowa³a Spó³-
dzielnia Krawiecka „Postêp”. Podjêto tak¿e 
próby reaktywowania tradycji wydobywczych, 
uruchomiono kopalniê gliny ogniotrwa³ej 
w Jakubowie oraz nieco później we wsi Zap-
niów. Na terenie ca³ej Polski by³y znane Za-
k³ady Kafl arskie „Przysucha”, przekszta³cone 
w Zak³ady P³ytek Ceramicznych w Przysusze, 
które w latach 80. XX w. jako jedyne w Polsce 

produkowa³y p³ytki elewacyjne odporne na 
zmienne temperatury. 

W 1975 r. wprowadzono dwustopniowy po-
dzia³ administracyjny kraju, likwiduj¹c tym 
samym powiaty. Gminy by³ego powiatu przy-
suskiego wesz³y w sk³ad województwa radom-
skiego, istniej¹cego do koñca 1998 r. Kolejne 
zmiany administracyjne reaktywowa³y powiat 
przysuski, który tworzy osiem gmin: Borko-
wice, Gielniów, Klwów, Odrzywó³, Potwo-
rów, Przysucha, Rusinów i Wieniawa, a liczy 
801 km2. Jest to powiat typowo rolniczy, na 
którego czystych ekologicznie terenach roz-
wija siê sadownictwo, uprawa zbó¿, produk-
cja mleka. Jego po³udniowe tereny zajmuj¹ 
lasy. Istotne znaczenie ma po³o¿enie przy 
drodze krajowej nr 12, która pe³ni funkcjê 
szlaku transportowego miêdzy wschodni¹ 
a zachodni¹ granic¹ Polski. Ostatnio, dziêki 
funduszom unijnym znacz¹co poprawi³ siê 
stan infrastruktury drogowej i technicznej, tu-
rystycznej i rekreacyjnej. Na terenie powiatu 
mieszka ponad 43 tys. osób, z czego w Przysu-
sze – jedynym mieście – 6 tys. 

Gmina Przysucha jest po³o¿ona w po³u-
dniowo-zachodniej czêści województwa ma-
zowieckiego, zajmuje obszar 181 km2. Cieka-
wy krajobraz gminy tworz¹ liczne wzniesienia 
przedgórza Gór Świêtokrzyskich, poprzecina-

22 Akwarela. Dwór w Rzucowie
23 Lamus dworski. Rzuców

22 23
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ne licznymi rzeczkami i stawami. Po³udniow¹ 
czêśæ gminy stanowi¹ Lasy Przysuskie, zaj-
muj¹c ok. 80% terenu, z urozmaiconym drze-
wostanem oraz śladami wydobycia i obróbki 
¿elaza. Znajdziemy tu śródleśne bagna, pod-
mok³e ³¹ki oraz stanowiska lêgowe bociana 
i bielika. Ponad 129 ha obszaru zajmuj¹ stawy 
rybne. Gmina jest wymarzonym miejscem dla 
myśliwych, tereny dzier¿awi¹ ko³a ³owieckie 
z Klwowa, Drzewicy, Wolanowa, Warszawy 
i wielu innych, wystêpuj¹ tu bowiem ³osie, je-
lenie, sarny, dziki, zaj¹ce, ba¿anty, kuropatwy 
i wiele innych gatunków. Siedzib¹ gminy jest 
Przysucha. Najwiêksz¹ imprez¹ kulturaln¹ 
w gminie s¹ Dni Kolbergowskie, ³¹czone z ob-
chodami Dni Przysuchy. W maju jest organi-
zowany Bieg Szlakiem Walk Hubalczyków. 

Gmina Borkowice le¿y na granicy Garbu 
Gielniowskiego, zajmuje 86 km2, przez wieś 
i gminê przebiega trasa wojewódzka 727. 
G³ównym atutem gminy jest ciekawa historia, 
czyste środowisko i walory przyrodniczo-kra-
jobrazowe. Lasy zajmuj¹ 36% powierzchni 
gminy, a na po³udnie od Borkowic wystêpuj¹ 
malownicze jary i w¹wozy pochodzenia lesso-
wego. Znajduj¹ siê tu du¿e zasoby i³ów ognio-
trwa³ych i ceramicznych, piaskowców i torfów. 
Kilka wiosek w rejonie Rzucowa ma charakter 
letniskowy. Borkowice znane s¹ z dzia³alności 
Ludowego Klubu Sportowego „Platan”, gdzie 
mo¿na trenowaæ zapasy w stylu wolnym. Od 
kilku lat jest organizowany festyn rodzinny. 
Do cyklicznych imprez nale¿¹ Diecezjalne Te-
atralia, odbywaj¹ce siê w kościele parafi alnym 
w Borkowicach oraz festiwale piosenki harcer-
skiej i patriotycznej. 

Gmina Gielniów jest po³o¿ona nad rze-
ka Brzuśni¹ i Gielniówk¹, w pasie wzgórz 
piaskowców i ³upków, na obszarze 79 km2. 
Uk³ad geologiczny sprawia, ¿e znajduj¹ siê tu 
liczne źród³a daj¹ce pocz¹tek strumieniom 
i rzeczkom. W po³udniowo-zachodniej czêści 
gminy wystêpuje piaskowiec budowlany i po-
k³ady glinek ceramicznych. Z histori¹ Giel-
niowa jest zwi¹zana postaæ b³ogos³awionego 
W³adys³awa, patrona miasteczka. Corocznie 
we wrześniu w Stefanowie, wsi zniszczo-
nej przez okupanta, a po wojnie wysiedlonej 
przez w³adze komunistyczne, odbywaj¹ siê 

obchody Świêta Pañstwa Podziemnego. W pa-
triotycznej uroczystości uczestnicz¹ tysi¹ce 
mieszkañców powiatu przysuskiego, wetera-
ni walk partyzanckich z 25. i 72. pu³ku Ar-
mii Krajowej w asyście honorowej Wojska 
Polskiego. Pomniki upamiêtniaj¹ce ofi ary 
okupacji znajduj¹ siê w Mechlinie, Ga³kach 
i Jastrzêbiu. 

Gmina Klwów le¿y w po³udniowej czêści 
powiatu, jej powierzchnia wynosi 87 km2. 
Atrakcj¹ subregionu s¹ krajobrazy Niziny 
Mazowieckiej oraz dolina Drzewiczki z sza-
t¹ roślinn¹ typow¹ dla terenów zalewowych. 
Przewa¿aj¹ca czêśæ gminy, ponad 70%, to te-
reny rolnicze, na których uprawia siê przede 
wszystkim warzywa, a w ostatnich kilkuna-
stu latach podstawowy profi l upraw to papry-
ka. Urz¹d Gminy zaprasza na organizowane 
w sierpniu Dni Papryki. 

Gmina Odrzywó³ jest po³o¿ona w wid³ach 
rzek Drzewiczki i Pilicy, w pó³nocno-zachod-
niej czêści powiatu przysuskiego i zajmuje 
powierzchniê 95 km2. Tereny gminy w ponad 
70% s¹ przeznaczone pod uprawy rolne. Gmi-
na le¿y w obszarze krajobrazu chronionego na 
obrze¿ach Spalskiego Parku Krajobrazowego 
oraz Puszczy Opoczyñskiej. W dolinie Pili-
cy wyznaczono kilka punktów widokowych, 
z których mo¿na podziwiaæ jej tarasy zalewo-
we. Rzeki urozmaicaj¹ rzeźbê terenu, tworz¹c 
liczne meandry i rozlewiska. Walory przyrod-
nicze i rekreacyjne wzbogacaj¹ zalewy utwo-
rzone w Odrzywole i £êgonicach Ma³ych oraz 
zró¿nicowane szlaki kajakowe. W £êgonicach 
Ma³ych i Ossie zachowa³y siê jeszcze cha³upy 
opoczyñskie, a w Myślakowicach utworzono 
izbê regionaln¹, która pe³ni funkcjê ma³ego 
wiejskiego muzeum ze zbiorami kultury ludo-
wej pochodz¹cej jeszcze z XIX w. W Lipinach 
dzia³a Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych – nastêp-
ca szko³y średniej powsta³ej w czasie okupacji 
niemieckiej i prowadzonej przez dr Helenê 
Spoczyñsk¹. W szkole tej odtworzono przed-
wojenn¹ Szko³ê Kadetów. Mieszkañcy spoty-
kaj¹ siê corocznie na cyklicznych imprezach 
folklorystycznych – Do¿ynkach Gminnych, 
Sobótkach nad Pilic¹, Sobótkach nad Drze-
wiczk¹, festiwalach folklorystycznych i wido-
wiskach historycznych.

Tradycja Mazowsza16
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Gmina Rusinów le¿y w środkowo-zachod-
niej czêści powiatu, zajmuje obszar 83 km2, 
u¿ytki rolne to nieca³e 70%, na których upra-
wia siê zbo¿a, ziemniaki, warzywa i owoce. 
Istotny wp³yw na dochody rolników wywiera-
³o niegdyś powi¹zanie upraw z przetwórczymi 
potrzebami „Hortexu” w Przysusze. Sam Rusi-
nów jest otoczony lasami mieszanymi. Przez 
teren gminy przep³ywa Drzewiczka z dop³y-
wem Gawronk¹ oraz Wi¹zownica bêd¹ca do-
p³ywem Radomki. Gmina jest oddalona od 
krajowych szlaków komunikacyjnych. Miesz-
kañcy kilku wsi zachowali tradycje folkloru 
opoczyñskiego: stroje ludowe, pieśni, tañce, 
opowiadania i obyczaje. Najbardziej znan¹, 

rozśpiewan¹ i roztañczon¹ wsi¹ s¹ Ga³ki Ru-
sinowskie, w których dzia³a zespó³ „Zakuka³a 
kuku³eczka”. W Nieznamierowicach znajdu-
je siê zalew rekreacyjny, mo¿na tu te¿ wypo-
¿yczyæ kajaki na sp³ywy organizowane rzek¹ 
Drzewiczk¹. 

Gmina Wieniawa jest po³o¿ona we wschod-
niej czêści powiatu, jej teren zajmuje po-
wierzchniê 104 km2, ma charakter rolniczy. 
Dominuje uprawa zbó¿, ziemniaków, warzyw. 
Bardzo dobrze jest rozwiniête sadownictwo. 
Atutem gminy s¹ zalew w Domaniowie, przy-
roda i czyste środowisko. W ostatnim okresie 
powstaje tu coraz wiêcej domów letniskowych, 
zaczyna rozwijaæ siê baza agroturystyczna. 

24 Kapliczka na drzewie. Okolice Bielin
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Jednym z ciekawszych miejsc w okolicy jest 
Gródek Leśny. Jest to wzniesienie o trzech 

stromych zboczach o wysokości 295 m n.p.m 
po³o¿one na po³udniowy zachód od Przysuchy. 
Geografi cznie ³¹czy siê z Garbem Gielniow-
skim, który przechodzi w P³askowy¿ Suche-
dniowski. Archeolodzy odkryli tu s³owiañsk¹ 
świ¹tyniê solarn¹. Kult solarny by³ oddawa-
niem czci boskiej s³oñcu oraz bóstwom z nim 
zwi¹zanym, a tak¿e systemem wyznaniowym 
uznaj¹cym s³oñce za pierwotn¹ si³ê twórcz¹. 
S³oñce i jego ziemski odpowiednik – ogieñ 
by³y centralnym punktem wielu religii, by³y 
bowiem jedynymi źród³ami świat³a i ciep³a, 
czyli najprościej ¿ycia. Najwy¿sz¹ czci¹ darzy-
³y s³oñce ludy ¿yj¹ce w strefi e umiarkowanej, 

wyznawali go Egipcjanie, Mezopotañczycy, 
Grecy, Persowie, Aztecy oraz S³owianie. Wśród 
tych ludów s³oñce wystêpowa³o jako bóstwo 
bezpośrednio podporz¹dkowane lub po pro-
stu bêd¹ce g³ównym bogiem, jak na przyk³ad 
egipski Ra, nordycka Sol czy s³owiañski Swa-
róg. Echem kultu Swaroga wśród S³owian by³ 
d³ugo jeszcze po chrystianizacji utrzymuj¹cy 
siê zwyczaj pok³onu i modlitwy do wschodz¹-
cego S³oñca. Chrześcijañstwo zreszt¹ próbo-
wa³o ów kult skierowaæ na osobê Chrystusa, 
określaj¹c Go w pierwszych wiekach istnienia 
religii jako „s³oñce prawdziwe”, „s³oñce zba-
wienia”, „świat³ośæ świata”. Najtrwalszym 
nawi¹zaniem do kultu solarnego jest usta-
nowienie dnia Bo¿ego Narodzenia w dacie 

Dziedzictwo kulturowe
Stanowiska archeologiczne
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najwiêkszego pogañskiego rzymskiego świêta 
Dies Natalis Soli Invicti. 

Świ¹tynia w Gródku powsta³a prawdopo-
dobnie w VII w., miejsce jej lokalizacji zosta³o 
wybrane w sposób nieprzypadkowy, by³o w³aś-
ciwie ukszta³towane, wydzielone i wyekspo-
nowane, z trudnym podejściem. Jeszcze przed 
budow¹ zaadaptowano je – usuniêto kamie-
nie, wyregulowano zbocza, wypalono drzewo-
stan. Świ¹tyniê wzniesiono na obszarze ok. 
20 ha, w systemie wa³ów i fos o kszta³cie elip-
sy. W du¿¹ elipsê wpisana by³a mniejsza, ra-
zem tworzy³y kr¹g, do którego wiod³y dwa wej-
ścia. Same wa³y mia³y od 2 do 3 m wysokości, 
obwód wa³ów wewnêtrznych wynosi³ 132 m 
a zewnêtrznych 265 m. Pomiêdzy nimi znaj-
dowa³y siê ogromne g³azy – menhiry – ocio-
sane w kszta³cie ludzi i zwierz¹t. Na zboczu 
wzniesienia odkryto pó³kê skaln¹, na której 
palono ogromne ogniska. Prawdopodobnie na 
miêdzywale odbywa³y siê wa¿niejsze obrzêdy 
zwi¹zane z odradzaniem siê si³ przyrody. 

Tak¿e w gminie Przysucha w miejscowości 
Zapniów, niewielkiej osadzie leśnej, funk-
cjonowa³a do 2010 r. kopalnia. Kopalnia po-
wsta³a w 1975 r., wchodzi³a w sk³ad Opoczyñ-
skich Zak³adów Materia³ów Ogniotrwa³ych. 
Wydobywano tu wysokiej jakości glinê szar¹ 
i bia³¹ wykorzystywan¹ do produkcji cerami-
ki przemys³owej i artystycznej oraz wyrobów 
ogniotrwa³ych. Podziemne wyrobiska siêga-
j¹ 55 m, niestety dwa g³ówne ci¹gi transpor-
towy i z taśmoci¹giem koñcz¹ siê pod wod¹. 
Na terenie kopalni odkryto ślady dinozaurów 
ptasiomiedniczych z okresu wczesnojuraj-
skiego: ornitopodów, teropodów i zaurpodów. 
Oczywiście precyzyjne określenie gatunku 
dinozaurów wymaga³oby dalszych badañ. Śla-
dy odciśniête w piaskowcu pochodz¹ sprzed 
200 mln lat, zwierzêta zostawi³y je, wêdruj¹c 
wzd³u¿ brzegu morza. Widoczne s¹ tak¿e śla-
dy zmian poziomu morza zalewaj¹cego teren. 

W Krajowie gm. Przysucha zobaczymy 
wzniesienie o wysokości ok. 5 m i szerokości 
ok. 40 m, które miejscowi nazywaj¹ szwedz-
kimi okopami lub Krajewsk¹ Górk¹. Jest to 
pozosta³ośæ po funkcjonuj¹cym tu do XVII w. 
gródku stra¿niczym, który pe³ni³ funkcjê ko-
mory celnej na drodze ze Skrzynna. 

W Woli Kuraszowej w czêści wsi zwanej Gór-
ka Andrzejów znajduje siê czêściowo znisz-
czone grodzisko pierścieniowate z przyleg³ym 
parkiem. Jest to pozosta³ośæ po istniej¹cym 
tu w XI–XII w. kasztelu, który by³ otoczony 
grodem zbudowanym na planie ko³a o średni-
cy 70 m i otoczonym wa³em o szerokości od 
3 do 6 m. Jego najstarsz¹ czêśæ stanowi nasyp 
kamienno-ziemny. Odkryta warstwa wypalo-
nego drewna potwierdza istnienie drewnianej 
konstrukcji. Gród otoczony by³ fos¹ zewnêtrz-
n¹. Stanowi³ stra¿nicê graniczn¹ kasztelanii 
¿arnowskiej. Odnaleziono tu pozosta³ości 
ceramiki, świadcz¹ce o u¿ytkowaniu obiektu 
pomiêdzy XII a XIII w. Do dziś widoczny jest 
wa³, a w okolicznym parku zachowa³y siê po-
mnikowe drzewa. 

Z podobnego okresu, tj. z XI–XII w. pochodzi 
gród stra¿niczo-obronny nale¿¹cy do kasztela-
nii skrzyñskiej, odkryty w Goździkowie. Gro-
dzisko pe³ni³o funkcjê kontrolera drogi oraz 
os³ania³o granice kasztelanii. Odkrycia doko-
nano w sposób przypadkowy, gdy w 1939 r. 
ze wzgórza zaczêto wybieraæ kruszywo do 
budowy domów i brukowania ulicy. Ludnośæ 
znajdowa³a naczynia ceramiczne i wyroby 
z ¿elaza. Wojna uniemo¿liwi³a dalsze badania, 
natomiast tu¿ po niej odkryto ¿arna i metalo-
we przedmioty, które przekazano do muzeum 
w Kielcach. Dziś po grodzisku, którego po-
wierzchnia wynosi³a ok. 0,5 ha, pozosta³o nie-
wielkie wzgórze z wyraźnym zag³êbieniem od 
strony zachodniej, dobrze widoczne od strony 
drogi w kierunku Opoczna, ok. 850 m od cen-
trum po prawej stronie. 

W Dêbinach gm. Potworów odnaleziono 
ślady po za³o¿eniu grodu obronnego. Jego da-
towanie jest zdecydowanie późniejsze, praw-
dopodobnie u¿ytkowano go od XV w. Odkryto 
pozosta³ości sztucznego nasypu otoczonego 
wa³em i fos¹. Prawdopodobnie istnia³a wcześ-
niejsza ceglana budowla, a od XIX w. do 1945 r. 
sta³ tu dwór. 

Ślady XV-wiecznej siedziby rycerskiej za-
chowa³y siê tak¿e w Klwowie. Na pó³noc od 
zabudowañ wsi, przy wschodnim brzegu sta-
wu odkryto umocnienia z drewnianych be-
lek. Wed³ug archeologów pierwotnie istnia³ 
tu średniowieczny drewniany gródek, który 

Powiat przysuski 19

powiat przysuski_p.indd   19powiat przysuski_p.indd   19 2016-01-04   18:32:212016-01-04   18:32:21



sp³on¹³, a w jego miejscu postawiono w XVI w. 
renesansowy kamienny dwór z brukowanym 
dziedziñcem, który by³ u¿ytkowany do prze³o-
mu XVIII i XIX w. 

Niestety, w okolicy stosunkowo późno roz-
poczêto prace archeologiczne zwi¹zane z epo-
k¹ ¿elaza. Celowe penetracje zaczêto dopiero 
w latach 80. XX w. co w znacz¹cym stopniu 
wp³ynê³o na stan zachowania znalezisk. 
Wiêkszośæ odkryæ jest zwi¹zana z prowadze-
niem prac ziemnych przy zak³adaniu sieci 
wodoci¹gowej. W okolicy Przysuchy w 2004 r. 
w pó³nocnej czêści wsi Sokolniki Suche i Ko-
morów odnaleziono ¿u¿el ¿elazny o struktu-
rze naciekowej. W Nieznamierowicach zna-
leziono niewielkie stanowisko dymarskie oraz 
osadê kultury grobów kloszowych z wczesnej 
epoki ¿elaza. Kloce ¿u¿la odnaleziono w Jab³o-
nicy gm. Wieniawa oraz w Wólce Domaniow-
skiej gm. Przytyk oraz Zachoczyna gm. Ru-
sinów. Kolejne znaleziska pochodz¹ z okolic 
Pogroszyna i Rykowa. Mieszkañcy tych osad 
wykorzystywali prawdopodobnie surowiec 

z miejscowych z³ó¿ limonitów. Z³o¿e zalega³o 
na g³êbokości ok. 0,5 m pod ziemi¹ i zawiera³o 
15–50% ¿elaza.

W ramach zadania promowanego przez Ko-
mitet Badañ Naukowych archeolodzy z Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego pod kierowni-
ctwem Ma³gorzaty Cieślak-Kopyt prowadzili 
badania w Brzeskach, w gminie Klwów. Nad 
rzeka Drzewiczk¹, ok. 800 m od zabudowañ 
wsi rozci¹ga siê zespó³ wydm nazywany Pie-
kieln¹ Górk¹. Jeszcze przed II wojn¹ świato-
w¹ rzeka wymywa³a tu przedmioty uznawane 
przez miejscowych za „staro¿ytności”. Bada-
nia prowadzono na odkrytym tam cmenta-
rzysku przeworskim z późnego okresu rzym-
skiego III–V w. n.e. oraz nekropolii kultury 
³u¿yckiej, a ich wyniki opublikowano. Odkry-
to tak¿e osadê przeworsk¹ z okresu wp³ywów 
rzymskich, pozosta³ości osady z m³odszej 
epoki kamienia, du¿e osiedla i cmentarzysko 
z pocz¹tków naszej ery. Cmentarzyska pozwa-
laj¹ na analizê zmian, które zachodzi³y w oby-
czajach pogrzebowych. Gêsta zabudowa osady 
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pozwala na wnioskowanie, ¿e zamieszkiwali j¹ 
ludzie zajmuj¹cy siê rzemios³em, tkactwem, 
hutnictwem, a przede wszystkim rolnictwem 
i hodowl¹. Na stosunkowo ma³ej przestrzeni 
odkryto kilka budynków mieszkalnych, m.in. 
chatê z pozosta³ości¹ pieca chlebowego, któr¹ 
zbudowano wype³niaj¹c s³upy konstrukcyj-
ne ścianami z plecionki uszczelnionej glin¹. 
Ślady pochówków s¹ w okolicy stosunkowo 
liczne, w Jab³onicy i Kaleniu w gm. Wieniawa 
archeolodzy odkryli groby kloszowe z okresu 
lateñskiego, czyli groby popielnicowe nakry-
te odwróconym naczyniem – kloszem – obok 
których umieszczano tzw. przystawki, czyli 
naczynia z pokarmem dla zmar³ych. 

W Mokrzcu gm. Potworów odnaleziono po-
chodz¹cy z epoki br¹zu szkielet wojownika, 
prawdopodobnie wodza plemienia, o wysokiej 

pozycji świadcz¹ bowiem przedmioty odnale-
zione przy zmar³ym: sztylet, bransoleta, okucia 
z br¹zu, zgrzeb³o, nó¿, grot strza³y czy retuszer. 

Znalezisko zwi¹zane tak¿e z epok¹ br¹zu 
pochodzi z Pogroszyna gm. Wieniawa. Odkry-
to tu liczne bransolety, pierścienie, naszyjnik 
oraz guzy, elementy stroju kobiecego. Pozo-
sta³e przedmioty: ¿elazny klucz o prowenien-
cji rzymskiej, kulisty wisiorek z Pomorza czy 
unikatowe, br¹zowe pó³kule – pionki do gry 
świadcz¹ o dobrze rozwiniêtych kontaktach 
handlowych. 

W Wistce gm. Przysucha i ¯ukowie gm. 
Wieniawa zachowa³y siê pozosta³ości rycer-
skich dworów obronnych, bêd¹ce niegdyś 
w³asności¹ rodu £abêdź. Dwór w ¯ukowie, 
okaza³y, wzniesiony w XVI w. prawdopodobnie 
przez ówczesnego w³aściciela Jerzego Podlo-
dowskiego h. Janina lub jego bratanka Grzego-
rza mia³ podnieśæ presti¿ rodu. Siostra Grze-
gorza, Dorota, by³a ¿on¹ Jana Kochanowskiego 
z Czarnolasu i ponoæ czêsto wraz z mê¿em 
i dzieæmi bywa³a w dworze. Obiekt by³ po³o¿o-
ny w pó³nocnej czêści wsi, zbudowany na pla-
nie prostok¹ta, w którego rogach umieszczono 
cztery baszty. Obiekt podpiwniczony, piwnice 
przesklepione kolebkowo, schody wykonane 
z ciosów piaskowca, ³¹cz¹ce trzy kondygna-
cje wzniesione z kamienia ³amanego, ceg³y 
i kamieni eratycznych po³¹czonych zapraw¹ 
kamienn¹. £¹czy³ w sobie funkcje mieszkal-
ne, reprezentacyjne a zarazem obronne. Fakt 
wzniesienia a¿ tak okaza³ego dworu nale¿y 
wi¹zaæ z odbywaj¹cymi siê w Skrzynnie sej-
mikami ziemskimi. Obiekt mia³ pe³niæ okre-
ślone walory propagandowe, istotne dla szer-
mierzy egzekucji dóbr, których liderami byli 
Stanis³aw i Jerzy Podlodowscy. Z tej przyczyny 
dwór mia³ formê średniowiecznego zamku, 
dobrze prezentuj¹cego rycerskie pochodzenie 
Podlodowskich jako trybunów szlacheckich. 

Wiêkszośæ zabytków archeologicznych 
z tego terenu znajduje siê w zbiorach Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zwie-
dzaj¹c powiat, obserwuj¹c niewielkie wzgórki 
czy kopce warto jednak pamiêtaæ, ¿e s¹ one 
śladami bardzo odleg³ej przesz³ości, ludzie bo-
wiem zasiedlali te tereny ju¿ w epoce neolitu. 
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Tradycje przetwarzania ¿elaza w powiecie 
przysuskim siêgaj¹ bardzo odleg³ych epok, 

a ich pocz¹tki mo¿na wi¹zaæ z ukszta³towa-
niem geologicznym terenu. Na obszarze tym 
proponowano utworzenie geoparku ze wzglêdu 
na bardzo interesuj¹c¹ budowê geologiczn¹ te-
renu. Obszar okolic Przysuchy jest po³o¿ony na 
pó³nocno-zachodnim obrze¿eniu mezozoicz-
nej os³ony Gór Świêtokrzyskich. Teren ten jest 
³¹czony w badaniach archeologicznych z ob-
szarem Świêtokrzyskiego Okrêgu Hutniczego, 
które by³o najwiêkszym centrum metalurgicz-
nym na terenie barbarzyñskiej Europy. Archeo-
lodzy wi¹¿¹ je z kultur¹ przeworsk¹, w³aściwie 
przez wszystkie fazy jej istnienia. Centrum 
metalurgiczne funkcjonowa³o w latach 
15 r. n.e. – 300 r. n.e. z najwiêksz¹ intensyw-
ności¹ dzia³ania ok. 150 r. n.e. 

Na opisywanym terenie wystêpuj¹ cenne 
formacje rudonośne, z którymi zwi¹zane s¹ 
surowce mineralne: syderytowe rudy ¿elaza, 

i³y ceramiczne, ochry i piaskowce. Owe rudy 
¿elaza sta³y siê podstaw¹ rozwoju hutnictwa na 
tym obszarze. 

Rudy eksploatowano metod¹ odkrywkow¹ 
i podziemn¹. Wystêpowa³y one najczêściej na 
g³êbokościach od 7 do 17 m. Eksploatacjê roz-
poczynano od wykonania szybu prowadz¹cego 
bezpośrednio do z³o¿a, który zabezpieczano 
drewnian¹ cembrowin¹. Nastêpnie rudê trans-
portowano za pomoc¹ sañ lub podnoszono do 
góry „w kiblach” za pomoc¹ rêcznych ko³owro-
tów. Przy jej wydobyciu pos³ugiwano siê g³ów-
nie drewnianymi narzêdziami. Kolejnym, po 
wydobyciu rudy, etapem jej obróbki by³ wytop. 
Niestety, pomimo ogromnych dokonañ nauko-
wych autorytetów opracowuj¹cych technologiê 
dawnego procesu dymarskiego, prof. Kazimie-
rza Bielana i Mieczys³awa Radwana, proces ten 
nie do koñca jest nam znany. Teoretyczne roz-
wa¿ania przetworzone na praktykê archeologii 
doświadczalnej nie daj¹ bowiem takiego same-

Tradycje przemysłu żelaznego
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go rezultatu, jak wykopaliska archeologiczne. 
Opracowanie Kazimierza Bielana pozwala jed-
nak na opisanie wygl¹du pierwotnych pieców 
dymarskich. Piec taki by³ wykopanym w ziemi 
do³kiem, który nastêpnie wylepiano glin¹ lub 
i³em, czasem z domieszkami s³omy czy plew, 
niezbyt grub¹ warstw¹ 2–4 cm. W kotlince tej 
by³ magazynowany ¿u¿el. Nad ni¹ wznoszo-
no szyb pieca w postaci zwê¿aj¹cej siê do góry 
rury. Do tej czêści budowy wykorzystywano 
wykonane wcześniej „ceg³y” – p³ytki o wymia-
rach od 18 cm do 11 cm, wykonane z zaprawy 
na bazie lessu wype³nionej plewami, s³om¹ 
czy traw¹. £¹czono je ze sob¹ za pomoc¹ tej 
samej zaprawy, któr¹ dodatkowo uszczelnia-
no wnêtrze szybu. W niektórych miejscach 
piece mia³y otwory, którymi do środka mia³o 
dostawaæ siê powietrze. Na podstawie wiel-
kości i kszta³tu ¿u¿li wyró¿niono kilka typów 
pieców, generalnie jednak zasada dzia³ania we 
wszystkich by³a taka sama. Paliwem pieców 
dymarskich by³ g³ównie wêgiel drzewny. Świa-
dectwem tego, oprócz obecności wêgla drzew-
nego w kotlinkach i ¿u¿lach kotlinkowych, s¹ 
pozosta³ości mielerzy – obiektów do zwêglania 
drewna, znajdowanych na stanowiskach arche-
ologicznych. Pocz¹tkowo mielerzem nazywano 
ilośæ drewna przeznaczonego do jednokrotnego 
zwêglenia, z czasem zaczêto określaæ tak kon-
strukcjê ca³ego stosu u³o¿onego dooko³a dr¹-
ga, która powstawa³a w sposób nastêpuj¹cy: 
wykopywano dó³, w którym wbijano pionowy 
dr¹g, tzw. średzinê, dooko³a której ustawiano 
szczapy drewna o d³ugości 60–70 cm, ca³ośæ 
ok³adano „opon¹”, czyli warstw¹ liści, chrustu 
i ziemi, pozostawiaj¹c nad ziemi¹ niewielkie 
otwory. Wêglarz, nazywany tak¿e kurzaczem, 
podpala³ stos i kontrolowa³ wypa³, zamykaj¹c 
lub otwieraj¹c otwory tak, aby proces przebie-
ga³ równomiernie. By³a to trudna praca, proces 
wypa³u trwa³ bowiem przynajmniej dwie doby, 
a konieczna by³a sta³a kontrola, doprowadzenie 
nieodpowiedniej ilości powietrza mog³o spo-
wodowaæ zapalenie stosu lub jego wygaśniê-
cie. Zwêglano ró¿ne gatunki drewna, przede 
wszystkim drzewa iglaste: sosnê, jod³ê, mo-
drzew, świerk, a w mniejszym stopniu liściaste: 
topolê, buk, d¹b, wierzbê i lipê. Mielarze wystê-
powa³y zarówno pojedynczo, jak i w wiêkszej 

liczbie. Znajdowano je zwykle w bezpośrednim 
s¹siedztwie piecowisk, z tym ¿e nie jest to zasa-
d¹ obowi¹zuj¹c¹. 

Po przygotowaniu opa³u oraz osuszeniu pieca 
mo¿na ju¿ by³o przyst¹piæ do wytopu ¿elaza. 
Piec wype³niano rud¹ i wêglem, wsypuj¹c je 
naprzemiennie, po czym przystêpowano do re-
dukcji bezpośredniej trwaj¹cej wiele godzin bez 
przerwy. Ruda, przechodz¹c przez kolejne stre-
fy wysokich temperatur ulega³a redukcji, tlenki 
¿elaza stopniowo pozbywa³y siê tlenu, tak aby 
na poziomie otworów dmuchowych uwolniæ 
siê od niego ostatecznie i przejśæ do postaci 
metalicznej. Proces przebiega³ w temperaturze 
1250–13000C, a w jego wyniku otrzymywano 
zanieczyszczony pó³produkt nazywany ³upk¹ 
¿elazn¹, który w koñcowej fazie wydobywano, 
niszcz¹c czêśæ szybow¹ pieca. Wiêkszośæ cegie³ 
z niego wykorzystywano przy ponownym wy-
topie. Archeolodzy obliczaj¹, ¿e aby otrzymaæ 
20 kg ³upki nale¿a³o przetopiæ ok. 200 kg rudy, 
spalaj¹c przy tym do 300 kg wêgla drzewnego, 
a proces trwa³ dobê. 

29 Budynek odlewni żeliwa w Rzucowie
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Zale¿nie od konstrukcji pieca, a zatem tempe-
ratury, jak¹ mo¿na by³o uzyskaæ, otrzymywano 
¿elazo miêkkie, ¿elazo twarde (stal ró¿nej jako-
ści) lub surówkê, czyli ¿eliwo. W pocz¹tkowym 
okresie w wiêkszości wytopów by³o to ¿elazo 
miêkkie, wystarczaj¹ce do produkcji pewnych 
narzêdzi. W celu uzyskania ¿elaza twardego 
nale¿a³o je wyj¹æ z pieca w postaci ³upki i roz-
¿arzone przekuæ z dodatkiem wêgla drzewne-
go. Przekuwanie podnosi³o stopieñ nawêglenia 
i przekszta³ca³o miêkkie ¿elazo w stal. By³y to 
wiêc pocz¹tki kowalstwa, jednego z najwy¿ej 
cenionych rzemios³, a zarazem jednego z pierw-
szych rzemios³ wysoko specjalistycznych. 

Od XIII do XVI w. nast¹pi³ dynamiczny roz-
wój hutnictwa na ziemiach polskich. Do jego 
rozwoju przyczyni³o siê wykorzystanie si³y 
wody do napêdu urz¹dzeñ hutniczych, ale 
tak¿e przybycie w okolice cystersów. Nie tylko 
propagowali oni nowe metody upraw, hodow-
li, style architektoniczne, ale tak¿e wynalazki 
technologiczne. Nowe zak³ady lokalizowano 
nad rzekami, woda s³u¿y³a do poruszania mie-
chów i m³otów, stêporów do t³uczenia rudy 
i ¿elaza. Pierwotne dymarki zaczê³y stopniowo 
przekszta³caæ siê w sta³e piece hutnicze z otwo-
rem spustowym do ¿u¿lu i sztucznym ci¹giem 
powietrza. Pierwsze zak³ady nazywano rud-
nicami lub rudniami, a sk³ada³y siê z kopalni 
rudy, p³uczki, t³uczki, sta³ego ogniska do topie-
nia rudy, miechów i m³otów do przekuwania 
rudy ¿elaza. Rudnikiem nazywano rzemieślni-
ka, który odnalaz³ z³o¿e rudy, prowadzi³ wytop 
i pracowa³ przy rêcznym dmuchaniu i przek³u-
waniu ³upki. Z czasem, gdy coraz czêściej do 

pracy wykorzystywano ko³o wodne, zak³ady 
zaczêto nazywaæ kuźnicami lub hamerniami 
(od niemieckiego s³owa Hammer, czyli m³ot). 
Istot¹ kuźnicy by³o ognisko dymarskie. Proces 
metalurgiczny przebiega³ w nim w ten sposób, 
¿e po zapaleniu ogniska i ustabilizowaniu siê 
temperatury w górnej warstwie na 500–6000C 
zachodzi³ proces odtleniania rudy, w strefi e 
dolnej, gdzie panowa³a najwy¿sza temperatu-
ra, ¿u¿el up³ynnia³ siê i pokrywa³ zbieraj¹ce siê 
cz¹stki ¿elaza. Dymarz zbija³ te cz¹stki w ³up-
kê, a p³ynny ¿u¿el spuszcza³ z pieca. Prawdo-
podobnie ju¿ w pierwszych wiekach rozwoju 
hutnictwa wprowadzono do u¿ycia piece do 
wytopu ¿elaza. Im wiêkszy by³ piec, tym wiêk-
sze ³upki w nim powstawa³y, a do ich przekucia 
w ¿elazo twarde potrzebna by³a mechanizacja 
– m³oty napêdzane energi¹ ko³a wodnego. Do 
kuźnic mo¿na by³o dowoziæ z hutnic, rudnic 
wyprodukowane w nich kêsy ¿elaza w celu 
dalszego przekucia. W pewnych miejscach, ze 
wzglêdu na obecnośæ rudy mog³y powstaæ rud-
nice, hutnice, w innych ze wzglêdu na nachy-
lenia koryta rzecznego kuźnice. Zapewne przy 
korzystnej lokalizacji powstawa³y te¿ kuźnice 
i hutnice jednocześnie, a jako ¿e wi¹zane by³y 
z postêpem technologicznym, nazwy te prze-
trwa³y w nazwach miejscowości. Mamy wiêc 
Kuźnice, Hamernie, czy od rodzaju produkcji 
Topornie, Drutarnie. Stopniowe zwiêkszanie 
specjalizacji skutkowa³o wystêpowaniem fry-
szerek, w których surówka wielkopiecowa by³a 
przerabiana na stal. Pocz¹tkowo nie ró¿ni³y siê 
one od dymarek, a proces fryszerski polega³ na 
świe¿eniu surówki, czyli oczyszczaniu jej z do-

30, 31 Zabudowania pofabryczne. Rzuców
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mieszek poprzez utlenianie. Tak¿e ta nazwa 
przetrwa³a jako nazwa wsi.

Pierwsze wzmianki o dzia³alności kuźnicy 
w okolicy Przysuchy pochodz¹ z 1365 r., kie-
dy wójt opoczyñski Hanko Kie³basa otrzyma³ 
prawo budowy nad Drzewic¹ m³yna do mie-
lenia rudy ¿elaznej. Kolejne fragmentaryczne 
informacje na temat hutnictwa rudy ¿elaza po-
chodz¹ z okresu średniowiecza, w pocz¹tkach 
XVI w. w okolicach Przysuchy wzmiankowa-
na jest kuźnica niejakiego Religi. Z pewności¹ 
kuźnic by³o jednak wiêcej, bowiem w inwen-
tarzu spisanym po śmierci Franciszka Dem-
biñskiego w 1777 r. lasy klucza przysuskiego 
obejmuj¹ce tereny wokó³ wsi Lipno, Koz³owiec, 
Gródek, Huta i Kuźnica po rzekê Radomirze 
by³y znacznie wyciête na wêgle do kuźnic. 

Rozkwit tradycji hutniczych w okolicy wi¹¿e 
siê ściśle z rozpoczêciem dzia³alności przez An-
toniego Czermiñskiego h. Wieniawa stolnika 
sandomierskiego i kasztelana ma³ogoskiego. 
Postanowi³ on uczyniæ Przysuchê ośrodkiem 
przemys³u hutniczego i zbrojeniowego. Rozpo-
cz¹³ starania o pozyskanie terenów rudonoś-
nych po³o¿onych na prawym brzegu Radomki 
i sprowadzi³ do wsi osadników niemieckich, 
specjalizuj¹cych siê w obróbce ¿elaza, dla któ-
rych wybudowa³ osadê. Dokument lokacyjny 
wystawi³ 20 sierpnia 1713 r., a na uzyskanym 
wokó³ miasta terenie utworzy³ staw, nad którym 
zbudowa³ tartak i kuźniê o dwóch dymarkach, 
daj¹c tym pocz¹tek dzisiejszej Kuźnicy. Po jego 
śmierci w³aścicielem dóbr zosta³ Jan Dembiñ-
ski h. Rawicz, a po nim w 1754 r. Przysuchê 
odziedziczy³ jego syn Franciszek, który zawar³ 
zwi¹zek ma³¿eñski z Urszul¹ z Morsztynów 
Dembiñsk¹ h. Leliwa. To w³aśnie j¹ uznaje siê 
za si³ê napêdow¹ rozwoju przemys³u w okolicy 
i to ona, wedle pamiêtnikarzy, zarz¹dza³a intere-
sami województwa krakowskiego i sandomier-
skiego. Inwestycje Dembiñskiej koncentrowa³y 
siê na budowie wielkich pieców, w których by³y 
wykorzystywane miejscowe z³o¿a.

W zak³adach okrêgu Przysuchy zatrudniano 
728 osób, produkowano w nich ¿elazo walco-
wane, kratowe, sztabowe, ślusarskie, obrêcze, 
blachy i lemiesze. Znacz¹cym zak³adem by³a 
miejscowa szabelnia, w której wytwarzano 
broñ sieczn¹, g³ównie szable i pa³asze, niestety, 

jej wyposa¿enie uleg³o zniszczeniu w czasie po-
wodzi w 1773 r. Przemys³ zbrojeniowy wspiera-
³a tak¿e rurarnia zwana te¿ rusznikarni¹, której 
śladem jest dzisiejsza nazwa wsi Hamernia. 
Zak³ad by³ wyposa¿ony w świdry do krêcenia 
rur, czyli otworów strza³owych oraz urz¹dzenie 
do lania pocisków poruszane ko³em wodnym, 
dziêki któremu pracowa³ m³ot i inne urz¹dze-
nia do wiercenia luf. Wspó³pracowano ściśle 
z mieszkaj¹cymi w Przysusze puszkarzami, 
rurarzami, ślusarzami, zamkarzami, wytwa-
rzaj¹c broñ paln¹: karabiny, fl inty, hakownice, 
pistolety. 

Zapotrzebowanie na wyroby metalowe by³o 
w kraju ogromne, usi³owano wiêc w pe³ni roz-
poznaæ zasoby surowcowe. Z inicjatywy króla 
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego rozpoczê-
to inwentaryzacjê terenów, na których istnia-
³y tradycje górnicze. W raportach Stanis³awa 
Okraszewskiego zachowa³y siê informacje 
odnośnie do³ów rudnych pod Przysuch¹, pod-
kreślono w nich, ¿e nie wszystkie s¹ eksploa-
towane, bowiem w wielu miejscach z powodu 
wystêpowania wody nie kopie siê wcale. Obszar 
zalegania rud określano, kieruj¹c siê czerwona-
wym zabarwieniem gleby.

Najwiêkszym zak³adem w okolicy by³ kon-
glomerat wielkopiecowy w Janowie. Piec, które-
go budowê rozpocz¹³ Jan Dembiñski, konstruk-
cyjnie przypomina³ kszta³tem piece dymarskie 
− postawiono go na fundamencie wykonanym 
z kamienia, nad nim wznosi³ siê cylindryczny 
szyb maj¹cy ok. 5 m wysokości. W dolnej czê-
ści pieca znajdowa³o siê przewê¿enie – gardziel, 
a pod ni¹ gar, do którego ścieka³a surówka, oraz 
miechy. Szyb i gar wylepione by³y glin¹ i wy-
³o¿one ceg³¹ szamotowa, a gar dodatkowo na-
kryty blaszan¹ pokryw¹, tak aby surówka nie 
traci³a temperatury. Przed³u¿eniem szybu by³a 
zasypka, nad któr¹ znajdowa³ siê wierzch pie-
ca z otworem do zasypywania wêgla. W piecu 
tym produkowano pocz¹tkowo ok. 6000 kg su-
rówki tygodniowo, a pracowa³ przez ok. 40 ty-
godni w roku. Wed³ug ks. Franciszka Siarczyñ-
skiego, opisuj¹cego powiat radomski, w latach 
1790–1792 zak³ady pod Przysuch¹ zajmowa³y 
obszar kilku wiorst i sk³ada³y siê z wielkiego 
pieca, walcowni stalowej, pieca pudlingowego, 
walcowni blachy i kopulaka, trzech m³ynów 
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wodnych, kopalni rudy ¿elaza, glinki ognio-
trwa³ej, torfu i garbarni. W okolicy pracowa³y 
cztery fryszerki: w Janowie przy wielkim piecu, 
w Drutarni, Nowej Grobli i Starej Pile.

Drugi wielki piec Dembiñskich funkcjo-
nowa³ w Korytkowie nad Drzewiczk¹. Produ-
kowan¹ w nim surówkê świe¿ono w dwóch 
fryszerkach w tej¿e wsi oraz fryszerkach w Ka-
miennowoli i Starej Kuźnicy. W zak³adach tych 
paliwem do produkcji hutniczej by³ nadal wê-
giel drzewny, z tym ¿e w³adze austriackie, któ-
re chcia³y wp³yn¹æ na wzrost wydobycia wêgla 
kamiennego, nakaza³y ogrzewanie wszystkich 
budynków, a tak¿e pieców w zak³adach, takim 
w³aśnie wêglem. Na wzrost znaczenia wêgla 
kamiennego w hutnictwie wp³yn¹³ tak¿e wyna-
lazek Anglika Henrego Corta, który w 1784 r. 
wynalaz³ metodê świe¿enia surówki w piecu 
p³omiennym, zwanym piecem pudlarskim. 
Pudlarka mia³a sześciokrotnie wiêksz¹ wydaj-
nośæ ni¿ fryszerka, a spalanie w piecu pudlar-
skim odbywa³o siê bez u¿ycia sztucznego dmu-
chu. W pudlingarni Dembiñskich w Przysusze 
pracowa³y dwa piece, a dziêki zastosowaniu 
maszyny parowej zak³ad pozostawa³ czynny 
przez 300 dni w roku. Oko³o 1750 r. Jan Ma-
³achowski, Kanclerz Wielki Koronny za³o¿y³ 
zak³ad wielkopiecowy w Kuźnicy k. Ruskiego 
Brodu. Produkowano tam g³ównie asortyment 
na potrzeby arsena³u warszawskiego − kule, 
bomby, kartacze. W pamiêtniku Juliana Ursyna 
Niemcewicza opisano wizytê króla Stanis³awa 
Augusta Poniatowskiego, który przyby³ tu 12 
lipca 1787 r. Wita³y go wybuchy salw armat-
nich. Zwieñczeniem wizyty by³o odznaczenie 
majstra nadzoruj¹cego produkcjê z³otym me-
dalem. Do dóbr Ma³achowskich nale¿a³y tak¿e 
pracuj¹ce jeszcze w XIX w. kuźnice w Ruskim 
Brodzie, Kuźnicy, Januchcie. Wielki piec funk-
cjonowa³ od 1762 r. w Rzucowie, wspó³praco-
wa³y z nim dwie fryszerki. 

W 1788 r. w³adze austriackie zabroni³y wy-
wozu surówki poza granice, a w obrocie znala-
z³o siê tylko ¿elazo kute, w koñcu wieku kryzys 
w obrocie ¿elazem zacz¹³ siê pog³êbiaæ, rozbio-
ry przynios³y bowiem zamkniêcie g³ównego 
rynku jakim by³a Warszawa. Zamówienia tra-
ci³y zak³ady metalowe produkuj¹ce karabiny, 
armaty i pociski. Wiele obiektów i dóbr prze-

mys³owych przejê³o pañstwo. Sytuacja przemy-
s³u metalowego stawa³a siê coraz trudniejsza. 
W opisie Przysuchy z 1820 r. fi guruje ju¿ tylko 
piêciu puszkarzy, sześciu ślusarzy oraz czte-
rech kowali zatrudnionych w rurarni. Surówkê 
z wielkiego pieca przerabia³y kuźnice w Gwar-
ku, Drukarni, Syrku i M³ynach. W XIX w. 
w Toporni za³o¿ono walcowniê i pudlingarniê, 
które funkcjonowa³y do 1905 r. Podobny za-
k³ad powsta³ w 1835 r. we wsi M³yny. W 1836 r. 
Wojciech Krygier, w³aściciel maj¹tku w Psowie 
(obecnie Rzuców) uruchomi³ piêæ pieców pud-
lingowych, które zu¿ywa³y produkcjê wielkiego 
pieca w Rzucowie. W kolejnych latach powsta-
³a tu walcownia blachy i drutarnia. W 2. po³. 
XIX w. w Rzucowie funkcjonowa³o siedem kó³ 
wodnych, trzy maszyny parowe, 20 warsztatów, 
jeden wielki piec, jeden piec pudlingowy i czte-
ry inne. Warto wspomnieæ, ¿e zak³ady te by³y 
pierwszymi w Królestwie Polskim, w których 
uruchomiono produkcjê gwoździ maszyno-
wych czynn¹ do 1924 r. W okolicy pracowa³y 
tak¿e piece w Ninkowie, Nadolnej i Stefanko-
wie. Stopniowo jednak znaczenie hutnictwa 
spada³o, na rynku pojawi³o siê coraz wiêcej ta-
niego ¿elaza z Rosji, dla którego manufaktury 
pracuj¹ce na bazie wêgla drzewnego nie mog³y 
byæ konkurencj¹.

Ślady zabytków przemys³u ¿elaznego znaj-
dziemy w miejscowych nazwach, ale ich pozo-
sta³ości w ca³ej okolicy. Z Przysuchy wystarczy 
ul. M³yny udaæ siê w kierunku Ruszkowic, 
przed skrzy¿owaniem z drog¹ na Szyd³owiec 
i Koñskie skrêciæ w lewo, aby po prawej stro-
nie zobaczyæ ruiny XVIII-wiecznej kuźnicy. 
Po drodze, przy samej ul. M³yny zachowa³ siê 
murowany m³yn, wielokondygnacyjny, kryty 
dwuspadowym dachem. W Toporni w pobli¿u 
zasuwy spiêtrzaj¹cej wodê dotrwa³ czytelny ka-
na³ wtórny odp³ywu wody napêdzaj¹cej urz¹-
dzenia wewn¹trz dawnej toporni. Ślady kana³u 
fabrycznego zobaczymy w dobrach Ma³achow-
skich w Drutarni. Zachowa³a siê tu tak¿e jed-
na z g³êbszych warp − pozosta³ośæ po kopalni 
rudy. Podobne, liczniejsze warpy odnajdziemy 
w lasach w okolicach wsi Hucisko. By³¹ kopal-
niê rudy „Bo¿y Dar” zobaczymy we wsi Kory-
ciñsko, a rzeźbê z najwiêkszej wydobytej bry³y 
o³owiu w kościele w Borkowicach.
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Na rozwój sieci osadnictwa mia³y wp³yw 
nadania królewskie, pocz¹tkowo okre-

ślaj¹ce tereny, które król z ró¿nych przyczyn, 
czy te¿ za rozmaite zas³ugi, nadawa³ swo-
im rycerzom. U¿ywaj¹c uproszczeñ, przy-
pomnijmy, ¿e w pocz¹tkach pañstwowości 
ca³a ziemia le¿¹ca w granicach pañstwa by³a 
w³asności¹ monarchy. Z up³ywem kolejnych 
dziesiêcioleci ksi¹¿êta i królowie nadawali jej 
czêści rodom rycerskim, z których nastêp-
nie wyodrêbni³y siê rodziny szlacheckie. Tak 
by³o z Piotrem W³ostowicem zwanym Duni-
nem, który otrzyma³ ziemie z nadania Bole-
s³awa Krzywoustego. Najstarsze znane nam 
nazwiska rycerzy wywodz¹cych siê z powiatu 
przysuskiego to Mszczuj II ze Skrzynna, któ-
ry zas³yn¹³ z uśmiercenia Wielkiego Mistrza 
Zakonu Krzy¿ackiego, oraz Obrost Czarny 
z Odrzywo³u, który z polecenia króla W³ady-
s³awa Jagie³³y nadzorowa³ przeprawê wojsk 
polskich pod Grunwald. Najstarsze rody, ob-
darzane nadaniami ziemskimi, to Odrow¹¿o-
wie i £abêdzie, a od XIV w. Rawicze. Rodziny 
te mia³y potê¿ny wp³yw na rozwój regionu: 
to dziêki nim powsta³y grody, zamki i dwory, 

miasta i miasteczka, folwarki, a tak¿e kościo-
³y. Nie stworzy³y jednak tego samodzielnie; 
aby mog³y dzia³aæ, rozwijaæ siê, potrzebne 
by³y rzesze bezimiennych ludzi zamieszkuj¹-
cych te ziemie, pracuj¹cych na niej na rzecz 
zamo¿nych w³aścicieli. ¯eby wyobraziæ so-
bie sytuacjê ludności, trzeba choæby w kilku 
zdaniach przybli¿yæ system gospodarczy pa-
nuj¹cy w Rzeczpospolitej. Grunty, które tra-
fi a³y w prywatne rêce, dzielono na dwie czêści. 
G³ówn¹ tworzy³a siedziba rodowa – dwór wraz 
z otoczeniem w postaci budynków gospodar-
czych oraz przemys³owych. Na pozosta³ych 
gruntach osadzano ch³opów, którzy jednak nie 
byli w³aścicielami uprawianej ziemi. U¿ytko-
wali wraz z rodzinami gospodarstwa, jednak 
zmuszeni musieli uiszczaæ w³aścicielom sta³¹ 
op³atê − by³a to pañszczyzna, czyli obowi¹zek 
bezp³atnej pracy na gruntach folwarcznych 
pozostaj¹cych w dyspozycji dworu. W zale¿-
ności od area³u, w³aściciela, rodzaju narzêdzi 
u¿ytych do pracy wynosi³a ona od jednego 
do nawet piêciu dni w tygodniu. W praktyce 
oznacza³o to, ¿e ch³op przepracowywa³ znacz-
n¹ czêśæ roku na obcym gruncie, podczas gdy 

Folklor
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w³asnym zajmowa³a siê najczêściej rodzina. 
Nie istnia³a tak¿e mo¿liwośæ praktycznie ¿ad-
nej zmiany, bowiem ch³op by³ z ziemi¹ zwi¹za-
ny i nie móg³ jej opuściæ bez zgody dziedzica. 
Ich sytuacja by³a wiêc diametralnie odmienna 
od sytuacji tych, którzy zajmowali swe rodo-
we siedziby, dziedziczone z pokolenia na po-
kolenie. Jednak w³aśnie te anonimowe rzesze, 
które nie mia³y wielkiego wp³ywu na powsta-
wanie monumentów dziś podziwianych jako 
zabytki, bezpośrednio wp³ywa³y na kszta³t lo-
kalnej specyfi ki. Ró¿nicowa³y Polskê, tworz¹c 
kszta³t ma³ej ojczyzny. 

Typowa rodzina ch³opska by³a wielopokole-
niowa, charakteryzowa³a siê du¿¹ liczb¹ dzie-
ci. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e średni czas 
¿ycia cz³owieka by³ krótki, nie przekracza³ bo-
wiem zazwyczaj 50 lat. Zjawisko to uwarun-
kowane by³o trudnymi warunkami codzienne-
go ¿ycia, a tak¿e brakiem jakiejkolwiek opieki 
medycznej, poza tradycyjnym lecznictwem 
ludowym. Wiêkszośæ ludności utrzymywa³a 
siê z rolnictwa i dodatkowo z rzemios³a oraz 

drobnego handlu. Sytuacja zmieni³a siê po 
uw³aszczeniu – ch³opi zyskali bowiem mo¿li-
wośæ przemieszczania siê i obrotu ziemi¹, któ-
r¹ nareszcie posiadali na w³asnośæ.

Przez tereny dzisiejszego powiatu przysu-
skiego, które znajdowa³y siê pod wp³ywem 
ośrodka opoczyñskiego, dajmy siê popro-
wadziæ nieocenionemu Oskarowi Kolbergo-
wi. Ludzi tu mieszkaj¹cych Kolberg opisuje 
w sposób nastêpuj¹cy: Ludnośæ z powodu zu-
pe³nego braku szkó³ek wiejskich pogr¹¿ona 
jest w ciemności, wierzy w przes¹dy i czary; 
wstrzemiêźliwości¹ te¿ siê nie odznacza (…) 
S³ysza³em te¿, ¿e w³ościanie od czasu uw³asz-
czenia mniej s¹ pracowici i dbaj¹cy o zarobek, 
zt¹d tez zamo¿nośæ ich nie wiele zmniejszy-
³a siê. Z pewności¹ szkó³ by³o stosunkowo 
niewiele, dopiero w 1808 r. powo³ano Komi-
sjê Rz¹dow¹, która mia³a siê zaj¹æ sprawami 
szkolnictwa elementarnego. Artyku³ pierwszy 
ustawy szkolnej stwierdza³, ¿e: szko³y win-
ny byæ w ka¿dym mieście, miasteczku i wsi, 
a ka¿de dziecko bez wzglêdu na wyznanie 

33 Ganek przed domem małomiasteczkowym w Nieznamierowicach
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powinno do niej uczêszczaæ. Paragraf 27 tej-
¿e ustawy g³osi³ ponadto, ¿e wszyscy rodzice 
obowi¹zani s¹ posy³aæ swoje dzieci do szko³y. 
Niestety, postanowienie to okaza³o siê ma³o 
realne. Brakowa³o po prostu środków na utrzy-
manie nauczyciela i szko³y, nie sprawdza³o siê 
tworzenie okrêgów szkolnych, które mia³y siê 
sk³adaæ z dwustu gospodarzy, bowiem niewie-
le by³o miejsc, gdzie a¿ tylu ich mieszka³o. 
Gdzie wiêc mieli uczyæ siê ch³opi, jeśli w Przy-
susze – stosunkowo du¿ym mieście – budynek 
szkolny powsta³ dopiero w 1936 r. Chwali³ 
jednak Kolberg ludnośæ za troskê o schlud-
nośæ i skromnośæ: Pomimo wad powy¿szych, 
wynikaj¹cych z braku oświaty, ludnośæ ta ze 
swoim odwiecznym strojem, sympatyczniej-
sza jest od pozornie bardziej rozwiniêtych 
mieszkañców innych okolic np. z pod Siedlec 
i Soko³owa, gdzie ca³e wioski, porzuciwszy 
odwieczny strój swych ojców, przywdzia³y 
ubiór wy¿szej klasy spo³eczeñstwa, którego 
śmieszn¹ przedstawiaj¹ parodyê. Byæ mo¿e 
wiêc lud nie by³ zbyt zamo¿ny, ale te¿ i pozba-
wiony nadmiernych aspiracji i sympatyczny. 

Nie znajdziemy, niestety, u Kolberga wzmia-
nek dotycz¹cych budownictwa ludowego, 
szczêśliwie jednak w regionie zachowa³o siê 
jeszcze sporo drewnianej, zrêbowej tradycyj-
nej zabudowy. Mo¿emy j¹ ogl¹daæ w Ossie, 
£êgonicach, Nieznamierowicach, Ninkowie, 
Rzucowie. Wyró¿nikiem krajobrazu kulturo-
wego s¹ domy zbudowane z opoki wapiennej. 
Tradycyjne budownictwo charakteryzuje siê 
dośæ bogat¹ ornamentyk¹ zewnêtrzn¹ – paz-
dury, nadokienniki, podokienniki. Cha³upy 
by³y niewielkie, a ich wnêtrza bardzo boga-
to zdobione. Kobiety przystraja³y izbê wyci-
nankami, koronkami, paj¹kami, bukietami, 
girlandami. Wycinanki, wykonywane z glan-
sowanego papieru za pomoc¹ no¿yc do strzy-
¿enia owiec, by³y naklejane na ścianach wokó³ 
obrazów, przy oknach, nad drzwiami. Podsta-
wow¹ cech¹ wycinanki jest powtarzalnośæ wy-
stêpuj¹cych w niej motywów dekoracyjnych 
osi¹gana przez ciêcie odpowiednio symetrycz-
nie z³o¿onego papieru. Wycinanki wykonywa-
ne w Przysuskiem s¹ wyj¹tkowo dekoracyjne, 
oparte na kompozycji ornamentów geome-

34 Tradycyjne i wciąż praktyczne środki transportu. Wóz na „gumach”
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trycznych, roślinnych oraz fi guralnych, które 
traktuje siê w sposób schematyczny. Wycinan-
karstwo i pisankarstwo s¹ nadal praktykowa-
ne w subregionie. Wci¹¿ wykonuje siê równie¿ 
paj¹ki – przestrzenne dekoracje wieszane u po-
wa³y, wykonane z w³óczki i grochu. 

Piêknie opisa³ Kolberg strój mieszkañców, 
uznaj¹c go za nader archaiczny: Zdaje siê, 
¿e lud w tych stronach jest takim, jakim by³ 
w Piastowskiej epoce. Mê¿czyźni nosz¹ bia³e 
we³niane sukmany z czerwonymi wy³ogami 
i najczêściej z takim¿e wyszyciem. Niektó-
rzy jednak stroj¹ siê, zw³aszcza na wesele, 
w sukmany granatowe; pod spodem nosz¹ pas 
we³niany kolorowy domowej roboty. Mocno 
w górê zdobiony kapelusz, zdobi¹ w ró¿ne ku-
powane od wêdruj¹cych Wêgrów świecid³a; 
m³odzi zaś parobcy przypinaj¹ pawie piórka, 
a niekiedy i świe¿e kwiaty. Mêskiego stroju 
w takiej formie raczej ju¿ nie zobaczymy, ze-
spo³y folklorystyczne ubieraj¹ siê w bardziej 
bliskie wspó³czesności, choæ dziś bardzo egzo-
tycznie zdobione przy rêkawach i ko³nierzyku 
koszule. Do ubioru paradnego szyto portki 
z fa³dami. Nogawki tych spodni wk³adano 
w buty z cholewami, a zak³adanych do nich 
koszul nie wypuszczano na wierzch. W XIX w. 

noszono jeszcze sukmany, dziś cz³onków ze-
spo³ów zobaczymy raczej w kamizelkach. 

Strój kobiet – wedle noty Kolberga – bardziej 
jest wyszukany: nosz¹ one kolorowe lub czar-
ne gorsety, spódnice w ró¿nobarwne paski 
zwane we³niakiem, a na ramiona zarzucaj¹ 
z tej¿e materyi rodzaj fartucha zwany zapas-
k¹. Dziewczêta obwieszaj¹ szyjê licznemi 
sznurami szklanych paciorków, przy których 
znajduje siê zwykle po kilka medalików. Strój 
ten nie uleg³ przez lata wiêkszej zmianie, jest 
piêkny, wielobarwny, jaskrawy, zdobiony coraz 
lepiej rozwijaj¹cym siê z czasem haftem p³a-
skim aksamitnym. W 2. po³. XIX w. na skutek 
rozpowszechnienia siê barwników anilino-
wych, liczba kolorów wzros³a. Wówczas wyod-
rêbnia siê w tkaninie tzw. moda, czyli zestaw 
pr¹¿ków w uk³adzie symetrycznym lub asy-
metrycznym. W czasach najnowszych pasiaki 
maj¹ uk³ad o barwach têczowych. Zamo¿niej-
sze kobiety nosz¹ rodzaj d³ugiego marszczo-
nego z ty³u surduta z mnóstwem ¿ó³tych 
guzików; ubiór ten gdzie indziej nazywany 
przyjaciólk¹ a tutaj sukienk¹, bywa czasem 
zielonego koloru, obszyty szerokiemi jedwab-
nemi taśmami, z ko³nierzem, wy³ogami, 
mankietami i podbiciem z bia³ych baranków. 

35 Studnia z korbą. Nieznamierowice
36 Kapliczka przydrożna. Nieznamierowice
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Kiecki zawsze przepasywano zapaskami. By³y 
one wykonywane z we³niaków samodzia³ów, 
a ich kolorystykê dopasowywano do kiecki. 
Kiecki tak¿e mia³y ró¿ne barwy: najpopular-
niejsze by³y pomarañczowe, ale te¿ wiśniowe, 
zielone i niebieskie. Najd³u¿ej noszonym ty-
pem by³a sukienka z odcinanym stanikiem. 
D³ugośæ spódnicy w kiecce odpowiada³a sze-
rokości tkaniny (pasy uk³adano pionowo). 
Spódnice kiecki zdobiono, obszywaj¹c doln¹ 
krawêdź kilkoma rzêdami aksamitki. 

U Kolberga znajdziemy tak¿e zapis odno-
sz¹cy siê do powszechnego zajêcia ludności – 
do rolnictwa daj¹cego utrzymanie i zabezpie-
czaj¹cego byt: Gleba w nich z znacznej czêści 
¿ytnia; napotyka siê te¿ i lekkie grunta, z po-
wodu których rozpowszechni³o siê zbyt nie-
korzystne pod wzglêdem gospodarskim o tych 
stronach mniemanie. Kiedy jednak w innych 
okolicach znajdujemy przewa¿nie trzypolowe 
gospodarstwa, tutaj w wiêkszej czêści maj¹t-
ków od dawna zaprowadzono p³odozmian 
i uprawê na szersz¹ skalê. Ludnośæ tutejsza 
musia³a wiêc byæ gospodarna i zaradna, do-
brze radz¹ca sobie z przyswajaniem nowoś-
ci rolniczych. Znajdziemy te¿ w Dzie³ach 
wzmiankê o w³aścicielach, dziedzicach i ich 
przywi¹zaniu do siedzib rodowych: W³aści-
ciele tutejsi w mniej krytycznem od innych 
zostaj¹c po³o¿eniu, trzymaj¹ siê odziedzi-
czonych po przodkach maj¹tków: znam ta-
kie, które od lat kilkuset w jednym rodzie 
pozostaj¹, a wiele innych, które najmniej od 
kilkudziesiêciu nie zmieni³y w³aściciela. Fak-
tycznie, kiedy przeanalizujemy zawarte w dal-
szej czêści przewodnika historie wsi, wynika 
z nich jednoznacznie, ¿e najczêściej zmienia³y 
one w³aściciela na zasadzie dziedziczenia zie-
mi, a nie na skutek sprzeda¿y maj¹tku. Takie 
sytuacje oczywiście siê zdarza³y, ale by³y one 
sporadyczne. 

Odrêbn¹ czêśæ stanowi¹ rozwa¿ania do-
tycz¹ce jedzenia. Po¿ywienie ludności wiej-
skiej by³o zwykle ubogie i w przewa¿aj¹cej 

czêści postne. £atwo sobie wyobraziæ, jak wy-
gl¹da³ dzieñ powszedni, jeśli porównamy to 
ze stwierdzeniem zawartym we fragmencie 
pieśni o tym co uznawano za obfi te jedzenie. 
Wspomina o nim fragment pieśni odnotowa-
nej przez Kolberga w Przysusze: Oj, dobrze 
to bywa³o, za troje siê jada³o, t³usta kasza 
z makiem, kapusta z siemieniem, a to jeszcze 
w niedziele i rzepaki i kisiele za troje za troje. 

Tym, co wyró¿nia³o po¿ywienie świ¹teczne 
by³o miêso. T³uste produkty miêsne uchodzi³y 
za bardziej wartościowe, za przysmaki, przez to, 
¿e miêsa nie jadano na co dzieñ, jego obecnośæ 
na świ¹tecznych sto³ach jeszcze bardziej uwy-
pukla³a sacrum. Mawiano: Z t³ustego miêsa 
t³usta polewka, Kie³basa krótka a kazanie d³u-
gie, tzn. odwrotnie ni¿ byæ powinno, Nie po-
czujesz, bo to nie kie³basa, czyli nie najesz siê. 

Zachowa³ siê bardzo precyzyjny opis wesel-
nego, a wiêc bardzo odświêtnego, obiadu z oko-
lic Przysuchy, Skrzynna, gdzie odnotowano: 
W czasie powitañ, starszy swat przyjmuje 
pañstwa m³odych u progu chlebem i sol¹, po-
czem wprowadza ich do komory, gdzie oboje 
skosztowaæ winni jaglanej kaszy z mlekiem 
i serem, umyślnie dla nich zgotowanej. Dalej 
toczy siê rozmowa gości a¿ do obiadu. Dru¿ba 
starszy sadowi wszystkich do sto³u i us³uguje 
im; jedz¹ barszcz (lub rosó³), ró¿ne miêsiwa 
jako to: fl aki, kie³basy, gêś, drób, prosiêcinê 
do tego kaszê jaglan¹ lub jêczmienn¹; wresz-
cie druhny wnosz¹ ogromn¹ misê grochu, do 
którego przyśpiewuj¹. Resztki chleba i grochu 
daj¹ dzieciom i ubogim. Wtedy dru¿bowie 
(m³odsi), powstaj¹ i wnosz¹ do komory ko³acz 
upieczony przez pannê m³od¹, stawiaj¹ go na 
stole by by³ podzielony miêdzy obecnych (…).

Oczywiście, dziś powiat wygl¹da inaczej 
ni¿ w czasach, gdy opisywa³ go Kolberg, inna 
jest tak¿e jakośæ ¿ycia mieszkañców. Wiele 
jednak cech ludności pozosta³o niezmienio-
nych: przywi¹zanie do ziemi, troska o plony, 
gospodarnośæ i zaradnośæ, umi³owanie estety-
ki zwi¹zanej ze strojem czy dekoracj¹ domu. 

Powiat przysuski 31

powiat przysuski_p.indd   31powiat przysuski_p.indd   31 2016-01-04   18:32:292016-01-04   18:32:29



Oskar Kolberg urodzi³ siê w rodzinie po-
chodzenia cudzoziemskiego, niedawno 

osiad³ej w Polsce. Jego ojciec, Juliusz Kolberg, 
przyby³ z Maklemburgii po III rozbiorze Polski 
wraz z administracja prusk¹. Matka, Karolina 
Marcoeur, pochodzi³a z rodziny francuskich 
emigrantów, zamieszka³ej najpierw w Berli-
nie, a nastêpnie w Polsce. Pobrali siê w 1806 r. 
i mieli sześcioro dzieci, z których trzech sy-
nów do¿y³o wieku doros³ego. 

W 1810 r. Juliusz Kolberg podj¹³ pracê za-
rz¹dcy zak³adów hutniczych w dobrach 
przysuskich. Osiedli³ siê tu wraz z ¿on¹ 
i synem Wilhelmem. Przysucha, prywatne 
miasto w powiecie opoczyñskim by³a pod-
ówczas w³asności¹ rodu Dembiñskich, od-
dan¹ w dzier¿awê bankierowi Samuelowi 
Frenklowi, przyjacielowi Juliusza Kolberga. 
W parafi i przysuskiego kościo³a zachowa-
³y siê wpisy o narodzinach 22 lutego 1814 r. 
Henryka Oskara Kolberga. Pó³tora roku póź-
niej na świat przyszed³ jego brat Antoni Karol. 
W 1817 r. ojciec Oskara zosta³ powo³any przez 
Stanis³awa Potockiego na stanowisko profeso-
ra Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wyk³a-
da³ geodezjê, miernictwo, niwelacjê i rysunek 
topografi czny. Rodzina zamieszka³a wówczas 
w prawej ofi cynie Pa³acu Kazimierzowskiego, 

budynku przeznaczonym na mieszkania dla 
grona profesorskiego Liceum Warszawskiego 
i Uniwersytetu. S¹siadowali z Kazimierzem 
Brodziñskim, profesorem literatury i poet¹, 
oraz Miko³ajem Chopinem, wyk³adowc¹ fran-
cuskiego. Zami³owania naukowe i literackie 
ojca, uzdolnienia muzyczne matki, a przede 
wszystkim kontakty rodziny ze środowiskiem 
naukowym i artystycznym Warszawy sprzyja-
³y wszechstronnemu rozwojowi Oskara i jego 
braci. W 1823 r. Oskar rozpocz¹³ naukê w Li-
ceum Warszawskim, jednocześnie doskonal¹c 
talent muzyczny. Wybuch powstania listo-
padowego przerwa³ edukacjê szkoln¹. Oskar 
Kolberg rozpocz¹³ pracê w banku i kontynuo-
wa³ naukê muzyki, najpierw pod kierunkiem 
Józefa Elsnera, nastêpnie Ignacego Dobrzyñ-
skiego. Wykszta³cenie uzupe³ni³ w Berlinie. Po 
powrocie ze studiów udziela³ lekcji w prywat-
nych domach, pisa³ recenzje i próbowa³ swo-
ich si³ jako kompozytor. W³¹czy³ siê aktywnie 
w ¿ycie artystyczne Warszawy, a tworzone 
przez niego kompozycje wpisa³y siê w modny 
wówczas romantyczny nurt muzykowania do-
mowego, w atmosferê salonów artystyczno-li-
terackich. Spuścizna muzyczna Kolberga obej-
muje pieśni na g³os, kompozycje fortepianowe 
i sceniczne, które by³y inspirowane motywami 

Oskar Kolberg – ojciec polskiej etnografi i
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ludowymi, powstaj¹cymi pod wp³ywem melo-
dii wiejskich śpiewaków i grajków, które noto-
wa³ ze s³uchu w czasie swoich etnografi cznych 
wêdrówek. Najbardziej znan¹ kompozycj¹ 
jest opera sielska Król Pasterzy do libretta Teo-
fi la Lenartowicza wystawiona po raz pierwszy 
w 1853 r., a tak¿e w 2014 r. z okazji obchodów 
roku Kolberga. 

W 1845 r. zmieni³a siê sytuacja ¿yciowa 
Oskara Kolberga. Aby ustabilizowaæ swój byt 
materialny, podj¹³ pracê ksiêgowego w Zarz¹-
dzie Kolei ¯elaznej Warszawsko-Wiedeñskiej, 
nastêpnie w Zarz¹dzie Dróg i Mostów. Jako 
urzêdnik przepracowa³ 16 lat, a zrezygnowa³ 
z pracy, poniewa¿ nie pozwala³a na realizacjê 
planów badawczych i wydawniczych. Postano-
wi³ utrzymywaæ siê z honorariów za artyku³y 
w prasie i opracowanie hase³ do Encyklopedii 
Powszechnej edytowanej przez Samuela Orgel-
branda. By³ autorem ok. 1000 hase³ dotycz¹-
cych muzyki, przy czym by³ szczególnie zainte-
resowany twórczości¹ Fryderyka Chopina. 

Pierwsze prace badawcze Kolberga by³y 
zwi¹zane z notowaniem melodii ludowych 
− w swoich notach autobiografi cznych pod-
kreśla³, ¿e towarzyszy³a temu świadomośæ, ¿e 
mog¹ one byæ źród³em inspiracji dla kompozy-
torów tworz¹cych w duchu narodowym. No-
towanie melodii wymaga³o profesjonalnego 
przygotowania, znakomitego s³uchu i znacz-
nie wiêcej cierpliwości ni¿ zapis samego teks-
tu. Kosztowny by³ tak¿e druk nut, dlatego we 
wcześniejszych publikacjach folklorystycz-
nych by³y one rzadkości¹. Badanie folkloru 
w terenie nie by³o w tym okresie spraw¹ pro-
st¹. Na wyjazd z Warszawy trzeba by³o mieæ 
paszport, konieczny nawet do oddalenia siê 
poza rogatki stolicy. 

W 1857 r. ukaza³ siê pierwszy zbiór pieśni 
pod charakterystycznym dla epoki tytu³em 
Pieśni ludu polskiego. Zawiera³ on w pierw-
szej czêści 41 ballad przedstawionych w 444 
wariantach z ró¿nych regionów Polski oraz 
w czêści drugiej 466 melodii tanecznych 
z przyśpiewkami. By³a to najzasobniejsza 
wówczas publikacja melodii ludowych, wy-
dana ze środków w³asnych autora, która, 
niestety, pomimo pochlebnych recenzji nie 
sprzedawa³a siê najlepiej. Odt¹d ju¿ zawsze 

towarzyszy³a Kolbergowi troska o środki fi nan-
sowe na badania i publikacje. Doświadczenia 
z t¹ formu³¹ publikacji spowodowa³y zmianê 
koncepcji badawczej i edytorskiej. Kolberg po-
stanowi³ opracowywaæ i wydawaæ zbiory folk-
lorystyczne w formie monografi i regionalnych 
zawieraj¹cych wszystkie gatunki pieśni wyko-
nywane w danej okolicy, z licznymi warianta-
mi, opisami obrzêdów i zwyczajów. S¹dzi³, ¿e 
tego typu wydawnictwo ³atwiej znajdzie na-
bywców. W 1862 r. odda³ w ten sposób przygo-
towane Sandomierskie. Stopniowo zacz¹³ siê 
poszerzaæ zasiêg badañ etnografi cznych. Ba-
dacz poznawa³ coraz dok³adniej Ma³opolskê 
i Wielkopolskê, okolice Lwowa i Wo³ynia. Lep-
sza znajomośæ kultury ludowej pozwala³a na 
poszerzenie merytorycznego zakresu badañ.

Tak jak obserwacja udzia³u pieśni w ¿yciu 
ludu sk³oni³a naukowca do notowania zwy-
czajów i obrzêdów, tak i bli¿sze zapoznanie siê 
z nimi uświadomi³o mu ścis³y zwi¹zek z ca³¹ 
reszt¹ kultury ludowej, z wierzeniami, przes¹-
dami, medycyn¹, a nawet kultur¹ materialn¹ – 
strojami, narzêdziami, po¿ywieniem. Kolberg 
zauwa¿y³ tak¿e stopniowe zanikanie jej pier-
wiastków, budz¹ce obawê o szybki zanik tra-
dycyjnej kultury. Porzuci³ wiêc ambicje badañ 
nad pieśni¹ ludow¹, aczkolwiek dotychczaso-
we doświadczenia pozwoli³yby mu na dog³êb-
ne studia nad s³owiañsk¹ muzyk¹, i postano-
wi³ poświêciæ siê stworzeniu podstaw nowej 
ga³êzi nauki – etnografi i. Podj¹³ decyzjê o ze-
braniu ca³ej wiedzy o kulturze ludowej przed-
rozbiorowej Rzeczpospolitej i opublikowania 
jej w postaci serii wydawniczej zatytu³owanej 
Lud, jego zwyczaje, sposób ¿ycia, mowa, 
podania, przys³owia, obrzêdy, gus³a, zaba-
wy, muzyka i tañce. Ka¿demu regionowi mia-
³a byæ poświecona osobna monografi a zawie-
raj¹ca obraz ¿ycia ludu w porz¹dku zawartym 
w tytule. Oczywiście badania takie generowa³y 
określone koszty, a nale¿y przypomnieæ, ¿e 
Warszawa podlega³a wówczas silnej cenzurze 
politycznej, w wyniku której stopniowo likwi-
dowano polskie instytucje naukowe. Daleko 
lepiej wygl¹da³a sytuacja w zaborze austria-
ckim, tak wiêc gdy Krakowskie Towarzystwo 
Naukowe zaoferowa³o Kolbergowi dotacjê na 
pokrycie czêści kosztów druku monografi i 
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okolic Krakowa, a wieloletni przyjaciel Józef 
Konopka zaproponowa³ pobyt w swoim dwo-
rze w podkrakowskiej Modlnicy, Kolberg wy-
jecha³ w 1871 r. z Warszawy i zwi¹za³ siê ze 
środowiskiem krakowskim. Jego tryb ¿ycia 
ustabilizowa³ siê na kilkanaście lat. Latem 
i wczesn¹ jesieni¹ odbywa³ d³u¿sz¹ podró¿ po 
wybranym regionie, późn¹ jesieñ i zimê spê-
dza³ na porz¹dkowaniu materia³ów i pracach 
edytorskich w Modlnicy. 

Warto wspomnieæ o dwóch bardzo wa¿nych 
wydarzeniach. W 1878 r. Kolberg pojecha³ 
na wystawê światow¹ do Pary¿a, gdzie w pa-
wilonie austriackim by³y eksponowane jego 
wydawnictwa oraz kolekcja ikonografi czna 
prezentuj¹ca polskie stroje ludowe. Kolekcja 
ta uzyska³a w Pary¿u z³oty medal. Kolejnym 
wydarzeniem by³a organizacja wystawy etno-
grafi cznej w Ko³omyi, pierwszej tego typu na 
ziemiach polskich. W specjalnie wybudowa-
nym pawilonie zaprezentowano ponad 1000 

eksponatów, a wystawie towarzyszy³y liczne 
wydawnictwa. 

Oskar Kolberg zmar³ 3 czerwca 1890 r. Osta-
nie miesi¹ce ¿ycia spêdzi³ u swego przyjaciela 
i lekarza Izydora Kopernickiego. Jego i pastora 
Gabrysia uczyni³ wykonawc¹ swego testamen-
tu. W ostatniej woli rozdysponowa³ niewielki 
kapita³, a przede wszystkim spuściznê nauko-
w¹, maj¹c nadziejê, ¿e zostanie wydana dru-
kiem i pos³u¿y kolejnym pokoleniom. Uda³o 
siê to dopiero w Polsce powojennej. W 1960 r. 
zosta³a utworzona w Polskim Towarzystwie 
Ludoznawczym Redakcja „Dzie³ wszystkich” 
Oskara Kolberga (DWOK), dzia³aj¹ca pocz¹t-
kowo we Wroc³awiu. Celem jej powo³ania by³a 
publikacja spuścizny Kolberga. W 1962 r., za 
spraw¹ redaktora naczelnego Redakcji prof. 
Józefa Burszty, zespó³ rozpocz¹³ prace nad 
edycj¹ w Poznaniu. Po kryzysie fi nansowym 
w latach 90. XX w. powo³ano do kontynuacji 
zadañ DWOK niezale¿ny Instytut im. Oskara 

39 Oskar Kolberg. Dzieła
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Kolberga, który dzia³a od 1998 r. Dotychcza-
sowy opublikowany dorobek Kolberga liczy 85 
tomów.

Z okazji obchodów 100. rocznicy śmier-
ci tego wybitnego etnografa i folklorysty, 
w 1990 r. otwarto w Przysusze Muzeum im. 
Oskara Kolberga. Spektakularna uroczystośæ 
by³a poprzedzona wieloletnimi dzia³aniami 
spo³ecznymi maj¹cymi na celu upamiêtnie-
nie zwi¹zków Oskara Kolberga z Przysuch¹ 
oraz przedsiêwziêciami kulturalnymi budu-
j¹cymi na przestrzeni kilkudziesiêciu lat roz-
maite formy dzia³alności spo³ecznej, oświato-
wej i kulturalnej. Wokó³ idei kolbergowskiej 
rozwijano projekty imprez folklorystycznych, 
dzia³añ naukowych, wydawniczych, wspó³-
pracê miejscowego Towarzystwa Kulturalnego 
im. Oskara Kolberga z ośrodkami i towarzy-
stwami naukowymi. Od lat 70. XX w. cz³onko-
wie Towarzystwa podejmowali starania urz¹-
dzenia w Przysusze muzeum. Zgromadzono 
zbiór eksponatów etnografi cznych z okolic 
Przysuchy, który prezentowano w formie nie-
du¿ej wystawy w salach miejscowej bibliote-
ki. W 1974 r. z okazji 160. rocznicy urodzin 
Kolberga zorganizowano pierwsz¹ ekspozycjê 
biografi czn¹, opracowan¹ merytorycznie przez 
etnografa Stefana Rosiñskiego. W 1979 r. 
Przysuskie Towarzystwo Kulturalne przeka-
za³o rozbudowane w ci¹gu kilku lat zbiory do 
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycz-
nych w Szyd³owcu. Przekszta³cono formalnie 
spo³eczne Muzeum w Przysusze w oddzia³ 
muzeum szyd³owieckiego i rozpoczêto adap-
tacjê dworu Dembiñskich na siedzibê Muze-
um im. Oskara Kolberga. 

Od 1992 r. muzeum w Przysusze jest od-
dzia³em Muzeum Wsi Radomskiej. Pierwot-
nie funkcjonuj¹cy jako organizm po³¹czony 
sieci¹ wspó³pracy, obecnie jest jednostk¹ pod-
leg³¹ bezpośrednio g³ównemu muzeum.

Od pocz¹tku dzia³alności muzeum Kolberga 
za g³ówny cel uznano konsekwentne tworze-
nie kolekcji dokumentuj¹cej postaæ uczonego, 
jego dzie³o i tego¿ rezonans (oddzia³ywanie na 
wspó³czesnośæ i przysz³ośæ). Za najwa¿niejsz¹ 
formê udostêpniania zbiorów i ich oddzia-
³ywania na publicznośæ przyjêto dzia³alnośæ 
wystawiennicz¹, któr¹ uzupe³niaj¹ publika-

cje, programy edukacyjne oraz dzia³ania o cha-
rakterze artystycznym, adresowane przede 
wszystkim do spo³eczności lokalnej. 

Specyfi ka kolekcji Muzeum im. Oskara Kol-
berga oraz sposobu prezentacji niematerial-
nych wartości kultury i nauki wynika w du-
¿ej mierze z postawy ¿yciowej Kolberga. Jako 
przedstawiciel XIX-wiecznej humanistyki by³ 
on cz³owiekiem bez reszty oddanym swoim 
zainteresowaniom i pracy na polu muzyki, 
folklorystyki i etnografi i, a posiadany kapita³ 
w³asny przeznaczy³ na dzia³alnośæ naukowo-
-badawcz¹ i edytorsk¹, pozostawiaj¹c po sobie 
ogromnej wartości spuściznê naukow¹ w po-
staci wy³¹cznie zapisanego lub zadrukowane-
go papieru, lecz stosunkowo niewiele śladów 
materialnych. Niebagatelny wp³yw na dotych-
czasowe i bie¿¹ce mo¿liwości gromadzenia 
kolekcji (zarówno rêkopisów, pierwodruków, 
ikonografi i, jak i realiów) odgrywa fakt roz-
proszenia ich w przesz³ości, dotkliwe straty 
podczas wojen oraz to, ¿e muzeum utworzono 
dopiero w stulecie śmierci uczonego, a okres 
funkcjonowania instytucji jest stosunkowo 
nied³ugi.

Zbiory muzeum w Przysusze to przede 
wszystkim kolekcja kolbergowska zawieraj¹ca 
muzealia oraz materia³y umo¿liwiaj¹ce wizu-
alizacjê i dokumentuj¹ce dokonania uczone-
go, oddaj¹ce klimat epoki i obraz środowiska 
rodzinnego, krêgu przyjació³ i wspó³pracowni-
ków z ró¿nych ośrodków i okresów jego dzia-
³alności badawczej, naukowej i edytorskiej.

Pozosta³e zbiory muzealiów to kolekcje 
umo¿liwiaj¹ce wype³nianie funkcji muze-
um regionalnego: kolekcja muzealiów histo-
ryczno-artystycznych dokumentuj¹ca dzieje 
Przysuchy i okolic oraz kolekcja muzealiów 
etnografi cznych z regionu opoczyñskiego, 
w której pewn¹ odrêbnośæ merytoryczn¹ ma 
zgromadzony zespó³ eksponatów z dziedziny 
XX-wiecznej i wspó³czesnej polskiej sztuki lu-
dowej. Wynika to z faktu prowadzenia przez 
muzeum organizacji Nagrody im. O. Kolberga.

Nagroda zosta³a ustanowiona w 1974 r. na 
Mazowszu p³ockim, w gronie twórców cza-
sopisma spo³eczno-kulturalnego „Barwy”. Od 
pocz¹tku mia³a rangê wyró¿nienia ogólno-
polskiego. Od 1986 r. by³a realizowana przez 
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Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warsza-
wie. Od 2002 r. jej organizacjê prowadzi Mu-
zeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, przy 
udziale: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Fundacji „Cepelia” Polska Sztu-
ka i Rêkodzie³o oraz Narodowego Centrum 
Kultury. Ministerstwo od pocz¹tku sprawuje 
patronat i jest g³ównym fundatorem przy-
znawanych wyró¿nieñ. Nagrod¹ honoruje siê 
artystów tworz¹cych w dziedzinach ludowej 
sztuki plastycznej i rêkodzie³a artystycznego, 
w sferze literatury ludowej, śpiewu, muzy-
ki instrumentalnej i tañca. Wyró¿nia siê ni¹ 
twórców rozwijaj¹cych swoje talenty, artystów 
kultywuj¹cych tradycje i autentyczne warto-
ści kultury swoich regionów, organizatorów 
przedsiêwziêæ artystycznych popularyzuj¹-
cych folklor i sztukê. Nagradza siê tak¿e ba-
daczy, animatorów i dokumentatorów kultury 
tradycyjnej, wszystkich tych, którzy wzorem 
Oskara Kolberga, gromadz¹ i przekazuj¹ wie-
dzê o kulturze tradycyjnej, wskazuj¹ na jej bo-
gactwo i ró¿norodnośæ, chroni¹ j¹ i zachowuj¹ 
dla przysz³ych pokoleñ.

W 2014 r. przypada³ jubileusz 200-lecia uro-
dzin Oskara Kolberga, z którego okazji Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej og³osi³ ten w³aśnie 
rok Rokiem Oskara Kolberga. Z tej okazji uda³o 
siê zorganizowaæ wiele dzia³añ edukacyjnych, 
koncertowych, badawczych i wydawniczych. 
Lista dzia³añ priorytetowych zosta³a opraco-
wana we wspó³pracy z Muzeum Wsi Radom-
skiej, a wiele z nich odby³o siê w Przysusze. To 
tutaj zorganizowano uroczysty koncert inau-
guruj¹cy Rok, a tak¿e jego zakoñczenie. Mate-
rialn¹ pami¹tk¹ obchodów jest wydawnictwo 
albumowe Oskar Kolberg (1814−1890), au-
torstwa Katarzyny Markiewicz, wieloletniej 
kierowniczki Muzeum w Przysusze, które 
jest popularnym przedstawieniem kolejnych 
etapów i najwa¿niejszych epizodów z ¿ycia 
Kolberga. Ksi¹¿ka jest ilustrowana osobisty-
mi dokumentami, reprodukcjami rêkopisów, 
portretami Kolberga, jego rodziny i osób zwi¹-
zanych z nim przyjaźni¹ i wspó³prac¹, a tak¿e 
widokami miejsc wa¿nych w jego prywatnym 
¿yciu i w wêdrówkach etnografi cznych. Prze-

de wszystkim jednak w Muzeum w Przysusze 
uda³o siê zorganizowaæ wystawê multimedial-
n¹ Dzie³o Oskara Kolberga. Podstawa źród³o-
wa i inspiracja. Zmodernizowana ekspozycja 
biografi czna umo¿liwia wielowymiarow¹ nar-
racjê i zwiêksza wybór form dostêpu do kolek-
cji muzealiów i materia³ów kolbergowskich ze 
wzglêdu na preferencje zwiedzaj¹cego: wiek, 
zainteresowania, stopieñ sprawności. Wska-
zuje zasoby dokumentuj¹ce dorobek Kolberga 
w zbiorach instytucjonalnych i prywatnych 
oraz udostêpnione w internetowej domenie 
publicznej. Wystawa sk³ada siê z trzech in-
fokiosków, dwóch stanowisk ods³uchowych 
przeznaczonych dla turystów indywidualnych 
lub ma³ych grup oraz z ekranu z projektorem 
dla grup zorganizowanych. W infokioskach 
jest zamontowany program multimedialny 
prezentuj¹cy ¿yciorys Kolberga i jego osi¹g-
niêcia naukowe pokazane na tle epoki (elita 
intelektualna i kulturalna Polski) oraz osi¹g-
niêcia wspó³czesnej folklorystyki i etnografi i 
(architektura ludowa, stroje ludowe, taniec, 
muzyka pokazana w podziale na regiony folk-
lorystyczne w Polsce). Tak¿e w 2014 r. na ryn-
ku w Przysusze, podczas XV Mazowieckiego 
Przegl¹du Folkloru – 55. Dni Kolbergowskich 
ods³oniêto pomnik-³aweczkê Oskara Kolber-
ga. Autorem pomnika jest radomski rzeźbiarz 
Marek Szczepanik.

Oczywiście najcenniejsz¹ pami¹tk¹ jak¹ po-
zostawi³ po sobie Oskar Kolberg s¹ jego dzia³a. 
Radomskiemu poświêci³ dwa tomy: tom XX 
i XXI. Źród³o to interpretujemy dzisiaj, u¿y-
waj¹c wiedzy antropologicznej. Nie czytamy 
ich wprost, raczej czytamy miêdzy wierszami. 
Pewne jest natomiast, ¿e stan naszej wiedzy 
by³by o wiele ubo¿szy, gdyby nie informacje 
zawarte w dzie³ach Kolberga. Warto tu przy-
toczyæ kilka z nich dotycz¹cych ludności po-
wiatu przysuskiego, o których czytamy: Do 
cnót i przymiotów (…) nale¿y gościnnośæ 
(jako wspólna – zreszt¹ i tradycyjna ca³ej 
rasy s³owiañskiej cnota), uleg³ośæ dla osób 
starszych osobliwie wiekiem, statecznośæ 
w przyjaźni i szczere do chlebodawców 
przywi¹zanie.
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Bardzo trudno dziś odpowiedzieæ na pytanie 
czym jest muzyka ludowa i kim jest mu-

zykant wiejski. Niegdyś muzyka rozbrzmie-
wa³a na wsi ci¹gle – grano w trakcie wszelkich 
obrzêdów rodzinnych, z okazji świ¹t, grywa-
no na co dzieñ, wieczorami z okazji spotkañ 
towarzyskich, a i bez okazji „dla siebie” czy 
w gronie bliskich. Podobnie by³o ze śpiewem, 
melorecytacje towarzyszy³y wszystkim obrzê-
dom przejścia, a kobiecy śpiew brzmia³ w trak-
cie wykonywania najprostszych, codziennych 
czynności. Muzyka wspó³organizowa³a rytu-
a³y i zbiorowe ¿ycie. Tradycyjne spo³eczności 
przypisywa³y muzyce pewn¹ si³ê sprawcz¹. 
Dla wspó³czesnego odbiorcy naturalna for-
ma muzyki ludowej bywa niekiedy mêcz¹ca 
przez swoj¹ monotonnośæ i powtarzalnośæ i to 
zarówno w melodii, jak i s³owach. Pocz¹tko-
wo uznawano za muzyka tylko skrzypka. Do 
wykonywanej przez niego muzyki do³¹cza³o 

wybijanie rytmu na bêbnie dwustronnym, 
który przewieszano z przodu przez ramiê na 
rzemiennym pasie. Skrzypkowi towarzyszy³y 
basy i bêbenek. Warto dodaæ, ¿e muzyk w tra-
dycyjnej kulturze traktowany by³ bardzo spe-
cyfi cznie. Z jednej strony darzono go szacun-
kiem, ze wzglêdu na umiejêtności jakie mia³, 
z drugiej bywa³ istot¹ nieczyst¹, obdarzon¹ 
nienaturalnymi cechami pozwalaj¹cymi mu 
na wydobywanie dźwiêków z instrumentu. 

Zasób tañców w tradycyjnym środowisku 
wiejskim by³ zazwyczaj ograniczony, stosun-
kowo mocno ustabilizowany i dobrze znany 
ca³ej zbiorowości. Mog³y min¹æ ca³e lata, za-
nim nast¹pi³y w nim jakieś widoczne prze-
obra¿enia. Bywa³o, ¿e mimo up³ywu czasu, nie 
poddawa³ siê zasadniczym wp³ywom i zmia-
nom. Odtwarzano wiêc te same wzory, cho-
cia¿ zró¿nicowaniu mog³y ulegaæ pewne cechy 
drugorzêdne, jakieś ozdobniki tañca inicjowa-

Muzyka i muzykanci

40 Wielka orkiestra Gaców. Uczniowie i kontynuatorzy w Teatrze Wielkim w Warszawie
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ne przez indywidualnych tancerzy, w zale¿no-
ści od ich uzdolnieñ, fantazji, temperamentu, 
osobowości. Zmieniaj¹ siê tylko niezliczone 
melodie o rytmach trójdzielnych i parzystych, 
przyjmuj¹c rozmaite nazwy. Nazwy te pocho-
dzi³y albo od nazwiska muzykanta, który je 
rozpowszechni³, albo od zawodu. Dziêki temu 
³atwe jest porozumienie pomiêdzy tancerzem 
a muzykami: tancerze wiedz¹ jak nazwaæ ta-
niec, który chc¹ zamówiæ, a muzykant od razu 
wie, którego oberka, okr¹glaka czy polkê ma 
graæ. Charakterystycznego oberka tañczy siê 
w parach, które ustawiaj¹ siê naprzeciw sie-
bie i trzymaj¹ ujêciem zamkniêtym, ujmuj¹ 
siê nawzajem w talii lub tancerz ujmuje part-
nerkê w talii, a ona k³adzie mu rêce na ramio-
nach. Obracaj¹ siê w tañcu, jakiś czas w jedn¹, 
to znów w drug¹ stronê, wiruj¹c dooko³a miej-
sca, w którym odbywa siê taniec. Jest to taniec 
utrzymany w takcie 3/8, w tempie bardzo ¿y-
wym, u mniej wprawnych mog¹cy wywo³aæ, 
delikatnie mówi¹c, zmêczenie.

Rejon na pó³noc od Przysuchy, nazywany 
Kajokami (pogranicze radomsko-opoczyñskie) 
uznawany jest do dziś za bardzo tradycyjny 
w obyczajach i muzyce. Stosunkowo niechêt-
nie wprowadzano tam zmiany, szczególnie 
w sferze kultury niematerialnej. Ponoæ nazwa 
Kajocy oznacza muzykantów wywodz¹cych 
siê z rodziny Kêdzierskich i skupionych w tym 
krêgu muzycznym uczniów artystów. Ich mu-
zykê określano jako dzik¹ i zacofan¹, gran¹ 
w dzikiej tonacji. Andrzej Bieñkowski, jeden 
z najwytrwalszych badaczy tej dziedziny kul-
tury wiejskiej, który przeprowadzi³ z Kajokami 
dziesi¹tki rozmów, twierdzi, ¿e na tym w³aśnie 
terenie przetrwa³a ona najd³u¿ej w swojej nie-
naruszonej formie. A¿ do lat 20. XX w. podsta-
w¹ instrumentarium w kapeli wiejskiej by³y 
skrzypce, którym towarzyszy³y basy i bêbenek. 
Okolice s³ynê³y z muzyków. Z wa¿niejszych 
wymieniæ nale¿y: Franciszka Pañczaka z Kolo-
nii B¹ków, Janusza Bogusza z Kamiennej Woli, 
wybitn¹ Kapelê Braci Kêdzierskich, a przed 
II wojn¹ światow¹ i w pierwszych latach po 
wojnie popularnych harmonistów: Stanis³a-
wa Lipiñskiego, Miros³awa Lamenta czy Mie-
czys³awa Gwiazdê. Oczywiście, o wszystkich 
nie sposób wspomnieæ w publikacji, jedn¹ 

z rodzin jednak trzeba bli¿ej poznaæ. Muzycz-
na rodzina Gaców to Jan (1933–2013), W³a-
dys³aw (1939–1971) i Piotr (ur. 1927) oraz 
stryjeczny brat Stefan Gaca. Matka Antonina 
z K³osiñskich by³a znan¹ śpiewaczk¹ wesel-
n¹, czêsto zapraszan¹ do pe³nienia funkcji 
starszej druhny. Najstarszy Piotr uczy³ siê gry 
u Franciszka Pañczaka z B¹kowa oraz u legen-
darnego skrzypka Jana Bogusza z Kamiennej 
Woli. To w³aśnie z nim zacz¹³ grywaæ i zara-
biaæ gr¹ na weselach. Po przedwczesnej śmier-
ci Jana Bogusza sta³ siê niejako mimowolnie 
mentorem dla m³odszego brata Jana, który ju¿ 
wcześniej stosunkowo dobrze opanowa³ in-
strument dziêki s³uchaniu starszego pokole-
nia muzyków na weselach i zabawach. Uda³o 
siê stworzyæ kapelê rodzinn¹, która zadebiu-
towa³a, graj¹c na weselu w 1950 r. w sk³adzie: 
Piotr – skrzypce, W³adys³aw – harmonia, Jan 
– baraban. Z czasem stali siê najlepsz¹ kape-
l¹ w okolicy, grywaj¹c¹ na wiêkszości wesel. 
W koñcu lat 60. XX w. instrumentarium po-
wiêkszy³o siê o saksofon, tr¹bkê i perkusjê, 
a kapela oprócz muzyki tradycyjnej wykony-
wa³a tak¿e najwiêksze ówczesne szlagiery. Nie-
stety, śmieræ W³adys³awa i zmniejszaj¹ce siê 
od lat 70. XX w. zapotrzebowanie na tradycyj-
n¹ muzykê przyczyni³o siê do rozpadu kapeli. 
Bracia grywali coraz rzadziej. Jan powróci³ do 
gry ju¿ jako solista skrzypek, graj¹c z ró¿nymi 
wykonawcami w latach 90. za namow¹ Józefy 
Siwiec, która zaprosi³a go do akompaniowania 
zespo³owi „Zakuka³a kuku³eczka” w czasie 
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realizacji rekonstrukcji obrzêdów i pokazów 
tanecznych. Pamiêci ludzkiej kapelê przywró-
ci³a jednak dopiero dzia³alnośæ środowiska 
folkowego, m.in. Domu Tañca oraz audycje 
radiowe Andrzeja Bieñkowskiego. Bracia byli 
bohaterami fi lmu Kapela ze wsi Warszawa 
w podró¿y z cyklu Korzenie Europy oraz Mu-
zykanci Gace z Radomskiego z 2012 r., a tak-
¿e ksi¹¿ki z p³yt¹ 3 x Gace. Zapewne tym, co 
najbardziej urzek³o mi³ośników muzyki by³o 
zachowanie miejscowego repertuaru w sta-
nie nienaruszonym, tradycyjna technika gry, 
a przede wszystkim prostota i naturalnośæ. 
Piotr zosta³ uhonorowany za swoj¹ twórczośæ 
w 2013 r. nagrod¹ im. Oskara Kolberga, dla 
Jana najwiêksz¹ nagrod¹ by³yby z pewności¹ 
wystêpy jego uczniów i kontynuatorów. By³ bo-
wiem mentorem dla Macieja ¯urka, Ewy Gro-

chowskiej, Mateusza Niwiñskiego, Katarzyny 
Zedel czy Marcina Drabika, a to tylko kilka 
znacz¹cych obecnie na scenie muzycznej na-
zwisk. Kiedy Jan zmar³ w 2013 r., a środowisko 
uczniowskie zorganizowa³o koncert „Wielkiej 
Orkiestry Gaców” w ramach Muzycznej Sce-
ny Tradycji, okaza³o siê, ¿e Jana odwiedza³o 
kilkadziesi¹t osób. By³ bowiem cz³owiekiem 
otwartym, w kontakcie z nim nie obowi¹zywa-
³y sztywne konwenanse, szybko gubi³ jakikol-
wiek dystans. Organizatorzy festiwali i prze-
gl¹dów muzycznych podkreślaj¹ jeszcze jedn¹ 
cechê – niezwyk³¹ energiê Gaców – ich wejście 
na scenê nie podlega³o jakimkolwiek planom, 
grali ka¿dy bis, nie zwa¿aj¹c na czas i tworz¹c 
wokó³ siebie magiczn¹ atmosferê. 

Tak¹ sam¹ niezwyk³¹ aurê potrafi  zbudowaæ 
kolejny wielki klasyk z Przysta³owic Ma³ych 
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– Tadeusz Jedynak. W informacjach o arty-
ście, w zale¿ności od źród³a znajdziemy dwie 
ró¿ne daty urodzenia – 1923 i 1924, przyszed³ 
on bowiem na świat w koñcu roku, a zwycza-
jowo „grudniowe dzieci” wpisywano w roku 
kolejnym. Podobnie jak Piotra Gacê, w tajniki 
rzemios³a wprowadza³ go Franciszek Pañczak, 
a potem Jan Bogusz. Wspó³praca z Boguszem 
rozpoczêta w 1941 r. by³a z pewności¹ trudn¹ 
szko³¹ dla pocz¹tkuj¹cego artysty, przysz³o mu 
wszak grywaæ na weselach z ¿yw¹ ju¿ wówczas 
legend¹, s³aw¹ okolic, zarazem jednak bardzo 
kapryśn¹ gwiazd¹. Po wojnie Tadeusz Jedynak 
wyprowadzi³ siê do £odzi i praktycznie zarzu-
ci³ grê. Dopiero spotkanie z Andrzejem Bieñ-
kowskim w 1982 r., do którego dosz³o w domu 
innego wybitnego skrzypka – Jana Kmity, przy-
wróci³o wspomnienia i zachêci³o do powrotu 
do dawniej zarzuconej pasji. W 1994 r. otrzy-
ma³ nagrodê im. Oskara Kolberga, na festiwa-
lu w Kazimierzu Dolnym dwukrotnie nagro-
dzono go Z³ot¹ Baszt¹, a w 2014 r. odznaczono 
z³otym medalem „Zas³u¿ony Kulturze Gloria 
Artis”. Napisano o nim nie tylko kilka arty-
ku³ów, ale nawet pracê magistersk¹. W 2014 r. 
z inicjatywy Krystiana Pisowicza, krakowskie-
go mi³ośnika kultury ludowej, zorganizowano 
w starej szkole w Przysta³owicach 90. urodzi-
ny Tadeusza Jedynaka. Wydarzenie to w pe³-
ni odda³o ¿ywośæ zainteresowania tradycyjn¹ 

muzyk¹ ludow¹ tak¿e wśród m³odego pokole-
nia. Do maleñkiej wsi zjecha³o kilkadziesi¹t 
samochodów z gośæmi – nie tylko cz³onków 
rodziny, ale przede wszystkim uczniów i kon-
tynuatorów z czêsto odleg³ych zak¹tków Pol-
ski, animatorów i twórców kultury, przedsta-
wicieli instytucji kultury. Przy styczniowym 
mrozie, w świetlicy pozbawionej ogrzewania, 
tañczono do gry niem³odego ju¿ wszak mu-
zyka do bia³ego rana, a ¿ywio³owośæ i energia 
skrzypka nie pozwoli³y usi¹śæ nawet na mo-
ment. Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e oberek czy pol-
ka w wykonaniu Tadeusza Jedynaka potrafi ¹ 
trwaæ kilkanaście minut…

W Przysta³owicach mieszka jeszcze jeden 
skrzypek – Jan Kmita. Urodzi³ siê w 1936 r., 
a maj¹c zaledwie 14 lat zagra³ na pierwszym 
weselu ze swoim mentorem Piotrem Gac¹. 
W sumie ogra³ ponad 300 wesel. Nie wiemy 
natomiast, ile melodii mazurkowych, ober-
ków ci¹g³ych ma w swoim repertuarze – setki, 
mo¿e tysi¹ce. Jego gra charakteryzuje siê czy-
stym, energicznym wykonawstwem tradycyj-
nych motywów.

Nie mniej aktywne s¹ panie z Przysta³owic. 
Za³o¿y³y w³asny zespó³ śpiewaczy, opracowuj¹ 
rekonstrukcje obrzêdów, aktywnie wspieraj¹ 
spotkania w budynku starej szko³y, przygo-
towuj¹c dania regionalne, tañcz¹c, śpiewaj¹c 
i dobrze siê przy tym bawi¹c. Najwiêkszym 
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widowiskiem Zespo³u Ludowego Przystalan-
ki s¹ „Oczepiny”, spektakl, w trakcie którego 
panna m³oda wkracza do doros³ego świata sta-
tecznych mê¿atek. Spektakl by³ wielokrotnie 
wystawiany, m.in. na Miêdzywojewódzkim 
Sejmiku Wiejskich Zespo³ów Teatralnych 
w Tarnogrodzie i na Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Jedno 
z pomieszczeñ w szkole panie przeznaczy³y na 
izbê muzealn¹ i gromadz¹ tam pami¹tki z re-
gionu oraz swoje nagrody i dyplomy. 

Rzadko siê zdarza, ¿e w jednej, maleñkiej 
wsi mieszka kilku wybitnych muzyków. Przy-
sta³owice s¹ z pewności¹ wyj¹tkowe. Chary-
zma skrzypków, ich umiejêtności, gościnnośæ, 
otwarcie na innych wp³ynê³y na to, ¿e Przysta-
³owice sta³y siê z inicjatywy zupe³nie oddolnej 
ośrodkiem kulturotwórczym. M³odzi, utalen-
towani pasjonaci z ca³ej Polski przyje¿d¿ali tu 
i przyje¿d¿aj¹, aby obcowaæ z muzyk¹, folklo-
rem a przede wszystkim z ludźmi – mieszkañ-
cami wsi. Ta wzajemna interakcja daje bardzo 
ciekawe efekty – lokaln¹ spo³ecznośæ uda³o siê 
zaanga¿owaæ do reaktywacji dawnego zwycza-
ju chodzenia po kusakach, w budynku dawnej 
szko³y s¹ organizowane potañcówki, a mi-
strzowie skrzypiec wystêpuj¹ na presti¿owych 
warszawskich i krakowskich scenach. 

Ze skrzypkami chêtnie wspó³pracuj¹ har-
moniści i bêbniści. Harmonia to instrument 
muzyczny z³o¿ony z miecha rozsuwanego 
rêk¹ i klawiatury reguluj¹cej dop³yw powie-
trza do metalowych jêzyczków wydaj¹cych 
dźwiêki. Pierwsze polskie harmonie (pocz¹tek 
XX w.) mia³y 12 guzików basowych wy³¹cznie 
w trybie durowym. W okresie miêdzywojen-
nym zaczêto produkowaæ harmonie 24-baso-
we. Po 1945 r. rozpowszechni³y siê harmonie 
64- i 120-basowe. Najpopularniejsza by³a 
harmonia trzyrzêdowa, tzw. warszawska. Ce-
ch¹ charakterystyczn¹ polskich harmonii s¹ 
jej zdobienia. Korpus pocz¹tkowo pokrywa-
no fornirem bogato zdobionym intarsjami 
o motywach geometrycznych i roślinnych, 
z czasem „modniejsze” instrumenty zdobiono 
mas¹ celuloidow¹ grawerowan¹ w elementy 
kwiatowe. Charakterystyczna te¿ by³a intarsja 
mozaikowa, niespotykana w innych krajach. 
Boki instrumentu os³ania³y a¿urowe pokrywy 
dekorowane motywami roślinnymi, zwierzê-
cymi czy nawet wizerunkami instrumentów 
wykonane z drewna czasem pokrytego mas¹ 
celuloidow¹ lub metalem, które podklejano 
od wewn¹trz tkanin¹. 

Prekursorem gry na harmonii w okolicy by³ 
Jan Michalski (1916–1998) z Klwowa. Harmo-
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ni¹ zachwyci³ siê w Warszawie, gdzie praco-
wa³ jako robotnik budowlany, kupi³ u¿ywany 
instrument i przywióz³ go na wieś. Tradycyj-
ne mazurki i oberki „przet³umaczy³” na strój 
i mo¿liwości harmonii. Jego uczniem jest 
Andrzej Malik (ur. 1955) z B¹kowej, który od 
dzieciñstwa grywa³ w kapelach wiejskich. 

W Wygnanowie mieszkaj¹ bracia Lipiec – 
Tadeusz gra na harmonii trzyrzêdowej, a Ra-
fa³ na barabanie. Graj¹ muzykê do tañca – do 
mazurków, oberków, polek. Bardzo czêsto wy-
stêpuj¹ z Janem Kmit¹ oraz Piotrem Gac¹. 
W swoim repertuarze maj¹ te¿ spor¹ liczbê 
modnym miejskich szlagierów, ale Tadeusz 
Lipiec najchêtniej gra mazury ci¹g³e, bardzo 
charakterystyczne dla muzyki kajockiej. Zbli-
¿ony repertuar gra kapela Czes³awa (harmo-
nia) i Józefa (baraban) Pañczaków z Sadów, 
którzy tak¿e czêsto towarzysz¹ Janowi Kmicie. 
Bracia na ¿yczenie publiczności grywaj¹ mod-
ne fokstroty, swobodne interpretacje na temat 
„najtrudniejszego spaceru świata” w rytmie 
wolno, wolno, szybko, szybko. 

W latach 60. XX w. modna by³a jeszcze jedna 
kapela weselna, kapela Stefana Ko³aziñskiego 
ze Zdunkowa. Jej sk³ad by³ nietypowy, z ojcem 
Stefanem (1923–2010) skrzypkiem grywa³a 
bowiem jego córka Wies³awa. Muzykalnośæ, 
zgranie, ale te¿ wdziêk i uroda oraz przyśpiew-
ki harmonistki by³y niew¹tpliwymi atutami 
kapeli. Kapela otrzyma³a nagrodê im. Oskara 
Kolberga w 2013 r. Wies³awa Gromadzka (ur. 
1949) jest do dziś jedyn¹ muzykantk¹ w re-
gionie graj¹c¹ na harmonii peda³owej. Instru-
ment ten przyj¹³ siê w Polsce w XX w. Pierwsze 
harmonie peda³owe robiono w warszawskiej 
pracowni Piotra Stamirowskiego od 1900 r. 
Instrument jest po³¹czeniem elementów kon-
strukcyjnych harmonii oraz fi sharmonii. Gra 
siê na nim wy³¹cznie w pozycji siedz¹cej ze 
wzglêdu na zastosowanie miechów no¿nych 
(peda³ów), które powodujê wy³¹czenie pra-
cy r¹k przy rozci¹ganiu miechów. Peda³ówki 
s¹ stosunkowo lekkie, maj¹ bowiem 24 basy 
w trybie durowym. Gra siê na nich nonlegato, 
ma³o dynamicznie. Harmoni¹ t¹ pos³ugiwa³ 
siê jeszcze jeden muzyk z tych okolic – Ma-
rian Pe³ka z K³udna k. Wieniawy (1936–2013). 
Najczêściej grywa³ z Augustynem Szymañ-

skim (skrzypce), Józefem Lipiñskim (bêben, 
śpiew), Janem Wochniakiem (baraban), którzy 
do³¹czyli do innych kapel lub za³o¿yli w³asne. 

Coraz mniej liczna jest grupa artystów, któ-
rzy samodzielnie wytwarzaj¹ instrumenty 
muzyczne. Samoukiem w tej dziedzinie jest 
Piotr Sikora (ur. 1934) z Kuźnicy k. Przysu-
chy. Ten skrzypek i bêbnista ju¿ w m³odości 
grywa³ na weselach i wiejskich zabawach. 
Z czasem zaj¹³ siê samodzielnym wykonywa-
niem mandolin, skrzypiec, basów, barabanów, 
a tak¿e futera³ów do skrzypiec. Wykonane 
przez niego instrumenty charakteryzuj¹ siê 
nie tylko dobrym brzmieniem, ale bardzo cie-
kawym wygl¹dem. Od 2013 r. artysta regular-
nie uczestniczy w Targowisku Instrumentów 
w Warszawie podczas festiwalu „Wszystkie 
Mazurki Świata”. Baraban i bêbenek wykona-
ne przez niego trafi ³y do zbiorów Muzeum In-
strumentów Ludowych w Szyd³owcu. 

Drugim, obok Przysta³owic, ośrodkiem 
kultury, z którym chêtnie wspó³pracuj¹ m³o-
dzi artyści, s¹ Ga³ki Rusinowskie. Pocz¹tki 
dzia³alności folklorystycznej w Ga³kach Rusi-
nowskich s¹ zwi¹zane z prac¹ Ko³a Gospodyñ 
Wiejskich we wsi w latach 70. XX w., które 
za jeden z celów postawi³o sobie zbudowanie 
nowej szko³y. Kobiety, aby zgromadziæ środki 
na ten cel, a tak¿e zaanga¿owaæ w ¿ycie spo-
³eczne mieszkañców, organizowa³y spotkania, 
wystêpy muzyczne, gawêdziarskie i zabawy 
dla m³odzie¿y. W 1982 r. w Ga³kach Rusi-
nowskich powsta³ Zespó³ Śpiewaczy, którego 
kierowniczk¹ by³a Franciszka Siwiec. Zespó³ 
debiutowa³ na Wojewódzkim Przegl¹dzie 
Folkloru ówczesnego województwa radom-
skiego organizowanym w Przysusze w ramach 
Dni Kolbergowskich, podczas którego otrzy-
ma³ pierwsz¹ nagrodê i zapewni³ sobie wystêp 
w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Zespó³ 
zdoby³ tam trzeci¹ nagrodê, a jego dzia³alnośæ 
i repertuar sta³y siê na tyle popularne, ¿e coraz 
wiêcej osób chcia³o doñ wstêpowaæ. W koñcu 
lat 80. XX w. nast¹pi³ roz³am, w wyniku które-
go powsta³y dwa odrêbne zespo³y: „Zakuka³a 
kuku³eczka” kierowany przez Józefê Siwiec 
oraz „Jaskó³ki”, którymi kierowa³a Maria Wa-
lasik. Oba zespo³y rozszerza³y stopniowo swój 
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repertuar – oprócz śpiewu koncentruj¹c siê 
na rekonstrukcjach tradycyjnych zwyczajów. 
Wiele z nich uda³o siê zmodyfi kowaæ w spo-
sób, który w miarê wiernie odtwarza³ dawny 
przebieg i rytmikê obrzêdu, a zarazem by³ 
interesuj¹cy dla wspó³czesnej publiczności. 
Trzeba dodaæ, ¿e istnia³a du¿a ³atwośæ groma-
dzenia repertuaru, bowiem folklor w Ga³kach 
by³, a nawet wci¹¿ jest ¿ywy. Śpiew u miejsco-
wych kobiet wyp³ywa³ z potrzeby i towarzy-
szy³ wspólnym spotkaniom przy typowych 
zajêciach kobiecych – od tradycyjnego dar-
cia pierza a¿ po nieco bli¿sze wspó³czesności 
wspólne siekanie kapusty, a odświêtnie by³ 
tak¿e obecny w trakcie wesel czy spotkañ ma-
jowych. Wprost z ¿ycia, z okruchów pamiêci 
uda³o siê opracowaæ scenariusze „Kusoków”, 
„Swatów”, „Śmigusa Dyngusa”, „Okrê¿nej” 
czy „Sobótek”. Wielogodzinna rekonstrukcja 
obrzêdu weselnego doczeka³a siê wielu ods³on, 
by³a wystawiana kilkakrotnie w Muzeum Wsi 
Radomskiej, a tak¿e na Sejmiku Wiejskich 
Zespo³ów Teatralnych w Tarnogrodzie. Za 
najwiêkszy sukces zespo³u „Zakuka³a kuku-
³eczka” nale¿y z pewności¹ uznaæ uhonorowa-
nie Go nagrod¹ im. Oskara Kolberga w 2004 r. 
Utwory wykonywane przez zespó³ znalaz³y 
siê w zasobach Polskiego Radia, fundacji Mu-
zyka Odnaleziona, Fundacji „Wszystkie Ma-
zurki Świata” i Stowarzyszenia Dom Tañca. 
W 2012 r. z zespo³u „Zakuka³a kuku³eczka” 
oddzieli³o siê kilka śpiewaczek, tworz¹c nowy 
zespó³ „Ga³cunecki”. W sk³adzie g³ównym 
wystêpuje Maria Siwiec, Zofi a Bykowska, Ma-
ria Oracz, Jadwiga Dziedzic i Maria Pêdzik. 
Panie zajmuj¹ siê śpiewem, tañcem, a tak¿e 
rekonstrukcj¹ dawnych zwyczajów. Wszystkie 
zreszt¹ śpiewaj¹ i tañcz¹ od dziecka, kontynu-
uj¹c wielowiekow¹ lokaln¹ tradycj¹ pieśnio-
w¹ i mazurkow¹. Na uwagê zas³uguje przede 
wszystkim barwa ich g³osu, rytmika, frazowa-
nie, ale tak¿e teksty pieśni i wyrwasów, które 
wykonuj¹. Niepowtarzalnośæ zespo³u wynika 
przede wszystkim z werwy i ¿ywotności wy-
konawczyñ, pośród badaczy kultury niemate-
rialnej powszechnie uznawane s¹ za niekwe-
stionowane gwiazdy wykonywanych piêkn¹, 
mazowieck¹ gwar¹ przyśpiewek i pieśni. Fakt, 
¿e ka¿da z wykonawczyñ jest solistk¹, indy-

widualności¹ pozwoli³ im na opanowanie do 
perfekcji śpiewu hetorofonicznego, który jest 
zreszt¹ jedn¹ z niepowtarzalnych cech muzy-
ki ludowej, a polega na równoczesnym wyko-
naniu melodii g³ównej i ich improwizowanych 
wersji. W 2013 r. „Ga³cunecki” wyśpiewa³y 
sobie nagrodê g³ówn¹ na 47. Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Ka-
zimierzu Dolnym. Kierownikiem zespo³u jest 
Maria Siwiec, stypendystka Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z 2014 r. i laureat-
ka nagrody im. Oskara Kolberga z 2015 r. 

W Ruszkowicach mieszka inna znana śpie-
waczka, Marianna Fidos ur. w 1942. Ju¿ jako 
panna by³a uznawana za świetn¹ śpiewaczkê, 
a poniewa¿ do perfekcji opanowa³a repertuar 
pieśni weselnych – na b³ogos³awieñstwo, ocze-
pinowych, przyśpiewek – bardzo czêsto „dru¿-
bowa³a”. Z czasem śpiew sta³ siê jej pasj¹, 
a swój repertuar stale uzupe³nia³a, spisuj¹c 
pieśni znane najstarszym mieszkankom oko-
licy. Podobn¹ pracê archiwaln¹ w celu zgroma-
dzenia swojego repertuaru zrealizowa³a Kry-
styna Ciesielska z Brogowej, która wywodzi 
siê z muzykalnej rodziny. Ojciec Albin Mirecki 
gra³ na skrzypcach, jego brat Walenty Mirecki 
tak¿e by³ skrzypkiem i śpiewakiem weselnym. 
Śpiewa³y babcia Antonina Czernik, matka 
Maria Mirecka z domu Janowiecka, ciotki – 
Karolina z Brogowej i Surmaczowa ze Zbo¿en-
ny. Muzyka by³a wiec dla niej czymś natural-
nym, a mocny g³os i dobra pamiêæ pozwala³y 
na wykonywanie wszelkich pieśni. W trakcie 
jednego z wesel w Brogowej us³ysza³ j¹ An-
drzej Bieñkowski i zachêci³ do zaprezentowa-
nia swoich umiejêtności w trakcie Dni Kol-
bergowskich w Przysusze. Od pamiêtnego dla 
artystki udanego debiutu w 1995 r. wystêpuje 
regularnie, zdobywaj¹c systematycznie nagro-
dy. Przejmuj¹co wykonuje pieśni religijne, ma-
ryjne, kolêdy i pastora³ki, pasterskie, ko³ysan-
ki, weselne i ślubne, oczepinowe, przyśpiewki, 
pieśni pogrzebowe. Kolejn¹ z wielkich solistek 
z regionu jest Krystyna Krajewska z £aguszo-
wej, za³o¿ycielka Ko³a Gospodyñ Wiejskich 
w swojej rodzinnej wsi i kierowniczka zespo³u 
śpiewaczego „£aguszowianki”. Niewielki £a-
guszew jest zreszt¹ rozśpiewan¹ wsi¹, dzia³a 
tam tak¿e zespó³ „Korzenie”. 
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Niewiele jest w Polsce ma³ych regionów, 
gdzie istnia³oby takie nagromadzenie ¿yj¹cych 
i twórczych muzyków. Niewielu z nich tak¿e 
pomimo niew¹tpliwego talentu zyska³o tak¹ 
s³awê, presti¿owe nagrody, nagrania p³ytowe 
i wystêpy na najlepszych polskich scenach, jak 
artyści kajoccy. Zapewne nie by³oby to mo¿liwe, 
gdyby nie dzia³alnośæ badacza kultury niemate-
rialnej i wielkiego mi³ośnika muzyki Andrzeja 
Bieñkowskiego. Artysta malarz z wykszta³cenia 
w 1980 r. rozpocz¹³ penetracje terenowe, reali-
zuj¹c projekt Muzyka Odnaleziona, w ramach 
którego poszukiwa³ jeszcze ¿yj¹cych artystów 
i dokumentowa³ ich twórczośæ. W trakcie swo-
ich wypraw zgromadzi³ archiwum muzyczne, 
które prezentowa³ w II programie Polskiego Ra-
dia, a od 2012 r. udostêpnia, prowadz¹c dzia³al-
nośæ fundacji Muzyka Odnaleziona. Nie jest to 
oczywiście jedyny z popularyzatorów muzyki 
tradycyjnej. Równie du¿e zas³ugi na tym polu 
maj¹ Domy Tañca. Zapocz¹tkowany przez 
Wêgrów w latach 70. XX w. ruch Domów Tañ-
ca przyj¹³ siê na gruncie polskim w latach 90., 
a wi¹za³ siê ze wzrostem zainteresowania mu-
zyk¹ ludow¹ i wiejsk¹ m³odych ludzi. Domy 
Tañca powstawa³y w opozycji do ofi cjalnego 
obiegu zespo³ów folklorystycznych – do¿ynek, 
przegl¹dów, konkursów. Pierwszy Dom Tañca 
powsta³ w Warszawie w 1994 r., czerpa³ inspi-
racje z ¿ywej muzyki i nagrañ, a g³ówn¹ ide¹ 
by³o zachowanie istoty zabawy i niezale¿ności 
oraz doprowadzenie do spotkania amatorów 
z twórcami muzyki tradycyjnej ¿yj¹cymi na 
wsi. To z krêgów Domów Tañca wywodz¹ siê 
uczniowie braci Gaców, Marii Siwiec i wielu in-
nych mistrzów, którzy wyjazdy na wieś traktu-
j¹ jako spotkania z autentyczn¹ muzyk¹, z któ-
rej czerpi¹ wzorce, ale te¿ inspiracje do w³asnej 
twórczości. 

Od 2010 r. z inicjatywy Janusza Prusinow-
skiego i Fundacji Wszystkie Mazurki Świata 

jest organizowany w Warszawie miêdzyna-
rodowy festiwal muzyczny, bêd¹cy zarazem 
projektem artystyczno-edukacyjnym poświê-
conym mazurkom ludowym i artystycznym. 
W trakcie festiwalu ³¹cz¹ swoje si³y muzycy 
jazzowi, klasyczni, kompozytorzy muzyki 
wspó³czesnej i muzycy wiejscy. Festiwalowi 
towarzysz¹ warsztaty muzyczne i taneczne, 
a równolegle z nim jest organizowany cykl 
ca³orocznych zajêæ adresowanych do m³odzie-
¿y gimnazjalnej, licealnej i studentów, które 
s¹ warsztatami muzycznymi i opowieściami 
dotycz¹cymi mazurków. Patronat nad festi-
walem sprawuje II program Polskiego Radia. 
Polskie Radio prowadzi zreszt¹ bardzo rozbu-
dowane prace zwi¹zane z dokumentowaniem 
muzyki ludowej. W 1994 r. z inicjatywy Ma-
rii Baliszewskiej powsta³o Radiowe Centrum 
Kultury Ludowej. Zajmuje siê ono kultur¹ lu-
dow¹ w wielu aspektach, ale jego najwa¿niej-
sz¹ funkcj¹ jest dokumentacja dawnej kultury 
wsi i promocja wspó³czesnych zjawisk na niej 
zachodz¹cych. £¹czy w sobie funkcje redak-
cji radiowej, placówki badawczej i mecenasa 
kultury, co z pewności¹ stanowi o jej unika-
towości. Kultura ludowa jest prezentowana 
w ramach cyklicznych audycji: ¯ywy świat, 
Etniczna podró¿, Muzyka źróde³, Źród³a oraz 
Nokturn. Gromadzona przez Centrum doku-
mentacja jest wydawana w ramach serii p³y-
towej Muzyka źróde³. Ta unikatowa kolekcja, 
licz¹ca ponad 20 p³yt, prezentuje dokonania 
muzyczne najwybitniejszych wykonawców 
w uk³adzie regionalnym. 

Po³¹czenie tych wszystkich dzia³añ, insty-
tucji i ludzi przek³ada siê na popularyzacjê 
tradycyjnej muzyki wiejskiej i jej dalszy roz-
wój, a przede wszystkim kontakt dawnych 
mistrzów z m³odymi wp³ywa na ¿ywotnośæ 
muzyki w Przysuskiem.
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Herb jest znakiem rozpoznawczym, na-
wi¹zuj¹cym do dawnych, rycerskich 

tradycji bojowych. Zespó³ rycerski stanowi³a 
chor¹giew, czyli oddzia³ wojskowy stanowi¹-
cy podstawow¹ jednostkê podczas prowadze-
nia bitew. Herb mia³ wiêc znaczenie praktycz-
ne – gdy na polu bitwy pojawia³a siê jazda, 
rozpoznanie poszczególnych rycerzy, zas³o-
niêtych zbrojami, w he³mach zakrywaj¹cych 
twarze by³o praktycznie niemo¿liwe. Herb-
-rysunek dawa³ mo¿liwośæ szybkiej identyfi -
kacji, umieszczano go wiêc na proporcu, he³-
mie i tarczy. Od XII w. herb ustalano wed³ug 
ścis³ych regu³, tak aby sta³ siê wyró¿nikiem 
osoby stanu rycerskiego, a z czasem szlache-
ckiego. Herby mia³y nie tylko rody, ale tak¿e 
organizacje kościelne, mieszczañskie, a na-
wet cechy rzemieślnicze. Dziś herb odwo³uje 
siê najczêściej do jednostek podzia³u teryto-
rialnego. Tworzenie herbów samorz¹dowych 
to skomplikowane i odpowiedzialne przed-
siêwziêcie. Polega ono na przeprowadzeniu 
badañ historycznych, na podstawie których – 
a tak¿e przy uwzglêdnieniu specyfi ki regionu 
oraz lokalnej tradycji – projektuje siê prosty 
i czytelny piktogram, bêd¹cy symbolem da-
nego obszaru. Od 2000 r. przy Ministerstwie 
Spraw Wewnêtrznych dzia³a Komisja Heral-
dyczna, której zadaniem jest m.in. opiniowa-
nie wzorów herbów, fl ag i innych symboli jed-
nostek samorz¹du terytorialnego. Dopiero po 
zaakceptowaniu wzoru herbu jest on wprowa-
dzany do u¿ytku, zwykle podczas uroczystej 
sesji samorz¹du lub podczas wa¿nego świêta 
pañstwowego albo regionalnego. Prawid³owe 
opisywanie herbów jest odrêbn¹ sztuk¹ na-
zywan¹ blazonowaniem. Zasad¹ jest, ¿e opis 
powinien byæ krótki i jednoznaczny, tak aby 
korzystaj¹c z opisu, mo¿na by³o herb naryso-
waæ. Wymaga to zwykle niema³ej wyobraźni, 
zw³aszcza ¿e i jêzyk opisu jest zwykle specy-
fi czny. Zgodnie z tradycj¹ herb opisuje siê od 
strony rycerza trzymaj¹cego tarczê. Herby 
powiatu przysuskiego i jego gmin odwo³uj¹ 
siê do rodów, które jako pierwsze osiedli³y 

siê na tych ziemiach, lub te¿ do historii tych 
ziem. 

Herb powiatu przysuskiego

Projekt herbu powiatu 
przysuskiego powsta³ sto-
sunkowo późno, wprawdzie 
starano siê o jego opracowa-
nie ju¿ w 2009 r., ale dopiero 
w 2014 r. uda³o siê uzyskaæ 
akceptacjê Komisji Heral-

dycznej i Rady Powiatu. Wcześniej powiat u¿y-
wa³ nieformalnie herbu Przysuchy. Herbem 
powiatu przysuskiego jest tarcza dwudzielna 
w s³up. W prawym polu osiem pasów czerwo-
no-srebrnych (bia³ych), w lewym polu b³êkit-
nym a¿urowy inicja³ litery P, a nad nim korona 
w kolorze z³otym. Prawa strona nawi¹zuje do 
herbu dawnej ziemi sandomierskiej, a lewa 
do siedziby powiatu – Przysuchy – i jest na-
wi¹zaniem do motywu z fi ligranu papierni 
w Przysusze z 1793 r. Flaga powiatu sk³ada 
siê z herbu na³o¿onego na dwie barwy: b³êkit 
i biel. Projekt herbu opracowali Robert Fidura 
i Kamil Wójcikowski. 

Pierwsza wzmianka o herbie Przysuchy 
pochodzi z 1745 r., a mia³ on przedstawiaæ 
w czerwonym polu g³owê wo³u, majusku-
³y z³ote M i P oraz na tarczy wyskakuj¹cego, 
ukoronowanego lwa z mieczem. Najpraw-
dopodobniej herb ten uzyska³a Przysucha 
przywilejem królewskim dla Antoniego Czer-
miñskiego h. Wieniawa, za³o¿yciela miasta 
z 1710 r. Nie wiemy, czy w³adze miasta u¿y-
wa³y tego herbu. Gdy Przysucha przesz³a na 
w³asnośæ Jana Dembiñskiego h. Rawicz, po-
dobnie jak inne prywatne miasta zaczê³a po-
s³ugiwaæ siê symbolik¹ w³aściciela. Zachowa³ 
siê odcisk pieczêci na jednym z dokumentów 
miejskich z 1779 r. z god³em Rawicza w polu 
pieczêci. Herb Rawicz przedstawia pannê 
w koronie, ubran¹ w czerwone szaty, jad¹c¹ na 
czarnym niedźwiedziu. Wed³ug legendy by³a 
to angielska ksiê¿niczka, któr¹ brat pozba-

Heraldyka i symbolika samorządowa
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wi³ posagu i wtr¹ci³ do celi z niedźwiedziem. 
Dziêki boskiej pomocy nie tylko uda³o jej siê 
ujarzmiæ zwierza, ale i uwolniæ z celi, wyje¿-
d¿aj¹c na jego grzbiecie. Synowie tej dzielnej 
niewiasty przenieśli siê do Czech, a stamt¹d 
jeden z nich przyby³ do Polski, daj¹c pocz¹tek 
rodowi Rawiczów w naszym kraju. Od XVI w. 
herb nazywany jest „Panna na niedźwiedziu”. 
Obowi¹zuj¹cy dziś herb Przysuchy to Rawicz 
Dembiñskich (drugich w³aścicieli miasta) 
w formie prostej, z odmian¹ tynktury niedź-
wiedzia na brunatn¹.

Herb gminy Borkowice 

Nawi¹zuje do herbu £abêdź 
rodziny Dunin-Borkowskich, 
która by³a w³aścicielami 
Borkowic od XIV do XVII w. 
Przedstawia w polu czerwo-
nym ³abêdzia stoj¹cego na 
zielonym pagórku. 

Herb gminy Gielniów 

Przedstawia na tle z³otym 
postaæ zakonnika w brunat-
nym habicie, w pasie srebr-
ny ³añcuch. W prawej d³oni 
trzyma z³ot¹ kadzielnicê, 
a w lewej zielony liśæ palmo-
wy. Umieszczony na budynku 

Urzêdu Gminy herb w tarczy u podstawy ma 
s³owa – B³ogos³awiony £adys³aw. Herb nawi¹-
zuje do najs³ynniejszej postaci z dziejów Giel-
niowa, św. W³adys³awa i jest wzorowany na 
pieczêciach miejskich. Warto dodaæ, ¿e obec-
na wersja herbu wzorowana na przedstawie-
niu z Miast Polskich w Tysi¹cleciu jest o tyle 
omy³kowa, ¿e nieprawid³owo wskazano tam 
atrybuty świêtego. W³aściwymi powinny byæ 
szkaplerz i rulon pism lub dyscyplina i wize-
runek Chrystusa biczowanego przy kolumnie. 

Herb gminy Klwów 

Przedstawia na czerwonym 
tle dwie wie¿e w kolorze bia-
³ym, które s¹ zwieñczone 

sto¿kowymi, czarnymi dachami ze z³ot¹ kul¹ 
u szczytu. Wie¿e ³¹czy mur. Aktualny herb 
gminy jest wzorowany na przedstawieniach 
z pieczêci miejskich Klwowa. Zachowa³ siê 
odcisk takiej pieczêci z 1778 r. 

Herb gminy Odrzywó³ 

Stanowi uproszczon¹ formê 
(pozbawion¹ klejnotu i la-
brów) herbu Na³êcz. W polu 
czerwonym pom³ośæ czy ina-
czej na³êczka z³ota. Dodaæ 
trzeba, ¿e w herbie Na³êcz jest 
ona w kolorze bia³ym. Wed³ug 

blazonowania Jana D³ugosza Na³êcz, wi¹zka 
bia³a, w najwy¿szej czêści kolista, i na środ-
ku z³¹czona ściśle i wywiniêta i na koniec 
odwrócona, jest w polu czerwonym. Nawi¹-
zuje do herbu rodu Odrzywolskich, w³aścicieli 
miasta. 

Herb gminy Potworów 

Stanowi go herb Dêbno, 
w polu czerwonym krzy¿ 
srebrny z tak¹¿ ³êkawic¹ pod 
lewym ramieniem. W ofi cjal-
nych dokumentach po raz 
pierwszy wspominano o nim 
w 1416 r. Legenda herbowa 

g³osi, ¿e powsta³ jako upamiêtnienie odzy-
skania świêtego drzewa skradzionego przez 
Tatarów w czasie napadu na klasztor na £ysej 
Górze. Herb zosta³ nadany bohaterowi, który 
odwa¿y³ siê sprowadziæ do Polski skradzione 
³upy. Wywodzi³ siê on ponoæ z rodu Dêbno 
(Sêdowojna).

Herb gminy Rusinów 

Przedstawia w czerwonym 
polu z³oty krzy¿ św. Andrzeja, 
a pod nim srebrnego ³abêdzia ze 
z³otym dziobem. G³owa ³abê-
dzia zosta³a zaczerpniêta z her-

bu £abêdź rodu Duninów, w³aścicieli tutejszych 
maj¹tków w XIV i XV w., a krzy¿ nawi¹zuje do 
patrona kościo³a w Nieznamierowicach.
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Jan Zieja, ksi¹dz – urodzi³ siê 1 III 1897 r. 
w Ossie jako syn ubogich rolników, ale od 
najm³odszych lat wykazywa³ szczególne zain-
teresowanie nauk¹. W 1905 r. dziêki pomocy 
ówczesnego proboszcza z pobliskiego Odrzy-
wo³u oraz stypendium móg³ kontynuowaæ 
edukacjê, pomimo sprzeciwów rodziny, która 
uznawa³a, ¿e nie jest ona konieczna do prowa-
dzenia gospodarstwa. Niestety, w tym samym 
roku protektor i ojciec duchowy proboszcz 
Aksamitowski zosta³ aresztowany za zorga-
nizowanie pochodu na groby powstañców 
styczniowych i zes³any w g³¹b Rosji. Zieja by³ 
bezpośrednim świadkiem wydarzeñ Rewolu-
cji 1905. W 1907 r. Jan podj¹³ naukê w gim-

nazjum warszawskim im. Chrzanowskiego, 
któr¹ ze wzglêdów fi nansowych musia³ prze-
rwaæ, aby potem kontynuowaæ w gimnazjum 
św. Stanis³awa Kostki. Jako uczeñ udziela³ siê 
spo³ecznie w harcerstwie, wst¹pi³ tak¿e do 
Narodowego Zwi¹zku Ch³opskiego. Zaanga-
¿owa³ siê w wydawanie i kolporta¿ czasopisma 
„Lud Polski”. Za nadmierne zaanga¿owanie 
zosta³ ukarany, nie uda³o mu siê uzyskaæ świa-
dectwa maturalnego. Pomimo tego wst¹pi³ do 
seminarium duchownego w Sandomierzu, 
gdzie w 1919 r. otrzyma³ świêcenia kap³añ-
skie. W tym samym roku rozpocz¹³ studia teo-
logiczne. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 
zg³osi³ siê do wojska do 8. Pu³ku Piechoty Le-

Znani i mniej znani z powiatu 
przysuskiego

48 Oskar Kolberg. Drzeworyt
49 Kaplica Świdzińskiego. Klwów
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gionów jako kapelan. Po wojnie kontynuowa³ 
studia w Warszawie i Rzymie. W kolejnych la-
tach  pe³ni³ funkcje kościelne w parafi ach w Ra-
domiu, Kozienicach i Zawichoście, spróbowa³ 
tak¿e ¿ycia zakonnego. W 1928 r. przeniesiono 
go do diecezji piñskiej. W latach 1932–1934 
studiowa³ judaistykê na Uniwersytecie War-
szawskim. Po odbyciu studiów zosta³ wyk³a-
dowc¹ katechetyki w Wy¿szym Seminarium 
Duchownym w Piñsku. W 1939 r. zmobilizo-
wano go do s³u¿by wojskowej, daj¹c przydzia³ 
na kapelana w 84. Pu³ku Strzelców Poleskich. 
Po kapitulacji zosta³ kapelanem zak³adu dla 
ociemnia³ych w Laskach. Nastêpnie trafi ³ do 
Warszawy, gdzie przebywa³ a¿ do upadku po-
wstania warszawskiego, pe³ni¹c jednocześ-
nie funkcje duszpasterskie w organizacjach 
konspiracyjnych, Komendzie G³ównej AK,  
Szarych Szeregach oraz Batalionach Ch³op-
skich (ps. „Wojciech”, „Rybak”). Wspó³praco-
wa³ z Frontem Odrodzenia Polski oraz Rad¹ 
Pomocy ¯ydom „¯egota”, gdzie zajmowa³ siê 
dostarczaniem sfa³szowanych metryk chrztu. 
W trakcie powstania warszawskiego zosta³ ka-
pelanem „Baszty” walcz¹cej na Mokotowie. Po 
upadku powstania dosta³ siê do obozu przej-
ściowego sk¹d zosta³ wywieziony na roboty do 
Niemiec. Po odzyskaniu niepodleg³ości trafi ³ 
do S³upska, gdzie pe³ni³ funkcje kościelne, ale 
te¿ organizowa³ dzia³alnośæ charytatywn¹ oraz 
spo³eczn¹, m.in. by³ inicjatorem wystawienia 
pierwszego pomnika Powstañcom Warszaw-
skim. W latach 50. wróci³ do Warszawy, gdzie 
pe³ni³ funkcjê rektora kościo³a sióstr wizytek. 

Ze wzglêdów zdrowotnych zaj¹³ siê g³ównie 
prac¹ pisarsk¹ i duszpastersk¹. Aktywnie 
uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecznym, by³ jednym 
z za³o¿ycieli Komitetu Obrony Robotników 
(zachowa³ siê jego podpis pod Apelem do spo-
³eczeñstwa i w³adz PRL). Uczestniczy³ tak¿e 
w organizowaniu Ruchu Obrony Praw Cz³o-
wieka i Obywatela, ale z organizacji wyst¹pi³, 
uznaj¹c, ¿e nadu¿ywa nazwisk dzia³aczy KOR 
dla uwiarygodnienia siebie, nie zawsze za 
ich zgod¹. Do koñca ¿ycia by³ sympatykiem 
NSZZ „Solidarnośæ” i wspiera³ duchowo jej 
cz³onków. Zmar³ 19 X 1991 r. w Warszawie, 
jest pochowany na cmentarzu w podwarszaw-
skich Laskach. Pozostawi³ wiele publikacji: 
Katechizm ¿ycia chrześcijañskiego (1949), 
Zasady ¿ycia chrześcijañskiego (1960), Wie-
rzê. Katechizm (1979) i wiele innych. Odzna-
czony Krzy¿em Srebrnym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari oraz pośmiertnie Krzy¿em 
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uzna-
niu zas³ug na rzecz przemian demokratycz-
nych w kraju. Izba pamiêci ksiêdza jest zorga-
nizowana w rodzinnej Ossie. 

Jan Wiśniewski, ksi¹dz – urodzi³ siê 3 V 
1876 r. w Krêpie Kościelnej. Świêcenia ka-
p³añskie otrzyma³ w 1899 r. By³ wikariuszem 
w Kozienicach, Cerekwi i Æmielowie. W czasie 
pos³ugi w Æmielowie zaanga¿owa³ siê w ewan-
gelizacjê i przygotowanie do chrztu przynaj-
mniej 10 wyznawców moj¿eszowych, którzy 
pod jego wp³ywem zmienili wyznanie. Narazi³ 
siê tym samym na zarzuty ze strony jednego 
z ojców nawróconych, który wytoczy³ mu pro-
ces w s¹dzie cywilnym. Po incydencie przenie-
siono go do Radomia. W latach 1906–1913 by³ 
nauczycielem w szko³ach radomskich, ³¹cz¹c 
pracê z zak³adaniem stowarzyszeñ robotni-
ków chrześcijañskich, terminatorów i kobiet 
pracuj¹cych w rzemiośle. By³ wspó³za³o¿ycie-
lem Polskiego Towarzystwa Krajoznawcze-
go w Radomiu, swoje zbiory kolekcjonerskie 
przekaza³ radomskiemu oddzia³owi PTK pod 
warunkiem powo³ania muzeum radomskiego 
(muzeum powsta³o ostatecznie w 1923 r.). Ko-
lekcjonowa³ przedmioty muzealne o charakte-
rze sakralnym i świeckim (wykopaliska arche-
ologiczne, meble, zbroje, obrazy, rzeźby, zegary, 

50 Tablica upamiętniająca ks. Jana Zieję. Ossa
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monety, medale, szaty liturgiczne). W³adze 
rosyjskie roztoczy³y nad nim nadzór policyjny, 
dopatruj¹c siê w jego dzia³alności kolekcjo-
nerskiej i piśmienniczej wrogiej postawy wo-
bec caratu. W 1913 r. dziêki wstawiennictwu 
Henryka Dembiñskiego z Przysuchy, pos³a do 
II i III Dumy Rosyjskiej, zosta³ proboszczem 
w Borkowicach. Przede wszystkim zaj¹³ siê 
tu dzia³alności¹ spo³eczn¹ i budowaniem po-
staw patriotycznych. Za³o¿y³ bibliotekê, trzy 
jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej: w Bor-
kowicach, Ruszkowicach i Ruskim Brodzie. 
By³ inicjatorem stworzenia 10 szkó³ na terenie 
parafi i: w Borkowicach, Kuźnicy, Radestowie, 
Ruszkowicach, Ruskim Brodzie, Ninikowie, 
Jab³onicy, Wymys³owie, Bryzgowie i Politowie. 
W Borkowicach zorganizowa³ Stowarzyszenie 
Spo¿ywców ,,Przysz³ośæ”, Stowarzyszenie Pañ 
św. Wincentego a Paulo. Utworzy³ i patronowa³ 
Katolickiemu Stowarzyszeniu M³odzie¿y oraz 
Akcji Katolickiej. By³ budowniczym kościo³a 
w Ruskim Brodzie. W 1939 r. sprowadzi³ do 
Borkowic siostry benedyktynki do prowadze-
nia ochronki dla dzieci. Wybudowa³ now¹ ple-
baniê, organistówkê z sal¹ ludow¹ oraz dom 

parafi alny. Wystawi³ kilkanaście pomników 
i tablic upamiêtniaj¹cych wa¿ne wydarze-
nia z historii Polski i Kościo³a katolickiego. 
Za najwa¿niejsze nale¿y uznaæ: kaplicê pw. 
Przemienienia Pañskiego na Krakowej Górze 
oddan¹ wiernym w 250. rocznicê zwyciêstwa 
króla Sobieskiego pod Wiedniem oraz obelisk 
na Sk³obskiej Górze, poświêcony stoczonej 
22 IV 1863 r. przez oddzia³ p³k. Dionizego 
Czachowskiego zwyciêskiej bitwie z Rosjana-
mi. Na plebanii w Borkowicach zorganizowa³ 
muzeum, do którego przyje¿d¿a³y wycieczki 
z ca³ej diecezji sandomierskiej. Przedmiotem 
jego zainteresowañ by³y przede wszystkim ar-
chiwalia, zbierane pośród proboszczów parafi i 
z diecezji sandomierskiej oraz rêkopisy biblio-
teczne. W oparciu o zebrane w ten sposób dane 
w latach 1907–1915 opublikowa³ siedem „mo-
nografi i” dekanatów diecezji sandomierskiej. 
W kolejnych latach opublikowa³ materia³y, 
w których opisywa³ kościo³y, miasta, zabytki 
i pami¹tki z terenu diecezji kieleckiej i diecezji 
czêstochowskiej. Na szczególn¹ uwagê zas³u-
guje jego praca poświêcona omówieniu udzia-
³u duchowieñstwa diecezji sandomierskiej 
w powstaniu styczniowym. Publikowa³ tak¿e 
prace historyczne, kazania, utwory scenicz-
ne, bajki, opowiadania itd. W 1917 r. zosta³ 
kanonikiem kapitu³y katedralnej, a w 1937 r. 
wspó³pracownikiem Komisji Historycznej 
Polskiej Akademii Umiejêtności w Krakowie. 
Za swoj¹ dzia³alnośæ odznaczony Krzy¿em 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Od-
znak¹ Honorow¹ „Za Walkê o Szko³ê Polsk¹”, 
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz Srebrnym Waw-
rzynem Akademii Literatury. Zmar³ po d³ugo-
trwa³ej chorobie 7 VI 1943 r. i zosta³ pochowa-
ny na cmentarzu parafi alnym w Borkowicach. 
Jego imiê nosi g³ówna ulica Borkowic, szkolna 
biblioteka, oddzia³ PTTK w Radomiu. 

Jakub Izaak Rabinowicz (Jakow Icchak 
Rabinowicz, Jakow Icchak ben Aszer z Przy-
suchy znany lepiej jako  Świêty ¯yd) – urodzi³ 
siê w 1766 r. w Przedborzu. Jego ojciec, poto-
mek znacz¹cej rabinicznej rodziny, pracowa³ 
jako kaznodzieja. Studiowa³ u Arie Leiba Cha-
rifa w Opatowie oraz w jesziwie w Lesznie. 
W m³odości odznacza³ siê ponoæ wielk¹ si³¹ fi -
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zyczn¹, ale pod wp³ywem d³ugich postów i ek-
statycznych mod³ów jego tê¿yzna os³ab³a. Jego 
ojcem duchowym by³ Moj¿esz Lejb z Sasowa, 
pod wp³ywem którego odda³ siê intensywnym 
praktykom religijnym i studiowaniu Tory. 
Prze³omem w jego ¿yciu sta³o siê spotkanie 
z Jakubem Izaakiem ha-Lewim Horowicem 
z Lublina – Widz¹cym z Lublina, który uwa-
¿a³ go za swojego najlepszego ucznia i uczyni³ 
duchowym opiekunem m³odych studentów. 
Jakub Izaak Rabinowicz w swoim nauczaniu 
zaleca³ ci¹g³e samodoskonalenie, k³ad¹c na-
cisk na studiowanie Tory po³¹czone z modli-
tw¹. Dokona³ podzia³u cadyków na trzy grupy: 
do najni¿szej zalicza³ tych, którzy wiedzieli, 
¿e s¹ cadykami, do nieco wy¿szej tych, którzy 
mieli świadomośæ, ¿e nie s¹ cadykami wy¿-
szego stopnia, najwy¿ej w hierarchii stali ci, 
którzy wst¹pili na wy¿szy stopieñ i s¹ bliscy 
doskona³ości. Rozpocz¹³ kampaniê przeciwko 
powierzchownemu chasydyzmowi, cudotwór-
com i cadykom zaanga¿owanym w sprawy 
świeckie. Twierdzi³, ¿e cuda mo¿e czyniæ ka¿-
dy, kto osi¹gn¹³ odpowiedni poziom duchowy, 
daleko trudniej jest spe³niaæ wolê bo¿¹. Zas³y-
n¹³ z tego, ¿e modli³ siê nie w wyznaczonym 
czasie, a wtedy gdy mia³ odpowiedni nastrój. 
Jego pogl¹dy doprowadzi³y do konfl iktu z czêś-

ci¹ uczniów Horowica, co zmusi³o Izaaka Ja-
kuba wraz grup¹ uczniów do przeniesienia siê 
do Przysuchy, gdzie za³o¿y³ w³asny dwór cha-
sydzki (wspólnota, któr¹ tworz¹ cadyk i jego 
uczniowie). Ostatnie lata jego ¿ycia przypa-
daj¹ na okres wojen napoleoñskich, widzia³ 
w nich wojnê Goga i Magoga, po której na 
Ziemiê mia³ zejśæ Mesjasz. Zmar³ w 1814 r. 
w Przysusze i zosta³ pochowany na miejsco-
wym kirkucie, ca³kowicie zniszczonym w cza-
sie okupacji niemieckiej (obecnie odnowiony). 
Jest bohaterem powieści historycznej Martina 
Bubera Gog i Magog przedstawiaj¹cej spory 
miêdzy dwoma szko³ami chasydzkimi: z Lub-
lina i z Przysuchy.

Konstanty Świdziñski h. Pó³kozic – uro-
dzi³ siê w 1793 r. w Sulgostowie jako syn Kaje-
tana Świdziñskiego, kasztelana radomskiego 
i Felicjanny z Hadziewiczów. Pierwsze nauki 
pobiera³ w domu i w warszawskiej rezydencji 
siostry dziadka, Marianny ze Świdziñskich 
Lanckoroñskiej. Ukoñczy³ Liceum Warszaw-
skie jako uczeñ Samuela Lindego, u którego 
zreszt¹ mieszka³ na stancji. Po śmierci ojca 
w 1812 r. osiad³ w maj¹tku i obj¹³ zarz¹d nad 
dobrami rodzinnymi. Jego pasj¹ by³y jednak 
podró¿e i kolekcjonerstwo. Zajmowa³ siê ba-
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daniami naukowymi, a przede wszystkim 
kolekcjonowaniem dzie³ sztuki, numizmatów 
i eksponatów archeologicznych. Od pocz¹tku 
lat 30. XIX w. bra³ udzia³ w ¿yciu publicznym, 
by³ marsza³kiem sejmiku opoczyñskiego i po-
s³em ziemi opoczyñskiej. Po matce odziedzi-
czy³ dobra na Ukrainie, gdzie przez pewien 
czas mieszka³, potem jednak sprzeda³ maj¹-
tek i uzyskane środki fi nansowe przeznaczy³ 
na powiêkszanie kolekcji. Bardzo czêsto jed-
nak mieszka³ w dobrach przyjació³ na Ukra-
inie. Jego zbiory obejmowa³y ponad 20 tys. 
dzie³, ponad tysi¹c rêkopisów, 12 tys. rycin, 
3 tys. numizmatów oraz ok. 250 eksponatów 
archeologicznych. Biblioteka Ossolineum 
mia³a wówczas daleko skromniejsze zbiory. 
Przed śmierci¹ podj¹³ decyzjê, ¿e zbiory maj¹ 
byæ udostêpnione szerokiej publiczności i po-
kazywane w Warszawie, a utrzymanie wystawy 
ma byæ op³acane z dochodów z klucza sulgo-
stowskiego. Wykonawc¹ testamentu uczyni³ 
Aleksandra Wielopolskiego. Zmar³ w 1855 r. 
w Kijowie, a pochowany zosta³ w Klwowie. 
Zaraz po jego śmierci zbiory sta³y siê przed-
miotem zatargów pomiêdzy jego przyrodnim 
rodzeñstwem a Aleksandrem Wielopolskim, 
który zgodnie z testamentem Konstantego 
zosta³ opiekunem wszelkich dóbr pozosta-
wionych przez sulgostowskiego bibliofi la. Po 
wielu procesach rodzinie uda³o siê odzyskaæ 
Sulgostów, a zbiory zosta³y przekazane do Or-
dynacji Krasickich w Warszawie. Nie dotrwa³y, 
niestety, do naszych czasów – w październiku 
1944, po upadku powstania warszawskiego  
zosta³y spalone przez Niemców wraz z gma-
chem i zbiorami biblioteki.

Urszula z Morsztynów Dembiñska h. Le-
liwa – urodzi³a siê w 1746 r. jako córka kasz-
telana wiślickiego Jana Tomasza Morsztyna 
i Natalii z Szembelków. Po śmierci rodziców 
opiekê nad dzieæmi przej¹³ wojewoda ruski 
ksi¹¿ê August Aleksander Czartoryski, który 
Urszulê i jej siostrê umieści³ na pensji u sióstr 
wizytek we Wroc³awiu. W 1762 r., maj¹c za-
ledwie 16 lat, wysz³a za m¹¿ za starostê wol-
bromskiego Franciszka Dembiñskiego h. Ra-
wicz, wnosz¹c w posagu ogromny jak na owe 
czasy maj¹tek. Pocz¹tkowo ma³¿eñstwo uk³a-

da³o siê dobrze, jednak z czasem w zwi¹zku 
z nadu¿ywaniem przez mê¿a alkoholu zaczê³o 
siê zmieniaæ. Przyczyn¹ byæ mo¿e by³a sama 
Urszula – kobieta nieprzeciêtna, odbiegaj¹ca 
od ówczesnego stereotypu wzorowej, pokor-
nej i niezaradnej ¿ony. S³ynê³a z urody, rozu-
mu i niezwyk³ej energii. Oddaj¹c siê zajêciom, 
które tradycyjnie by³y przeznaczone dla mê¿-
czyzn, do dziś budzi szacunek i podziw. Jeź-
dzi³a konno i uwielbia³a polowanie na grubego 
zwierza, a tak¿e doskonale radzi³a sobie z ad-
ministrowaniem rozleg³ym, a zarazem mocno 
podupad³ym maj¹tkiem. Po śmierci mê¿a za-
rz¹dza³a dobrami przysuskimi, janikowskimi, 
rusinowskimi oraz w³ościami nieświñskimi 
w powiecie opoczyñskim, nieznamierow-
skimi, maj¹tkiem w Studziennie i kilkoma 
innymi. Gospodarowa³a samodzielnie przez 
23 lata. Obok produkcji rolniczej rozwinê³a 
drobny przemys³, wykazuj¹c przy tym du¿y 
zmys³ do przeprowadzania korzystnych trans-
akcji. Jako pierwsza zainstalowa³a w swoich 
zak³adach przemys³u ¿elaznego w Przysu-
sze maszynê parow¹. Wznosi³a te¿ domy dla 
robotników, rzemieślników, administracji 
i s³u¿by dworskiej, odnawia³a liczne dworki 
rozrzucone w jej wielu maj¹tkach. Dba³a o re-
klamê swoich wyrobów, z reklam zamieszcza-
nych w Dzienniku Handlowym dowiadujemy 
siê jakie wyroby i gdzie by³y produkowane. 
W krêgu ma³opolskim nazywana by³a „caro-
w¹ Krakowa”, utrzymywa³a bowiem stosun-
ki z wa¿nymi postaciami ¿ycia politycznego, 
w tym z królem Stanis³awem Poniatowskim, 
Tadeuszem Kościuszk¹. Wybudowa³a koś-
cio³y w Przysusze i Sêdziszowie. Wyremon-
towa³a i przebudowa³a pa³ac w Szczekocinach 
i wznios³a siedzibê w Rusinowie. Zmar³a 
7 I 1825 r. prze¿ywszy 79 lat, zosta³a pochowa-
na w grobowcu rodzinnym w kościele parafi al-
nym w Szczekocinach. 

Ludwik Skowyra – urodzi³ siê 20 VIII 1877 r. 
w Staszowie. Uczy³ siê w Pañstwowym Semi-
narium Nauczycielskim w Solcu nad Wis³¹, 
które ukoñczy³ w 1895 r. Po ukoñczeniu szko³y 
podj¹³ pracê nauczyciela w Szkole Powszech-
nej w Świ¹tnikach i Piórkowie Opatowskim. 
W 1904 r. przyj¹³ posadê nauczyciela w trzy-
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klasowej szkole elementarnej w Przysusze. 
Od pocz¹tku zdoby³ ogromne uznanie nie tyl-
ko dziêki dzia³alności pedagogicznej, ale te¿ 
dziêki roztaczaniu opieki pozaszkolnej nad 
dzieæmi. Organizowa³ przedstawienia szkolne 
i spotkania rozrywkowo-kulturalne. Mia³ tak¿e 
skrystalizowane pogl¹dy polityczne i spo³ecz-
ne zwi¹zane z ideami Narodowej Demokracji 
i Polskiej Macierzy Szkolnej. Pierwszym celem, 
który pragn¹³ zrealizowaæ, by³o zbudowanie 
w Przysusze budynku szkolnego. Na tym tle 
wda³ siê zreszt¹ w konfl ikt z miejscow¹ gmin¹ 
¿ydowsk¹, która deklarowa³a siê fi nansowania 
budowy tylko pod warunkiem, ¿e do szko³y 
bêd¹ uczêszczaæ wy³¹cznie uczniowie wyzna-
nia moj¿eszowego. W 1918 r. z jego inicjatywy 
zorganizowano w Przysusze Towarzystwo Sze-
rzenia Oświaty, które prowadzi³o szerok¹ dzia-
³alnośæ popularyzatorsk¹ i szkoleniow¹ wśród 
ludności wiejskiej. Towarzystwo za³o¿y³o gim-
nazjum o czteroletnim cyklu nauczania, szko³ê 
prywatn¹ na prawach pañstwowych. Zadaniem 
szko³y by³o przygotowanie uczniów do dalszej 
nauki, a poziom nauczania by³ bardzo wyso-
ki. W celu zapewnienia kadr rozwijaj¹cej siê 
spó³dzielczości Skowyra zorganizowa³ pierw-
sz¹ w Polsce trzyletni¹ Szko³ê Spó³dzielcz¹. 
M³odzie¿ z biednych rodzin mia³a tu zapew-
nion¹ bezp³atn¹ naukê, mog³a tak¿e korzystaæ 
z internatu zbudowanego za środki w³asne 
pedagoga (przeznaczy³ na ten cel maj¹tek po 
rodzicach). W 1929 r. przeniós³ siê na trzy lata 
do Kozienic, gdzie nadal szerzy³ idee oświaty 
spó³dzielczej. Do Przysuchy jednak powró-
ci³ i organizowa³ tu ró¿ne formy kszta³cenia. 
Okupacjê prze¿y³ w Przysusze, ¿yj¹c prak-
tycznie na granicy ubóstwa. Natychmiast po 
wojnie przyst¹pi³ do organizowania prywatnej 
szko³y średniej. Za³o¿y³ Gimnazjum Handlo-
we im. Stanis³awa Staszica i kierowa³ nim do 
1951 r., tj. do czasu reformy szkolnictwa. Po 
utworzeniu pañstwowej Szko³y Zawodowej 
zosta³ powo³any na jej dyrektora. W 1954 r. 
przeszed³ na emeryturê, s³u¿¹c jeszcze d³ugie 
lata rad¹ i pomoc¹ Szkole Zawodowej. Zmar³ 
w Przysusze 30 XI 1965 r., spoczywa na miej-
scowym cmentarzu. W uznaniu zas³ug od 
1988 r. szko³a w Przysusze nosi imiê Ludwika 
Skowyry.

Jan Gaca – urodzi³ siê w 1933 r. w Przysta-
³owicach Ma³ych, gdzie mieszka³ przez ca³e 
¿ycie. Jego rodzicami byli Karol i Antonina 
z K³osiñskich, znana śpiewaczka, która czêsto 
podczas wesel gra³a rolê rozśpiewanej starszej 
druhny. Ca³a zreszt¹ rodzina po k¹dzieli by³a 
wyj¹tkowo muzykalna. 

Jan Gaca zacz¹³ graæ na skrzypcach maj¹c 
16 lat, by³ samoukiem, uczy³ siê ze s³uchu 
w trakcie wesel i wiejskich zabaw, obserwu-
j¹c graj¹cych mistrzów skrzypiec. W okolicy 
mieszka³o wielu znakomitych muzyków: 
Franciszek Pañczak z Kolonii B¹ków, Janusz 
Bogusz z Kamiennej Woli, Jaźwiec z Ossy 
k. Odrzywo³u; kapela braci Kêdzierskich, 
skrzypków: Walentego i Jana z Rdzuchowa; 
Tadeusza Jedynaka z Przysta³owic Ma³ych 
i Józefa Zarasia z Nieznamierowic. Pocz¹tko-
wo gra³ z bratem stryjecznym – Stefanem Gac¹ 
z Przysta³owic Ma³ych, który towarzyszy³ mu 
na bêbenku. Od 1954 do 1960 r. ukszta³to-
wa³ siê sk³ad kapeli rodzinnej Gaców, która 
funkcjonowa³a w sk³adzie: Piotr (skrzypce), 
W³adys³aw (harmonia), Jan (baraban). Kapela 
Jana Gacy przygrywa³a zespo³owi „Zakuka³a 
kuku³eczka” z Ga³ek Rusinowskich  podczas 
realizacji widowisk obrzêdowych „Darcie pie-
rza”, „Kusaki”, „Pastora³ki”, „Śmigus-Dyn-
gus”, „Chodzenie z gaikiem”, „Swaty”. Do gry 
na skrzypcach powróci³ w latach 90. XX w. 
„Ogra³” w swoim ¿yciu ok. tysi¹ca wesel! Jan 
Gaca wielokrotnie wystêpowa³ w Kazimie-
rzu Dolnym na festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych. Nale¿a³ do nielicznego grona au-
tentycznych i niepowtarzalnych skrzypków 
ludowych regionu. Zachowa³ miejscowy re-
pertuar muzyczny, tradycyjn¹ technikê gry, 
a tak¿e prostotê i naturalnośæ zachowania na 
scenie. W repertuarze mia³ polki, oberki, ma-
zurki, które grywa³ w setkach wariantów. Dla 
wielu m³odych skrzypków sta³ siê mistrzem, 
skupiaj¹c z czasem coraz liczniejsze grono 
uczniów i nastêpców, profesjonalistów za-
kochanych w muzyce ludowej. Bra³ udzia³ w  
International Accordion Festival w San Anto-
nio w Teksasie, wyst¹pi³ tak¿e obok innych 
polskich zespo³ów folkowych na festiwalu 
FolkBaltica w Niemczech. W 2002 r. kapela 
Jana Gacy zosta³ uhonorowana nagrod¹ im. 
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Oskara Kolberga, w 2013 r. Jan Gaca zosta³ 
laureatem dorocznej Nagrody Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego za ca³okszta³t 
twórczości. Nagrania jego muzyki znajduj¹ 
siê w archiwach Polskiego Radia w Kielcach, 
Instytutu Sztuki PAN, Polskiego Radia oraz 
Andrzeja Bieñkowskiego i Stowarzyszenia 
„Dom Tañca” w Warszawie. Jest tak¿e boha-
terem dwóch fi lmów dokumentalnych: Dyn-
gus (2000) oraz Jan Muzykant (2012), zagra³ 
tak¿e w fi lmie fabularnym Bia³a wst¹¿ka. 
Zmar³ 23 VIII 2013 r. w Przysta³owicach 
i jest pochowany na miejscowym cmentarzu.

Juliusz Krzysztof Kolberg – urodzi³ siê 
w 1776 r. w Woldegk w Ksiêstwie Meklem-
burskim jako syn radcy s¹dowego. Po ukoñ-
czeniu gimnazjum praktykowa³ u geodety, 
nastêpnie podj¹³ studia na Akademii Budow-
nictwa w Berlinie. W 1796 r. rozpocz¹³ pracê 
geometry i topografa przy pomiarach Prus Po-
³udniowych, czyli w czêści polskiej. Spotyka³ 
siê czêsto z Polakami i dziêki temu nauczy³ siê 
jêzyka. Po klêsce Prus w 1806 r. zosta³ inspek-
torem celnym przy komorze w Solcu. Poślubi³ 
wówczas Karolinê Mercoeur. Dwa lata później 
zosta³ inspektorem pomiarów przy Komisji 

Rz¹dowej i Policji, w tym czasie opracowa³ 
m.in. wielk¹ mapê Ksiêstwa Warszawskiego. 
W 1810 r. porzuci³ posadê rz¹dow¹ i podj¹³ 
pracê w zarz¹dzie zak³adów przemys³owych 
prowadzonych przez Samuela Antoniego Fren-
kla w Przysusze. W 1817 r. zosta³ profesorem 
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie otrzyma³ 
stopieñ doktora fi lozofi i w dowód uznania za 
wynalezienie planimetru (przyrz¹du do wy-
znaczania pola powierzchni p³askich). Praco-
wa³ jako nauczyciel miernictwa w Szkole Wy¿-
szej Leśnej oraz Instytucie Agronomicznym 
na Marymoncie. Opracowa³ Atlas Królestwa 
Polskiego, wydany przez syna Wilhelma, przy-
czyniaj¹c siê znacz¹co do rozwoju polskiej 
kartografi i. Interesowa³ siê literatur¹ i poezj¹ 
polsk¹ oraz niemieck¹, na niemiecki t³uma-
czy³ wiersze Franciszka Karpiñskiego oraz Ka-
zimierza Brodziñskiego. Polak z wyboru wraz 
z ¿ona Karolin¹ wychowa³ w duchu patrioty-
zmu dzieci, z których troje trwale zapisa³o siê 
w historii: Wilhem Karol Adolf (1807–1877) 
in¿ynier i wydawca, Henryk Oskar (1814–
1890) etnograf oraz Antoni Karol (1815–1892) 
malarz. Krzysztof Kolberg zmar³ 6 IX 1831 r. 
w Warszawie, gdzie zosta³ pochowany na 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim. 
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54 Zespół sakralny w Bielinach
55 Rokokowy ołtarz główny

Bieliny le¿¹ przy drodze prowadz¹cej z Drze-
wicy do Gielniowa. Ta urocza wieś by³a 

niegdyś w³asności¹ biskupów krakowskich, 
którzy w 1389 r. zamienili dobra, oddaj¹c wieś 
w zamian za Bia³¹ Wielk¹. Bieliny, nazywane 
czêsto Opoczyñskimi, przesz³y w rêce Man-
ciny ze Skrzynna. W XIV w. by³y w³asności¹ 
Bieliñskich h. Szreniawa, którzy wystawili tu 
kośció³, odnotowany w 1511 r. 

Obecna świ¹tynia zosta³a wzniesiona 
w 1780 r. z inicjatywy ks. Jakuba Ziemieñskie-
go, ówczesnego proboszcza. Prawdopodobnie 
wspiera³ go w tym dziedzic, Filip Szaniawski. 
Kośció³ jest orientowany, drewniany, kon-
strukcji zrêbowej. Nawa prostok¹tna, prez-
biterium wê¿sze i ni¿sze od nawy, zamkniête 
ośmiobocznie. Od po³udnia nowsza zakrystia, 
od fasady zachodniej kruchta. Wiêźba dacho-
wa storczykowa, dwuspadowa, pokryta gon-

tem. Na dachu czworoboczna wie¿yczka na 
sygnaturkê z latarni¹, pokryta cebulastym 
he³mem z blachy, zwieñczona krzy¿em. Stro-
py wewnêtrzne p³askie, malowane na bia³o. 
Chór muzyczny jest nieco późniejszy, z 1841 r. 
Wyposa¿enie barokowe i rokokowe: o³tarz 
g³ówny, dwa boczne św. św. Szymona i Judy Ta-
deusza i Matki Bo¿ej Ró¿añcowej Bieliñskiej 
oraz ambona. W o³tarzu g³ównym Matka Bo¿a 
z Dzieci¹tkiem w typie hodegetrii, bogato 
ustrojona w sukienki i wota. W zwieñczeniu 
oko opatrzności, w naszej kulturze symbol 
boskości i Trójcy Świêtej. Zachowa³a siê tak¿e 
późnogotycka kamienna chrzcielnica z XV w., 
przepiêknie precyzyjnie ociosana oraz obraz 
św. Antoniego Padewskiego z pocz. XIX w. We-
dle A. Bastrzykowskiego, który w latach 30. 
XX w. opisywa³ zabytki kościelnego budownic-
twa drewnianego diecezji: W ogóle budynek 

Przewodnik subiektywny 
po powiecie przysuskim
Bieliny (gmina Gielniów)
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56, 57 Kapliczka na drzewie. Relikty dawnych miejsc kultu
58 Kamień upamiętniający rodzinę Dzianotta, kolatorów kościoła
59 Późnogotycka chrzcielnica kamienna z XV w.
60 Kościół pw. św. św. Szymona i Judy Tadeusza z 1780 r.
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bez wybitnego typu. Wnêtrze co do urz¹dze-
nia, o³tarzy, ambony i obrazów nowsze, nic 
godnego uwagi nie przedstawia. Dziś, gdy 
na ca³ym Mazowszu zachowa³o siê ok. 300 
drewnianych kościo³ów, mo¿na nie zgodziæ 
siê z jego zdaniem. Wnêtrze kościo³a z jego 
zabytkami, które ogl¹damy na tle spatynowa-
nych, surowych belek, pora¿a przepychem, 
biel¹ i z³otem. Cudownie doświetla je ¿yran-
dol odnowiony dziêki ofi arności parafi an. 
Widok uroczego kościo³a w Bielinach troszkê 
„psuje” praktyczne, murowane i czêściowo 
otynkowane ogrodzenie. Szczêśliwie zadba-
no o zabezpieczenie w nim p³yt nagrobnych. 
Malownicze jest otoczenie kościo³a z lipami, 
kasztanami i modrzewiem. Na przykościel-
nym cmentarzu murowany grób Dzianottów 
(niestety bez pomnika) kolatorów kościo³a, 
a w cmentarnym murze marmurowa p³yta 
nagrobna Jêdrzeja Jaworskiego i Kazimiery 
Krosnowskiej z po³. XIX w. W dzwonnicy dwa 
dzwony: na wiêkszym jest zagadkowy napis – 
litery alfabetu  A,B,C,D,E,H,M,N,O,P,Q,R, na 
mniejszym: Bieliny Opoczyñskie. Przelany 
kosztem parafi an 1890 r. staraniem ks. Za-
j¹czkowskiego. Uroku dodaje sadzawka na 
terenie kościelnym, który zreszt¹ w ostatnim 
okresie jest bardzo zadbany – budynek koś-
cio³a ocieplono i oszalowano, u³o¿ono kostkê 
brukow¹ wokó³ kościo³a, poddano konserwa-
cji o³tarze, odnowiono ¿yrandole. Naprzeciw-
ko kościo³a zadbana kapliczka, wzniesiona 
z inicjatywy Jana Pielasa w 1957 r. Kapliczka 

jest wykonana z piaskowca, we wnêce fi gurka 
Matki Bo¿ej. Typowa kapliczka nie zwraca³a-
by mo¿e uwagi, gdyby nie to, ¿e mieszkañcy 
sprawuj¹ nad ni¹ systematyczn¹ opiekê i de-
koracje zmieniaj¹ zgodnie z rytmem roku li-
turgicznego. 

Parafi a pw. św. św. Szymona i Judy Tadeu-
sza obchodzi odpust 28 października. Bieliny 
s¹ wsi¹ tradycyjn¹, zachowawcz¹, sporo tu 
jeszcze drewnianej zabudowy i mieszkañców 
przywi¹zanych do lokalnej tradycji. Warto 
zwróciæ uwagê na kamienny krzy¿ na skraju 
wsi z 1909 r., ze specyfi cznie wypisan¹ in-
tencj¹. Litery wyraźnie widoczne, a trudne 
do odczytania ze wzglêdu na to, ¿e stosun-
kowo s³aba by³a znajomośæ alfabetu – literê s 
wpisano jako lustrzane odbicie, ê pominiêto. 
Kapliczkê odnowiono, ale liternictwo z sza-
cunku dla fundatora pozosta³o nie zmienio-
ne. To kolejna, po dzwonie, zagadka literowa 
w Bielinach. 

Niestety, niedoinwestowana, w kiepskim 
stanie jest miejscowa remiza. We wsi jednak 
dzia³a Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi 
Bieliny „Odnowa”, które od kilku lat prê¿nie 
aktywizuje mieszkañców do dzia³añ. Cz³on-
kowie Stowarzyszenia zorganizowali kilka fe-
stynów, pikników rodzinnych i spotkañ. Na 
ostatniej Nocy Świêtojañskiej zgromadzi³o siê 
ponad tysi¹c osób. Byæ mo¿e uda siê wiêc za-
chowaæ na d³u¿ej tradycyjny folklor opoczyñ-
ski, wprowadzaj¹c zarazem udogodnienia dla 
mieszkañców. 
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Pierwsze udokumentowane wzmianki do-
tycz¹ce wsi Borkowice pochodz¹ z 1308 r. 

W³aścicielami dóbr byli Duninowie-Borkow-
scy, którzy gospodarowali na tych leśnych te-
renach przez kolejne cztery wieki. Pierwszy 
drewniany kośció³ z fundacji w³aścicieli ziem 
zosta³ wzniesiony w Borkowicach w 1360 r. 
pw. św. św. Mateusza Aposto³a i Marcina 
i przetrwa³ ponoæ do po³. XVIII w. W XIV w. 
w sk³ad parafi i Borkowice przynale¿nej do 
biskupstwa krakowskiego wchodzi³o 11 wsi: 
Borkowice, Bryzgów, Jab³onica, Kawy, Ninków, 
Politów, Radestów, Ruski Bród, Ruszkowice, 
Wola Kuraszowa i Zdonków. Dobra te a¿ do 
1945 r. nazywano Dobrami Rycerskimi Borko-
wice. W XVII w. w³aścicielami Borkowic zosta³ 
ród drzewickich dziedziców – Szaniawskich, 
aby przejśæ w rêce rodziny Dzibonich, s³yn-
nych kuźników i przemys³owców, potentatów 

produkcji ¿elaznej, W³ochów osiad³ych w Pol-
sce za czasów Zygmunta III Wazy. W 1722 r. 
wystawili oni nowy kośció³ w Borkowicach. 
W XVIII w. dobra naby³a rodzina Ma³achow-
skich. Jan Ma³achowski h. Na³êcz do³¹czy³ je 
do swojego najwiêkszego wówczas w Polsce 
kompleksu dóbr (by³ w³aścicielem dziewiêciu 
miast i 234 wsi!). Jego potomkowie, Katarzy-
na Ma³achowska i jej syn Onufry, byli funda-
torami istniej¹cego ju¿ kościo³a wzniesionego 
jako murowany w latach 1829–1846. Kośció³ 
zosta³ zaprojektowany przez Franciszka Mariê 
Lanciego i Henryka Marconiego. 

W 1860 r. dobra borkowickie odziedziczy³ 
Jan Tarnowski z Dzikowa, a nastêpnie (we-
dle dośæ skomplikowanych koligacji rodzin-
nych) trafi ³y w rêce Stefana i Marii Dembiñ-
skich. Dziêki pomocy rodziny urz¹dzili tu 
oni rodow¹ rezydencjê wg projektu W³adys³a-

Borkowice (siedziba gminy)

61 Aleja parku dworskiego
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wa Marconiego i Zygmunta Hendla w stylu 
eklektycznym z elementami renesansowymi, 
barokowymi i klasycystycznymi na planie 
prostok¹ta, o zwartej bryle. Budynek wol-
no stoj¹cy, dwukondygnacyjny z poddaszem 
u¿ytkowym, podpiwniczony i pokryty dachem 
mansardowym z lukarnami. Elewacja fronto-
wa (pó³nocna) zrytmizowana dziêki trzem 
ryzalitom. Do g³ównego wejścia prowadz¹ 
schody jednobiegowe, akcentuje je tak¿e ry-
zalit trójboczny. Nad wejściem, na wysokości 
piêtra, balkon wsparty na konsolach z tral-
kow¹ balustrad¹. Nad balkonem naczó³ek 
segmentowy, przerywany, z girland¹ poni¿ej. 
Centralny ryzalit przechodzi w piêtro po³aci 
dachowej, tam naczó³ek segmentowy, w jego 
g³ównej partii owalne otwory okienne i attyka 
tralkowa. Na kalenicy ozdobna iglica z kul¹. 
Elewacje boczne sześcioosiowe z jednoosio-

wym ryzalitem umieszczonym asymetrycz-
nie. Elewacja po³udniowa jedenastoosiowa 
z loggiami dwóch piêter na skrajnych osiach. 
Okna prostok¹tne lub zamkniête ³ukowo, de-
korowane opaskami, naczó³kami lub gzym-
sami. Otwory okienne w motywie serialnym 
(trójdzielne, przedzielane kolumnami). Ze-
wnêtrzn¹ ornamentyk¹ pa³ac imituje plene-
rowe rezydencje magnackie jakie istnia³y we 
Francji. Trzeba dodaæ, ¿e w momencie budo-
wy pa³ac zachwyca³ nie tylko architektur¹, ale 
i nowoczesności¹, m.in. zapewniaj¹c system 
centralnego ogrzewania, a nied³ugo po wybu-
dowaniu równie¿ elektrycznośæ. Obok wysta-
wiono budynek mieszkalny z gara¿ami dla za-
rz¹dcy maj¹tku. 

Wokó³ pa³acu wybudowanego w 1908 r. po-
wsta³ park angielski z grotami, alejami, sta-
tu¹ oraz kopcem usypanym na wzór kopca 

62 Figura Jana Nepomucena z XVIII w.
63 Pomnik z 1928 r. wystawiony z okazji rocznicy odzyskania niepodległości

62 63
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krakowskiego. Ponoæ usypywa³a go miejscowa 
ludnośæ, aby sobie dorobiæ. Park o powierzchni 
ok. 10 ha, z zachowanymi licznymi okazami 
starodrzewu liściastego, wśród którego znaj-
dziemy 200-letni¹ lipê drobnolistn¹ i 300-let-
ni platan. Wiele uroku ma tak¿e niewielki w¹-
wóz lessowy. 

W 1913 r. dziêki wstawiennictwu Henryka 
Dembiñskiego z Przysuchy, pos³a do II i III 
Dumy Rosyjskiej proboszczem w Borkowi-
cach zosta³ ks. Jan Wiśniewski, wybitny regio-
nalista, który, ze wzglêdu na swoje dzia³ania 
zwi¹zane g³ównie z kolekcjonowaniem pol-
skich pami¹tek, znalaz³ siê pod obserwacj¹ 
w³adz carskich. Ksi¹dz Wiśniewski zas³yn¹³ 
jako twórca opisu dekanatów diecezji san-
domierskiej, ale by³ tak¿e poet¹ i kolekcjo-
nerem, wspó³twórc¹ Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego, a przede wszystkim by³ za-
anga¿owanym spo³ecznikiem, który w parafi i 
borkowickiej s³u¿y³ blisko 30 lat, wywieraj¹c 
ogromny wp³yw na jej rozwój. Jego g³ównym 
celem by³o szerzenie oświaty pośród parafi an, 
w zwi¹zku z czym w latach 1914–1919 zosta³ 
wspó³za³o¿ycielem dziewiêciu szkó³. Jego za-
s³ug¹ by³o tak¿e wzniesienie plebanii, organi-
stówki z sal¹ domu ludowego, gdzie odbywa-
³y siê przedstawienia i spotkania m³odzie¿y. 
W 1921 r. za³o¿y³ Ochotnicz¹ Stra¿ Ogniow¹ 
w Borkowicach, a w 1931 r. wybudowa³ dom 
parafi alny przeznaczony na ochronkê, do któ-
rego w 1939 r. sprowadzi³ siostry benedyktynki 
misjonarki, do dziś opiekuj¹ce siê kościo³em 

parafi alnym. Dodaæ nale¿y, ¿e wszystkie bu-
dynki, których inicjatorem powstania by³ ks. 
Wiśniewski, do dziś istniej¹ w Borkowicach. 
Bardzo istotnym wk³adem ks. Wiśniewskiego 
w lokaln¹ historiê by³a fundacja pomników 
oraz tablic pami¹tkowych zwi¹zanych z wa¿-
nymi wydarzeniami z historii Polski, dziêki 
którym stara³ siê rozbudziæ w parafi anach 
patriotyzm i poczucie dumy z Ojczyzny. Na-
le¿y przypomnieæ, ¿e w tamtym historycz-
nym okresie by³a to dzia³alnośæ nieoceniona. 
Wiêkszośæ mieszkañców wsi by³a zamkniêta 
w swoim świecie ma³ego orbis interior ograni-
czaj¹cego siê do przemieszczania w odleg³oś-
ciach ok. 30 km dooko³a w³asnego miejsca za-
mieszkania, czêsto tak¿e by³a niepiśmienna, 
a wiêc ograniczona tylko do wieści lokalnych. 
Wprowadzanie parafi an w historiê kraju by³o 
wartości¹ nieocenion¹. Zorganizowanie na 
plebanii w Borkowicach wystawy pami¹tek po 
królach Janie III Sobieskim i W³adys³awie IV 
oraz pami¹tek powstañ narodowych w kon-
tekście nadchodz¹cych wydarzeñ by³o nieoce-
nionym budowaniem patriotycznych postaw 
i prezentowaniem wzorców. 

Du¿y wp³yw na rozwój ca³ej gminy wywar-
³a rodzina Dembiñskich, wspieraj¹c ksiêdza 
w dzia³alności spo³ecznej. Oprócz znacznych 
sum pieniê¿nych pami¹tk¹ materialn¹ tej dzia-
³alności s¹ krzy¿e misyjne na terenie gminy 
ufundowane przez Mariê Karolinê Dembiñsk¹ 
z okazji misji przeprowadzanych przez ksiê-
¿y redemptorystów z Krakowa. Bardzo istot-

64 Grobowiec ks. Jana Wiśniewskiego
65 Mogiła zbiorowa ofi ar okupacji niemieckiej
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ny wp³yw na rozwój Borkowic wywar³ tak¿e 
wójt Janusz £¹cki, syn w³aściciela ziemskiego 
z Radestowa. Dalsze plany dzia³alności ksiê-
dza, rozwój maj¹tku Dembiñskich zahamo-
wa³a II wojna światowa. Ju¿ 8 września 1939 r. 
Niemcy zajêli pa³ac i usunêli z niego rodzinê 
Dembiñskich, obiekt zajêto na siedzibê Weh-
rmachtu. Od samego pocz¹tku wojny maj¹-
tek zaopatrywa³ wojska oddzia³u mjr. Hubala, 
za co, niestety, po styczniowej bitwie z 1940 r. 
ponieśli konsekwencje mieszkañcy wsi Sko³by, 
Stefanków i Hucisko, które zosta³y w odwecie 
spacyfi kowane. Zginê³o ponad 300 mê¿czyzn. 
W Nowinkach zastrzelono 23 mê¿czyzn. 
Wspólna mogi³a ofi ar znajduje siê na borkowi-
ckim cmentarzu. Po przesuniêciu frontu woj-
ska rosyjskie zorganizowa³y w dworze lazaret. 
W czasie okupacji gmina Borkowice znalaz³a 
siê w obrêbie dzia³alności Okrêgu Radomsko-
-Kieleckiego Zwi¹zku Walki Zbrojnej.

Po okupacji pa³ac zosta³ przejêty przez Skarb 
Pañstwa, z pokoi zrabowano wszystko, co jesz-
cze w nich pozosta³o. Dopiero gdy sytuacja siê 
ustabilizowa³a, czêściowo go wyremontowano 
i przeznaczono na szko³ê rolnicz¹, która funk-
cjonowa³a do 1987 r. Obiekt wpisano do reje-
stru zabytków w 1984 r., a po zlikwidowaniu 
w nim szko³y sta³ nieu¿ytkowany. Dosz³o tak-
¿e do pewnego nieporozumienia – na terenie 
zespo³u parkowego wytyczono drogê gminn¹, 
zmieniaj¹c zwarty uk³ad przestrzenny parku. 
Stan obiektu by³ katastrofalny, st¹d Starostwo 
Powiatowe w Przysusze podjê³o decyzjê o jego 
sprzeda¿y. Obecnie zawiaduje nim prywatny 
w³aściciel przy pomocy fundacji, remont jed-
nak nie jest zakoñczony. Stan budynku daleki 
jest od idealnego, wydaje siê, ¿e minie jeszcze 
wiele czasu nim odzyska dawn¹ świetnośæ. 
Wiele uroku ma park otaczaj¹cy budynek, 
czêściowo prywatny, dlatego trzeba zwróciæ 

66 Cmentarz. Kaplica rodziny Dembińskich
67 Kościół neogotycki pw. Świętego Krzyża (1829–1845)
68 Pałac eklektyczny z 1908 r.
69 Spichlerz dworski z połowy XIX w.
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uwagê na tablice ostrzegawcze. Budynkiem 
rz¹dówki zawiaduje starostwo. 

Na szczêście pa³ac to nie jedyny obiekt, dla 
którego warto odwiedziæ Borkowice. Z zespo³u 
dworskiego pozosta³ tak¿e spichlerz, zbudo-
wany za stawem w po³. XIX w., kryty gontem, 
w dobrym stanie technicznym, oraz czworaki. 
Tu¿ obok godna uwagi kamienna fi gura Jana 
Nepomucena z XVIII w. Przy ogrodzeniu ze-
spo³u pa³acowo-parkowego, przy drodze 727 
bardzo ciekawa fi gura Jezusa Chrystusa z ot-
wartym sercem z 1932 r. Ustawiono j¹ na ka-
miennym kopcu-cokole, na którym wyryto 
napis Przyjdź Królestwo Twoje.

Przede wszystkim jednak trzeba zwiedziæ 
kośció³ pw. Świêtego Krzy¿a po³o¿ony na 
ma³ym wzniesieniu, wybudowany w latach 
1829–1845. Świ¹tynia z zewn¹trz neogoty-
cka, wewn¹trz barokowa, trzynawowa. W o³-
tarzu g³ównym barokowy krucyfi ks z prze³o-
mu XVII i XVIII w. Na konsoli ściennej pod 
ambon¹, na styku prezbiterium i nawy, baro-
kowa rzeźba św. Rocha z XVIII w. wykonana 
w drewnie. U nóg św. Rocha pies trzymaj¹cy 
w pysku bu³kê. W tym samym stylu, tak¿e 
wykonana w drewnie, fi gura św. Jana Nepo-
mucena. Najwiêksz¹ atrakcj¹ wnêtrza jest 
umieszczona w prawym o³tarzu bocznym 
fi gura św. Antoniego – rzeźba odlewana, wy-
konana z o³owiu ok. 1646 r. Nieznany autor 
przedstawi³ świêtego w stroju zakonnym, 
podtrzymuj¹cego praw¹ rêk¹ tul¹ce siê do 
jego piersi nagie Dzieci¹tko, dotykaj¹ce pra-
w¹ r¹czk¹ twarzy świêtego utrzymanej w sty-
listyce antycznej. Odnotowano, ¿e 7 grudnia 
1646 r. górnik Hilary Mala z Niewachlowa 
pod Kielcami wykopa³ w Machnowskiej Gó-
rze trzy samorodki o³owiu – galeny. Gwarek 
wydobywaj¹cy galenê uzyskiwa³ jej wtedy 
ok. 200 kg rocznie, dlatego wykopanie trzech 
kilkusetkilogramowych bry³ by³o sensacj¹. 
Uznano to za zjawisko nadprzyrodzone, 
a miejsce, w którym Mala znalaz³ samorod-
ki nazywane jest Szpar¹ Świêtych. Stanis³aw 
Czechowski h. Oksa starosta kielecki nakaza³ 
wykonanie fi gur trzech świêtych: Najświêt-
szej Marii Panny, św. Barbary i św. Antoniego. 
Figurê św. Barbary umieszczono w kieleckiej 
katedrze, Najświêtszej Marii Panny w klasz-

torze o. Bernardynów na Tarczówce, a fi gura 
św. Antoniego trafi ³a do parafi i borkowickiej, 
gdzie odt¹d darzona jest kultem. Wedle miej-
scowego podania sama fi gura chcia³a tu przy-
byæ. Kiedy zaprzêgniêto konie do wozu, na 
który by³a za³adowana, i nakazano im jechaæ, 
nie mia³y si³ ruszyæ z miejsca. Wymieniano 
nazwy ró¿nych parafi i, zastanawiaj¹c siê, do 
której konie dadz¹ radê dojechaæ. Dopiero 
gdy wymieniono nazwê Borkowice, konie bez 
cienia wysi³ku ruszy³y w kierunku wsi. 

Na ścianach zewnêtrznych kościo³a fi gu-
ra św. Floriana z 1. po³. XIX w. oraz tablice 
ufundowane przez ks. Jana Wiśniewskiego – 
jedna zawiera pe³n¹ listê plebanów, bêd¹cych 
jego poprzednikami, druga z 1922 r. napis: 
Ku wiecznej chwale ¿o³nierzy parafi an tu-
tejszych: innym poleg³ym w czasie powstañ; 
wojny światowej, tak¿e 1920 r. poleg³ym 
wraz z ks. Ignacym Skorupk¹, obroñc¹ wia-
ry, ojczyzny – rodacy. Na ścianie po³udniowej 
tablica poświecona ks. Ignacemu Zawadzkie-
mu, rektorowi Szkó³ Pijarskich w Warszawie 
i Krakowie, pochodz¹cemu z Borkowic. 

W XVIII w. zlikwidowano cmentarz przy-
kościelny, a groby fundatorów kościo³a – Ma-
³achowskich h. Na³êcz – przeniesiono do krypt 
pod o³tarzem kościo³a. 

Warto jeszcze zerkn¹æ do ogrodu plebañ-
skiego, gdzie zachowa³ siê pami¹tkowy obelisk 
wystawiony w 1928 r. w formie czworoboczne-
go ostros³upa z kamienia zwieñczonego kul¹ 
z metalowym krzy¿em. Zapisano na nim datê 
1918–1928 i napis: W tym miejscu trzej zabor-
cy kolejno bawili. Moskal jad³, Austriak gra³, 
Niemcy plany tworzyli. 

Przy kościele wystawiona przez ks. Wiś-
niewskiego plebania z czerwonej ceg³y. Piê-
trowy budynek ma kszta³t barokowego dwo-
ru z dachem mansardowym oraz balkonami 
z dwóch stron. Schodz¹c od kościo³a miniemy 
po drodze budynek wzniesiony w 1931 r. na-
zwany św. Antonim – od 1939 r. a¿ do momen-
tu wzniesienia nowego obiektu mieści³ siê 
w nim klasztor sióstr bernardynek. 

Na cmentarzu znajduje siê kaplica rodzi-
ny Dembiñskich oraz nagrobki z XIX–XX w., 
w tym nagrobek ks. Jana Wiśniewskiego, 
proboszcza parafi i Borkowice w latach 1913–
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1943, oraz nagrobek Antoniego Gaszyny, po-
wstañca z 1863 r. 

Bohaterów walk narodowowyzwoleñczych 
upamiêtnia tak¿e kamieñ pamiêci z tabli-
c¹ znajduj¹cy siê przy budynku Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej przy drodze 727. Jest on po-
świêcony mieszkañcom Borkowic, którzy 
zginêli w czasie walk o niepodleg³ośæ Polski 
w powstaniach narodowych i w okresie I i II 
wojny światowej. Zosta³ ustawiony 20 sierp-
nia 2006 r.

Od sierpnia 1939 r. w Borkowicach przeby-
waj¹ siostry benedyktynki misjonarki, które 
pracuj¹ i mieszkaj¹ w klasztorze pw. Macie-
rzyñstwa Matki Bo¿ej. Klasztor zosta³ erygo-
wany 25 marca 1960 r. Misjonarki przyby³y 
do Borkowic z Kresów wschodnich w bardzo 
trudnym dla Polski okresie. Zamieszka³y 
w domu parafi alnym, gdzie obok pracy w pa-
rafi i, podjê³y tak¿e pracê z dzieæmi, tworz¹c 
ochronkê. Pocz¹tkowo zg³osi³o siê 12 dzieci, 
ale z biegiem czasu liczba ich ros³a. W 1997 r. 
rozpoczêto budowê nowego domu zakonne-

go. Zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia 
i wcześniejsz¹ dzia³alności¹ opiekuñczo-wy-
chowawcz¹ tej placówki, czêśæ domu przezna-
czono na przedszkole, które otwarto w 1999 r. 
G³ównym zadaniem przedszkola jest pomoc 
rodzinie w wychowaniu dzieci, a tak¿e owocna 
wspó³praca z rodzicami, instytucjami świecki-
mi i kościelnymi.

Borkowice to dynamicznie rozwijaj¹ca siê 
miejscowośæ, w ostatnim okresie wyremon-
towano tu budynki szkolne, przygotowano 
boisko „Orlik”, wybudowano wielofunkcyjny 
budynek w miejscu dawnej, tworzonej jesz-
cze za ks. Wiśniewskiego remizy, który jest 
obecnie siedzib¹ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Bi-
blioteki Publicznej. Dom Kultury jest organi-
zatorem kilku cyklicznych imprez: Muzycznej 
majówki, wakacyjnego Festynu Rodzinnego 
i Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Patriotycz-
nej im. Janusza £¹ckiego. Prê¿nie dzia³a tak¿e 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji 
gminy Borkowice. Przy klasztorze sióstr be-

70 Pomnik przyrody. Platan
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nedyktynek misjonarek dzia³a niepubliczne 
przedszkole. Niestrudzonym propagatorem 
uroków gminy i jej historii jest Robert Fidos, 
pe³ni¹cy funkcjê wójta, a zainteresowanym re-
gionem bardziej znany ze swojej dzia³alności 
pisarskiej, jest bowiem autorem wielu publi-
kacji poświêconych Borkowicom i ludziom 
z nimi zwi¹zanym. 

Borkowice warto odwiedziæ tak¿e ze wzglê-
du na to, ¿e rzadziej ni¿ gdzie indziej padaj¹ 
tu deszcze. Obecności okolicznej Krakowej 
Góry przypisuje siê zjawisko cienia opado-
wego. Deszcze czêściej spadaj¹ na zachód od 
wzgórza, przez co w Borkowicach rejestruje siê 
mniejsz¹ wysokośæ opadów.

Krakowa Góra

Niespe³na kilometr od Borkowic znajduje 
siê jedno ze wzgórz Garbu Gielniowskie-

go o wysokości 280 m n.p.m. – Krakowa Góra. 
Jest to jedyne tak ciekawe miejsce widokowe 
w tej okolicy, sk¹d przy dobrej widoczności 
mo¿na zobaczyæ nie tylko góruj¹ce nad sied-
liskami kościo³y w Przysusze, Skrzyñsku, Sa-
dach Kolonii i Wieniawie, a nawet skraj zabu-
dowañ Radomia. Nazwê wzgórze zawdziêcza 
legendzie zwi¹zanej z pobytem w tych okoli-
cach Kazimierza Wielkiego, który zab³¹dzi³ 
w trakcie polowania na jelenia. Wêdruj¹c, 
trafi ³ na wzgórze, którego widok przypomnia³ 
mu wzgórze wawelskie. Sprowadzi³ go z nie-
go miejscowy kowal i zawiód³ gościñcem do 
zamku królewskiego w Radomiu, a wśród 
miejscowych przyjê³a siê nazwa podana przez 
króla: Krakowa Góra. Niewielkie oddalenie od 
wsi, a zarazem kameralne po³o¿enie pośród 
lasów, z dobrym widokiem na nadci¹gaj¹cego 
wroga sprawi³o, ¿e góra by³a miejscem, gdzie 

okoliczni mieszkañcy chronili siê w czasie 
potopu szwedzkiego. Korzystali tak¿e z niego 
powstañcy styczniowi. W 1915 r. dosz³o tu do 
potyczki pomiêdzy wojskami niemieckimi 
i rosyjskimi, a w czasie II wojny światowej tu 
w³aśnie odbywa³y siê szkolenia ¿o³nierzy Ar-
mii Krajowej i Batalionów Ch³opskich. 

Kiedy w 1913 r. probostwo parafi i obj¹³ 
ks. Jan Wiśniewski, znany kolekcjoner, kra-
joznawca i regionalista, postanowi³ na tym 
w³aśnie wzniesieniu upamiêtniæ wa¿ne wy-
darzenia zwi¹zane z histori¹ Polski. Ksi¹dz 
Jan Wiśniewski 27 czerwca 1925 r. zorgani-
zowa³ na Krakowej Górze uroczystości, pod-
czas których na usypanym z kamieni kopcu 
ustawiono krzy¿ z dat¹ 1918–1925. W 1933 r. 
z okazji 250-lecia odsieczy wiedeñskiej zbu-
dowano kaplicê Sobieskiego pw. Matki Bo¿ej 
i Przemienienia Pañskiego. W jej ścianach i o³-
tarzyku umieszczono ziemiê z Ziemi Świêtej 
i kamieñ z Góry Tabor. W murowanej kaplicy 

71 Altana wypoczynkowa
72 Kaplica Sobieskiego ustawiona z okazji 250-lecia zwycięstwa pod Wiedniem
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domkowej, pokrytej dachem dwuspadowym, 
znajduje siê fi gurka Matki Boskiej oraz obraz. 
Na wewnêtrznej ścianie tablica z opisem wy-
darzenia wzniesienia kaplicy, intencji oraz 
fundatora. Nad wejściem, na zewn¹trz ³aciñ-
ska inskrypcja Niech Imiê Pañskie bêdzie b³o-
gos³awione, przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg 
zwyciê¿y³ 1683−1933 − s³owa z listu króla 
Sobieskiego do Ojca Świêtego napisanego po 
zwyciêstwie pod Wiedniem. 

Bardzo ³atwo trafi æ na to wzniesienie. Wy-
starczy od klasztoru sióstr bernardynek mi-
sjonarek w Borkowicach iśæ tras¹ oznaczon¹ 
przez kolejne stacje Drogi Krzy¿owej, tutaj 
bowiem mieści siê ostatnia z nich, XIV. Przy 
brukowanej drodze do Borkowic, na wzgórzu 
po lewej stronie znajduje siê samotny nagro-

bek zmar³ych na cholerê w koñcu XIX w. braci 
Prasowskich. Jednak Krakowa Góra jest nie 
tylko miejscem kultu religijnego, w którym 
od 2002 r. s¹ organizowane majówki, ale tak-
¿e przystani¹ turystyczn¹, miejscem spotkañ 
m³odzie¿y i rodzin, wyposa¿onym w podsta-
wow¹ infrastrukturê – ³awki, zadaszenia oraz 
punkt widokowy. 

Krakowa Góra jest równie¿ osobliwości¹ 
przyrodnicz¹ − wystêpuje tu zjawisko tzw. cie-
nia opadowego, czyli mniejszej ilości opadów 
na zawietrznej stronie wzgórza. Spowodowane 
jest to opadaniem powietrza za przeszkod¹ 
oraz jego mniejsz¹ wilgotności¹. Mieszkañcy 
natomiast przypisuj¹ górze moc rozpêdzania 
gradowych chmur, które dziêki temu nie czy-
ni¹ ¿adnych szkód na okolicznych polach.

73 Krakowa Góra
74 Widok z Krakowej Góry na Borkowice
75 Kościół w Skrzyńsku widziany z Krakowej Góry
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Ga³ki to niewielka wieś, która istnia³a ju¿ 
w 1520 r., kiedy to plebanem parafi i by³ 

Jan z Gielniowa. Dziedzicem by³ wówczas 
Stanis³aw Dunin-Brzeziñski. Wieś po³o¿ona 
nad Gielniówk¹ w Lasach Przysusko-Szyd³o-
wieckich, w³aśnie przez strategiczne po³o¿e-
nie tragicznie poszkodowana w czasie II wojny 
światowej. Ju¿ 6 września 1939 r. Ga³ki znala-
z³y siê na linii wojsk przechodz¹cych od strony 
Kamiennej Woli. Od kul zginê³o 11 osób. W lu-
tym i w marcu 1940 r. ze wzglêdu na dogodn¹ 
lokalizacjê mjr Henryk Dobrzañski „Hubal” 
wybra³ wieś na miejsce pobytu i szkoleñ. Po-
cz¹tkowo by³o tu tylko kilkunastu ¿o³nie-
rzy zakwaterowanych w czterech cha³upach. 

W po³owie marca, wedle zapisów prowadzo-
nych przez kronikarza oddzia³u Henryka 
Ossowskiego-Do³êgê, rozrós³ siê do 250 osób. 
Zorganizowano dwa pododdzia³y: kawalerii 
i piechoty. Dowódc¹ szwadronu zosta³ rtm. 
Walicki ps. „Walbach”, a dowódc¹ kompanii 
piechoty kpt. Grabiñski ps. „Pomian”. Mroźna 
zima, odciêta od świata wieś, zabezpieczenia 
i patrole pozwoli³y na zachowanie pozornego 
bezpieczeñstwa i zorganizowanie garnizono-
wego ¿ycia. ¯ywnośæ dostarczali mieszkañcy, 
tak¿e z okolicznych wsi, a gospodynie przy-
gotowywa³y posi³ki na kwaterach. Ponoæ to 
w³aśnie tu powsta³a pieśñ oddzia³u Marsz 
Hubalczyków. Za autora piosenki uznawany 

Gałki (gmina Gielniów)

76 Kapliczka upamiętniająca mieszkańców Gałek rozstrzelanych 4 kwietnia 1940 r.
77 Pomnik zlokalizowany w miejscu kwatery „Hubala”
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jest ppor. Tchórzewski, który pe³ni³ w oddziale 
rolê ofi cera do zleceñ. Melodia pieśni zaczerp-
niêta jest z pieśni powstañców z 1863 r. zaty-
tu³owanej Marsz strzelców. Marsz Hubalczy-
ków to pierwsza w okupowanej Polsce pieśñ 
partyzancka. W 1957 r. Melchior Wañkowicz 
opublikowa³ j¹ w zmienionej wersji w swojej 
ksi¹¿ce Hubalczycy.

Rozkaz dostarczony przez wys³annika Ko-
mendy G³ównej ZWZ pp³k. Leopolda Okuli-
ckiego ps. „Miller” zlecaj¹cy demobilizacjê od-
dzia³u dotar³ do wsi 13 marca 1940 r. „Hubal” 
poda³ rozkaz, pozostawiaj¹c jego wykonanie 
sumieniu ka¿dego z ¿o³nierzy, przy czym sam 
zdeklarowa³, ¿e munduru nie zdejmie, dopóki 
okupant nie opuści Polski. Czêśæ z ¿o³nierzy 
wykona³a rozkaz, pozostali w sile ok. 70 opuś-
cili Ga³ki i udali siê do Huciska k. Ruskiego 
Brodu. „Hubal” zaleci³ so³tysowi dokonanie 
zg³oszenia, ¿e przez wieś przesz³o wojsko. Mel-
dunek mia³ ustrzec mieszkañców wsi przed 
akcj¹ odwetow¹. Dwa bataliony policji dowo-
dzone przez dowódcê SS i policji w dystrykcie 
radomskim, oberführera Fritza Katzmanna 
30 marca 1940 r. wkroczy³y do Ga³ek i przy-
st¹pi³y do brutalnej akcji aresztowañ. Z Ga³ek 
i pobliskiego Mechlina wywieziono do wiêzie-
nia w Radomiu 63 mê¿czyzn. Rozstrzelano ich 
4 kwietnia w Firleju pod Radomiem. Nie by³ to 
jednak koniec akcji pacyfi kacyjnej, która mia³a 
zakamufl owaæ nieporadnośæ niemieckiej poli-
cji w walce z Oddzia³em Wydzielonym Wojska 

Polskiego. Wytypowano wsie, w których od-
dzia³ kwaterowa³, m.in. tak¿e Ga³ki, i 11 kwiet-
nia rozstrzelano 11 mê¿czyzn i spalono wszyst-
kie 50 gospodarstw. Miejscowi wspominaj¹, ¿e 
kobietom dano pó³ godziny na spakowanie do-
bytku, a mê¿czyzn zapêdzono do kopania rowu 
w lesie. Mieszkañcy ponoæ nie mogli od razu 
odnaleźæ zw³ok swoich bliskich, ale z mogi³y 
p³ynê³a rzeka krwi, która wpada³a do Gielniów-
ki, barwi¹c j¹ na czerwono. „Czerwona rzeka” 
wskaza³a miejsce ukrycia zw³ok.

Po wojnie cia³a pomordowanych w egzekucji 
ekshumowano i z³o¿ono we wspólnej mogile 
na gielniowskim cmentarzu, a we wsi ofi ary 
upamiêtnia pomnik. Tablica upamiêtniaj¹ca 
ofi ary niemieckiej pacyfi kacji wsi Ga³ki jest 
tak¿e umieszczona na cmentarzu komunal-
nym w Radomiu. W ostatni¹ niedzielê lipca 
mieszkañcy organizuj¹ polow¹ mszê świêt¹ 
upamiêtniaj¹c¹ ofi ary pacyfi kacji. Miejsco-
wośæ Ga³ki na pami¹tkê wydarzeñ nazywa siê 
czasem „Ga³kami Hubalowymi”.

W Ga³kach urodzi³ siê ks. Józef Wójcik, któ-
ry za swoj¹ dzia³alnośæ duszpastersk¹ 18 razy 
by³ karany wyrokiem i dziewiêæ razy uwiê-
ziony. Zas³yn¹³ „uwolnieniem” kopii obrazu 
Matki Boskiej Jasnogórskiej przechowywanej 
przez komunistów. W 1972 r. dziêki dzia-
³aniom podjêtym wspólnie z ks. Romanem 
Siudkiem oraz siostrami zakonnymi Mari¹ 
Kordos i Helen¹ Trentowsk¹ przyczyni³ siê do 
powrotu obrazu na szlak nawiedzenia.
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Gmina Gielniów jest po³o¿ona w zachod-
niej czêści powiatu nad rzekami Brzuśni¹ 

i Gielniówk¹. Garb Gielniowski, zbudowany 
g³ównie z piaskowca i ³upków, jest miejscem 
daj¹cym pocz¹tek strumykom i rzekom. 
Lesiste otoczenie, obfi tuj¹ce w strumienie 
niew¹tpliwie wp³ywa na piêkno krajobrazu. 
W okolicach Gielniowa znajduje siê tak¿e Ka-
mienio³om Gielniowski, objête ochron¹ sta-
nowisko dokumentacyjne s³u¿¹ce do badañ 
budowy geologicznej ziemi. Tutejszy piasko-
wiec powsta³ przed blisko 140 mln lat z piasku 
osadzaj¹cego siê przez lata na dnie p³ytkiego 
zbiornika wodnego. Widoczne s¹ zmarszczki 
nawarstwieñ, a w kamieniu odciski roślin, 
a nawet drzew. Du¿e wra¿enie robi kilkume-
trowej wysokości ściana skalna. Przez wiele lat 
wydobywano tutaj piaskowiec, s³u¿¹cy g³ów-
nie do produkcji prostych narzêdzi. Obecnie 
kamienio³om jest nieczynny. Na linii uskoku 
miêdzy Ga³kami a Gielniowem mieści siê Do-
lina Gielniówki. Na jej prawym stoku znajdu-
j¹ siê ods³oniêcia i kamienio³omy piaskowca, 
a na lewym s¹ widoczne procesy degradacyjne, 
odpreparowuj¹ce formê doliny spod przysypa-

nia osadami lodowcowymi. Krajobraz jest tu 
wyj¹tkowo piêkny.

Gielniów jest odnotowany w dokumentach 
historycznych z XIV w. jako w³asnośæ Toma-
sza Brzezinka h. £abêdź. Na terenie dzisiejszej 
parafi i Gielniów, w³aśnie w Brzezinkach, ist-
nia³ przed 1382 r. kośció³ pw. Świêtego Krzy-
¿a oraz Świêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a, 
przeniesiony z czasem do Gielniowa, który 
wyrós³ na wiêkszy ośrodek. Prawdopodobnie 
kośció³ nakaza³ przenieśæ w³aściciel ziem, To-
masz Mszczuj z Brzezinek, który lokowa³ tu 
miasto, po³o¿one dogodniej od Brzezinek, bo 
przy g³ównym trakcie handlowym ³¹cz¹cym 
Radom z Piotrkowem Trybunalskim. Wyjed-
na³ on tak¿e w 1445 r. od Kazimierza Jagiel-
loñczyka prawo cotygodniowego targu i dwóch 
jarmarków. W 1511 r. Gielniów jest ju¿ no-
towany jako miasto o prostok¹tnym rynku 
z kościo³em pośrodku i ulicami wybiegaj¹cy-
mi z naro¿y. Okoliczna ludnośæ zajmowa³a siê 
przede wszystkim rolnictwem, s³ynê³a tak¿e 
z wyrobu doskona³ego piwa. Miasto mia³o a¿ 
sześæ browarów! Ze wzglêdu na wystêpuj¹ce 
w okolicy pok³ady piaskowca ju¿ w średnio-

Gielniów (siedziba gminy)

78 Zbiorowe mogiły poległych w czasie okupacji niemieckiej
79 Pomnik Błogosławionego Władysława
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wieczu Gielniów by³ znany z produkcji ose³ek, 
¿aren i kamieni m³yñskich. Po Brzezinkach 
odziedziczyli Gielniów Za³uscy, a nastêpnie 
Szaniawscy. 

W XIX w. powsta³ tu ośrodek wydobycia 
i obróbki piaskowca na narzêdzia ścierne. 
Pierwotny drewniany kośció³ sp³on¹³ w 1806 r. 
i nabo¿eñstwa odbywa³y siê w, jak pisze ks. 
Wiśniewski, wystawionej na prendce szopie 
z drzewa na wêgie³ po koñcach (…) w szopie 
tej by³a posadzka kamienna z dawnego koś-
cio³a, przepalona i potrzaskana. W 1861 r. ks. 
Micha³ Pietrzykowski przy wspó³pracy ów-
czesnego dziedzica Gielniowa przyst¹pi³ do 
budowy nowej świ¹tyni, która stoi w Gielnio-
wie do dziś. W czasie powstania styczniowego 
pod Gielniowem mia³a miejsce bitwa oddzia-
³u Boñczy opisana w Pamiêtniku powstañca 
z 1863 i 1864 roku Walerego Przyborowskiego. 
W 1869 r. miejscowośæ straci³a prawa miejskie 
i sta³a siê osad¹. Ludnośæ utrzymywa³a siê 
g³ównie z zaplecza rolniczego: sprzeda¿y wy-
robów rzemieślniczych okolicznym ch³opom 
podczas targów i jarmarków, skupu produkcji 
rolnej, przetwórstwa produktów ¿ywnościo-
wych i warzenia piwa. W Gielniowie miesz-
ka³a tak¿e spora grupa ludności ¿ydowskiej 
(ok. 25%). Podlegali oni gminie w Przysusze, 
na miejscu mieli sw¹ bó¿nicê, dom modlitwy 
(bejt hamidrasz) oraz cmentarz. Gmina nie 
utrzymywa³a w³asnego rabina, op³aca³a tylko 
rzeźnika (do uboju rytualnego). Funkcjono-
wa³a tak¿e fabryka Pereca Fajfera. Zak³ad pro-
dukowa³ 2 tys. ró¿nego rodzaju no¿y. Na kon-
kretne zlecenia wytwarzano widelce, tasaki, 
pogrzebacze, pilniki, raszple, kosy. Wiêkszośæ 
produkcji odbywa³a siê rêcznie, choæ zak³ad 
mia³ motor naftowy. 

W czasie I wojny światowej, w 1914 r. wieś 
prawie doszczêtnie sp³onê³a. W czasie kam-
panii wrześniowej Gielniów le¿a³ na trasie 
odwrotu pó³nocnego ugrupowania polskiej 
Armii „Prusy”, a od 9 do 12 września 1939 r. 
toczy³y siê tu walki oddzia³ów Wileñskiej Bry-
gady Kawalerii oraz 91 i 86 pu³ku piechoty. 
Na miejscowym cmentarzu w zbiorowej mo-
gile spoczywaj¹ zw³oki 48 poleg³ych ¿o³nierzy. 
Niemcy po wkroczeniu do Gielniowa zmusili 
ludnośæ, przede wszystkim ¿ydowsk¹, do prac 

melioracyjnych w okolicy, a w 1942 r. sprowa-
dzili tu tak¿e ¯ydów ze wsi Kuniczki i wszyst-
kich wywieźli do obozu w Treblince. 

Oddzia³ GL Józefa Rogulskiego ps. „Wilk” 
3 lutego 1943 r. (wg innych źróde³ 8 lutego) 
zaatakowa³ tu grupê granatowej policji zmobi-
lizowan¹ do przeprowadzenia ³apanki ludno-
ści w celu wywiezienia na roboty do Niemiec. 
Po krótkiej walce policjanci wycofali siê i do 
³apanki nie dosz³o. W ramach akcji odweto-
wej nastêpnego dnia hitlerowcy przeprowa-
dzili ob³awê w okolicznych lasach, dosz³o do 
ca³odziennej bitwy z partyzantami, w wyni-
ku której zginê³o ośmiu z nich. Lasy, bêd¹ce 
schronieniem dla partyzantów sta³y siê ostat-
nim miejscem spoczynku dla wielu z nich. 
W sierpniu 1944 r. wyznaczono okoliczne lasy 
na miejsce koncentracji Korpusu Kieleckiego 
AK, który w ramach akcji „Burza” mia³ wspo-
móc powstanie warszawskie. Po rozwi¹zaniu 
koncentracji utworzy³y one Obóz Warow-
ny „Przysucha”, w który uderzy³y si³y wroga 
w ramach akcji „Waldkater” i „Genge Drzewi-
ca”. Krwawe walki toczy³y siê miêdzy 17 a 24 
września 1944 r., partyzanci zadali w nich 
Niemcom liczne ciosy. 

Najwa¿niejsz¹ postaci¹, z której dumni s¹ 
wszyscy mieszkañcy, jest b³ogos³awiony £a-
dys³aw z Gielniowa. Urodzony tu 1 sierpnia 
1440 r. ma³y Jan Marcin, gdy¿ takie imiona 
otrzyma³ na chrzcie, pobiera³ pierwsze nauki 
w Gielniowie (musia³a tu wiêc istnieæ wów-
czas szko³a). Studiowa³ w Krakowie i tam 
podj¹³ decyzjê o oddaniu siê ¿yciu zakonnemu 
w zakonie bernardynów, czyli Braci Mniej-
szych regu³y św. Franciszka. Wybra³ klasz-
tor w Warszawie, ufundowany przez Annê, 
ksiê¿nê Mazowieck¹. Prawdopodobnie by³o 
to spowodowane jego zami³owaniami arty-
stycznymi, bernardyni s³ynêli bowiem z pasji 
do takich form pobo¿ności, powa¿aj¹c braci 
pisz¹cych i organizuj¹cych przedstawienia. 
Przybra³ wówczas imiê W³adys³aw (£ady-
s³aw). Zas³yn¹³ pobo¿ności¹, ale tak¿e tym, 
¿e by³ jednym z pierwszych, którzy wprowa-
dzili jêzyk polski do nabo¿eñstw. Dla zakonu 
ogromne znaczenie mia³o, ¿e opracowa³ kon-
stytucjê zgrupowania, która na pewien czas 
sta³a siê obowi¹zuj¹cym kodeksem prawnym 
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dla kapitu³y. Prowadzi³ bardzo ascetyczne 
¿ycie, sypia³ na lichym sienniku, przykryty 
jedynie habitem, bez poduszki, dodatkowo 
umartwia³ siê postami i biczowaniem. Cho-
dzi³ zawsze boso, nawet podczas odleg³ych 
podró¿y i surowej zimy. Na modlitwê poświê-
ca³ wiele godzin. Mia³ dar ³ez i ekstaz. Surowy 
dla siebie cechowa³ siê ogromnym oddaniem 
wobec swoich podw³adnych, otaczaj¹c szcze-
góln¹ opiek¹ starych i chorych. Zapamiêtano 
go jednak przede wszystkim jako p³omienne-
go kaznodziejê, który jako jeden z pierwszych 
wprowadzi³ do Kościo³a jêzyk polski, g³osz¹c 
w nim kazania i tworz¹c poezjê. Przypisuje 
siê mu autorstwo wielu pobo¿nych pieśni, do 
których śpiewu zachêca³ wiernych. Mia³y one 
s³u¿yæ pog³êbieniu ¿ycia duchowego i ukocha-
niu tajemnic Bo¿ych, w szczególności Jezusa 
Chrystusa i Matki Boskiej. Te świête osoby 
darzy³ wyj¹tkowym nabo¿eñstwem, czemu 
da³ wyraz, tworz¹c utwór ¯o³tarz Jezusów, 
w którym ka¿da strofa zaczyna siê tym imie-

niem. Pozosta³a po nim ogromna spuścizna 
literacka, przede wszystkim pieśni religijne 
pisane zarówno w ³acinie, jak i w jêzyku pol-
skim. £adys³aw z Gielniowa zosta³ uznany za 
najwybitniejszego polskiego średniowieczne-
go twórcê znanego z imienia. Zmar³ w 1505 r. 
w Warszawie. Zw³oki b³ogos³awionego z³o-
¿ono w chórze kościo³a św. Anny, później zaś 
Zofi a z £ubieñskich Kryska ufundowa³a przy 
kościele pw. św. Anny kaplicê, w której o³ta-
rzu z³o¿ono szcz¹tki W³adys³awa. Wkrótce po 
jego śmierci, ze wzglêdu na liczne cuda przy 
grobie zmar³ego, rozpoczêto starania o zalicze-
nie go w poczet Świêtych Pañskich. W 1750 r. 
Stolica Apostolska wyda³a dekret aprobuj¹cy 
kult b³ogos³awionego, kilka lat później og³o-
szono go patronem Polski i Litwy, a w 1962 r. 
og³oszono patronem Warszawy. Rokrocznie 
do miejsca spoczynku przybywaj¹ pielgrzymi 
z Gielniowa, którzy obrali go za patrona, a jego 
podobiznê od 1962 r. umieścili w herbie miej-
scowości. 

80 Kaplica pw. Błogosławianego Władysława z 1852 r.
81 Pamiątka fundacji kapliczki
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W miejscu, gdzie wed³ug przypuszczeñ 
sta³ dom, w którym urodzi³ siê W³adys³aw, 
mieszkañcy Gielniowa wybudowali w 1852 r. 
kapliczkê – murowana, na rzucie prostok¹ta, 
dach dwuspadowy, kryty blach¹, wejście ujête 
w dwa fi lary, na nich tablice z napisami – na 
lewym: B³ogos³awionemu £adys³awowi 1852 
r obywatele Gielniowa wznieśli, a na prawym: 
O dziwna opatrzności Boga niech miasto 
Gielniów twa ³aska wspomaga uproś u Boga 
św. £adys³awie Bi miasto Gielniów kwit³o 
w dobri s³awie. Wewn¹trz kaplicy prosty, mar-
murowy nowy o³tarz z obrazem przedstawia-
j¹cym św. W³adys³awa. 

Obok kapliczki znajduje siê ufundowana 
w 2005 r. przez ks. infu³ata Józefa Wójcika 
z Ga³ek fi gura-pomnik wyobra¿aj¹ca natural-
nych rozmiarów postaæ b³ogos³awionego W³a-
dys³awa, w habicie, ze skrzy¿owanymi rêkoma 
i w nich z atrybutami świêtego: biczem i kru-
cyfi ksem. Fundator wystawi³ fi gurê w 500. 
rocznicê śmierci b³ogos³awionego, w podziê-
kowaniu za powo³anie kap³añskie, za papie¿a 
Polaka i za upadek komunizmu. 

Pierwszy drewniany kośció³ z czasów b³. 
W³adys³awa sp³on¹³ w 1806 r., a miasteczko 
zosta³o niemal zupe³nie zniszczone. Tak¿e 
obecny kośció³ oddany w 1866 r. nosi wezwa-
nie świêtego. Kośció³ murowany, halowy, o jed-
nej wie¿y, trzynawowy. W wie¿y-dzwonnicy 
trzy dzwony. Jeden pochodzi prawdopodobnie 
z 1768 r., drugi z 1777 r., trzeci nie jest dato-
wany. Dach dwuspadowy, jednokalenicowy, 
z czworok¹tn¹ sygnaturk¹. Pod kamienn¹ po-
sadzk¹ kościo³a – wed³ug ks. Wiśniewskiego – 
jest wejście do grobowca. Wewn¹trz znajduj¹ 
siê trzy XIX-wieczne o³tarze, których wyko-
nawc¹ by³ Jan Szczepañski z Opoczna. W o³-
tarzu bocznym znajduje siê obraz Matki Bo-
skiej Czêstochowskiej ze zwieñczeniem Ecce 
Homo z koñca XVIII w., w prawym rzeźba św. 
Barbary z 1. po³. XVIII w. W o³tarzu g³ównym 
obraz z postaci¹ patrona. Tu tak¿e s¹ przecho-
wywane relikwie patrona świ¹tyni. Pośrod-
ku nawy g³ównej – oddzielonej od bocznych 
sześcioma fi larami – wejście do podziemi. Na 

placu kościelnym pomnik b³ogos³awionego, 
ufundowany przez mieszkañców Gielniowa, 
oraz kolumna z piaskowca na czworościen-
nym cokole z dat¹ fundacji 1781. 

Przy drodze krajowej nr 12, poni¿ej kościo³a 
znajduje siê Grota Matki Boskiej Fatimskiej. 
Na kamiennej kolumnie w ³uku otoczonym 
zieleni¹ fi gura Matki Bo¿ej, a obok w mniejszej 
grocie klêcz¹ca postaæ £ucji. Ca³ośæ wykonana 
z kamienia, zabezpieczona murkiem i otoczo-
na zieleni¹. Po prawej stronie drogi zachowa³o 
siê jeszcze kilka budynków z przedwojennej 
parterowej zabudowy ma³omiasteczkowej. 

Edukacja w Gielniowie ma dawne tradycje, 
jeśli przypomnimy sobie b³. £adys³awa, który 
pobiera³ tu ponoæ pierwsze nauki. Z pewnoś-
ci¹ szko³a istnia³a ju¿ przed I wojn¹ światow¹, 
obecna mieści siê w budynku wzniesionym 
w 1962 r. przy ul. Szkolnej, a jej patronem 
jest… b³. W³adys³aw.

W 1947 r. powsta³ w Gielniowie klub pi³kar-
ski „Orze³”. Barwy klubowe s¹ czerwono-¿ó³-
to-zielone, a has³o nawi¹zuje do tradycji miej-
scowości i brzmi Wierni a¿ do koñca. Przy ul. 
Partyzantów mieści siê nowoczesne boisko na 
500 miejsc, w tym 300 krzese³ek. Najwy¿szy 
poziom ligowy osi¹gniêty przez klub to klasa 
okrêgowa.

W Gielniowie dzia³a tak¿e Gminny Dom 
Kultury, który zosta³ niedawno wyremonto-
wany wraz z otaczaj¹cym go placem dziêki 
pozyskaniu środków unijnych. Stworzono 
przyjazne miejsce do rozwoju kultury i rekre-
acji, z miejscami wypoczynkowymi. GOK jest 
organizatorem wielu festynów m.in. z okazji 
Dnia Dziecka i gminnych do¿ynek. Najwa¿-
niejszym przedsiêwziêciem organizowanym 
rokrocznie jest upamiêtnienie tragicznego 
wydarzenia w Stefanowie – wsi ca³kowicie 
zniszczonej przez Niemców, której mieszkañ-
cy zostali po wojnie wysiedleni przez w³adze 
komunistyczne. We wrześniu odbywaj¹ siê tu 
obchody Świêta Pañstwa Podziemnego. Patrio-
tyczna uroczystośæ gromadzi mieszkañców, 
weteranów walk partyzanckich, a towarzyszy 
jej asysta honorowa Wojska Polskiego.
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82 Skraj lasu liściastego w Goździkowie

Po³o¿ony przy trasie Przysucha–Opoczno 
Goździków to malownicza, otoczona la-

sem miejscowośæ, w której zwracaj¹ nasz¹ 
uwagê zachowane drewniane budynki usta-
wione szczytem do drogi. Jest to typowa uli-
cówka, w której zachowa³a siê stosunkowo 
zwarta zabudowa lokowana po obu stronach 
drogi. 

W odleg³ości ok. 1 km od centrum wsi 
w kierunku Opoczna na ³¹ce na prawo od dro-
gi znajduje siê niewielkie wzgórze. Miêdzy XI 
a XII w. funkcjonowa³ tutaj gród stra¿niczo-
-obronny, który nale¿a³ do kasztelanii skrzyñ-
skiej. Pozosta³ości po nim zosta³y odkryte 
w latach 40. XX w., kiedy zaczêto wybieraæ ze 
wzgórza kruszywo do budowy drogi i okolicz-
nych domów, a po zakoñczeniu wojny kopar-
ka trafi ³a na dobrze zachowane ¿arna oraz inne 

przedmioty z metalu, które trafi ³y do Muzeum 
Narodowego w Kielcach. 

Do koñca XVIII w. mieli tu swoj¹ siedzibê 
Duninowie-Goździkowscy h. £abêdź. Naj-
świetniejszy okres Goździkowa przypada 
jednak na XIX w., kiedy sta³a siê powszech-
na moda na wodolecznictwo i wypoczynek 
uzdrowiskowy. Oczywiście, samo leczenie 
wod¹ jest daleko starsze. W staro¿ytnej Grecji 
jeszcze przed Hipokratesem powstawa³y świ¹-
tynie zdrowia po³o¿one przy źródle. Historia 
polskich uzdrowisk siêga XII w. Z tego okre-
su pochodz¹ wzmianki o Cieplicach Zdroju 
i L¹dku Zdroju. Z uzdrowisk korzystali królo-
wie i królowe. Boles³aw Krzywousty urodzi³ siê 
ponoæ w uzdrowisku w Inow³odzu nad Pilic¹.

W³aśnie w XIX w. za spraw¹ m.in. Sebastia-
na Kneippa i Vincenta Priessnitza, ale i tysiê-

Goździków (gmina Gielniów)
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cy innych lekarzy, hydroterapia i balneologia 
zaczê³y cieszyæ siê szczególn¹ popularności¹. 
Wincenty Priessnitz z Poznania wymyśli³ na-
trysk zwany od jego nazwiska prysznicem, 
a ks. Sebastian Kneipp ulepszy³ ten wynalazek 
i opracowa³ metody leczenia k¹pielami wod-
nymi.

W Goździkowie wystêpowa³y wody leczni-
cze tzw. szczawy ¿elaziste, pomagaj¹ce w le-
czeniu hipochondrii, histerii, kurczy ¿o³¹dka, 
które wzbudza³y ruch wê¿ykowaty ¿o³¹dka 
i kiszek. Na tej bazie powsta³o uzdrowisko, 
w którym do dyspozycji wypoczywaj¹cych 
oddano trzy zdroje, park, 56 pokoi w siedmiu 
domach, 25 ³azienek, salon do wspólnej za-
bawy (sala balowa), restauracjê i bufet. Prze-
widziano tak¿e trzy ³azienki zlokalizowane 
w mieszkaniu pisarza, przeznaczone dla ubo-
gich. Infrastrukturê uzupe³nia³ kana³, dwie 
altany, huśtawka, wytyczone i obsadzone 
drzewami aleje wiod¹ce do lasu oraz ogród 
owocowy. Ze wzglêdu na pobliskie lasy pole-
cano teren do polowañ. Licznie zje¿d¿ali tu 
kuracjusze, ponoæ by³ tu nawet król Stanis³aw 

August. Znanym popularyzatorem wód by³ 
dr Adam Rudnicki (1785–1838), warszawski 
lekarz medycyny, chirurgii, prekursor wete-
rynarii, który poświêci³ mu rozprawê O w³as-
nościach, skutkach i sposobie u¿ywania wody 
mineralnej ¿elaznej znajduj¹cych siê we wsi 
Go¿dzikowie (województwo sandomierskie). 
W pracy przypisa³ tej wodzie 15 w³aściwości 
leczniczych. Chemiczn¹ analizê wód przepro-
wadzi³ w 1876 r. Napoleon Milicer, a jej wyni-
ki opublikowa³ w „Gazecie lekarskiej”. Musia-
³o to wiêc byæ podówczas uzdrowisko znane 
i popularne. 

Ostatnim znanym z nazwiska w³aścicielem 
wsi, za którego wody goździkowskie by³y jesz-
cze w pe³nym rozkwicie, by³ Wojciech Tarnawa 
Tarczewski, sêdzia pokoju. Niestety, z czasem 
najpierw park sta³ siê ofi ar¹ spekulacyi nowo-
czesnej, a potem zapewne ca³e uzdrowisko, 
dziś bowiem w pamiêci ludzkiej przetrwa³a 
tylko nazwa „³azienki”, któr¹ określa siê oko-
lice liściastego lasu ok. 400 m od zabudowañ 
wsi, w którym mo¿na odnaleźæ szcz¹tki drew-
nianych cembrowin i liczne źróde³ka.

83 Grodzisko w Goździkowie
84 Pola uprawne w okolicy
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Dzieje Klwowa siêgaj¹ XIII w. Istnia³o 
tu wczesnośredniowieczne grodzisko, 

pocz¹tkowo sta³ tu niewielki gródek, który 
rozrós³ siê w gród obronny, po³o¿ony w doli-
nie strumienia na niewielkim wzniesieniu. 
Obecnie na po³udniowym skraju miasteczka 
pozosta³o wzgórze w postaci nieregularnego 
sto¿ka ściêtego, niestety, czêściowo zniszczo-
ne na skutek prac melioracyjnych. Nazwa 
osady pochodzi prawdopodobnie od jakiegoś 
imienia, ale trudno dziś stwierdziæ od jakie-
go. Bardziej prawdopodobne jest wyjaśnienie 
pochodzenia nazwy od szlaku handlowego 
Opoczno–Radom i dalej „ku Lwowowi”. We-
dle piêknej legendy o pastuszku Janku, w oko-
licy grasowa³a niegdyś wielka bestia, ogromny 
i potworny smok, którego nie mogli pokonaæ 
najznamienitsi rycerze. Ma³y pastuszek Janko 
swoj¹ cudown¹ gr¹ na fujarce zamieni³ pasio-
ne przez siebie pokorne owieczki w waleczne 

lwy, które bez trudu pokona³y bestiê. Od tych 
w³aśnie odwa¿nych lwów wywodzi siê nazwa 
Klwowa. Wieś jest po³o¿ona w zalesionej oko-
licy nad strumieniem S³awno, na dawnej zie-
mi opoczyñskiej. Atrakcj¹ regionu s¹ urokliwe 
krajobrazy Niziny Mazowieckiej oraz Obsza-
ru Chronionego „Dolina Pilicy i Drzewiczki”, 
bêd¹ce siedliskiem fauny i fl ory. Wystêpuj¹ 
tu zbiorowiska roślin typowe dla ³¹k zalewo-
wych. 

Pierwsze historyczne wzmianki o Klwowie 
pochodz¹ dopiero z 1406 r., a za pierwszego 
znanego w³aściciela uznaje siê Bermyca, Bo-
rzuja, Borzyca. Historycy nie doprecyzowali 
daty, kiedy to osada Klwów, co pewne − na 
mocy przywileju króla W³adys³awa Jagie³³y, 
otrzyma³a prawa miejskie lokacji na prawie 
niemieckim oraz przywilej targowy i dwa 
coroczne jarmarki, na św. Ma³gorzatê i św. 
Mateusza. Wymienia siê daty 1413, 1416 r. 

Klwów (siedziba gminy)

85 Kościół pw. św. św. Macieja Apostoła i Małgorzaty
86 Ołtarz główny
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i takie nale¿y przyj¹æ jako orientacyjne, brak 
bowiem dokumentu lokacyjnego. W³aścicie-
lem osady by³ wówczas Dziers³aw z Klwowa, 
uczestnik bitwy pod Grunwaldem. Przywileje 
potwierdzali kolejni w³adcy. Przez wiele wie-
ków w³aścicielem Klwowa by³ ród wywodz¹cy 
siê od rycerza Mszczuja Powa³y, który straci³ 
dziedziców w XVIII w. Stosunkowo niewie-
le wiadomo o ¿yciu gospodarczym osady. Do 
zdecydowanego rozwoju miasta przyczyni³y 
siê targi i jarmarki, gdy¿ mieszkañcy okoli-
cy zwolnieni byli w dni targowe z odrabiania 
pañszczyzny. Dobrze rozwija³o siê rzemios³o 
kuśnierskie, sukiennicze, poñczosznicze, ro-
s³a produkcja piwa. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e 
w XVI w. w Klwowie, który nale¿a³ ju¿ wów-
czas do rodziny Zb¹skich, intensywnie rozwi-
ja³o siê rzemios³o kowalskie, przetrwa³y bo-
wiem do dziś dzie³a sztuki kowalskiej, m.in.: 
drzwi kościelne fundacji Jana Kochanowskie-
go w Zwoleniu, drzwi z kościo³a pw. św. Wac-
³awa w Radomiu z 1564 r. oraz ¿elazna skrzy-
nia z 1562 r. wykonane przez Piotra Pra¿mo. 
W 1747 r. dobra klwowskie przesz³y w rêce Mi-
cha³a Ledóchowskiego, a potem Re¿igana Kur-
dwanowskiego. We wsi istnia³ wówczas dwór 
na kopcu oraz folwark, a Klwów s³yn¹³ z pro-
dukcji piwa i ko¿uszków, których sprzedawa-
no ok. tysi¹c rocznie, najczêściej okolicznym 
ch³opom. Stosunkowo licznie osiedlali siê tu 
¯ydzi, którzy w XVIII w. mieli ju¿ w³asn¹ gmi-
nê, z czasem wybudowali synagogê (zniszczo-
na w czasie II wojny światowej), mieli w³asny 
cmentarz grzebalny. Gmina w 1933 r. po³¹czy-
³a siê z gmin¹ w Odrzywole i tam przeniesiono 
akta klwowskiej ¿ydowskiej gminy. Po spo-
³eczności ¿ydowskiej nie zachowa³ siê ¿aden 
materialny ślad. Znane jest miejsce istnienia 
cmentarza, który by³ po³o¿ony na niewielkim 
wzgórzu, przy polnej drodze w kierunku wsi 
G³uszyn i zajmowa³ ok. 0,5 ha. W czasie oku-
pacji macewy zosta³y u¿yte do budowy dróg. 
Obecnie zosta³y wykonane prace porz¹dkowe, 
miejsce obsiano traw¹. 

W XIX w. osada utraci³a prawa miejskie, 
jej w³aścicielami by³a wówczas rodzina Świ-
dziñskich. ¯ydzi stanowili wówczas ok. 40% 
ludności. Dziewiêtnastowieczny Klwów to 
ma³e, zbudowane g³ównie z drewna miastecz-

ko z kościo³em farnym odrestaurowanym ok. 
1860 r. W Klwowie znajdowa³y siê wówczas 
liczne warsztaty tkackie, w których wyrabiano 
grubsze p³ótna i inne lniane i konopne tkaniny. 
Byæ mo¿e z tego powodu odnotowa³ tu Kolberg 
charakterystyczny element stroju kobiecego: 
(…) zaraz za Klwowem, ju¿ tak¿e co innego. 
Tam oko spotyka ustawicznie bardzo charak-
terystyczne wielkie chustki, lub szale we³nia-
ne w kratkê bia³¹ z czernem, przypominaj¹ce 
pledy szkockie, których kobiety u¿ywaj¹ we 
w³aściwy sposób na okrycia. 

Parafi a w Klwowie zosta³a erygowana przed 
1459 r. Wedle ks. Wiśniewskiego kośció³ drew-
niany we Klwowie stan¹³ w XIII wieku. Do-
piero w 1491 roku proboszcz miejscowy Sta-
nis³aw Bogatka z Bogatki wymurowa³ obecny 
kośció³, pod wezwaniem św. Macieja Aposto-
³a i św. Ma³gorzaty, przy którym utrzymywa³ 
dwóch wikariuszy i ministranta. Fundatorami 
o³tarza i dóbr kościelnych do pierwszego koś-
cio³a byli ponoæ mieszczanie Adam £akomy 
z ¿on¹ Agnieszk¹. Druga świ¹tynia z XV w. 
przetrwa³a do 1915 r., wielokrotnie rozbudo-
wywana i remontowana. By³a wzniesiona z ka-
mienia i ceg³y w stylu gotyckim, zwrócona ku 
wschodowi. 

Oko³o 1550 r. za³o¿ono w Klwowie pierw-
szy zbór protestancki w regionie radomskim, 
a jego twórc¹ by³ jako jeden z prekursorów 
tego wyznania w Ma³opolsce, kasztelan lu-
belski Stanis³aw Z¹bski, ówczesny w³aści-
ciel miasta. Nie ma pewności, czy świ¹tynia 
klwowska przesz³a w rêce kalwinów, czy te¿ 
dwa budynki wyznaniowe funkcjonowa³y rów-
nolegle. W czasie I wojny światowej Klwów 
zosta³ praktycznie ca³kowicie spalony, zosta³y 
zniszczone plebania, wikariat i organistówka 
oraz dom zakonny Sióstr S³u¿ek NMPN. Au-
striacy wysadzili dynamitem wie¿ê kościo³a, 
a ta upadaj¹c zniszczy³a nawê kościo³a. Po-
zosta³y tylko mury prezbiterium i dwie bocz-
ne kaplice. Zaistnia³a koniecznośæ odbudowy 
świ¹tyni, bowiem tymczasem msze świête 
by³y celebrowane w drewnianej kaplicy cmen-
tarnej, która nie dotrwa³a do naszych czasów. 
Projekt odbudowy i powiêkszenia kościo³a wy-
kona³ arch. Kazimierz Prokulski, zestawiaj¹c 
motywy renesansowo-barokowe i gotyckie, 
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które tworz¹ tutaj spójn¹ i malownicz¹ ca³ośæ. 
W murach obecnego kościo³a jest zachowane 
dawne prezbiterium, mury kaplic bocznych 
i czêściowo zakrystii. W ścianie pó³nocnej 
prezbiterium zachowa³ siê fryz zêbaty, gotycki. 
Budowla trzynawowa, bazylikowa, wzniesiona 
na planie prostok¹ta. Dach dwuspadowy, kry-
ty blach¹, zwieñczony od wschodu wie¿ycz-
k¹ z sygnaturk¹. Prezbiterium nieco wê¿sze 
i ni¿sze z ostro³ukowatymi oknami. Ścianê za-
chodni¹ zamyka wie¿a dzwonna, trzystopnio-
wa na planie kwadratu z dzwonnic¹, w której 
kruchta i wejście g³ówne, jest wsparte dwoma 
szkarpami. Okolona ob³ymi wykuszami i na-
kryta kopulastym, trzystopniowym dachem 
z latarni¹ dzwonnica jest zakoñczona czwo-
rok¹tn¹ nadbudówk¹. Kaplice boczne nakryte 
kopu³ami oświetlonymi w czêści środkowej 
latarniami, nadaj¹ce kościo³owi w ca³ości 
kszta³t krzy¿a. W po³udniowej czêści świ¹tyni 
na uwagê zas³uguje XVII-wieczna kaplica ro-
dziny Kurdwanowskich z Chrystusem Ukrzy-
¿owanym i Matk¹ Bosk¹ Bolesn¹. Od pó³nocy 
kaplica Świdziñskich, w o³tarzu obraz Trójcy 
Świêtej z zasuw¹, na niej ściêcie św. Macieja. 
Zachowa³o siê epitafi um marmurowe Ma-
rianny Świdziñskiej, ¿ony Stanis³awa (zm. 
1737) w kszta³cie obelisku. Obok spoczywa 
Konstanty Świdziñski, urodzony w Sulgosto-
wie, znany kolekcjoner, którego zbiory zosta³y 
przekazane do Biblioteki Ordynacji Krasiñ-
skich jako odrêbny zbiór pod nazw¹ Muzeum 
Świdziñskiego. Z pochówkiem Konstantego 

jest zreszt¹ zwi¹zana interesuj¹ca historia 
opisana dok³adnie przez £ukasza Grzegorczy-
ka. Świdziñski praktycznie ca³y swój maj¹tek 
w postaci zbiorów kolekcjonerskich (ksi¹¿ki, 
numizmaty, malowid³a, rzeźby, ryciny, staro-
¿ytne dokumenty, rêkopisy itp.) zapisa³ Alek-
sandrowi Wielopolskiemu, który zosta³ zo-
bowi¹zany do utworzenia muzeum. Zgodnie 
z wol¹ zmar³ego jego cia³o mia³o byæ z³o¿one 
w grobowcu rodzinnym w Klwowie, pod ka-
plic¹ wybudowan¹ przez pradziada Stanis³awa 
Świdziñskiego. Po śmierci cia³o sprowadzono 
do Sulgostowa i zgodnie z poleceniami przy-
rodniego rodzeñstwa nakazano jak najszybszy 
pochówek. Ludnośæ miejscowa by³a tak obu-
rzona niegodnym pochowaniem dziedzica, ¿e 
pracownik dworu Jan Kopczyñski za w³asne 
środki postanowi³ op³aciæ u ksiê¿y kapucynów 
nabo¿eñstwo ¿a³obne w niedalekim Nowym 
Mieście nad Pilic¹. Kolejne, ju¿ w Klwowie, 
sfi nansowa³ Jêdrzej Boñski, by³y stangret. Ro-
dziny przy tym zabrak³o…

We wnêtrzu kościo³a pw. św. Macieja Apo-
sto³a tak¿e umiejêtnie po³¹czono zabytkowe 
elementy wystroju z nowszymi. Zachowa³a 
siê gotycka kropielnica z pocz. XV w., o³tarz 
g³ówny, organy i marmurowa chrzcielnica zo-
sta³y wykonane tu¿ po II wojnie światowej. 
Pami¹tk¹ odbudowy jest marmurowa p³yta 
umieszczona przy wejściu do pó³nocnej kapli-
cy, wspominaj¹ca zniszczenia, odbudowê, bu-
downiczych oraz biskupa konsekruj¹cego ow¹ 
świ¹tyniê.

87 Układ przestrzenny miasta 
88 Plebania 
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Do naszych czasów przetrwa³ wikariat przy 
ul. Opoczyñskiej 12. Zaraz po I wojnie świa-
towej ks. proboszcz Franciszek Wilczyñski 
wybudowa³ wikariat, który znajduje siê do 
dnia dzisiejszego po wschodniej stronie koś-
cio³a parafi alnego. Mieszkali tam wikariusze 
i organiści (st¹d czêsto parafi anie określali ten 
budynek mianem organistówki). Dziś jest nie-
zagospodarowany. 

Z czasów lokacji miasta zachowa³ siê jego 
uk³ad przestrzenny, nieznacznie poszerzony 
w ci¹gu wieków poza obrêb owalnicy, której 
po³udniowy bok tworzy zakrêt drogi oraz ulice 
w dawnym uk³adzie, zachowanym w czêści za-
chodniej. We wschodniej czêści uk³ad później-
szy, o regularnym uk³adzie ulic z prostok¹t-
nym rynkiem przylegaj¹cym do drogi. Dawny 
rynek to dziś pl. Konstantego Świdziñskiego. 
Przy nim, a tak¿e przy ul. Radomskiej zacho-
wa³a siê dawna zabudowa miejska w posta-
ci parterowych murowanych domów, czêsto 
dwóch ze wspóln¹ bram¹ wjazdow¹, krytych 
dachami dwuspadowymi. Dziś w otoczonym 
domami rynku znajduje siê park z fontann¹ 
jako punktem centralnym, z kolorowymi alej-
kami wy³o¿onymi kostk¹, ³aweczkami, kwia-
tami, latarniami, na którym jest organizowa-
ny m.in. sylwester pod gwiazdami. 

Nieco zaskakuj¹ce wra¿enie robi pomnik 
ustawiony przy nowym budynku Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej, przy ul. Opoczyñskiej 28 – sa-
molot TS 11 Iskra i napis na tablicy pod nim: PA-
MIÊCI LOTNIKÓW POLSKICH POLEG£YCH 
W OBRONIE OJCZYZNY WDZIÊCZNI MIESZ-
KAÑCY GMINY KLWÓW 3 MAJA 2009. 

W ostatnim okresie Klwów bardzo szybko 
siê rozwija. Symbolem miejscowości, a i gmi-
ny jest obecnie papryka. Przy drodze krajowej 
nr 48 w  Klwowie oraz przy drodze wojewódz-
kiej nr 727 w  Sadach-Kolonii stanê³y witacze 
promuj¹ce gminê Klwów jako teren zag³êbia 
paprykowego. Widoczne z  daleka kolorowe 
tablice s¹ dobr¹ form¹ promocji – szybko i  
skutecznie przykuwaj¹ wzrok przeje¿d¿aj¹-
cych. G³ównym celem reklamy jest promo-
cja produktu regionalnego jakim jest papry-
ka. Warzywo to cieszy siê dziś popularności¹ 
na ca³ym świecie. Znanych jest ok. 2 tys. jej 

odmian, ró¿ni¹cych siê kszta³tem, kolorem, 
rozmiarem i smakiem. Z pewności¹ gospo-
dynie klwowskie wymieni¹ co najmniej kil-
kadziesi¹t odmian, opowiadaj¹c przy tym, 
które najlepiej i w jakiej potrawie smakuj¹. 
Do stabilizacji fi nansowej mieszkañców przy-
czyni³ siê rozwój uprawy tego warzywa, ale 
nie tylko tego. Chêtnie uprawiana jest tak¿e 
sa³ata, rzodkiewka, brukselka i kapusta pe-
kiñska – mo¿na powiedzieæ, ¿e gmina „tunela-
mi stoi”. Warzywa uprawiane s¹ od ok. 30 lat, 
przez kilkuset plantatorów. Najwa¿niejsza jest 
oczywiście papryka, której spo¿ycie w Polsce 
systematycznie rośnie. Klwów s³ynie z organi-
zowanego co roku w po³owie sierpnia Świêta 
papryki. Na stadionie spotyka siê wtedy kilka 
tysiêcy mieszkañców gminy i okolic. 

W 2013 r. uroczyście otwarto halê sportow¹ 
„Arena Klwów” przy Zespole Szkó³ Samorz¹-
dowych w Klwowie. Hala sportowa to pe³-
nowymiarowe boisko do gry w pi³kê rêczn¹, 
koszykówkê i siatkówkê. Umo¿liwia jedno-
czesne prowadzenie zajêæ a¿ dla trzech grup 
lekcyjnych. Przewidziano mo¿liwośæ organi-
zowania imprez kulturalnych. Hala sportowa 
po³¹czona jest ³¹cznikiem, w którym znajduj¹ 
siê: szatnie, natryski, magazyn, toalety i si-
³ownia, z istniej¹cym wcześniej budynkiem 
szko³y. Na ścianie zawis³ herb Klwowa i napis 
Arena Klwów. Jednak najwiêkszy sukces w in-
westycjach sportowych to budowa stadionu 
w Klwowie z widowni¹ na ok. 1000 miejsc 
siedz¹cych. Obok stadionu jest treningowe 
boisko pi³karskie. To w³aśnie tu odbywaj¹ siê 
du¿e gminne festyny. 

Powsta³ tak¿e zak³ad aktywności zawodo-
wej „Zajazd Lwowski” przy ul. Opoczyñskiej 
45. Na zak³ad zaadaptowano budynek po pla-
nowanej w latach 80. XX w. przychodni zdro-
wia, która nigdy nie powsta³a, a pusty gmach 
w stanie surowym szpeci³ ulicê. Teraz jest to 
jeden z naj³adniejszych budynków w Klwowie, 
otoczony zieleni¹, z parkingiem. Podstawo-
wym profi lem dzia³alności Zak³adu Aktywno-
ści Zawodowej jest: organizacja wesel, przyjêæ 
okolicznościowych, cateringu, szkoleñ oraz 
kolonii dla dzieci i m³odzie¿y. Zak³ad otrzy-
ma³ w 2013 r. tytu³ „Rzetelna fi rma”.
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Miejscowa tradycja utrzymuje, ¿e pierwot-
nie osadê nazywano „Koniary”, bo – po-

dobno – wypasano tu ksi¹¿êce konie na ³¹kach 
nad Radomk¹. Pewnym jest, ¿e w XVI w. wio-
ska nale¿a³a do Piotra Kochanowskiego, brata 
poety Jana. 

Nad zalewem Domaniowskim, w Konarach, 
bezpośrednio nad brzegiem góruje gruntownie 
odnowiony Pa³ac Domaniowski, jeden z cie-
kawszych zabytków po³udniowego Mazow-
sza, obecnie nowoczesne centrum hotelowo-
-rekreacyjne. Po lewej stronie widoczna aleja 
kasztanowa, która wiod³a do Brudnowa. Dziś 
bruk urywa siê w wodach zbiornika. Po prawej 
– aleja prowadz¹ca do pa³acu. 

Maj¹tek Konary naby³ w 1845 r. zas³u¿ony 
w powstaniu listopadowym pionier polskiej 
chirurgii Adam Bogumi³ Helbich, który obok 

prowadzenia praktyki lekarskiej zajmowa³ siê 
tak¿e dzia³alności¹ spo³eczn¹ i polityczn¹. Za 
kultywowanie polskości na ziemiach Króle-
stwa Polskiego zosta³ odznaczony Orderem 
Virtuti Militari. Po zakupie maj¹tku nie za-
rz¹dza³ nim osobiście, ustanowi³ w nim admi-
nistratora. Po przejściu na emeryturê Adam 
Helbich osiad³ w Konarach. Warto dodaæ, ¿e 
by³ zaprzyjaźniony z Kazimierzem Asnykiem, 
ojcem poety Adama Asnyka. Kazimierz Asnyk 
by³ czêstym gościem w Konarach. Przebywa³ 
tu w gościnie regularnie w okresie ponad 10 
lat. Wychowawczyni córek dr. Helbicha zosta-
³a ¿on¹ Kazimierza Asnyka i matk¹ Adama. 

W 1862 r. maj¹tek przej¹³ syn doktora Adam 
Fryderyk, który w 1870 r. pobudowa³ dwór. 
Autorem projektu dworu by³ wybitny archi-
tekt Henryk Marconi − twórca takich dzie³, 

Konary (gmina Wieniawa)

89 Zalew. W tle Pałac Domaniowski
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jak warszawski kośció³ pw. św. Anny, pa³ac 
Zamoyskich czy pa³ac Branickich (Warszawa). 
Folwark powszechnie s³yn¹³ wówczas z upra-
wy chmielu, hodowli byd³a rasy holenderskiej 
oraz hodowli ryb. Rodzina by³a spokrewnio-
na z Józefem Brandtem, który czêsto spêdza³ 
wakacje w Konarach. Z tego okresu pochodzi 
jeden z obrazów malarza zatytu³owany Siano-
kosy w Konarach z 1875 r. 

W czasie I wojny światowej dobra zosta³y 
mocno zniszczone. Uda³o siê jednak przywró-
ciæ je do dawnego stanu. Podczas kolejnego 
zakrêtu historii, czyli w 1939 r., w Konarach 
powsta³ poligon Luftwaffe. Po wojnie maj¹tek 
rozparcelowano. W budynku dworu do lat 70. 
XX w. mieści³a siê szko³a, a potem, niestety, 
sta³ i niszcza³. Kiedy trwa³a budowa zalewu 
w Domaniowie w latach 90., w dworze mieści-
³y siê tymczasowe biura inwestycji. W 2008 r. 
trafi ³ w rêce prywatnego inwestora i zosta³ 
poddany gruntownej renowacji i rozbudowie. 
Niewiele uda³o siê uratowaæ z dawnej budow-
li. Oryginalne zosta³y niektóre ściany, a tak¿e 
wiele elementów dekoracyjnych, m.in. rzeź-
biony kamienny balkon, kolumny, rozeta, 
a tak¿e piwniczka, gdzie mo¿na ogl¹daæ ka-
mienne fundamenty dworu.

Dzisiejszy pa³ac stanowi rozwiniêcie daw-
nego dworu i jest pobudowany literalnie w sty-
lu i konwencji rezydencji dworskiej. Obecnie 
odrestaurowane wnêtrza, stylizowane w du-
chu epoki, to niemal 4 tys. m2 powierzchni, na 
której, z dala od miejskiego zgie³ku, stworzo-
no idealne warunki pozwalaj¹ce umkn¹æ co-
dzienności oraz sprzyjaj¹ce efektywnemu wy-
poczynkowi. Trzeba podkreśliæ, ¿e zarz¹dcy 
dbaj¹, aby bogata historia budynku nie zosta³a 
zapomniana. Odnalezione w trakcie remontu 
dokumenty z czasów II wojny światowej prze-
kazali do zasobów Instytutu Pamiêci Narodo-
wej, a swoich gości zachêcaj¹ do poznania hi-
storii dworu przez udzia³ w grach terenowych. 

Najwiêksz¹ atrakcj¹ jest jednak rozleg³y za-
lew Domaniowski. Akwen jest po³o¿ony na te-
renach nale¿¹cych do gmin Przytyk, Wieniawa 

i Wolanów, które opracowa³y plany miejscowe, 
umo¿liwiaj¹ce przyst¹pienie do dowolnego 
inwestowania zarówno w zakresie budowa-
nia obiektów szkoleniowo-wypoczynkowych, 
jak i indywidualnych obiektów letniskowych. 
Jest to raj dla wszystkich mi³ośników spor-
tów wodnych, ale tak¿e rowerzystów. Wokó³ 
„Domaniowskiego morza” zorganizowano 
19 szlaków rowerowych o ³¹cznej d³ugości 
ponad 220 km. Ście¿ki te wiod¹ zró¿nicowa-
nymi drogami, od asfaltowych, przez coraz 
rzadsze kocie ³by a¿ po leśne dró¿ki. Zalew 
i rzeka Radomka to doskona³e miejsca dla 
kajakarzy. Ró¿nego stopnia trudności trasy 
po Radomce stanowi¹ wymarzon¹ formê ak-
tywnego spêdzania czasu z rodzin¹ i w gronie 
znajomych. Zorganizowano tak¿e boiska do 
siatkówki pla¿owej, parkingi, funkcjonuje 
przystañ. 

Zalew Domaniowski to tak¿e raj dla wêd-
karzy. W zbiorniku jest du¿o sandaczy, lesz-
czy, karpi, szczupaków, wystêpuj¹ równie¿ 
okonie, sumy, p³ocie, jazie, klenie, wêgorze, 
bolenie, liny. Ciekawe wêdkarsko miejsca 
s¹ przy zaporze, gdzie jednak ³atwo o zacze-
py z powodu licznych zatopionych krzaków 
i drzew. Tu g³êbokośæ zbiornika siêga nawet 
do 7–8 m. Wiêkszośæ wêdkarzy odwiedza-
j¹cych Domaniów twierdzi, ¿e najlepsze 
efekty uzyskuje siê wzd³u¿ brzegów Radom-
ki i w samym nurcie. Zbiornik zyska³ s³awê 
sandaczowego eldorado. Na skutek zarybieñ 
sandacze z Domaniowa osi¹gaj¹ dzisiaj bli-
sko metrowe rozmiary, dlatego drapie¿nika 
tego ³owi siê tutaj zarówno metod¹ spinnin-
gow¹, jak i gruntow¹. Ciekawostk¹ jest fakt, 
¿e praktycznie nie wystêpuje tu ukleja, na 
której najchêtniej ¿eruje ten gatunek. Przy-
nêt¹ u¿ywan¹ przez wêdkarzy jest wiêc p³oæ, 
karaś i stynka. Czêsto wystêpuje karp, który 
po wylewach okolicznych stawów na skutek 
powodzi zupe³nie nieplanowo zarybi³ zbior-
nik. Do Radomki sp³ynê³y nawet 20-kilogra-
mowe okazy. £owienie wymaga dodatkowego 
zezwolenia.
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£êgonice Ma³e to jedna z najstarszych osad na 
terenie gminy Odrzywó³. Ślady osadnictwa, 

które odkryli tu archeolodzy, pochodz¹ z epoki 
neolitu, siêgaj¹c 3 tys. lat wstecz. Pierwsze prace 
archeologiczne na tym terenie by³y prowadzone 
ju¿ w XIX w., odkryto wówczas, jak odnotowa³ 
Kolberg, ¿e Wielka mogi³a stoj¹ca pod wsi¹, 
we wnêtrzu której mieści siê ogromne pogañ-
skie cmentarzysko, a jeszcze bardziej wielka 
obfi tośæ i rozmaitośæ zabytków kryj¹cych siê 
w niej, rzuca niema³e świat³o na przedhisto-
ryczn¹ przesz³ośæ tych stron. Te pierwsze prace 
wykopaliskowe by³y prowadzone przez Kaliksta 
Jagmina, dziedzica pobliskich dóbr Ossa. Precy-
zyjniej, a mniej literacko odkrycia archeologicz-
ne z terenu odnosz¹ siê do kultury przeworskiej 
z okresu wp³ywów rzymskich. Nie nale¿y siê 
dziwiæ tak wczesnemu osadnictwu, bliskośæ rze-
ki, która pozwala³a na swobodn¹ komunikacjê 

i dawa³a naturaln¹ obronê, a tak¿e obfi towa³a 
w ryby, sprzyja³y osadnictwu. 

Wed³ug dokumentów z 1134 r. £êgonice by³y 
w³asności¹ arcybiskupów gnieźnieñskich. 
Prawdopodobnie by³a to niegdyś jedna wieś 
roz³o¿ona na dwóch brzegach Pilicy, która 
z czasem zosta³a rozdzielona na dwie odrêbne 
– £êgonice na lewym brzegu Pilicy, dziś powiat 
grójecki, gdzie biskupi za³o¿yli kośció³ pw. 
św. Jana Chrzciciela prawdopodobnie ju¿ 
w XIII w. i £êgonice prawobrze¿ne, nazwane 
Ma³ymi, dziś powiat przysuski. Byæ mo¿e wieś 
rozdzieli³a zmiana biegu rzeki, oddzielaj¹c do-
mostwa. 

Po prawej stronie arcybiskup gnieźnieñski 
Miko³aj Tr¹ba w 1420 r. lokowa³ miasto na 
prawie magdeburskim i zarazem zapewne 
kośció³ pw. Rozes³ania Aposto³ów i św. Marii 
Magdaleny, po czym nada³ je miechowskim 

Łęgonice Małe (gmina Odrzywół)
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bo¿ogrobcom. W 1521 r. bo¿ogrobcy przy po-
mocy abpa £askiego wystawili nowy kośció³. 
W 1623 r. abp Wawrzyniec Gembicki odst¹pi³ 
miasto i wieś kapitule gnieźnieñskiej, która 
utrzymywa³a tu, ze wzglêdu na zbyt du¿¹ od-
leg³ośæ od Gniezna, odrêbnego konsyliarza. 
Prawdopodobnie z tego powodu od XVIII w. 
£êgonice wydzier¿awiono gen. Antoniemu Jó-
zefowi Madaliñskiemu, który zapewne odda³ 
w zamian za nie wsie po³o¿one bli¿ej Gniezna, 
tym samym zatwierdzaj¹c sprzeda¿. Od tego 
okresu datuje siê upadek miasta, potwierdzo-
ny formalnie w 1869 r. 

W koñcu XIX w. w £êgonicach Ma³ych ist-
nia³ dwór, usytuowany na wschodniej rubie¿y 
wsi. Obok w budynku dworskim mieszka³y 
rodziny zatrudnione w folwarku. Wedle miej-
scowej legendy z dworu prowadzi do £êgonic 
(rawskich) murowany tunel pod Pilic¹. Nie 
wiadomo jednak, gdzie jest do niego wejście… 
Z dworu nie pozosta³o bowiem ju¿ nic. 

Katastrofalny w skutkach dla wioski by³ rok 
1915. Wojska carskie (lub austriackie) wysied-

li³y ludnośæ, a wioskê spali³y, aby ods³oniæ pole 
ostrza³u. Sp³onê³a tak¿e plebania, now¹, ju¿ 
murowan¹, wzniesiono w 1926 r. Kośció³ oca-
la³, ale wyr¹bano okoliczne drzewa. 

Swoista izolacja wsi, ma³a liczba dzieci 
uniemo¿liwia³y zorganizowanie szko³y. Przed 
II wojn¹ światow¹ m³odzie¿ uczy³a siê w My-
ślakowicach. Po wojnie we wsi istnia³ sklep 
i karczma, a miejscowi zajmowali siê prócz 
rolnictwa tak¿e rzemios³em. Szczególnie by³o 
i jest rozpowszechnione wikliniarstwo, przede 
wszystkim na w³asne potrzeby. 

Obecny kośció³ pw. św. Marii Magdaleny 
zosta³ ufundowany w 1765 r. przez Stanis³awa 
Ma³achowskiego, marsza³ka Trybuna³u Ko-
ronnego. Fundacjê uzasadnia legenda, o której 
pisze ks. Wiśniewski: Podanie g³osi, ¿e w tym 
czasie przeje¿d¿a³ przez £êgonice hr. Ma³a-
chowski z Koñskich, który strzelaj¹c do jaskó-
³ek, wypadkowo spali³ kośció³ i w 1765 r. na 
tym miejscu postawi³ nowy, obecny, 32 ³okcie 
d³ugi, 18 szeroki wielkim o³tarzem na wschód 
zwrócony, gontem kryty.

91 Kościół pw. św. Marii Magdaleny z 1765 r. 
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Kośció³ wzniesiono z drewna modrzewio-
wego, w konstrukcji zrêbowej, jako jednona-
wowy. Nawa prawie kwadratowa, prezbiterium 
wê¿sze, przy nim skarbczyk i zakrystia. Od 
frontu niska wie¿a, w mieszanej konstrukcji, 
z krucht¹ w przyziemiu, kryta dachem na-
miotowym. Nad naw¹ i prezbiterium wspól-
ny dach jednokalenicowy, kryty gontem. Na 
kalenicy wie¿yczka na sygnaturkê zwieñczo-
na drewnianym he³mem z latarni¹. Na dasz-
ku kruchty ma³y Chrystus Frasobliwy. Strop 
p³aski, nowy z faset¹ z krzy¿em z god³em 
zakonu bo¿ogrobców. Stosunkowo nowa jest 
wewnêtrzna polichromia, któr¹ wykonano 
w 1971 r. Zachowa³a siê profi lowana belka 
têczowa o ³amanym konturze z barokowym 
krucyfi ksem z XVIII w., podtrzymywana przez 
dwa wolutowe wsporniki. Chór muzyczny na 
czterech s³upach z falistym parapetem wy-
konany w XIX w., ale z zachowanymi wcześ-
niejszymi elementami rzeźbiarskimi. Na 
drzwiach skarbczyka i zakrystii stare zamki 
i okucia w formie stylizowanych liści. O³tarz 
g³ówny, ambona i o³tarze boczne przy têczy 
rokokowo-klasycystyczne z koñca XVIII w., 
w g³ównym obraz Marii Magdaleny z tego 
samego okresu, podobnie jak obraz Pok³onu 
Trzech Króli, w drugim, prawym o³tarzu bocz-

nym XVII-wieczny barokowy krucyfi ks. Po 
wielu remontach kośció³ jest obecnie oszalo-
wany i wzmocniony lisicami. 

Po³udniowo-zachodnia po³aæ przykościel-
nego cmentarza (który by³ czynny do 1921 r., 
obecnie nie zachowany) jest zamkniêta 
dzwonnic¹. zbudowan¹ z fundacji parafi an 
w 1959 r. wed³ug projektu arch. Romualda 
Kosio³a z Warszawy. Posadowiona na wysokiej 
podmurówce, na planie kwadratu, zbudowana 
w konstrukcji s³upowej, oszalowana, w dolnej 
czêści os³oniêta gontowym fartuchem. Ca³ośæ 
nakryta gontowym dachem namiotowym. 
W górnej czêści dzwonnicy pozorna izbica, je-
dyna tego rodzaju w województwie mazowie-
ckim. Przypomina przez to raczej dzwonnice 
ma³opolskie czy dzwonnice kresowe stawiane 
przy cerkwiach pogranicza podkarpacko-lu-
belskiego. W dzwonnicy dwa dzwony, wiêkszy 
Józef, a mniejszy św. Jana Kantego i św. Marii 
Magdaleny. Na pó³nocnej ścianie przyziemia 
dzwonnicy wmurowano nagrobek z piaskowca 
pochodz¹cy z nieistniej¹cej ju¿ nekropolii. Te-
ren kościelny bardzo zadbany, wybrukowany, 
otoczony zieleni¹. 

W obecnych krêtych, latem piaszczystych 
uliczkach i alejkach ciê¿ko dopatrzeæ siê daw-
nej miejskości £êgonic. Niewielka powierzch-
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nia jest ograniczona korytem Pilicy od pó³nocy 
i ujściem Kie³cznicy od po³udniowego wscho-
du zawiera siê pośród czterech ulic, które nie 
maj¹ nazw. We wsi mieszka obecnie ok. 130 
osób w 40 domach. Tê malutk¹ wioskê war-
to odwiedziæ nie tylko ze wzglêdu na kośció³. 
Przyroda, niegdyś chroni¹ca wieś, dziś odciê-
³a j¹ niejako od świata. Ludnośæ musia³a byæ 
zreszt¹ ca³kowicie samowystarczalna. Kolberg 
cytuj¹c Koz³owskiego, opisuje j¹ tak: Wy³¹cz-
nem ludu Opoczyñskiego powo³aniem jest 
rolnictwo, ale kobiety bez wyj¹tku umiej¹ 
robiæ p³ótno, oraz piêkne i doskona³e we³nia-
ki na fartuchy, robi¹ te¿ sukno na sukmany, 
pasy dla ch³opów bia³e na co dzieñ, a odświêt-
ne czerwone – materyjê we³nian¹, drobno 
wzorzyst¹ na kamizelê, oraz na spodnie pe-
wien rodzaj jakby aksamitu niestrzy¿onego 
z we³ny, w kolorze niebieskim lub fi o³kowym 
w paski na p³ótnie; a takiej umiejêtności i pra-
cowitości nie znajdzie znów na Mazowszu, 
a przynajmniej w okolicach, które dok³adniej 
nieco znam, to jest w Rawskiem i w dawnej 
ziemi Czerskiej. Po³o¿ona w regionie opo-
czyñskim wieś zachowa³a pewn¹ odrêbnośæ 
kulturow¹. Na co dzieñ nie przejawia siê ona 
oczywiście w stroju, który jest prezentowany 
tylko w trakcie odświêtnych wydarzeñ czy fe-
stynów, ale w potocznej rozmowie zachowa³y 
siê w odrêbności jêzyka. Przetrwa³y te¿ drew-
niane domy, stodo³y, obórki, a przede wszyst-
kim krajobrazy. Nadbrze¿ne ³¹ki, pastwiska, 
przeciête pasami wierzb i olch, b³otniste drogi 

i nieobliczalna, nieokie³znana w tym miejscu 
rzeka to jeden z najpiêkniejszych pejza¿y na 
Mazowszu. Szczególnie urokliwy jest zalew 
na ujściu rzeczki Kie³cznicy do Pilicy. G³ówna 
ulica, dopiero kilka lat temu wyasfaltowana, 
wije siê miêdzy domostwami, klimatycznie 
wprowadzaj¹c nas w świat dawno miniony. 
W granicach wsi s¹ po³o¿one rozleg³e obszary 
³¹k, porośniête rzadkimi gatunkami traw i zió³ 
– wystêpuj¹ tu wid³aki, gr¹¿el ¿ó³ty, storczy-
ki. Zachowa³y siê tereny lêgowe chronionych 
gatunków ptaków, takich jak rybitwy czy sie-
weczki. Ca³ośæ terenu jest Obszarem Chronio-
nego Krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki”, 
nie eksploatuje siê wiêc tu wystêpuj¹cych z³ó¿ 
piasku, ¿wiru i kamienia, nie wycina lasu. 

Potencja³ turystyczny wsi jest ogromny – 
leśne dukty i ście¿ki nadrzeczne to idealne 
trasy spacerowe i rowerowe. Pilica i zalew na 
Kie³cznicy to raj dla wêdkarzy, a organizowa-
ne rokrocznie na zalewie zawody ciesz¹ siê 
coraz wiêkszym powodzeniem. Szczêśliwie 
coraz czêściej, szczególnie w okresie letnim, 
pojawiaj¹ siê tu przyjezdni, aby odpocz¹æ nad 
wod¹. Nie ma jeszcze gospodarstw agrotury-
stycznych, ale niektórzy z turystów zafascy-
nowanych urokiem krajobrazu decyduj¹ siê 
na postawienie tu domów letniskowych. Wieś 
piêknieje, restauruje siê stare rodzinne domy, 
a to dobrze, bo £êgonice, podobnie jak zreszt¹ 
wiele innych wsi w Polsce, starzej¹ siê i nie-
d³ugo byæ mo¿e tylko dziêki przybyszom z ze-
wn¹trz miejscowośæ bêdzie istnia³a. W okresie 

94, 95 Rozlewiska
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suszy mo¿na przejśæ przez Pilicê i odwiedziæ 
obie miejscowości, gdy wody w rzece przy-
bêdzie, mo¿na przep³yn¹æ ³odzi¹, najwiêcej 
emocji bêdzie, gdy pos³u¿ymy siê chybotliw¹ 
pychówk¹ (we wsi znajdziemy przewoźnika), 
a warto obejrzeæ oba drewniane kościo³y. Dro-
g¹ l¹dow¹ wsie dzieli blisko 8 km. Zdarza siê, 
¿e wieś bywa odciêta od świata. Przybranie 
wód Pilicy powoduje zalanie drogi dojazdowej, 
chocia¿ ostatnio w samej wsi odby³a siê jej re-
gulacja. O tutejszych mieszkañcach Kolberg 
poda³ notkê (…) Lud tu dorodny, kobiety piêk-
ne (…), a to tak¿e warto oceniæ samemu. 
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Wieś malowniczo po³o¿ona nad rzek¹ 
Drzewiczk¹. Pocz¹tki miejscowości siê-

gaj¹ czasów kultury ³u¿yckiej, gdy znajdowa³ 
siê tu gród obronny na niewielkim wzniesie-
niu otoczonym przez wody Drzewiczki. Jest to 
kolejna z lokacji niezmiennie wi¹¿¹cych siê 
z rzek¹, której znaczenie komunikacyjne, a za-
razem obronne sprzyja³o osadnictwu. Wedle 
miejscowej legendy król Mieszko II uczyni³ 
Nieznamierowice wsi¹ królewsk¹ oraz osied-
li³ tu rodzinê Znamierowskich, nadaj¹c jej 
jednocześnie nazwê „Znamierowice”. Ponoæ 
w 1308 r. wieś znajdowa³a siê w uposa¿eniu 
klasztoru sulejowskiego. Oko³o 1500 r. wieś 
sta³a siê w³asności¹ Staro³êckich i uzyska³a 
prawa miejskie. Przekszta³cenie to wpisywa-
³o siê w proces inicjatyw gospodarczych, jakie 
podejmowa³o wówczas polskie rycerstwo. Za-
³o¿enie miasta na gruntach dotychczasowej 

wsi przynosi³o w³aścicielowi nowe dochody 
z op³at wnoszonych z tytu³u odbywaj¹cych siê 
targów i jarmarków (zabiegano wiêc, by by³y 
jak najliczniejsze), stawa³o siê centrum dla 
klucza dóbr jakie w³aściciel posiada³ w oko-
licy, u³atwia³o zbyt p³odów rolnych, a przede 
wszystkim zachêca³o do nowych osiedleñ, bo-
wiem ka¿dy osadnik to nowe profi ty z tytu³u 
czynszów i najmu. Powstanie miasta wi¹za³o 
siê zwykle z powstaniem parafi i, któr¹ erygo-
wano zaraz po wybudowaniu w Nieznamie-
rowicach drewnianego kościo³a pw. św. An-
drzeja. W³¹czono do niej jako fi lialny kośció³ 
w Ga³kach.

Z budow¹ kościo³a jest zwi¹zana miejscowa 
legenda przewrotnie zatytu³owana O wiórze. 
Pewnego zimowego wieczoru roku pañskie-
go 1640 w karczmie w okolicach Studziannej 
stanê³y na nocleg trzy panny. Czasy ju¿ wów-

Nieznamierowice (gmina Rusinów)

98 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (1923–1933)
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czas by³y niebezpieczne, panny samotne, a do 
karczmy wpadli pijani ¿o³dacy. Kobiety, ratu-
j¹c swój honor, salwowa³y siê ucieczk¹, a noc 
by³a wyj¹tkowo mroźna. Nie by³o nadziei, 
aby panny w cienkich koszulach nie zamarz³y. 
O poranku na placu kościelnym w Nieznamie-
rowicach zebrali siê pracownicy. Zaplanowano 
ociosywanie bali pod budowê kościo³a. Kiedy 
jeden z cieśli rozpocz¹³ pracê, spod jego topo-
ra wypad³ pierwszy wiór z drewna. O dziwo 
nie opad³ na ziemiê, a uniós³ siê w powietrze 
i zacz¹³ p³yn¹æ po niebie. Spad³ dopiero 30 km 
dalej w Studziannej. W miejscu jego upadku, 
pod śniegiem, znaleziono zmarzniête trzy pan-
ny. Dla upamiêtnienia tych niezwyk³ych wyda-
rzeñ w pobliskiej Studziannej powsta³o jedno 
z najwa¿niejszych sanktuariów centralnej Pol-
ski. Zbli¿on¹ wersjê tej legendy utrwali³ w poe-
zji Teofi l Lenartowicz, wi¹¿¹c j¹ z po³o¿onym 
obok Studzianny „Panieñskim wzgórzem”.

W 1655 r. w czasie potopu szwedzkiego 
ca³¹ wieś spl¹drowano i do szczêtu spalono, 
a ludnośæ wymordowano. Te powa¿ne znisz-
czenia oraz wyludnienie przyczyni³y siê do 
utraty praw miejskich w 1720 r., których 
wieś nigdy nie odzyska³a. Kolejny kośció³ 
wzniesiono z fundacji rodziny Szaniawskich 
w 1762 r., ale i ten sp³on¹³. W XVIII w. istnia³ 
tu tak¿e browar, a do osady nale¿a³y mosty 

na Drzewiczce wraz z prawem pobierania 
op³aty za przejazd. W koñcu stulecia Urszula 
Dembiñska starościna wolbromska zakupi³a 
dobra nieznamierowickie od rodziny Krzecz-
kowskich. W 1804 r. po raz kolejny wieś na-
wiedzi³ po¿ar, w wyniku którego spali³ siê nie 
tylko kośció³, ale plebania wraz z wszystkimi 
dokumentami parafi alnymi oraz praktycznie 
ca³a wieś. Odrestaurowany przez ks. Wac-
³awskiego w 1870 r. nie przetrwa³ zbyt d³u-
go. W 1922 r. we wsi wybuch³ kolejny po¿ar 
wzniecony w jednym z gospodarstw od prze-
wróconej lampy naftowej. Sp³onê³o wówczas 
70 gospodarstw i znów zosta³ zniszczony 
kośció³. Temperatura by³a tak wysoka, ¿e na-
wet dzwony stopi³y siê, a z kościo³a pozosta³y 
tylko fundamenty i krypta grobowa, w której 
spoczywa Salomea z Dembiñskich Wielhor-
ska (1777–1814). Po po¿arze z parafi i niezna-
mierowickiej ze wzglêdu na brak kościo³a wy-
dzielono dwie nowe parafi e – Sady w 1922 r. 
i Rusinów w 1926 r. Po po¿arze w 1922 r. we 
wsi odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej. Jednostka liczy³a 70 
osób i nale¿eli do niej wszyscy mê¿czyźni ze 
wsi. Pierwsz¹ remizê stra¿ack¹ wybudowano 
w latach 1930–1931. 

W latach 1923–1933 z inicjatywy ks. Józefa 
Cyrañskiego i ks. Hieronima Marczewskiego 
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wzniesiono we wsi nowy kośció³, tym razem 
murowany. Kośció³ jednonawowy, murowany 
z piaskowca, orientowany na osi wschód–za-
chód, posadowiony na planie krzy¿a. Dach 
czterokalenicowy, dwuspadowy, kryty blach¹, 
na szczycie od zachodu wie¿yczka z sygnatur-
k¹, nakryta he³mem i zwieñczona krzy¿em. 
Prezbiterium od zachodniej strony ni¿sze od 
nawy. Okna w nawie pó³koliste z witra¿ami. 
Wejście g³ówne od wschodu, przez ni¿sz¹ 
kruchtê z pó³kolistym portalem. Przybudowa-
ne kaplice nakryte dwuspadowymi dachami. 
Od po³udnia dzwonnica, równie¿ murowana, 
nakryta dachem czterospadowym. 

W o³tarzu g³ównym obraz Świêtej Rodzi-
ny ze Studziannej przes³aniany obrazem 
z przedstawieniem św. Józefa z Dzieci¹tkiem. 
W kaplicach w o³tarzach obrazy z przedstawie-
niami św. Franciszka i św. Andrzeja Aposto³a – 
patrona parafi i. Przed kościo³em wie¿a bram-
na z dzwonnic¹. Na terenie kościelnym nowa 
plebania i zachowany od strony po³udniowo-
-zachodniej budynek XIX-wiecznej plebanii. 

Zabytkowa plebania w stylu polskiego dwor-
ku, parterowa, murowana, kryta dachem dwu-
spadowym. Od frontu ganek wsparty na czte-
rech kolumnach. 

Z dawnej zabudowy wsi zachowa³o siê nie-
wiele, sporo gospodarstw drewnianych budo-
wanych w konstrukcji zrêbowej (nry 37, 31, 
27, 7, 115), stodo³y i budynki gospodarcze. 
Pozosta³ natomiast uk³ad przestrzenny, zwi¹-
zany z istniej¹cym miasteczkiem, z wydzielo-
nym centralnym placem-rynkiem. Na Drze-
wiczce zachowane pozosta³ości m³yna, który 
rozebrano w 1972 r. 

W Nieznamierowicach utworzono organi-
zacje spo³eczne, dzia³aj¹ce na rzecz lokalnego 
rozwoju. Fundacja Sportowa Polska realizuje 
wycieczki dla dzieci i m³odzie¿y oraz zajêcia 
i szkolenia dla doros³ych. Prowadzi projekty 
dla seniorów, organizuj¹c zajêcia dotycz¹-
ce zdrowia i urody oraz wycieczki. Prê¿nie 
dzia³a tak¿e Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Nieznamierowice, organizuj¹ce, szczegól-
nie w okresie letnim, imprezy rekreacyjno-
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-rozrywkowe. Stowarzyszenie wspó³pracuje 
ściśle z Wêdrownym Uniwersytetem Trady-
cji, organizuj¹c karnawa³y w nowej ods³onie 
nawi¹zuj¹ce do dawnej, ludowej tradycji ku-
soków, czyli przebierañców, którzy chodzili 
po domach wypraszaj¹c dary. Remiza w Nie-
znamierowicach to jedno z miejsc spotkañ 
Wiejskich Klubów Tañca. Udzia³ w zabawach 
to jedyna i niepowtarzalna okazja, ¿eby us³y-
szeæ świetnych wiejskich muzykantów i po-
tañczyæ. Od kilku lat w Nieznamierowicach 
przy wsparciu Urzêdu Gminy w Rusinowie 
i Wspólnoty Gruntowej Wsi jest organizo-
wany festyn „Noc Świêtojañska”. Warto tu 
przyjechaæ na autentyczn¹ zabawê taneczn¹ 

przy ogniskach p³on¹cych nad Drzewiczk¹ do 
rana. Jest to okazja do spróbowania potraw 
regionalnych przygotowywanych przez Ko³a 
Gospodyñ Wiejskich. 

W 2014 r. w budynku starej plebanii podjêto 
próbê utworzenia Muzeum Wsi Nieznamiero-
wice i zorganizowano wystawy Śladami Oska-
ra Kolberga – muzeum pod chmurk¹ – cudze 
chwalicie – swojego nie znacie oraz To kawa³ 
historii, które powsta³y z archiwalnych zdjêæ 
mieszkañców wsi. 

Warto dodaæ, ¿e w 1990 r. w Nieznamiero-
wicach realizowano fi lm Dwie drogi w re¿yse-
rii Renaty Mazur. Zagrali w nim mieszkañcy, 
a za scenografi ê pos³u¿y³a zabudowa wsi.
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Odrzywó³ lokowany by³ w XIV w. obok wsi 
Wysokin. Kornel Koz³owski, cytowany 

przez Kolberga, w swoim wspomnieniu wy-
cieczki w Opoczyñskie podaje: Stara to sie-
dziba, której dzieje gin¹ w pomroce czasów. 
Wiemy, ¿e w r. 1413 by³a siedzib¹ Dobrogosta 
Odrzywolskiego i osad¹ znacznie na miasto 
zakrawaj¹c¹. Tu¿ za wsi¹ wije siê wśród roz-
leg³ej niziny rzeka Drzewiczka, podp³ywaj¹ca 
w niejakiej odleg³ości pod ³añcuch piaszczy-
stych wzgórz, nosz¹cych przed laty miano gór 
Sulejowych. Góry te stanowi¹ rodzaj wa³u, 
przez który w dalekiej przesz³ości wody siê 
przerznê³y tworz¹c dla rzeki dzisiejsze jej 
³o¿ysko. Pastwiska piaskowate, dalej torfowi-
sko, jeziorka i b³ota dowodz¹, ¿e przed wie-
kami rozlewa³y siê tu ogromne wody. Z tym 
precyzyjnym opisem po³o¿enia jest zwi¹za-
na legenda. Ponoæ niegdyś, w miejscu, gdzie 

nurt Drzewiczki rozerwa³ swoj¹ si³¹ ³añcuch 
wzgórz, istnia³o miasto. Miasto to pod wp³y-
wem niszczycielskiej si³y wody zapad³o siê 
ponoæ pod ziemiê. Nie jest znana przyczyna 
zniszczenia miasta, wiadomo tylko, ¿e w ka¿-
d¹ Wielkanoc s³ychaæ bij¹ce dzwony, a ich 
dźwiêk dochodzi spod ziemi, z zaginionego 
miasta. Wed³ug Koz³owskiego legenda ta mo-
g³aby świadczyæ, ¿e w okolicy istnia³o niegdyś 
„mieszkanie nawodne”. Mia³by tu zapewne na 
myśli osadê palow¹ zbudowan¹ w celu zapew-
nienia bezpieczeñstwa na rzeczce lub terenie 
podmok³ym

Za³o¿ycielem miasta by³ starosta radomski 
Dobrogost Czarny, który zas³yn¹³ prac¹ na 
rzecz króla W³adys³awa Jagie³³y. Jego postaæ 
wi¹¿e siê ściśle z dziejami bitwy grunwal-
dzkiej. Miejscem koncentracji wojsk króla 
przed bitw¹ by³ Czerwiñsk nad Wis³¹. To w³aś-

Odrzywół (siedziba gminy)
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nie w tej miejscowości mieli siê spotkaæ przed 
g³ówn¹ bitw¹ sam Jagie³³o na czele Ma³opolan, 
mieli do³¹czyæ maszeruj¹cy z zachodu Wiel-
kopolanie, kontyngenty wystawione przez 
ksi¹¿¹t-lenników mazowieckich. W tym te¿ 
kierunku nap³ywa³y z Litwy wojska Witolda. 
¯eby po³¹czyæ ich w jedn¹ ca³ośæ, trzeba by³o 
pokonaæ powa¿n¹ przeszkodê jak¹ stanowi³a 
Wis³a, która oddziela³a wojska z Królestwa od 
czêści Mazowszan i si³ Witolda. Wed³ug D³u-
gosza decyzja o przygotowaniu mostu spoczy-
waj¹cego na ³odziach (…) nigdy przedtem nie 
ogl¹danego zapad³a w trakcie poufnej narady 
w Brześciu w grudniu 1409 r. Za przygotowa-
nie ca³ej konstrukcji o niebagatelnych wymia-
rach (szerokośæ Wis³y w okolicy Czerwiñska 
dochodzi do 500 m), do realizacji której po-
s³u¿y³o drewno z Puszczy Radomskiej, by³ 
odpowiedzialny starosta radomski Dobrogost 
Czarny h. Na³êcz z Odrzywo³u. Za swe zas³ugi 
otrzyma³ wsie Wysokin i Studzianna, a tak¿e 
przywilej lokacji miasta, które w 1553 r. przy-
jê³o nazwê Odrzywó³. Kośció³ tutejszy zosta³ 
w XVI w. przekszta³cony w zbór kalwiñski, 
który istnia³ jeszcze w XVII w. Miasto pozo-
stawa³o w rêkach prywatnych. W XVII w. ród 
Odrzywolskich podupad³ i miasto zmienia-
³o w³aścicieli, przejmowa³y go rody Lipskich, 
Le¿añskich, Granowskich. W po³. XVIII w. 
powsta³a nowa świ¹tynia, wybudowana z pia-
skowca, której dach sp³on¹³ 100 lat później. 
Niezabezpieczone ściany niszcza³y i koniecz-
na by³a budowa nowej świ¹tyni. Powody upad-

ku miasta poda³ ówczesny burmistrz Józef 
Ko³asiñski, z gorycz¹ twierdz¹c, ¿e dziedzice 
odebrali miastu dochód propinacyjny, zamiast 
darzyæ mieszczan przywilejami, ¿¹daj¹ od 
nich coraz wy¿szych op³at, przymuszaj¹ do 
prac rolnych, a nawet zobowi¹zuj¹ do dostar-
czania grzybów w wiankach lub wnoszenia 
za ich niedostarczenie op³aty. Z powodu wiêc 
takich zdzierstw i nadu¿yæ miasto do upad-
ku przyjśæ musia³o. Burmistrz mia³ racjê, 
faktycznie Odrzywó³ utraci³ prawa miejskie, 
a stagnacja trwa³a a¿ do czasów II Rzeczpo-
spolitej, kiedy ponownie sta³o siê ośrodkiem 
rzemios³a i handlu. 

W 1903 r. ks. Antoni Aksamitowski podj¹³ 
inicjatywê budowy kościo³a, odby³ pielgrzym-
kê do Rzymu, gdzie zosta³ przyjêty przez pa-
pie¿a i otrzyma³ relikwie Krzy¿a Świêtego. 
Niestety, za zorganizowanie procesji politycz-
nej zosta³ zes³any w g³¹b Rosji i budowa by³a 
kontynuowana ju¿ bez niego. 

W 1921 r. osada by³a stosunkowo liczna, 
mieszka³o tu 1336 osób, z czego ok. 25% by³o 
wyznania moj¿eszowego, przy czym liczba ta 
stale ros³a. Funkcjonowa³y zak³ady rzemieśl-
nicze, m³yny, liczne sklepy. W okresie miêdzy-
wojennym ̄ ydzi prowadzili w Odrzywole kilka 
ma³ych warsztatów, m.in. olejarniê i farbiarniê 
oraz sklepy. W tej niewielkiej miejscowości 
by³a gmina ¿ydowska, która zatrudnia³a rabi-
na i mia³a w³asny cmentarz. Wśród rabinów 
Odrzywo³u w wiekach XIX i XX byli przez pe-
wien czas wybitni znawcy Tory, jedni z najbar-
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dziej znanych w Polsce, tacy jak Jehuda Lejbusz 
Licht czy Cwi Rynkowicz, wybrany rabinem 
Odrzywo³u w m³odym wieku, znany jako do-
skona³y kaznodzieja. Polskie miasteczka tego 
okresu kojarzy³y siê powszechnie, jak poety-
cko mawiano, z widokiem pogodnego kościo³a 
i piêknie śpiewaj¹cej bo¿nicy. Polacy i ¯ydzi 
mieszkaj¹cy w miasteczku stanowili jednak 
dwa odrêbne środowiska. ¯ydzi byli wspólnot¹ 
narodow¹ o silnym poczuciu odrêbności kultu-
rowej. Ich wiêź przejawia³a siê we wspólnocie 
losów historycznych, w kulcie tradycji, wiêzi 
religijnej. Równie wa¿nym spoiwem by³ jêzyk, 
ubiór, obyczaj oraz instytucje wychowawcze 
i samorz¹dowe. Najwa¿niejszym problemem 
dla spo³eczności ¿ydowskiej by³o zabezpie-
czenie kultury i bytu materialnego, zw³aszcza 
w warunkach kryzysowych, kiedy zaostrza³a 
siê walka konkurencyjna. Szczególnie istotne 
by³o to w przypadkach „walki o handel”, który 
dla ma³ych miasteczek by³ podstaw¹ egzysten-
cji. ¯ydzi mieli niezwyk³¹ umiejêtnośæ indy-
widualnego podejścia do ka¿dego z klientów, 
dar zachêcania do kupna. W kontaktach han-
dlowych wykazywali o wiele wiêksze umiejêt-
ności ni¿ kupcy polscy. Polak katolik czêsto by³ 
przekonany, ¿e ¯yd konkuruj¹cy za pomoc¹ 
niskich cen i towaru kiepskiej jakości jest g³ów-
n¹ przyczyn¹ jego trudności materialnych. Na 
tym prostym uogólnieniu opiera³ siê stereotyp 
kupca ¿ydowskiego, który uchodzi³ za cz³owie-
ka nieuczciwego i dopuszczaj¹cego siê licznych 
nadu¿yæ. Polscy rzemieślnicy i kupcy, którzy 
nie potrafi li sobie wyt³umaczyæ swoich trud-
ności gospodarczych, chêtnie ulegali propagan-
dzie anty¿ydowskiej. W okresie drastycznego 
za³amania koniunktury gospodarczej wzmaga-
³o to wśród ludności chrześcijañskiej tenden-
cje do pozaekonomicznych metod zwalczania 
przeciwników. W świetle ha³aśliwej propagan-
dy antysemickiej ̄ ydzi urastali do potêgi, która 
by³a jedn¹ z podstawowych przyczyn niedoma-
gañ gospodarczych, skupiaj¹c w swoich rêkach 
przemys³ i handel. Starano siê nie widzieæ dzie-
si¹tek ubogich krawców, szewców, szklarzy czy 
nêdznych kramarzy, ale z zawiści¹ patrzono na 
jedynego w miasteczku jubilera czy kupca zbo-
¿owego. Emocjonalnie kszta³towany stereotyp 
¯yda funkcjonowa³ potem w spo³eczności pol-

skiej. Na tym tle w 1935 r. dosz³o do krwawych 
„zajśæ odrzywolskich”, powi¹zanych z podob-
nymi w pobliskim Przytyku. Zajścia zaczê³y 
siê od organizacji bojkotu ¿ydowskiego handlu 
zorganizowanego przez niezwykle silne w gmi-
nie Stronnictwo Narodowe. Po aresztowaniu 
przywódców Stronnictwa, najaktywniejszych 
uczestników zajśæ, pozostali dzia³acze przy 
pomocy ch³opów z okolicznych wsi zorgani-
zowali wielotysiêczny marsz na Odrzywó³. Ce-
lem marszu by³o odbicie aresztowanych przez 
rozjuszonych pog³osk¹ jakoby aresztowañ do-
konali ¯ydzi przebrani w mundury policyjne 
oraz ¿e aresztowano tak¿e proboszcza. T³um 
uzbrojony w karabiny, rewolwery, ale i siekiery 
czy wid³y star³ siê z policj¹ na rzece Drzewiczce 
i w Wysokinie na drodze do Nowego Miasta. 
Przed mostem policja otworzy³a ogieñ, w tu-
mulcie zginê³o lub zmar³o z ran 12 ch³opów, 
g³ównie z gminy Klwów. W miejscu rozruchów, 
za mostem na Drzewiczce stoi ¿elazny krzy¿ 
upamiêtniaj¹cy wydarzenie. Na nim tabliczka 
z napisem 1935. zginêli od kól (pisownia orygi-
nalna) Policji Sanacyjnej cz³onkowie Stronni-
ctwa Narodowego. 

We wrześniu 1939 r. rozegra³a siê tu bitwa 
obronna pododdzia³ów Armii „Prusy” WP 
z oddzia³ami Wehrmachtu. W wyniku walk 
i masakry dokonanej przez lotnictwo i ¿o³nie-
rzy niemieckich zginê³o ponad 100 polskich 
¿o³nierzy, w tym ca³a kolumna sanitarna, oraz 
wielu cywili. Do najciê¿szych bojów dosz³o 
ju¿ 8 września w trakcie walk o przeprawê na 
Drzewiczce. Na miejscowym cmentarzu po-
zosta³y zbiorowe mogi³y ¿o³nierzy września. 
W czasie okupacji czêśæ Odrzywo³u spalono, 
a ludnośæ ¿ydowsk¹, która znacz¹co wzros³a 
ze wzglêdu na falê uchodźców i wypêdzonych 
i wynosi³a ok. 700 osób, osiedlono w getcie 
przy ul. Praga. Jesieni¹ 1941 r. niemieckie w³a-
dze utworzy³y getto na obrze¿ach miasta. St³o-
czono tam 700 ¯ydów. ¯ydowska gmina Od-
rzywo³u przesta³a istnieæ 20 sierpnia 1942 r. 
Miejscowych ¯ydów przesiedlono do getta 
w Nowym Mieście nad Pilic¹, które po dwóch 
miesi¹cach zlikwidowano, a wszystkich ¯y-
dów wys³ano do obozu zag³ady w Treblince.

Dziś centralnym miejscem w Odrzywole 
jest zabytkowy rynek, którego uk³ad prze-
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strzenny pochodzi z koñca XVII w. Zachowa³a 
siê zabytkowa zabudowa czworobocznego ryn-
ku z charakterystycznymi niskimi partero-
wymi domami o wspólnej bramie dla dwóch 
s¹siaduj¹cych posesji. Integraln¹ czêści¹ tego 
uk³adu jest dochodz¹ca do rynku z pó³nocy ul. 
Warszawska. Przy niej mieszcz¹ siê kośció³, 
urz¹d gminy, ośrodek zdrowia, szko³y i remiza 
OSP. Charakterystyczna zabudowa Odrzywo³u 
z XX w. zachowa³a siê wokó³ placu Kiliñskiego, 
na ul. Tomaszowskiej, czêściowo Radomskiej 
i Opoczyñskiej. Niskie domki z zadban¹ in-
frastruktur¹ rynku, odświe¿on¹ nawierzch-
ni¹, zieleni¹ robi¹ urokliwe wra¿enie. We 
wschodniej czêści rynku jest park, który jest 
miejscem spotkañ i spacerów mieszkañców. 
Czêśæ zachodnia rynku pe³ni funkcjê zaplecza 
dla handlu.

Warto tak¿e obejrzeæ kośció³ pw. św. Ja-
dwigi i św. Stanis³awa biskupa. Zaprojekto-
wany przez Konstantego Wojciechowskiego 
i Jaros³awa Wojciechowskiego wzniesiono 
w latach 1898–1907. Murowany, trójnawowy, 
halowy, o dwuwie¿owej fasadzie w stylu neo-
gotyckim kryje we wnêtrzu zabytki z wcześ-
niejszych świ¹tyñ. W o³tarzu g³ównym obraz 
Matki Boskiej Bolesnej z 1692 r. Zachowa³o 
siê tak¿e późnorenesansowe tabernakulum, 
p³askorzeźbione z 1612 r. Warto zerkn¹æ na 
organy z 1. po³. XVIII w. i obraz św. Filomeny 
z ok. 1830 r., którego autorstwo przypisuje 
siê Antoniemu Blankowi. Na ścianach nawy 
marmurowe wczesnobarokowe epitafi um Ab-
rahama Odrzywolskiego, zmar³ego w 1640 r. 
W podziemiach kościo³a spoczywaj¹ szcz¹t-
ki zmar³ego w 1764 r. Andrzeja Dziboniego, 
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miecznika mścis³awskiego z rodu znanych 
organizatorów polskiego przemys³u. 

Przy odrzywolskim kościele stoi zachowa-
na w bardzo dobrym stanie parterowa XVIII-
wieczna plebania. Zosta³a wybudowana 
w 1790 r. w wyniku ofi arności odrzywolskich 
parafi an. Budynek murowany na rzucie pro-
stok¹ta, podpiwniczony z nowsz¹ dobudówk¹ 
od strony wschodniej. Kryta dachem mansar-
dowym, obecnie obitym blach¹. Wnêtrze dwu-
traktowe z sieni¹ na osi, do której prowadzi 
wejście wsparte na dwóch kolumnach toskañ-
skich. Elewacja frontowa i po³udniowa podzie-
lone pilastrami toskañskimi. Stylowo nawi¹-
zuje do dworków drobnoszlacheckich. Wedle 
miejscowej tradycji na plebanii w kwietniu 
1809 r. przebywa³ ksi¹¿ê Józef Poniatowski, 
który kwaterowa³ tu ponoæ w otoczeniu 12 tys. 
wojskowych. Od strony zachodniej fi gurka 
Matki Bo¿ej. 

Ciekawym budynkiem jest tak¿e remiza 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Budynek wznie-
siono w 1924 r. w charakterystycznym stylu 
niskich gara¿y z wysok¹ wie¿¹. Mieszkañcom 
przypomina czasem trudne, powojenne cza-
sy, okolice Odrzywo³u by³y bowiem terenem 
walk ¿o³nierzy NSZ z UB i MO. W remizie 
OSP w Odrzywole s¹dzono kilku ¿o³nierzy-
-partyzantów walcz¹cych z  komunistycznymi 
funkcjonariuszami. 

Odrzywó³ warto tak¿e odwiedziæ ze wzglêdu 
na uroki krajobrazu. Nad Drzewiczk¹ znaj-
duje siê zbiornik retencyjny o pow. 4,5 ha lu-
stra wody. Zbiornik zosta³ wybudowany wraz 
z wa³ami przeciwpowodziowymi przez gminê 
w 1995 r. W okolicy trzeba zatrzymaæ siê na 

chwilê przy barokowej, drewnianej fi gurze 
św. Jana Nepomucena. Próg wodny piêtrz¹cy 
rzekê, na nim k³adka dla pieszych, malowni-
cze zakola Drzewiczki zachêcaj¹ do spacerów 
o ka¿dej porze roku. Z miasteczka s¹ organi-
zowane sp³ywy kajakowe, oprócz urody pejza-
¿u, ciekawe tak¿e ze wzglêdów technicznych: 
wystêpuj¹ce przeszkody to obok jazów zwalo-
ne drzewa i zatopione pnie, zwykle mo¿liwe do 
ominiêcia, ale wymagaj¹ce pracy wios³ami. 

108 Obraz Matki Bożej Bolesnej z 1692 r. 
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Niewielka wieś w gminie Odrzywó³, 
po³o¿ona tu¿ przy granicy wojewódz-

twa. Wieś, któr¹ znaj¹ wszyscy mi³ośnicy 
XIX-wiecznej historii. Dowodzone przez 
Ludwika ¯ychliñskiego wojska powstañcze 
10 lipca 1863 r. stoczy³y tu bitwê z oddzia³em 
wojsk rosyjskich mjr. Szukalskiego. Polscy po-
wstañcy: 200 ¿uawów, 300 strzelców, 600 ko-
synierów i 200 niedostatecznie uzbrojonych 
ludzi, dysponuj¹cy 50 koñmi za³o¿yli obóz 
w Ossie i rozpoczêli przeprowadzanie æwiczeñ. 
Wieczorem zostali zaatakowani przez kolum-
nê rosyjsk¹ w sile dwóch rot piechoty i setki 
kozaków. Atak powstrzymali ¿uawi, a przegru-
powuj¹ce siê wojska rosyjskie otoczyli z obu 
stron kosynierzy wsparci przez strzelców. Sza-
lê bitwy przewa¿y³ wieczorem miejscowy pu³k 
powstañczy przyby³y ze Studzianny pod do-
wództwem W³adys³awa Grabowskiego. Rosja-

nie musieli zbiec, pozostawiaj¹c na polu bitwy 
zabitych i jeñców. Wycofali siê pośpiesznie 
w stronê Grójca. W dworze utworzono prowi-
zoryczny lazaret dla rannych. Nastêpnego dnia 
z samego rana powstañcy opuścili Ossê, aby 
zapobiec atakom odwetowym. Rosjanie poja-
wili siê jednak we wsi dopiero kilkanaście dni 
później. Umo¿liwi³o to dziedzicowi, pracow-
nikom, mieszkañcom dworu i rodzinom na 
rozwiezienie rannych do okolicznych dworów 
i miejscowości. Najwiêcej rannych zawiezio-
no do Drzewicy. Zabitych w bitwie pochowano 
w kilku mogi³ach w Ossie, w leśnych mogi³ach 
w Grabinach, Królówce, Drzewicy, najczêściej 
bezimiennie. Znamy tylko niektóre z nazwisk 
odnotowane w ksiêgach parafi alnych czy te¿ 
z procesów wytaczanych przez rodziny, które 
wnioskowa³y o uznanie krewnych za zmar-
³ych w bitwie pod Oss¹. Rosjanie oceniali, ¿e 

Ossa (gmina Odrzywół)

109 Kaplica pw. św. Teresy z XVIII w.
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w bitwie poleg³o 231 powstañców i Rosjan. 
¯ychliñski w swoich pamiêtnikach podawa³ 
straty w bitwie na 70 zabitych i 60 rannych 
powstañców. Nie wiadomo czy uwzglêdni³ te¿ 
rannych powstañców, którzy zmarli jeszcze 
d³ugo po zakoñczonej bitwie. Ucieczka po-
wstañców nie ustrzeg³a mieszkañców przed 
odwetem ze strony Rosjan. Miejscowy dzie-
dzic Ossy, Stanis³awowa i £êgonic – Kalikst 
Jagmin, pochodz¹cy z Litwy, który odkupi³ 
maj¹tek z dworem w Ossie w 1861 r. od wdo-
wy po Stanis³awie Brykczyñskim (Wandzie 
z domu Zamojskiej), zosta³ zes³any na Sybir. 
Maj¹tek nie tylko skonfi skowano, ale tak¿e 
nakazano rozebranie wszystkich zabudowañ. 
Zachowa³ siê tylko jeden budynek – kaplica 
dworska, któr¹ ponoæ ustrzegli przed zniszcze-
niem mieszkañcy wsi. Kaplica pw. św. Teresy 
z XVIII w. to budynek murowany, na planie 

kwadratu z zaokr¹glonymi naro¿ami (rotun-
da), z dobudowan¹ naw¹. Wejścia w ścianie 
zachodniej i po³udniowej. Nawa z dachem 
dwuspadowym, kryta blach¹ wyniesiona do 
wysokości szczytu rotundy, rozświetlona czte-
rema oknami, po dwa w ka¿dej ścianie. Dach 
prezbiterium piêciok¹tny, odpowiadaj¹cy jej 
w kszta³cie, kryty blach¹ i zbiegaj¹cy siê ku gó-
rze w kszta³cie kopu³y zwieñczonej sygnatur-
k¹, nakryt¹ he³mem z krzy¿em. 

Wewn¹trz ściany podzielone pilastrami, su-
fi t z faset¹. Z zewn¹trz ściany podzielone pila-
strami, zwieñczone profi lowanym gzymsem. 
Dach kopulasty, z wie¿yczk¹ na sygnaturce. 
Wewnêtrzne ściany kaplicy pokryte s¹ poli-
chromi¹ iluzorystyczn¹ w bardzo z³ym stanie, 
ledwie widoczne s¹ sceny Mêki Pañskiej, ko-
lumny, fi lary i fasetony laurowe. Na zewn¹trz 
tablice – jedna poświecona ks. Janowi Ziei, 

110 Figura kamienna św. Jana Nepomucena z XVIII w.
111 Wnętrze kaplicy pw. św. Teresy
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redemptoryście (1897–1991), a druga – po-
wstañcom. Nie jest to jedyne wspomnienie po 
bitwie. Upamiêtnia j¹ tak¿e pomnik oraz nie-
wielki cmentarz powstañców. W zale¿ności od 
źróde³ historycznych wspomina siê, ¿e ogó³em 
na cmentarzu spoczywa ok. 50 powstañców. 
Obok niego pojawi³ siê kolejny znak polskiej 
historii – pomnik-ksiêga, p³yty z inskrypcja-
mi na dwóch kamieniach, przypominaj¹ce 
otwart¹ ksiêgê, na których zamieszczono na-
pis: Poleg³ym i pochowanym w tym miejscu 
powstañcom styczniowym 1863 i ¿o³nierzom 
września 1939 mieszkañcy gminy Odrzywó³. 
„Jeśli zapomnê o nich, ty Bo¿e na niebie zapo-
mnij o mnie.” A. Mickiewicz. Cmentarz jest 
po³o¿ony przy drodze krajowej nr 48 po prawej 
stronie od Klwowa w kierunku na Tomaszów. 

Obok kaplicy piêkna XVIII-wieczna fi gura 
kamienna św. Jana Nepomucena ustawiona 
na cokole. Niestety, s³abo czytelne s¹ herby 
Poraj i Wieniawa. 

Trzeba jeszcze wspomnieæ, ¿e w Ossie uro-
dzi³ siê ks. Jan Zieja (1897–1991), na którego 
rozwój duchowy wp³yn¹³ ks. Antoni Aksa-
mitowski, proboszcz pobliskiego Odrzywo³u, 
aresztowany przez w³adze carskie w³aśnie za 
zorganizowanie pochodu do grobów powstañ-
czych w Ossie. Na pewno wydarzenie to wp³y-
nê³o na dalsze losy Jana Ziei, duszpasterza kon-
spiracyjnego nazywanego „Świêtym ksiêdzem”. 
W szkole w Ossie w 2007 r. otwarto niewielk¹ 
Izbê Pamiêci poświecon¹ bohaterowi. 

W pobliskiej Kolonii Ossie, po³o¿onej na 
pó³nocny wschód od Ossy, mo¿na podziwiaæ 
ponadtrzystuletni¹ sosnê, a wiêc byæ mo¿e 
niewiele m³odsz¹ od tej, która rośnie w Miñ-
sku Mazowieckim od 375 lat i jest uznawana 
za najstarsz¹ polsk¹ sosnê. Sama Kolonia po-
wsta³a w 2. po³. XIX w. w wyniku parcelacji 
dóbr osskich.

112 Kolonia Ossa. Pomnik przyrody
113 Pomnik poświęcony powstańcom styczniowym
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Z powstaniem Potworowa jest zwi¹zana le-
genda, któr¹ warto pokrótce przytoczyæ, 

ma ona bowiem kilka wariantów, ale sens jest 
podobny. Dawno, dawno temu, gdy nasza zie-
mie zamieszkiwa³y potê¿ne gady, nazywane 
potworami, ludzie, którzy tak¿e na tej ziemi 
¿yli, nie mieli zbyt wielu umiejêtności. Po-
twory zaczê³y im wiêc przychodziæ z pomoc¹: 
wskazywa³y jadalne rośliny, rozpala³y ogieñ. 
Przyjaźñ pomiêdzy nimi ros³a, ale te¿ ludzie 
zaczêli od nich wymagaæ wielu pos³ug, sami 
z czasem opanowuj¹c nowe umiejêtności, tak 
¿e pomoc potworów wydawa³a im siê niepo-
trzebna. Bali siê jednak wytoczyæ im otwart¹ 
wojnê, ale postanowili siê ich pozbyæ, uprzyk-
rzaj¹c ¿ycie, zatruwaj¹c rośliny czy sol¹c wodê. 
Potwory zauwa¿y³y ten brak przyjaźni i rosn¹-
c¹ ludzk¹ niechêæ, pewnego dnia zebra³y siê 
wiêc i opuści³y wrog¹ im krainê. Dopiero wte-
dy ludzie zauwa¿yli jak bezpiecznie siê z nimi 
czuli, w jak wielu sprawach bestie im pomaga-
³y. Zaczêli wiêc prosiæ o ich powrót, ustawiaæ 

przy drogach i w świêtych gajach ich podobi-
zny, ale potwory nigdy nie powróci³y i cz³owiek 
musia³ sam radziæ sobie z przyrod¹. Pami¹tk¹ 
tej dawnej przyjaźni jest nazwa wsi Potworów. 
Wedle innej legendy we wsi grasowa³ okrutny 
rozbójnik Pothvorow, który w okrutny sposób 
traktowa³ okradanych przez siebie kupców 
i st¹d wziê³a siê nazwa miejscowości. 

Miejscowośæ i gmina o typowym charakte-
rze rolniczym. P³aska, monotonna równina 
przeciêta p³ytkimi dolinami I³¿anki, Radom-
ki i Drzewiczki. Jeden z wiêkszych obszarów 
zajêtych pod uprawê papryki – zag³êbie papry-
kowe. 

Data powstania Potworowa nie jest znana, 
prawdopodobnie ju¿ w XIII w. istnia³ tu koś-
ció³. Wed³ug Niesieckiego by³o to gniazdo 
rodowe Potworowskich h. Dêbno. W XV w. 
dziedzicami Potworowa byli Pawe³ Potwo-
rowski h. Dêbno i Jakub z Rzeszotkowej Woli 
h. £abêdź. Istnia³o wówczas sześæ karczm 
i folwark nale¿¹cy do Paw³a Potworowskiego. 

Potworów (siedziba gminy)

114 „Dwór polski” z 2009 r.
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W XVI w. w³aścicielami Potworowa byli Wol-
scy. W pocz¹tkach XVI w. z  Potworowem by³ 
zwi¹zany abp gnieźnieñski Jan Gruszczewski 
– krewny w³aścicieli maj¹tku, który by³ znany 
w ca³ej Polsce ze swej rozrzutności – wspo-
maga³ fi nansowo rodzinê. W 1511 r. uda³o siê 
pozyskaæ dla Potworowa prawa miejskie, co 

pozwoli³o na rozwój rzemios³a i handlu dziêki 
cotygodniowym jarmarkom. 

W 1620 r. posiad³ośæ przesz³a w rêce Potkañ-
skich. W tym czasie istnia³ du¿y drewniany 
dwór wraz z parkiem. Osada zosta³a zniszczo-
na w czasie najazdu szwedzkiego. W ówczes-
nym kościele znajdowa³ siê ponoæ s³yn¹cy cu-

115 Kościół pw. św. Doroty z 1861 r.
116 Wnętrze kościoła
117 Krzyż z 1887 r. w centralnej części rynku
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dami obraz Matki Boskiej, który sp³on¹³ wraz 
ze świ¹tyni¹ w po¿arze w 1834 r. Przez 30 lat 
nabo¿eñstwa odbywa³y siê w szopie. W 1770 r. 
Stanis³aw Potkañski, opat cystersów z Su-
lejowa, a zarazem brat dziedzica Potworowa 
Antoniego Potkañskiego, podkomorzego san-
domierskiego, rozpocz¹³ prace zwi¹zane z bu-
dow¹ z w³asnych środków nowego kościo³a. 
Podjêto decyzjê o zlokalizowaniu go na starym 
cmentarzu, ale śmieræ fundatora nie pozwoli-
³a zakoñczyæ budowy. W zawierusze zaborczej 
zaginê³y tak¿e środki fi nansowe przeznaczone 
na ten cel. Przez 80 lat mury kościo³a niszcza-
³y. Z inicjatywy ks. Wincentego Ogórkiewicza, 
proboszcza tutejszej parafi i podjêto prace bu-
dowlane, aby zakoñczyæ je w 1861 r. W 1883 r. 
zbudowano istniej¹c¹ do dzisiaj plebaniê. 
Świ¹tynia pw. św. Doroty, zlokalizowana przy 
ul. Szkolnej 1, jest orientowana, wzniesiona 
w stylu klasycyzuj¹cym. Zbudowana z kamie-
nia i ceg³y jako jednonawowa. Kośció³ pokryty 
dachem dwuspadowym, krytym blach¹, na 
nim czworoboczna sygnaturka nakryta he³-
mem i zwieñczona krzy¿em. Nad g³ównym 

wejściem rozeta, a nad ni¹ wnêka z fi gur¹ 
Matki Boskiej. W 1901 r. u³o¿ono posadzkê 
terakotow¹, a wnêtrze zosta³o pomalowane 
przez artystê Kopiñskiego. Wstawiono ¿elazne 
okna, doposa¿ono kośció³ w ambonê, chrzciel-
nicê i dzwony. W o³tarzu g³ównym obraz Mat-
ki Boskiej (hodegetria) zas³aniany przez obraz 
Ukrzy¿owania. W zwieñczeniu wizerunek 
św. Doroty – patronki kościo³a. Po lewej stronie 
wielkiego o³tarza o³tarz św. Rocha z wizerun-
kiem Józefa, w prawym o³tarzu Przemienienie 
Pañskie i św. Antoni. Organy neoklasycystycz-
ne z 1934 r. z warsztatu Zygmunta Kamiñ-
skiego. W 1915 r. wojska austriackie zburzy³y 
wie¿ê kościo³a, która nie zosta³a do tej pory 
odbudowana, w czasie ostatniego remontu 
w 2011 r. odkryto pod kościo³em krypty, dwa 
wejścia do podziemi, niestety, nie wiadomo co 
siê w nich kryje. 

W XIX w. maj¹tek przeszed³ w rêce Boniec-
kich, którzy zbudowali murowany dwór, 
rozebrany w 1982 r. Za dworem usytuo-
wano  park za³o¿ony w XVIII w., o regular-
nym uk³adzie alei lipowych i szpalerów 

118 Zrewitalizowany park dworski
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grabowych. Dziś jedyny dwór wzniesiony 
w 2009 r. przy ul £ódzkiej to „Dwór polski”, 
bardzo elegancki i stylowy obiekt otoczony 
parkiem, w którym s¹ oferowane pokoje goś-
cinne i sale konferencyjne. 

Pocz¹tek szkolnictwa to 1865 r., kiedy zbudo-
wano parterow¹ szko³ê elementarn¹, z czasem 
jednak uczniowie przestali siê mieściæ w bu-
dynku, co wi¹za³o siê tak¿e z wprowadzeniem 
siedmioklasowej edukacji. Lekcje prowadzono 
w wynajmowanych domach. W  1929 r., dziêki 
inicjatywie Edwarda Majewskiego, ówczesne-
go kierownika, wybudowano nowy, piêtrowy 
budynek. W okresie II wojny światowej szko³ê 
zajê³a niemiecka ¿andarmeria. 

Dzisiejszy Potworów rozci¹ga siê wzd³u¿ 
piêciu g³ównych ulic: Radomskiej, £ódzkiej, 
Przysuskiej (nazwanych tak od miast, do któ-
rych prowadz¹) oraz Starowiejskiej i Szkolnej. 
Wszystkie ulice zbiegaj¹ siê w rynku. Czworo-
boczny, przestrzenny rynek zachowa³ charak-
ter konstytuuj¹cy niejako ma³e miasteczko. 
Rynek bowiem jest jego symbolem, tym co 
odró¿nia miasto od wsi, to on skupia najwa¿-

niejsze funkcje ośrodka. Dawniej w rynku to-
czy³o siê ¿ycie publiczne i polityczne – wa¿ne 
zebrania, uroczystości – jak i codzienne, co 
dobrze obrazuj¹ przestrzenie handlowe. Cen-
trum ze wzglêdu na sw¹ atrakcyjnośæ kszta³-
towa³o od zawsze świadomośæ spo³eczn¹, 
wyzwalaj¹c poczucie to¿samości miejsca oraz 
eksponuj¹c urok i wartości kulturowe. Jako 
presti¿owa przestrzeñ by³o chlub¹ miasta, 
jego najbardziej reprezentacyjn¹ czêści¹. Tak 
te¿ swój rynek traktuj¹ mieszkañcy i w³adze 
Potworowa, dbaj¹c o jego wygl¹d, zieleñ i co-
dzienny porz¹dek. W centrum rynku znajduje 
siê murowany, odrestaurowany krzy¿ z 1887 r., 
ufundowany przez mieszkañców, oraz wspó³-
czesna fontanna. 

Przy ul. Radomskiej, w pó³nocnej czêści 
rynku mieści siê jeden z ciekawszych archi-
tektonicznie budynków – dawna karczma. 
Budynek murowany, kryty dachem naczó³ko-
wym. Na frontowej elewacji podcienia maj¹ce 
sześæ kolumn. Obecnie mieści siê w nim, dośæ 
fortunnie, bar „Pod fi larami”, niestety, wyma-
gaj¹cy du¿ych inwestycji. A szkoda… Wedle 
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120, 121 Rynek miejski
122 Budynek dawnej karczmy

120

121 122

miejscowej legendy grywa³ tu bowiem muzyk 
Jaźwiec, skrzypek z pobliskiej Ossy, który za-
przeda³ duszê diab³u. Podczas muzykowania 
przyk³ada³ ucho do strun, dziwnie szepta³, wy-
daj¹c polecenia diab³u, a potem szed³ tañczyæ, 
a skrzypki same mu do tañca gra³y…

Przy ul. Szkolnej kompleks edukacyjno-
-sportowy dla m³odszych dzieci, nowoczes-
ny, wielofunkcyjny plac zabaw wzbogacony 
o strefê zieleni. W okresie zimowym na te-
renie kompleksu jest udostêpniane miesz-

kañcom lodowisko. W ostatnich latach 
zmodernizowano tak¿e stadion w Potworo-
wie. Stadion ma w pe³ni zadaszon¹ trybunê. 
Obiekt po modernizacji spe³nia wymogi li-
cencyjne określone przez PZPN. Na stadionie 
poza meczami pi³karskimi jest organizowana 
ciesz¹ca siê ogromn¹ popularności¹ wśród 
mieszkañców cykliczna impreza plenerowa 
„Dzieñ Papryki w Potworowie”. Latem warto 
odpocz¹æ przy wyremontowanym zbiorniku 
wodnym.
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Siedzib¹ gminy i powiatu jest Przysucha, po-
³o¿one wśród zieleni lasów miasteczko na 

pograniczu Wy¿yny Kieleckiej i Niziny Mazo-
wieckiej, przy drodze krajowej nr 12 (Lublin–
Piotrków Trybunalski), w odleg³ości 36 km na 
zachód od Radomia. Zamieszkuje je dziś ok. 
6600 osób.

Przysucha w swej nazwie zawiera opis lo-
kalizacji wsi, powsta³a bowiem na terenach 
mokrych i bagiennych, które w celu zasiedle-
nia trzeba by³o osuszyæ, „przesuszyæ”. W źród-
³ach wzmiankuje siê o niej po raz pierwszy 
w 1415 r., wi¹¿¹c j¹ ściśle z histori¹ daleko 
bardziej znacz¹cych miejscowości w tym 
okresie – Skrzynnem i Skrzyñskiem. Pomimo 
stosunkowo dobrego po³o¿enia osada nie roz-
wija³a siê zbyt dynamicznie, do XVII w. miesz-
kañcy zajmowali siê rolnictwem i w niewiel-
kim stopniu rzemios³em. By³a to wówczas 

jedna z setek drobnych wsi centralnej Rzecz-
pospolitej, która jak wiele innych nie mia³a 
znaczenia gospodarczego. Po³o¿ona z dala od 
wa¿nych szlaków komunikacyjnych mia-
³a trudny start. Rozwój miejscowości wi¹¿e 
siê z osob¹ stolnika ma³ogoskiego Antoniego 
Czermiñskiego h. Wieniawa, który w 1698 r. 
zosta³ dzier¿awc¹ zak³adów samsonowskich 
na okres 20 lat. Otrzyma³ wielki piec prze-
znaczony do topienia rudy ¿elaza. Zak³ady 
w kluczu samsonowskim mia³y ju¿ wówczas 
d³ug¹ tradycjê wyrobów ¿elaznych, g³ównie na 
potrzeby wojska produkowano tam strzelby, 
pa³asze i pancerze. Niestety, Czermiñskiemu 
wypowiedziano dzier¿awê, a poniewa¿ w Przy-
susze mia³ on ju¿ wystawiony dwór z zabudo-
waniami folwarcznymi, tu w³aśnie postanowi³ 
wybudowaæ konkurencyjny dla Samsonowa 
ośrodek przemys³u zbrojeniowego. Sprzyja³a 

Przysucha (siedziba powiatu i gminy)

123 Dwór Dembińskich, obecnie siedziba Muzeum
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temu lokalizacja osady – na terenach zale-
sionych, z dziewiêcioma stawami, licznymi 
źród³ami, a przede wszystkim z bogatymi z³o-
¿ami rudy ¿elaza. Brak by³o tylko fachowców. 
W 1710 r. Czermiñski wystosowa³ do króla 
Augusta II prośbê o lokacjê na prawie magde-
burskim rzemieślników, g³ównie kowali z Nie-
miec i Śl¹ska. Król lokacjê zatwierdzi³, wyda³ 
zezwolenie na zak³adanie cechów i odbywanie 
tygodniowych targów. Osadnicy otrzymali za-
gospodarowany rynek (obecnie plac kardyna-
³a S. Wyszyñskiego), drewniane domy, sady, 
sadzawki i ogrody. Mieli tak¿e prawo wolnego 
wyrêbu w lasach dworskich, a w piwo i gorza³-
kê mogli zaopatrywaæ siê wy³¹cznie w browa-
rze przysuskim. Rzemieślnicy przysuscy sko-
rzystali z przywileju i opracowali statut cechu 
nazywanego „z³o¿onym” lub „szynkowym”, 
czyli takiego, który skupia³ rzemieślników 
stosunkowo ró¿nych specjalności. Cechy ta-
kie by³y tworzone w miejscowościach, gdzie 
rzemieślników by³o tak ma³o, ¿e niemo¿li-
we by³o stworzenie cechu z przedstawicieli 
jednego zawodu. Cech przysuski mia³ zrze-
szaæ puszkarzy, ślusarzy, ostrogarzy, zegarmi-
strzów, kowali i „wszystkich tych co z ognia ro-
bi¹”. Naukê zawodu określono na cztery lata, 
a czeladnik móg³ uzyskaæ tytu³ mistrzowski 
po odbyciu dwuletniej wêdrówki i samodziel-
nym wykonaniu pary pistoletów i fuzji. Przy 
rynku funkcjonowa³ ewangelicki kośció³, a na 
skraju miasta niemiecki cmentarz. Kilkana-
ście lat później do Przysuchy przyby³a 80-oso-
bowa grupa osadników ¿ydowskich. Zajêli 
oni odrêbny rynek o powierzchni 39 a oraz 
wiêkszy plac, wokó³ którego powsta³ z czasem 
zespó³ zabudowañ z ¿ydowsk¹ ³aźni¹, szko³¹ 
dla ch³opców, rzeźni¹ i cmentarzem (obecnie 
plac Kolberga). Zespó³ synagogalny istnia³ ju¿ 
przed 1750 r. W drugim etapie ukszta³towa³a 
siê kolejna czêśæ uk³adu urbanistycznego mia-
steczka o charakterze handlowo-us³ugowym.

Po śmierci Antoniego Czermiñskiego, wdo-
wa po nim – Marianna Ewa z Krasickich – po-
ślubi³a Jana Rawicza z Dembian Dembiñskie-
go, który tym samym sta³ siê w³aścicielem 
Przysuchy. Prawdopodobnie z jego inicjatywy 
powsta³a trzecia osada, trzykrotnie wiêksza od 
poprzednich placów, zwana rynkiem polskim, 

zasiedlona polskim mieszkañcami. Dembiñ-
skiemu musia³o zale¿eæ na pozyskaniu wy-
soko kwalifi kowanych rzemieślników, ale te¿ 
grupy zapewniaj¹cej us³ugi dla mieszkañców, 
wyda³ bowiem w 1750 r. donacjê, w której 
zapisa³ domy mieszkaj¹cym w nich polskim 
rzemieślnikom i ¿ydowskim kupcom wraz 
z przylegaj¹cymi do ka¿dego domu placami, 
sadami i ogrodami. Wszystkim przyby³ym 
darowywa³ place pod budowê oraz zwolnienie 
od czynszu na trzy lata. Tym samym w po³. 
XVIII w. ukszta³towa³ siê specyfi czny uk³ad 
urbanistyczny z trzema rynkami: polskim, 
niemieckim i ¿ydowskim, zatwierdzony ofi -
cjalnym nadaniem przez Augusta III praw 
miejskich w 1745 r. Spo³ecznośæ zaczê³a za-
biegaæ o rozwój ¿ycia religijnego. W 1764 r. 
Franciszek Dembiñski, dziedzic maj¹tku, 
postanowi³ wystawiæ drewniany kośció³ mo-
drzewiowy. Kośció³ nie spe³nia³ jednak wyma-
gañ szybko rosn¹cej spo³eczności. W 1780 r. 
Urszula z Morsztynów Dembiñska rozpoczê-
³a budowê murowanej świ¹tyni, co pozwoli³o 
z czasem na wydzielenie z parafi i skrzyñskiej 
odrêbnej parafi i w Przysusze. Franciszek i Ur-
szula Dembiñscy ustanowili uposa¿enia pro-
boszcza, wikarego i organisty. Sprzyjali tak¿e 
rozwojowi ¿ycia duchowego przedstawicieli 
innych wyznañ – w 1759 r. ewangelicy mieli 
swój dom modlitwy oraz wydzielon¹ na cmen-
tarzu kwaterê. 

Spo³ecznośæ ¿ydowska po wp³aceniu 3 tys. z³ 
na budowê kościo³a katolickiego przyst¹pi³a 
do budowy okaza³ej synagogi, któr¹ wznie-
siono z kamienia w latach 1777–1778 w stylu 
późnobarokowym. W koñcu XVIII w. w Przy-
susze mieszka³o ok. 1000 osób, w tym ok. 400 
¯ydów. 

Urszula i Franciszek Dembiñscy wykaza-
li ogromn¹ aktywnośæ w dziedzinie rozwoju 
lokalnego hutnictwa i górnictwa. Dziêki wy-
sokogatunkowej stali wytapianej w piecu hut-
niczym w Janowie, Przysucha by³a cenionym 
w Polsce ośrodkiem wyrobu broni. W XVIII w. 
pod Przysuch¹ funkcjonuje szabelnia, ró¿ni-
cuje siê produkcja rusznikarni, dzia³a wielki 
piec hutniczy, fabryka pojazdów, fryszernia, 
a w XIX w. pudlingarnia i walcownia. Nale-
¿y dodaæ, ¿e motorem dzia³añ by³a Urszula 
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z Morsztynów Dembiñska (jej m¹¿ nie by³ 
zainteresowany spawami maj¹tkowymi). Sy-
stematycznie poszerza³a ona asortyment ofe-
rowanych wyrobów, szuka³a nowych rynków 
zbytu. By³a kobiet¹ nietuzinkow¹ i niezwykle 
zamo¿n¹. Do grupy bogatej szlachty zalicza-
no wówczas osoby osi¹gaj¹ce dochód roczny 
na poziomie 5 tys. z³ polskich, warto dodaæ, 
¿e Urszula zarz¹dzaj¹ca dobrami przysu-
skimi z dworu w Rusinowie mia³a wówczas 
43 tys. z³ polskich dochodu. W 1800 r. Przy-
sucha sta³a siê ofi cjaln¹ w³asności¹ Ignace-
go Dembiñskiego, syna Urszuli i Franciszka. 
Niestety, syn nie odziedziczy³ po matce zmy-
s³u do interesów, zatrudni³ nieuczciwego ad-
ministratora, systematycznie ros³o zad³u¿enie 
maj¹tku. 

Miasteczko by³o tak¿e znanym ośrodkiem 
chasydyzmu. Ten ruch religijny, którego ce-
lem by³a odbudowa judaizmu, narodzi³ siê na 
prze³omie XVII i XVIII w., w okresie wojen, 
bezustannych przemarszów wojsk i oblegania 
miast, gdy sytuacja polityczno-ekonomiczna 

ludności by³a wyj¹tkowo trudna. Gwa³towne 
ubo¿enie, poczucie zagro¿enia sprzyja³o rady-
kalizacji postaw. Z drugiej strony ros³y w si³ê 
rody kupieckie i rabini, którym by³o podpo-
rz¹dkowane ¿ycie gmin. Ruch chasydzki by³ 
tworzony dla ludu i przez lud, stanowi³ wiêc 
alternatywê dla tych, którzy nie chcieli d³u¿ej 
byæ zdani na ³askê zamo¿nych. U podstaw 
ruchu le¿a³a tradycja kabalistyczna, wed³ug 
której okruchy Bo¿ej obecności mo¿na do-
strzec w ka¿dym stworzeniu i twierdz¹ca, ¿e 
świat istnieje niejako wewn¹trz Boga, dlatego 
mo¿na czciæ go ka¿dym zajêciem. Istot¹ na-
uki by³o emocjonalne prze¿ywanie modlitwy, 
g³ośne zapamiêtanie w tañcu i śpiewie. Cha-
sydyzm by³ oparty na autorytecie cadyków 
– sprawiedliwych – duchowych mistrzów, 
maj¹cych specjalny kontakt ze Stwórc¹. Ca-
dyk by³ nie tylko duchowym przewodnikiem 
swoich wiernych, ale te¿ znajdowa³ siê w po-
³owie drogi miêdzy niebem a ziemi¹, a wiêc 
nieco bli¿ej Boga ni¿ inni. Czêsto mia³ moc 
ozdrowieñcz¹. Chasydzi przychodzili do nie-
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go po radê, nie tylko w sprawach wiary, ale te¿ 
rodzinnych, ekonomicznych i spo³ecznych. 
Z czasem wytworzy³ siê zwyczaj wrêczania 
zapytañ czy próśb na ma³ych karteczkach, 
zwanych kwit³ech. Pierwszym i najwa¿niej-
szym cadykiem by³ Israel ben Eliezer (ok. 
1700–1760) znany jako Pan Dobrego Imienia. 
Jego nastêpc¹ zosta³ Magid z Miêdzyrzecza, 
który mia³ ponad 300 uczniów. Wzrost liczeb-
ności cz³onków ruchu zahamowa³y rozbiory 
Polski, powoduj¹c trudności w przemieszcza-
niu, doprowadzi³y do decentralizacji ruchu, 
zaczê³y powstawaæ dynastie chasydzkie – rola 
cadyka przechodzi³a z ojca na syna, podobnie 
z pokolenia na pokolenie by³a przekazywana 
wśród chasydów wiara w określonego cadyka. 
W Przysusze pocz¹tek wielkiej dynastii cady-
ków da³ Jakub Izaak Rabinowicz (1766–1814) 
zwany Świêtym ¯ydem. Ugruntowa³ wp³ywy 
chasydzkie w centralnej Polsce dziêki za³o¿e-

niu w Przysusze dworu chasydzkiego. W swo-
jej nauce k³ad³ nacisk na studiowanie Tory 
i Talmudu oraz ¿arliwośæ mod³ów. Krytyko-
wa³ te¿ wiarê w cudotwórcz¹ moc cadyków 
i zaleca³ brak zaanga¿owania w sprawy świe-
ckie. Podkreśla³ wagê gorliwego wype³niania 
obowi¹zków religijnych. Chciano go uznaæ 
za Mesjasza, na co stanowczo siê nie zgodzi³. 
Zmar³ w Przysusze w 1814 r. Jego dziedzictwo 
obj¹³ syn, Jerachmiel (1784–1836) jeden z wy-
bitniejszych cadyków swojego pokolenia, ale 
duchowym nastêpc¹ i przywódc¹ przysuskich 
chasydów obra³ swego ucznia Siecha Bunema 
(1765–1827), który od wczesnej m³odości stu-
diowa³ w jesziwach w Niemczech. Zna³ kilka 
jêzyków obcych, ukoñczy³ farmacjê w Gdañ-
sku i przez pewien czas prowadzi³ w Przysusze 
aptekê. Odgrywa³ du¿¹ rolê w ¿yciu wojewódz-
twa sandomierskiego. W 1825 r. zosta³ powo-
³any jako jeden z najwybitniejszych cadyków 
do izby doradczej przy Komitecie Starozakon-
nych, która mia³a opracowaæ reformê moraln¹ 
¯ydów. Przyswoi³ sobie tak¿e zasady radości 
¿ycia – nauki g³osz¹cej, ¿e modliæ nale¿y siê 
wtedy, kiedy ma siê odpowiedni nastrój, a nie 
o określonych z góry porach. 

W okresie rozmachu przemys³owego, 22 lu-
tego 1814 r. urodzi³ siê w mieście Oskar Kol-
berg, syn Juliusza i Karoliny Mercoeur, który 
spêdzi³ tu wczesne dzieciñstwo. Zdoby³ uzna-
nie jako etnograf, folklorysta i kompozytor; 
autor monumentalnego, wielotomowego dzie-
³a dokumentuj¹cego tradycje, kulturê i muzy-
kê XIX-wiecznej wsi pt. Lud, jego zwyczaje, 
sposób ¿ycia, mowa, podania, przys³owia, ob-
rzêdy, gus³a, zabawy, pieśni, muzyka i tañce. 
Jego ojciec Juliusz, kartograf, geometra, geode-
ta, przez 10 lat zarz¹dza³ zak³adami Dembiñ-
skich.

W koñcu lat 40. XIX w. do Przysuchy do-
tar³ kryzys ekonomiczny, który dotkn¹³ prak-
tycznie ca³e Zag³êbie Staropolskie. W wyniku 
podzia³ów rodzinnych od 1841 r. maj¹tkiem 
zarz¹dza³a Amelia Dembiñska z mê¿em Lu-
dwikiem, która zmys³ do interesów odzie-
dziczy³a po babce. W tym okresie w miejscu 
dawnego, drewnianego dworu Dembiñscy na 
swoje potrzeby wznieśli now¹, murowan¹ sie-
dzibê. Na ratusz wynajmowano pomieszcze-
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nia w prywatnym domu, istnia³a natomiast 
stacja pocztowa, pracowa³ urzêdnik stanu cy-
wilnego i opiekun szko³y elementarnej. Lasy, 
niestety, przestawa³y dostarczaæ niezbêdnego 
wêgla drzewnego, a przemys³ zacz¹³ opieraæ 
siê na wêglu kamiennym i przemieszczaæ na 
zachód kraju, w kierunku Zag³êbia D¹brow-
skiego. Przysuchê zaczêli opuszczaæ wysoko 
kwalifi kowani rzemieślnicy. W 2. po³. XIX w. 
ludnośæ utrzymywa³a siê g³ównie z rzemios³a, 
rolnictwa, handlu i drobnej spekulacji. Miasto 
zbli¿a³o siê powoli do upadku, ceny materia-
³ów budowlanych by³y zbyt wysokie, zyski 
z handlu i produkcji rzemieślniczej by³y coraz 
mniejsze. Powoli te¿ s³ab³a s³awa Przysuchy 
jako ośrodka chasydyzmu. Simcha Bunem 
zmar³ w 1827 r., a jego syn Abraham Moj¿esz 
choæ cieszy³ siê du¿ym uznaniem, nie by³ jed-
nak postaci¹ tak du¿ego formatu jak poprzed-
nicy. Miasto pozosta³o wa¿nym miejscem 
pielgrzymek do grobów dwóch mistrzów.

W 1869 r., podobnie jak wiele innych osad 
w regionie, Przysucha utraci³a prawa miejskie. 
W koñcu XIX w. pomimo trudnych warunków 
ekonomicznych Juliusz Dembiñski próbowa³ 
doinwestowaæ produkcjê hutnicz¹. Poprawi³ 
warunki pracy robotników, rozbudowa³ ich 
domy, za³o¿y³ szkó³kê dla dzieci rzemieślni-
ków. Ukoñczy³ tak¿e przebudowê dawnego 
budynku dworu, nadaj¹c mu klasycystyczny 
kszta³t. ¯ydzi byli wówczas nacj¹ dominuj¹c¹ 
stanowili ok. 80% mieszkañców. Gmin¹ wy-
znaniow¹ zarz¹dza³ kilkuosobowy dozór, któ-
ry zatrudnia³ rabina, podrabinów, rzezaka (do-
konywa³ uboju zgodnie z zasadami koszeru), 
kantora, me³ameda (nauczyciela religijnego). 
Gmina by³a na tyle majêtna, ¿e zdecydowa³a 
o budowie nowego domu modlitwy z ³aźni¹ 
rytualn¹, utrzymywa³a tak¿e dom opieki dla 
starców. Zaspokaja³a potrzeby ponad 3 tys. 
wiernych. 

Dośæ d³ugo za to bez w³asnej siedziby po-
zostawa³a szko³a. W 1904 r. nauczycielem 
w szkole elementarnej zosta³ Ludwik Skowyra 
– zas³u¿ony wychowawca i spo³ecznik, który 
zapocz¹tkowa³ powstawanie towarzystw spó³-
dzielczych i instytucji kredytowych. Sam bu-
dynek szko³y powsta³ jednak dopiero w 1936 r. 
W miêdzywojniu istnia³a jeszcze jedna szko³a 

w Przysusze. W 1919 r. z inicjatywy wspomnia-
nego Ludwika Skowyry powsta³a szko³a o sto-
sunkowo nietypowym profi lu spó³dzielczym. 
Celem by³o przygotowanie kadry dla ró¿nych 
instytucji spó³dzielczych. Istnia³y tak¿e klu-
by sportowe „Sokó³” i „Przysucha” skupiaj¹ce 
sympatyków pi³ki no¿nej. Przysuchê z okresu 
miêdzywojnia opisa³a w swoim beletryzowa-
nym pamiêtniku Krystyna Liboszewska-Do-
brska, córka Waleriana, lekarza zatrudnionego 
przez w³aścicieli maj¹tku, który w Przysusze 
spêdzi³ ponad pó³ wieku. Jego zas³ug¹ by³o 
m.in. zwalczenie epidemii cholery w koñcu 
XIX w. Tak oto w swym pamiêtniku opisuje 
pocz¹tki elektryfi kacji w Przysusze: Mia³ byæ 
oświetlony dwór i miasteczko, wiêc ¿ydowscy 
elektrycy zabrali siê raźno do roboty. Wysoki, 
brodaty i pejsaty ¯yd wszed³ w naszej jadalni 
na drabinê, aby przeprowadziæ kabel, a ponie-
wa¿ źle j¹ ustawi³, spad³ razem z ni¹ t³uk¹c 
jednocześnie sask¹ porcelanê po Russockich 
(…) Kiedy za³o¿yli u nas świat³o paliliśmy je 
we wszystkich pokojach. 

W latach 20. i 30. XX w. w³aściciele dóbr 
przysuskich inwestowali ju¿ raczej w rol-
nictwo i gospodarkê leśn¹, zak³ad odlewni-
czy uruchomiono dopiero w 1936 r. Okres 
miêdzywojenny nie by³ dla miasteczka naj-
korzystniejszy, w zwi¹zku z migracjami do 
innych miast przemys³owych nastêpowa³a 
tak¿e stopniowa polonizacja Przysuchy, liczba 
ludności wyznania moj¿eszowego wynosi³a 
wówczas ok. 50%. Ośrodek sta³ siê wyspecja-
lizowanym zag³êbiem ślusarstwa, gdzie pro-
dukowano zamki i zatrzaski drzwiowe. Jako 
ciekawostkê warto wspomnieæ, ¿e Andrzej 
Dembiñski, syn Marii i Henryka, poślubi³ 
Lodê Halamê. M³oda, bo zaledwie osiemna-
stoletnia Loda, a w³aściwie Leokadia Halama 
by³a ju¿ wówczas u szczytu kariery wystêpuj¹c 
w teatrach rewiowych i rozpoczynaj¹c karierê 
jako primabalerina w Teatrze Wielkim w War-
szawie. Przed ślubem zagra³a ju¿ w dwóch fi l-
mach. Zwi¹zek ten by³ uznawany przez rdzen-
n¹ arystokracjê za mezalians, wzbudzi³ liczne 
kontrowersje w rodzinie Dembiñskich, którzy 
zbojkotowali ceremoniê ślubn¹. Ma³¿eñstwo 
nie by³o zreszt¹ udane – Loda Halama prag-
nê³a nadal wystêpowaæ na scenie, a tytu³ hra-
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biowski i ¿ycie w Przysusze by³o dla niej tylko 
przelotn¹ atrakcj¹. Bez wiêkszych trudności 
parze uda³o siê uzyskaæ rozwód w 1931 r. 

Niemieckie lotnictwo 6 września 1939 r. 
zbombardowa³o Przysuchê. Sp³onê³a wiêk-
szośæ zabudowañ przy ul. Wiejskiej, ale 
mieszkañcy stosunkowo szybko zaczêli orga-
nizowaæ siê do obrony, zdobywaj¹c broñ i anga-
¿uj¹c siê w dzia³ania partyzanckie. Szczególna 
mobilizacja nast¹pi³a, gdy w okolicy pojawi³ 
siê Oddzia³ Wydzielony Wojska Polskiego pod 
dowództwem mjr. Henryka Dobrzañskiego 
ps. „Hubal”. Jedn¹ z pierwszych ofi ar by³ w³aś-
ciciel dóbr przysuskich Henryk Dembiñski, 
który powróci³ do domu po ucieczce z trans-
portu jenieckiego. Z obozu w Buchenwaldzie 
zwolniono go dopiero w 1942 r., dziêki nad-
zwyczajnym staraniom rodziny (Maria Dem-
biñska pisa³a prośby bezpośrednio do Adolfa 

Hitlera). Po 1942 r. rozros³y siê miejscowe 
grupy konspiracyjne Narodowych Si³ Zbroj-
nych i Armii Krajowej. Placówkê Batalionów 
Ch³opskich tworzy³ Czes³aw Gryglewski, li-
czy³a ok. 50 osób. W najtrudniejszej sytuacji 
znalaz³a siê ludnośæ ¿ydowska, której w mo-
mencie wybuchu wojny by³o ok. 1650 osób. 
Liczba ta jednak gwa³townie wzrasta³a. Z Przy-
tyka, w zwi¹zku z tworzeniem tam niemie-
ckiego poligonu wojskowego, przyby³o 1500 
osób. Wiosn¹ 1941 r. dotarli przesiedleñcy 
z P³ocka, M³awy, Wyszogrodu, a po nich tak¿e 
ok. 1,5 tys. wysiedleñców z Szyd³owca. W ko-
lejnym roku okupacji skierowano do miasta 
ludnośæ z Drzewicy i okolic. Prawdopodobnie 
getto w Przysusze powsta³o ju¿ w 1941 r. Sza-
cuje siê, ¿e w getcie st³oczono 5–6,5 tys. osób, 
czêsto po kilkanaście w jednej izbie, co sprzy-
ja³o rozprzestrzenianiu siê chorób i epidemii. 

126 Pomnik upamiętniający ofi ary wojny niemieckiej przy jednej z dróg wyjazdowych

127 Park dworski

126 127

Powiat przysuski 107

powiat przysuski_p.indd   107powiat przysuski_p.indd   107 2016-01-04   18:33:212016-01-04   18:33:21



W październiku 1942 r. Niemcy rozpoczêli 
likwidacjê przysuskiego getta, kieruj¹c kilku-
tysiêczny transport ¯ydów przez Opoczno do 
obozu zag³ady w Treblince. 

W ramach akcji „Burza” w 1944 r. zapla-
nowano w Lasach Przysuskich koncentracjê 
ponad 5 tys. partyzantów, których wkrót-
ce przegrupowano. Najwiêksz¹ bitw¹, któr¹ 
mieszkañcy odczuli w sposób szczególny, by³a 
akcja pod kryptonimem „Waldkater”. Niemcy 
zaatakowali 26 września 1944 r. ok. 1200 par-
tyzantów AK, w wyniku ostrza³u z granatników 
spali³y siê wsie Stefanków, Ga³ki, Budy i gajów-
ka Puszcza, a nastêpnego dnia gajówki Huta, 
Piecyki i Posada. Partyzanci napadli na poste-
runek ¿andarmerii przy kościele w Przysusze. 
Akcja odwetowa zakoñczy³a siê niepowodze-
niem. Ostatni zryw partyzancki mia³ miejsce 
6 listopada 1944 r. pod leśniczówk¹ Huta, 
partyzantom uda³o siê ujśæ przed ostrza³em 
niemieckim. Za pomoc ruchowi oporu wielu 
mieszkañców Przysuchy zosta³o aresztowa-
nych, wywiezionych do obozów lub rozstrze-
lanych. Pod koniec 1944 r. Niemcy i Rosjanie 
przygotowywali siê do ostatecznego starcia, 
¿andarmi ewakuowali siê 15 stycznia 1945 r., 
a dwa dni później wjecha³y radzieckie czo³gi. 

W styczniu 1945 r. miasto zosta³o wyzwo-
lone spod okupacji. Przysucha ju¿ nigdy nie 
mia³a wygl¹daæ tak, jak przed wojn¹. Zniknê-
³a chasydzka szko³a przysuska oparta na po-
szukiwaniu prawdy, poszukiwaniu szczerości 
wobec siebie, nie uleganiu wszelkim iluzjom 
i zewnêtrznym czynnikom – zniknê³y fi lary 
określonej wiary. Zabrak³o tak¿e w³aścicieli − 
w koñcu lutego do Przysuchy przyby³ oddzia³ 
NKWD, który aresztowa³ hrabiego Henryka 
Dembiñskiego. 

Najwiêksze powojenne zmiany przyniós³ 
w gminie rok 1950, gdy rozpoczê³a siê reali-
zacja planu sześcioletniego. Zaczêto wówczas 
intensywnie inwestowaæ w infrastrukturê, 
zagospodarowywaæ zniszczone i opuszczone 
budynki, brukowaæ ulice i instalowaæ oświet-
lenie. W 1958 r. przywrócono Przysusze status 
miasta. Ukszta³towa³ siê nowy wygl¹d central-
nego rynku miejskiego, na którym w 1962 r. 
uroczyście ods³oniêto „Pomnik wdziêczno-
ści dla bohaterów ruchu oporu przeciw hit-

leryzmowi, poleg³ym w walce z najeźdźc¹”. 
W 1960 r. zorganizowano po raz pierwszy Dni 
Kolbergowskie, obchodzone rokrocznie do 
dziś. Na jednym z domów przy placu Kolber-
ga ods³oniêto tablicê poświecon¹ wybitnemu 
etnografowi. W 1968 r. pod miastem wybudo-
wano pierwsze hale zak³adu „Hortex”, który 
zacz¹³ odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w gospodarce 
przetwórczej owoców i warzyw. Powsta³y Za-
k³ady Kafl arskie „Przysucha” oraz Zak³ady 
P³ytek Ceramicznych. W latach 1969–1972 
oddano do u¿ytku Dom Nauczyciela i Po-
wiatowy Dom Kultury. Rozpoczêto budowê 
szko³y, z Mariówki przeniesiono liceum ogól-
nokszta³c¹ce, istnia³a tak¿e kontynuuj¹ca 
przedwojenne tradycje szko³a zawodowa. 
Dziêki dzia³alności Przysuskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego w 1974 r. udostêpniono 
pierwsz¹ ekspozycjê poświecon¹ Oskarowi 
Kolbergowi, pocz¹tkowo w dwóch pomiesz-
czeniach dawnej rady narodowej.

W 1984 r. rozpoczêto budowê pierwszego 
bloku mieszkalnego na osiedlu „Po³udnie”. 
£¹cznie powsta³o 16 bloków, ostatnio w tej czê-
ści miasta rozwinê³o siê budownictwo jedno-
rodzinne. Na terenie osiedla w 2000 r. poświe-
cono now¹ świ¹tyniê pw. Mi³osierdzia Bo¿ego 
– jednonawowy kośció³ z czerwonej ceg³y z wy-
raźnie wyodrêbnionym prezbiterium. Warto 
tu obejrzeæ obraz Matki Bo¿ej Czu³ej Mi³ości. 
Po prawej stronie prezbiterium umieszczono 
tablicê upamiêtniaj¹c¹ pierwszego proboszcza 
ks. Kazimierza Pajka, po stronie przeciwnej 
tablica upamiêtniaj¹ca budowê kościo³a i jego 
dedykacje. Na osiedlu powsta³a tak¿e szko³a 
podstawow¹ przy której dzia³a kompleks spor-
towy „Moje Boisko – Orlik 2012”. W 2004 r. 
oddano do u¿ytku nowa siedzibê Komendy 
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej, przy której dzia-
³a ochotnicza stra¿. W 2013 r. fanom pi³ki 
no¿nej zrzeszonym w Miejskim Klubie Spor-
towym „Oskar” udostêpniono zmodernizowa-
ny stadion. Istnieje tak¿e hala sportowa przy 
Zespole Szkó³ im. Ludwika Skowyry. Pe³no-
wymiarowa hala sportowa powstaje przy Pub-
licznym Gimnazjum im. Stanis³awa Kostki. 
Przy ul. Przemys³owej powsta³a si³ownia dla 
doros³ych, boisko do pi³ki pla¿owej oraz plac 
zabaw dla dzieci. 
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Spacer po Przysusze nale¿y koniecznie roz-
pocz¹æ od przejścia trzema rynkami, aby po-
czuæ klimat dawnego miasta, zobaczyæ jak 
blisko wspó³istnia³y ze sob¹ trzy nacje. Rynek 
niemiecki zwany Czerminem to obecnie plac 
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, mieszkañcy 
wyznania moj¿eszowego mieszkali przy dzi-
siejszej ul. Krakowskiej i Wiejskiej, najm³od-
szy polski rynek to plac 3 Maja. Po groźnych 
po¿arach prze³omu wieków nie odnajdziemy 
przyk³adów zabytkowej drewnianej architek-
tury. Przy placu Oskara Kolberga, ul. Grodz-
kiej, Warszawskiej czy Krakowskiej zachowa³y 
siê w¹skie, murowane kamienice. 

Kośció³ pw. św. Jana Nepomucena i św. Igna-
cego Loyoli, klasycystyczny. Przed kościo³em, 
na placu 3 Maja, na wzniesieniu, na osi g³ów-
nego wejścia do świ¹tyni ustawiona na coko-
le z piaskowca fi gura Matki Bo¿ej z 1904 r. 
Dalej kamienne, ciosowe schody. Gdy je po-
konujemy musimy wspomnieæ o fundatorce, 
a to dziêki umieszczonemu w ³uku drzwio-
wym napisowi: Bogu Wszechmog¹cemu Dla 

uczczenia od wiernego ludu Urszula z Morsti-
nów Dembiñska Starościna Wolbromska 
Przybytek ten wystawi³a Roku Pañskiego 
MDCCLXXXVI. Monumentalne wejście g³ów-
ne tworz¹ cztery okr¹g³e kolumny joñskie 
z kamienia ciosowego podtrzymuj¹ce attykê, 
na której znajduje siê trójk¹t z wizerunkiem 
oka Opatrzności Bo¿ej. Ponad attyk¹ glob 
ziemski przepasany wê¿em, na nim kielich. 
W licu fasady dwie czworoboczne wie¿e wy-
suniête z lica elewacji bocznych. Po po¿arze 
jednej z nich restaurowane, naro¿a wie¿ opila-
strowane, he³my wie¿ z 1902 r. Elewacje bocz-
ne o¿ywione p³ycinami. Dach czterospadowy. 
Kośció³ jednoprzestrzenny, o dwuprzês³owej 
nawie i pó³kolistym prezbiterium. Czêśæ fron-
towa zamkniêta pó³koliście. Nawa i prezbite-
rium jednakowej szerokości. Za prezbiterium 
prostok¹tna zakrystia. Po bokach nawy dwa 
kwadratowe przedsionki sklepione kopulasto. 
Wewn¹trz ściany rozcz³onkowane pilastrami 
toskañskimi, miêdzy nimi arkadowe wnê-
ki. Sklepienie w nawie kolebkowo-krzy¿owe, 
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w prezbiterium i nad chórem pó³kopu³y z lu-
netami. Chór muzyczny wsparty na sześciu 
kolumnach. Wewn¹trz klasycystyczne o³tarze 
z koñca XVIII w. G³ówny na ośmiu koryn-
ckich kolumnach dźwiga eliptyczn¹ kopu³ê 
i trójk¹tny fronton zwieñczony krzy¿em z fi -
gur¹ Chrystusa. Pod rotund¹ mensa o³tarzo-
wa z fi gur¹ Jana Nepomucena. Dwa boczne 
o³tarze w formie portyków pilastrowo-kolum-
nowych, po lewej stronie z obrazem Matki 
Boskiej z Dzieci¹tkiem, po prawej z obrazem 
św. Barbary, nieco późniejszym z po³. XIX w. 
Ambona klasycyzuj¹ca z po³. XIX w. Z histori¹ 
najnowsz¹ jest zwi¹zana umieszczona w ogro-
dzeniu kościo³a kapliczka Matki Bo¿ej Fatim-
skiej. Powsta³a w okresie stanu wojennego, 
przy czym funkcjonariusze partii twierdzili, 
¿e nigdy nie ujrzy ona świat³a dziennego. Dziś 
kośció³ znajduje siê przy ul. ks. Ściegiennego, 
niegdyś ulicê i jej okolice powszechnie nazy-
wano „Urszulinem”. 

Na parafi alnym cmentarzu przy ul. Grodz-
kiej, po lewej stronie ogrodzenia wmurowano 

p³yty z piaskowca (zachowa³o siê ich osiem), 
które s¹ pozosta³ości¹ po dawnym cmentarzu 
protestanckim. Trzecia od lewej tablica upa-
miêtnia zmar³¹ siostrê Oskara Kolberga − Juliê 
– oraz jego babkê ze strony matki. Najstarsze 
nagrobki przysuskiej nekropolii datowane s¹ 
na lata 1836−1850. Zachowa³a siê murowana, 
sklepiona kaplica o dwóch oknach, wzniesio-
na za zgod¹ bpa Juszyñskiego przez Zygmun-
ta P³u¿añskiego dla Marii z Niemirowiczów 
P³u¿añskiej zmar³ej w 1868 r. oraz jej jedynego 
syna. Na niej umieszczono tak¿e epitafi um dra 
Waleriana Libiszowskiego, zmar³ego w 1943 r., 
który przez 48 lat by³ lekarzem w Przysusze. 
Obok mogi³a weterana walk powstañczych 
z 1863 r. Karola Olewiñskiego. Przy wejściu na 
cmentarz kwatery mogi³ ¿o³nierzy poleg³ych 
w czasie I wojny światowej oraz groby ¿o³nierzy 
września 1939 r. Kwatery s¹ miejscem, gdzie 
odbywaj¹ siê rokrocznie obchody patriotycz-
nych uroczystości. Manifestacje z okazji 11 li-
stopada maj¹ tradycjê przedwojenn¹. Ju¿ wtedy 
odbywa³y siê w tym miejscu capstrzyki harcer-
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skie. Do dziś w tym dniu po mszy świêtej od-
bywa siê przemarsz mieszkañców, z udzia³em 
orkiestry, na cmentarz. 

Przy obecnej ul. ¯eromskiego zachowa³a siê 
synagoga. Orientowana, murowana, zbudowa-
na z wapienia, zaliczana by³a dawniej do na-
jokazalszych ¿ydowskich świ¹tyñ w centralnej 
czêści kraju. Zbudowano j¹ na planie prosto-
k¹ta, w stylu barokowym. Sala g³ówna poprze-
dzona w przyziemiu przedsionkiem z wydzie-
lon¹ izb¹, nad przedsionkiem sala modlitewna 
dla kobiet (prawdopodobnie w dwóch kondyg-
nacjach, byæ mo¿e wynik późniejszej prze-
budowy: wprowadzenia dodatkowego stropu 
i drugiej kondygnacji okien). Zachowany po-
dzia³ na salê kahaln¹ oraz salê modlitw. Wej-
ście z sieni do sali modlitw na osi ściany za-
chodniej przez kamienny profi lowany portal. 
Sala prostok¹tna, oś d³u¿sza wschód−zachód 
nakryta dziewiêcioma przês³ami sklepieñ ¿a-
glowych i beczkowych z lunetami. Gurty (³uki 
sklepienia przebiegaj¹ce prostopadle do wnê-
trza) sp³ywaj¹ na pilastry przyścienne i stoj¹ce 
pośrodku cztery fi lary po³¹czone arkadami, 
które tworz¹ bimê (s³u¿¹c¹ do wyk³adania 
i czytania Tory − Piêcioksiêgu Moj¿eszowe-
go, mównica, z której s¹ prowadzone mod³y). 
Bima jest otoczona balustrad¹ i zwieñczona 
baldachimem. O³tarz na roda³y, zwoje Tory 
(aron – hakodesz) w ścianie wschodniej ujêty 
pó³kolumnami zwieñczonymi p³askorzeźba-
mi wykonanymi w stiuku i przedstawiaj¹cymi 
gryfy po bokach a¿urowej korony. W sali mod-
litw oraz na elewacji po³udniowej widoczne 
fragmenty roślinno-zwierzêcej polichromii, 
wykonanej w XIX w. i w okresie miêdzywojen-
nym, w tym biblijne teksty hebrajskie. Ściany 
z zewn¹trz podzielone p³askimi lizenami (pio-
nowe wystêpy), naro¿niki zaokr¹glone. Okna 
sali osadzone w g³êbokich rozglifi eniach, prze-
sklepione pó³koliście, rozmieszczone po trzy 
w ścianach bocznych, dwa w ścianie wschod-
niej, m.in. niewielki okulus w okr¹g³ym me-
dalionie. We wnêce ściany po³udniowej rzad-
ko ju¿ wystêpuj¹ca kuna. Kuny wystêpowa³y 
tak¿e przy kościo³ach czy ratuszach, s³u¿y³y 
do przytwierdzenia skazanych w celu ich wy-
stawienia na widok publiczny w przypadku 
drobniejszych przewinieñ. Dach czterospado-

wy, prawdopodobnie pierwotnie ³amany, dwu-
kondygnacyjny, zapewne w XIX w. przerobiony 
na jednokondygnacyjny.

Podczas wojny synagoga zbezczeszczona, po 
wojnie popada³a w ruinê. Urz¹dzono w niej 
gminny magazyn wapna i środków ochrony 
roślin. W latach 60. XX w. wykonano prace 
budowlano-konserwatorskie w celu zabezpie-
czenia budynku, ale z powodu braku środków 
dalszych prac nie prowadzono. Od 2007 r. 
synagoga jest w³asności¹ Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa ¯ydowskiego, która rozpoczê-
³a realizacjê projektu rewitalizacji obiektu. 
W 2012 r. rozpoczê³y siê prace konserwator-
skie. Docelowo ma tu powstaæ centrum kul-
tury, które bêdzie s³u¿yæ zarówno ¿ydowskim 
grupom odwiedzaj¹cym miasto, jak i lokalnej 
spo³eczności. Na stronie Fundacji zamiesz-
czono wirtualny spacer po wnêtrzu XVIII- 
wiecznej synagogi w Przysusze.

Cmentarz ¿ydowski zosta³ za³o¿ony przy 
granicy dzielnicy ¿ydowskiej, obecnie mieści 
siê przy ul. Cmentarnej. W czasie okupacji 
Niemcy u¿ywali cmentarnych p³yt z pia-
skowca do utwardzenia ulic oraz budowy po-
sterunku policji. Teren ponownie ogrodzono 
w 1955 r. W 1987 r. z inicjatywy Fundacji 
Rodziny Nissenbaumów z Kanady zosta³y od-
budowane symboliczne groby cadyków z Przy-
suchy − ohele. Po ich prawej stronie osadzono 
zachowan¹ w ca³ości macewê, najstarsz¹ na 
ziemi radomskiej, pochodz¹c¹ z 1771 r. Napis 
w t³umaczeniu z hebrajskiego g³osi m.in. Tu 
spoczywa Jakow, syn Zejw³a (…) komenta-
tor nauki bo¿ej (…). Cmentarz ¿ydowski jest 
odwiedzany przez wspó³czesnych chasydów. 
Si³a oddzia³ywania idei cadyków przysuskich 
trwa do dzisiaj. Najczêściej z okazji rocznicy 
śmierci cadyków przyje¿d¿aj¹ tu chasydzi, 
by w symbolicznych ohelach z³o¿yæ kartki – 
kwit³ech – z wypisanymi do nich prośbami. 

Najbardziej reprezentacyjne miejsce 
w Przysusze to plac Kolberga. To w³aśnie 
tu znajduje siê ustawiona z okazji 200-le-
cia urodzin Oskara Kolberga ³aweczka, tu¿ 
obok fontanny, której realizacjê miasto mia³o 
w planach ju¿ w 1969 r. Tu tak¿e znajdzie-
my pomnik wystawiony poleg³ym w czasie II 
wojny światowej. 
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Bardzo wa¿nym miejscem dla spo³eczności 
jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przy-
susze Oddzia³ Muzeum Wsi Radomskiej 
w Radomiu przy al. Jana Paw³a II 11. Siedzib¹ 
placówki jest zabytkowy dwór Dembiñskich 
h. Nieczuja z po³. XIX w., parterowy, z piê-
trow¹ dobudówk¹ z pocz. XX w. Dwór jest 
zwrócony frontem ku po³udniowi. Wzniesio-
no go na rzucie prostok¹ta z dwutraktowym 
wnêtrzem. Elewacja frontowa jest zaakcen-
towana portykiem arkadowym, w elewacji 
ogrodowej taras. Park wokó³ budynku zosta³ 
zaprojektowany i urz¹dzony przez Teodora 
Chrz¹ñskiego w 1900 r. W muzeum jest pre-
zentowana wystawa biografi czna poświêco-
na Kolbergowi; przedstawiono ¿ycie i okresy 
twórczości Oskara Kolberga. Najwa¿niej-
sze jest oczywiście jego pochodzenie, a wiêc 
zwi¹zki z Przysuch¹, pokazano tak¿e lata 
nauki i m³odości w środowisku warszaw-
skim, jego pracê jako kompozytora i krytyka 
muzycznego. Kolejnym tematem ekspozycji 
jest twórczośæ naukowo-badawcza z zakresu 

etnografi i i folklorystyki oraz realizacja pro-
gramu „Lud”. Za³o¿eniem wiod¹cym wysta-
wy jest podkreślenie sposobu, dziêki któremu 
badania Kolberga przyczyni³y siê do scalenia 
polskiej kultury podzielonej przez zaborców. 
Podstawowym materia³em wystawienniczym 
s¹ oryginalne dokumenty z archiwum ro-
dzinnego Kolbergów, rêkopisy, pierwodruki, 
zachowane wizerunki Kolberga, jego rodziny 
i przyjació³. Ekspozycjê biografi czn¹ uzu-
pe³niaj¹ zaaran¿owane wnêtrza salonu i ga-
binetu humanisty. Z dawnego wyposa¿enia 
dworu Dembiñskich zachowa³y siê ozdobne 
detale architektury wnêtrz, drewniane gzym-
sy i framugi drzwi i okien, dwa piece kafl owe 
i ¿eliwny kominek. Nie zachowa³y siê, nie-
stety, meble, st¹d ekspozycjê uzupe³niono 
o zestawy nie pochodz¹ce wprawdzie z tego 
konkretnego budynku, ale oddaj¹ce charak-
ter wnêtrza XIX-wiecznego dworu. W oparciu 
o zespó³ materia³ów źród³owych do dziejów 
Przysuchy: kopie dokumentów rêkopiśmien-
nych i archiwaliów, mapy i plany, materia³y 

130 Ekspozycja muzealna

130

Tradycja Mazowsza112

powiat przysuski_p.indd   112powiat przysuski_p.indd   112 2016-01-04   18:33:222016-01-04   18:33:22



ikonografi czne pozyskane od rodziny Dem-
biñskich, zorganizowano tak¿e sta³¹ wystawê 
poświecon¹ historii miasta i regionu. W sali 
wystaw czasowych s¹ organizowane wystawy 
z zakresu sztuki, etnografi i i historii. 

W okolicy dworu zachowa³ siê lamus, naj-
starszy w mieście murowany budynek, zbu-
dowany jeszcze przez Czermiñskich w koñcu 
XVII w. Pe³ni³ ró¿ne funkcje: magazynu, ka-
plicy dworskiej, a tak¿e wiêzienia. Budynek 
postawiono na planie prostok¹ta. Sklepienie 
kolebkowe z lunetami wsparte na fi larach 
przyściennych. Wejście w prostok¹tnym ob-
ramieniu z piaskowca. Murowan¹ czêśæ po-
wiêkszono z czasem o drewnian¹ dobudówkê 
i jedno piêtro. Czterospadowy dach jest pokry-
ty gontem. 

W parku dworskim mieści siê tak¿e musz-
la koncertowa, amfi teatr, w którym w okresie 
letnim s¹ organizowane przedsiêwziêcia kul-
turalno-folklorystyczne, w tym ju¿ od 50 lat 
Dni Kolbergowskie. To najwiêksze w regionie 
świêto folkloru, podczas którego w ca³ym mie-
ście rozbrzmiewa śpiew i muzyka ludowa.

Drugi bardzo wa¿ny ośrodek to Dom Kul-
tury. Za³o¿ony blisko 50 lat temu przechodzi³ 
wiele zmian organizacyjnych. W jego budynku 
maj¹ swoj¹ siedzibê Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna, Światowy Zwi¹zek ¯o³nierzy 
Armii Krajowej oraz Towarzystwo Kulturalne 
im. Oskara Kolberga. W Domu Kultury dzia³a 
kilkanaście klubów i kó³ zainteresowañ, M³o-
dzie¿owa Orkiestra Dêta (wywodz¹ca tradycje 
istnienia z Przysuskiej Orkiestry Dêtej za³o-
¿onej przy spó³dzielni „Stal” w  1954 r.) i Na-
uczycielski Chór „Canto”. 

Spragnionym relaksu mo¿na zapropono-
waæ skorzystanie z basenów Powiatowego 
Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Dembiñ-
skich 11, a wśród nich sześciotorowy basen 
p³ywacki, basen rekreacyjny z masa¿erami 
oraz specjalnymi udogodnieniami dla osób 
niepe³nosprawnych, jacuzzi z masa¿ami 
wodnymi, brodzik ze zje¿d¿alni¹ dla dzieci. 
Najwiêksz¹ atrakcj¹ jest prawie 60-metrowa 
zje¿d¿alnia zewnêtrzna. Znajdziemy tu tak¿e 
tradycyjn¹ saunê parow¹, jest te¿ sauna sucha 
i na podczerwieñ oraz studnia lodowa. Infra-
strukturê obiektu uzupe³nia kawiarnia, krê-
gielnia i barek.

W granicach administracyjnych Przysuchy 
le¿y wioska turystyczna Topornia, w której 
nad 5-hektarowym zalewem na rzece Radom-
ce utworzono atrakcyjne miejsce wypoczynku. 
Zbiornik jest k¹pieliskiem strze¿onym, z wy-
dzielonym brodzikiem dla dzieci, otoczony 
pla¿¹. Turyści maj¹ mo¿liwośæ wypo¿yczenia 
³ódek, rowerków wodnych i kajaków. W pobli-
¿u znajduje siê kilka boisk do siatkówki pla-
¿owej, badmintona, pi³ki no¿nej, tenisa sto-
³owego, place zabaw dla dzieci, wypo¿yczalnia 
sprzêtu wodnego. Stworzono tak¿e skatepark 
oraz park linowy. Obok zalewu znajduje siê 
stadnina koni, w której s¹ organizowane prze-
ja¿d¿ki bryczkami. Na terenach rekreacyjnych 
dzia³aj¹ trzy ośrodki wypoczynkowe: Mary-
sieñka, Krokodyl i Leśne Zacisze, oferuj¹ce 
noclegi w ponad 30 domkach kempingowych, 
budynkach pensjonatowych oraz na polu na-
miotowym. Dzia³aj¹ restauracje i bary. Cieka-
wostk¹ jest nowa pla¿a zaaran¿owana w stylu 
hawajskim, z palmami i parasolami.
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Malowniczo po³o¿ony nad rzek¹ Brzuśni¹, 
miêdzy Brzustowem a Gielniowem, 

przy drodze nr 728 na trasie Warszawa–Koñ-
skie. Wieś stanowi³a czêśæ dóbr dworskich, 
przynale¿nych do Krzczonowa. W okolicy 
jest zachowany uskok spiêtrzaj¹cy wodê oraz 
m³yn. M³yn gospodarczy wodno-elektryczny 
funkcjonowa³ we wsi jako w³asnośæ prywatna 
do 1992 r. Na murowanym z kamienia budyn-
ku m³yna zachowana informacja o w³aścicie-
lach, braciach Krzy¿anowskich. Prawdopo-

dobnie zaprzestanie funkcjonowania m³yna 
jest zwi¹zane ze zmian¹ koryta rzeki. Obecnie 
wewn¹trz brak urz¹dzeñ m³yñskich.

Wed³ug mieszkañców 2 lipca 1892 r. mia³o 
tu miejsce cudowne objawienie Matki Bo¿ej. 
Na pami¹tkê wydarzenia na pniu sosny, która 
do dziś rośnie, zawieszono obraz świêtej. Od 
razu te¿ wzniesiono ma³¹ kaplicê z drewna, 
któr¹ rozebrano w 1896 r., aby wznieśæ w tym 
samym miejscu bardziej godny objawienia 
kośció³. Inicjatorem jego powstania by³ ks. Jó-
zef Gilewski. Na czas budowy usi³owano wy-
nieśæ obraz i zdeponowaæ go w godnym miej-
scu, jakim wszystkim wydawa³ siê kośció³ 
parafi alny w Gielniowie. Uroczyście przenie-
siono wiêc obraz, zawieszono w kościele pw. 
B³ogos³awionego £adys³awa, a po powrocie do 
wsi ze zdziwieniem zauwa¿ono, ¿e obraz wró-

Rożek (gmina Gielniów)

131 Kościół pw. Nawiedzenia  Najświętszej Marii 
Panny

132 Upamiętnienie daty wzniesienia kościoła

131

132

Tradycja Mazowsza114

powiat przysuski_p.indd   114powiat przysuski_p.indd   114 2016-01-04   18:33:222016-01-04   18:33:22



ci³ na swoje miejsce. Podobna sytuacja powtó-
rzy³a siê i od tamtej pory nikt ju¿ nie próbowa³ 
obrazu wynosiæ. Wystawiono za to istniej¹cy 
do dziś kośció³ pw. Nawiedzenia Najświêt-
szej Marii Panny. Jest to niewielka, murowana 
z ceg³y i otynkowana budowla, posadowiona 
na planie prostok¹ta na osi pó³noc–po³udnie 
z mniejszym i ni¿szym sześciobocznym prez-
biterium od pó³nocy. Wejście g³ówne przez 
kruchtê w ganku ściany po³udniowej, w jej 
tympanonie okr¹g³e okno. Nawa doświetlona 
sześcioma rozmieszczonymi po obu stronach 
oknami, ostro³ukowymi, zamkniêtymi pro-
stok¹tnymi, boniowanymi w szczycie okna-
mi, wype³nionymi witra¿ami. Budowla nakry-
ta dachami dwuspadowymi, blachodachówk¹. 
Dach prezbiterium sto¿kowy, ³amany. Na 
szczycie kalenicy czworoboczna sygnaturka 
zwieñczona czterospadowym daszkiem z me-
talowym krzy¿em. Wewn¹trz późnobarokowy 

o³tarz z po³. XVIII w. posadowiony w ma³ej 
absydzie prezbiterium, a w nim obraz Mat-
ki Boskiej, barokowy, malowany na desce, 
z XVII w. Jest to jedno z najczêstszych przed-
stawieñ dewocyjnych – Pieta, Matka Boska 
trzymaj¹ca na kolanach Jezusa Chrystusa. 
Ramê podtrzymuj¹ dwa cherubiny, przez któ-
rych rêce przewija siê wstêga z napisem Mat-
ko Bolesna ratuj. Kośció³ zosta³ w latach 90. 
XX w. gruntownie odrestaurowany. Jest kaplic¹ 
fi lialn¹ parafi i w Gielniowie.

Obok kościo³a stoi malutki murowany 
budynek z dwoma okienkami, nakryty da-
chem dwuspadowym, tzw. domek pustelnika. 
Mieszka³ tu ponoæ pustelnik, który modli³ siê 
i pilnowa³ świêtego obrazu, s³yn¹cego z cu-
dów uzdrawiania. Obok kościo³a bije źróde³ko 
z wod¹, która równie¿, jak siê uwa¿a, ma moc 
lecznicz¹. Jest to oczywiście odwo³anie do naj-
starszych, jeszcze przedchrześcijañskich po-

133 Miejsce cudownego objawienia
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gañskich wierzeñ zwi¹zanych z kultem wody 
jako symbolu ¿ycia. Szczególnie woda, która 
nie mia³a jeszcze intensywnego kontaktu ze 
światem, wytryskuj¹ca w³aśnie ze źród³a lub 
p³yn¹ca wartko w strumieniu, mia³a szcze-
góln¹ moc świêt¹ i lecznicz¹. Religia chrześ-
cijañska przyjê³a ten kult wody i u¿ywa siê jej 
dziś w ró¿nych czynnościach liturgicznych 
– podczas chrztu, świêcenia mieszkañ i przed-
miotów. W obecnym rozumieniu woda przede 
wszystkim oczyszcza z grzechu, ale te¿ udziela 
³ask, odwraca choroby, ale i wypiera diab³y, de-
mony i zapewnia bezpieczeñstwo. Cudne źród-
³a, czêsto lokalizowane w miejscach trudno 
dostêpnych, świêtych gajach, wysokich górach, 
ukryte i niedostêpne by³y znane od niepamiêt-
nych czasów, najczêściej tylko lokalnie. Motyw 
ten czêsto pojawia siê w baśniach czy miejsco-
wych legendach, gdzie poszukiwanie wody ¿y-
cia dla chorej matki czy konaj¹cego ojca wyma-
ga odwagi, bohaterstwa, a czêsto i wyj¹tkowego 
przewodnika. W przypadku Ro¿ka przewodni-
kiem tym mia³ byæ mityczny pustelnik, które-
go imiê nie jest znane, wiadomo tylko, ¿e by³ 
i czeka³. Podobnie jak w wielu innych przypad-
kach, źród³o wi¹¿e siê ściśle z cudownym ob-
jawieniem – źród³a wytryskiwa³y w miejscach 

objawieñ, ale i objawienia zdarza³y siê czêściej 
przy źród³ach wody, które ju¿ wcześniej by³y 
miejscowym znane, a objawienie wzmacnia³o, 
sakralizowa³o ich moc. Ta kryniczna woda po-
zostawa³a odt¹d pod opiek¹ świêtego patrona, 
a wiadomo, ¿e w kulturze ludowej, tradycyjnej 
najwiêksz¹ moc mia³a Matka Bo¿a, szczegól-
nie ta boleściwa, cierpi¹ca, op³akuj¹ca syna, 
a wiêc bardzo ludzka i bliska. Istotny jest tak¿e 
czas, w którym dotrzemy do wody. Źród³o bywa 
zwyczajnym strumykiem, chyba ¿e wodê z nie-
go pozyskamy w określonym terminie. W przy-
padku legendy z Ro¿ka, czas ma bardzo istot-
ne znaczenie. Otó¿ woda nabiera w³aściwości 
leczniczych w poniedzia³ek wielkanocny. Jest to 
w roku liturgicznym czas, gdy woda faktycznie 
ma szczególne znaczenie, starczy przypomnieæ 
sobie zawarte w mowie potocznej nazewnictwo 
tego dnia – lany poniedzia³ek. Lany, bo woda 
ma znaczenie kreacyjne, zwi¹zane z przywo-
³ywaniem nowego ¿ycia, nawi¹zuj¹ce do od-
radzaj¹cej siê cyklicznie przyrody. Tak i woda 
ze źród³a w Ro¿ku nabiera szczególnej mocy 
przed wschodem s³oñca w tym dniu, wystarczy 
j¹ tylko wypiæ lub natrzeæ ni¹ chore miejsce, 
uwierzyæ w jej cudown¹ moc, a nast¹pi szybkie 
wyleczenie.
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Gmina Rusinów jest typowo rolnicza, upra-
wia siê tu g³ównie zbo¿a, ziemniaki, wa-

rzywa, owoce i w mniejszym stopniu hoduje 
byd³o. Mieszkañcy zachowali wyj¹tkowo silne 
tradycje zwi¹zane z folklorem opoczyñskim, 
przejawiaj¹ce siê w kultywowaniu elementów 
stroju, pieśni, tañców, obyczajów i zwyczajów, 
elementów zdobnictwa i rêkodzie³a. Ta nie-
w¹tpliwa zachowawczośæ wp³ywa na urok ca-
³ej gminy, szczególnie najmniejszych wsi. 

Etymologia nazwy Rusinów mo¿e pocho-
dziæ z kilku rdzeni, z tym ¿e najbardziej praw-
dopodobne jest wi¹zanie jej z faktem postoju 
w tym miejscu kupców rusiñskich (ruskich) 
prowadz¹cych handel z zachodnimi czêściami 
Polski. By³oby to o tyle prawid³owe wyjaśnie-
nie, ¿e przez Rusinów przebiega³ niegdyś szlak 
drogowy z Rusi na Zachód, tzw. szlak ruski od 
Skrzyñska do Inow³odza i dalej na zachód. 

Pierwszy zapis dotycz¹cy Rusinowa po-
chodzi z 1354 r., kiedy by³ on ju¿ notowany 
jako miejscowośæ, która w akcie notarialnym 
dotycz¹cym podzia³u w³asności ziemskiej 
przypad³a Mieczys³awowi i W³odzimierzowi 
Duninom h. £abêdź. W wyniku podzia³ów ro-
dzinnych w XV w. Rusinów przypad³ Krysty-
nowi z Duninów, który od tamtej pory zacz¹³ 
siê pisaæ Rusinowski i takie nazwisko odzie-
dziczyli po nim synowie. W XVII w. wieś sto-
sunkowo czêsto zmienia³a w³aścicieli, prze-
chodz¹c przez rêce rodów: Petrykowskich, 
W¹sowiczów, Zwolskich i Czermiñskich, aby 
w 1739 r. trafi æ do rodziny Dembiñskich. Sta³ 
tam wówczas drewniany dwór, którego opis, 
świadcz¹cy o wielkim przepychu, jest zawarty 
w Inwentarzu dóbr Rusinowa z 1777 r., gdzie 
nazywany jest pa³acem: Pa³ac z drzewa tarte-
go na przyciesiach podmurowanych, naoko³o 
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otynkowany glin¹, z obszern¹ facjat¹ ofu-
trowan¹ tarcicami – przed drzwiami pa³acu 
schody z daszkiem (…) Wykoñczenie pokoi 
bardzo bogate, świadcz¹ce o du¿ych wyma-
ganiach i du¿ych mo¿liwościach w³aścicieli. 
Ściany wyk³adane boazeri¹ drewnian¹, sufi -
ty p³ócienne bia³o malowane (…). W 1762 r. 
w³aściciel Rusinowa Franciszek Dembiñski 
poślubi³ Urszulê z Morsztynów, kasztelankê 
wiślick¹ h. Leliwa. W wyniku tego ma³¿eñ-
stwa losy Rusinowa na d³ugo zosta³y zwi¹za-
ne z rodem Rawiczów-Dembiñskich, jednym 
z zamo¿niejszych na ziemi krakowskiej, któ-
ry móg³ pozwoliæ sobie na wzniesienie tutaj 
rezydencji zbli¿onej do tej w dobrach Urszuli 
w Szczekocinach. Trzeba tu przypomnieæ, ¿e 
pa³ace zdecydowanie ró¿ni³y siê od dworów. 
Dwór by³ siedzib¹ ziemiañsk¹, oprócz zabu-
dowy mieszkalnej obejmowa³ tak¿e wszystkie 

budynki gospodarcze. By³ dośæ skromny w ska-
li i wystroju. Budowano je zwykle w parterze, 
rozbudowuj¹c nie w górê, a w skrzyd³a i ofi cy-
ny. Dwór to tak¿e symbol ogromnej rzeszy nie 
zawsze bogatej szlachty, która czêsto świado-
mie odró¿nia³a siê, a nawet przeciwstawia³a 
magnaterii. Zaścianek szlachecki by³ bowiem 
w naszej kulturze symbolem sarmaty, który 
sta³ na stra¿y rodzimych tradycji i nie ulega³ 
w przeciwieñstwie do pa³acu magnaterii, cu-
dzoziemskim obyczajom i modom. Pa³ace 
znane s¹ od staro¿ytności, ale ich najwiêkszy 
rozwój datuje siê od renesansu. Pocz¹tkowo 
by³y to reprezentacyjne budowle mieszkalne 
pozbawione cech obronnych, stanowi¹ce rezy-
dencjê królewsk¹ lub magnack¹, a od XIX w. 
tak¿e gmachy rz¹dowe i gmachy u¿yteczności 
publicznej. W tym okresie zatar³a siê stopnio-
wo ró¿nica miêdzy pa³acem a dworem, po-
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jawi³ siê zreszt¹ nowy typ rezydencji – willa. 
Pa³ac magnacki natomiast stanowi³ synonim 
pozycji towarzyskiej i bogactwa, nic wiêc dziw-
nego, ¿e Urszula z Morsztynów Dembiñska, 
starościna wolbromska, która decydowa³a 
o wyborze pos³ów do sejmu, a w posagu wnio-
s³a oprócz dóbr ziemskich klejnoty o wartości 
ponad 100 tys. ówczesnych z³otych zbudowa³a 
rezydencjê… nieskromn¹. Rezydencjê zapro-
jektowa³ Ferdynand Nax (1736–1810), archi-
tekt króla Stanis³awa Augusta Poniatowskie-
go (jego projektu s¹ pa³ace w Kurozwêkach 
i wspomnianych Szczekocinach). Pa³ac wznie-
siono jako wczesnoklasycystyczny, frontem 
zwrócony na po³udnie, parterowy z mieszkal-
n¹ mansard¹. Budynek na planie prostok¹-
ta z piêtrowym ryzalitem od frontu o czêści 
środkowej pó³kolistej z ryzalitem ogrodowym. 
Na osi budynku sieñ i owalna sala o wyso-
kości dwóch kondygnacji. W ścianach sali 
wnêki, w nich okna, drzwi i piece. Uk³ad sal 
po obu stronach symetryczny, dwutraktowy, 
na skrajach budynku pokoje wokó³ korytarzy. 
Elewacja frontowa czêściowo boniowana, ry-
zalit rozcz³onkowany pilastrami toskañskimi 
z belkowaniem zwieñczonym attyk¹. Na attyce 
rzeźbiarskiej kartusze z herbami Rawicz i Le-
liwa podtrzymywane przez postacie ch³opiêce, 
wazy, putty i girlandy. Tak¿e okna w dekoracyj-
nych obramieniach. Dach pa³acu mansardowy. 
Zachowa³ siê opis pa³acu zawarty w Regestrze 
wszelkich Mobilów i Meblów w Pa³acu Rusi-
nowskim z 1801 r., w którym doprecyzowano 
przeznaczenie pomieszczeñ i tak po lewo od 
du¿ej sali pryncypialnej znajdowa³ siê pokój 
jadalny, dalej pokój kompanii, dalej gabinety, 
sypialnie i garderoby jw. Pani i jw. Starościanki, 
wreszcie pokoje gościnne, sienie, sionki i scho-
dy na górê, gdzie znajdowa³y siê pokoje panieñ-
skie, gościnne, garderoby do tych pokoi i pokoje 
rezydentów. Pa³ac by³ otoczony parkiem z alej¹ 
dojazdow¹ wysadzon¹ lipami. 

Pa³ac wraz z maj¹tkiem przeszed³ na w³as-
nośæ córki Urszuli, Salomei Dembiñskiej-
-Wielchorskiej. Po jej śmierci czêsto zmienia³ 
w³aścicieli, co, niestety, prowadzi³o do jego 
dewastacji. Kolejni w³aściciele w miarê mo¿li-
wości starali siê wprawdzie remontowaæ pa³ac, 
lecz nie by³y to chyba kompletne remonty, po-

niewa¿ z roku na rok coraz bardziej niszcza³. 
Zapewne przyczynia³a siê do tego tak¿e ich 
niewspó³mierna do pierwotnych inwestorów 
sytuacja fi nansowa, w latach 1860–1872 w³aś-
cicielem dóbr by³ mjr wojsk polskich Teofi l 
Wotowski, prześladowany za udzia³ w powsta-
niu styczniowym. Jego udzia³ w powstaniu bar-
dzo dok³adnie zapisa³a na kartach pamiêtnika 
Aniela Dobiecka z Drzewicy. W pocz¹tkach 
XX w. maj¹tek zosta³ podzielony i czêśæ ziem 
Rusinowa wraz z pa³acem kupili w 1905 r. 
bracia Kobylañscy, warszawscy przedsiêbiorcy, 
którzy pod Drzewic¹ za³o¿yli fabrykê narzêdzi 
tn¹cych dziś bardziej znan¹ jako „Gerlach”. Sa-
muel Kobylañski przyczyni³ siê do rozwoju Ru-
sinowa, za³o¿y³ tu bowiem ośrodek ogrodniczy 
z 18-hektarowym sadem i szkó³kê drzew owo-
cowych, przyczyniaj¹c siê do rozwoju sadownic-
twa. Wyremontowa³ te¿ pa³ac, dobudowuj¹c 
od strony ogrodu werandê i stawiaj¹c budynki 
gospodarcze. By³ za³o¿ycielem stra¿y po¿arnej. 
Popiera³ te¿ m³ody wówczas na terenie Polski 
ruch harcerski i zorganizowa³ obóz ¿eñskich 
instruktorek harcerstwa. Pierwsza wojna świa-
towa zapisa³a siê w pamiêci mieszkañców tylko 
we wspomnieniach zwi¹zanych z awaryjnym 
l¹dowaniem uszkodzonego samolotu. 

W latach 1925–1926, z inicjatywy Samu-
ela Kobylañskiego, wzniesiono w Rusinowie 
drewniany kośció³ pw. Świêtych Aposto³ów 
Piotra i Paw³a. Zbudowano go w konstruk-
cji zrêbowej, oszalowano. Prezbiterium nie 
zosta³o wyodrêbnione z nawy, zamkniêto je 
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trójbocznie. Od frontu umieszczono niewielk¹ 
kruchtê. Ca³ośæ nakryto dachem jednokale-
nicowym, wspólnym dla nawy i prezbiterium. 
Nad zakrysti¹ po³¹czono z nim dach pulpitowy, 
nad krucht¹ gontowy dach dwuspadowy. Obok 
kościo³a wystawiono dzwonnicê, tak¿e drew-
nian¹ w konstrukcji s³upowej, oszalowan¹. 
Zbudowano j¹ na planie kwadratu, sadowi¹c 
na murowanej podmurówce. W górnej czêści 
wyciêto otwory g³osowe, zamkniête pó³koli-
ście. Dzwonnicê nakryto blaszanym dachem 
namiotowym z krzy¿em w zwieñczeniu. 

W czasie II wojny światowej pa³ac w Rusi-
nowie bywa³ czêstym schronieniem dla par-
tyzantów, po powstaniu warszawskim schro-
nienie znaleźli tu uciekinierzy ze spalonej 
Warszawy. Dziedziczk¹ maj¹tku by³a wów-
czas Emilia z Kobylañskich D¹browska, któ-
ra ju¿ po wojnie za³o¿y³a w jednej z sal pa³acu 
przedszkole, a z czasem kolejne pomieszcze-
nia udostêpni³a na gabinet lekarski i stoma-
tologiczny. Niestety, musia³a tak¿e odsprze-
daæ czêśæ ziemi, w tym blisko 7 ha parku, co 

doprowadzi³o do bezpowrotnej utraty staro-
drzewu, a na pozyskanym terenie wzniesiono 
siedem domów jednorodzinnych. W 1987 r. 
pa³ac trafi ³ w rêce kolejnych w³aścicieli, któ-
rzy rozpoczêli w nim prace remontowe prze-
rwane przez po¿ar w 1995 r. Zniszczeniu 
uleg³y zabytkowe elementy wyposa¿enia: po-
sadzki, stolarka, XVIII-wieczne piece kafl o-
we, kominki z pocz. XIX w. W³aściciele stop-
niowo podnieśli pa³ac ze stanu ruiny. Obecnie 
siedziba w Rusinowie to dzie³o wysmakowa-
ne, ³¹cz¹ce zarówno formy późnego baroku, 
jak i nastêpuj¹cego po nim klasycyzmu. Dro-
ga do rezydencji wiedzie kasztanowo-lipow¹ 
alej¹. Dach pokryto czerwon¹ dachówk¹. We-
wn¹trz odtworzono reprezentacyjny parter – 
hol z boazeriami i krêtymi schodami o ozdob-
nych, metalowych barierkach, wiod¹cymi na 
piêtro oraz salê balow¹ i salonik kominkowy. 
Ściany s¹ ozdobione polichromiami utrzyma-
nymi w stylu romantycznym, iluzjonistycz-
nym. Sypialnie na piêtrze to pokoje hotelowe. 
Do dyspozycji gości jest tak¿e stylizowany 
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rustykalnie, wzniesiony z kamienia ³upanego 
budynek karczmy. Pa³ac jest otoczony dobrze 
utrzymanym 4-hektarowym naturalnym par-
kiem z niewielk¹ sadzawk¹. Organizowane s¹ 
tu kursy i konferencje, imprezy integracyjne, 
wesela, a przede wszystkim – jak dawniej – 
bale i kuligi. 

Nowy kośció³, murowany z czerwonej ce-
g³y, zosta³ wzniesiony wed³ug projektu arch. 
Marka Stanika z Radomia i Ryszarda Dudy 
z Katowic w latach 1985–1996 staraniem ks. 
Bo les³awa Janisza. Jest to budowla jednonawo-
wa, kryta dachem dwuspadowym, jednokale-
nicowym, pokrytym blachodachówk¹. Wej-
ście g³ówne od pó³nocy, przez kruchtê w wie¿y 
dzwonnej, zbudowanej na planie kwadratu, 
przed naw¹, pod chórem. Doświetlona deko-
racyjnym na tle surowej architektury oknem 
w kszta³cie krzy¿a, jest zwieñczona wê¿sz¹ 
dzwonnic¹ w arkadach. W przyziemiu, od 
wschodu dobudowana hala, przed ni¹ otwarty 

ganek wsparty na dwóch kolumnach. W o³ta-
rzu g³ównym krucyfi ks z XVIII w., a pod nim 
fi gury św. Jana i Matki Boskiej. W nawie za-
chowana XVII-wieczna drewniana chrzcielni-
ca przeniesiona z poprzedniego kościo³a. Stary 
drewniany kośció³ od momentu wybudowania 
nowego budynku jest zamkniêty, podobnie jak 
dzwonnica, z której wyniesiono dzwony. Nie 
u¿ytkowane obecnie niszczej¹. 

Na terenie Rusinowa mieści siê urz¹d gmi-
ny, bank spó³dzielczy, ośrodek zdrowia i ochot-
nicza sta¿ po¿arna. Mieszcz¹ siê tu tak¿e 
prywatne stawy hodowlane, a ich w³aściciele 
odp³atnie zezwalaj¹ na po³ów ryb. Lesiste oko-
lice obfi tuj¹ w grzyby. Warto odwiedziæ posa-
dzony przez harcerki w okresie miêdzywo-
jennym lasek świerkowy nazywany „Laskiem 
skautek”. W ogrodzeniu otaczaj¹cym park 
pa³acowy i pa³ac zosta³a wmurowana w setn¹ 
rocznicê pobytu skautek w Rusinowie pami¹t-
kowa tablica.
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Odnotowane s¹ w podziale na Ruszkowi-
ce Wielkie i Ruszkowice Ma³e, jako wsie 

nale¿¹ce do parafi i Borkowice ju¿ w XV w. 
W pocz¹tkach XVI w. Ruszkowice Wielkie 
by³y w³asności¹ Andrzeja Modliszewskiego, 
a Ma³e El¿biety z Ruskowic. Kolejnymi w³aś-
cicielami byli Górscy, Modliszowscy i Ru-
skowscy. W XVII w. w Ruszkowicach dzia³a³a 
szabelnia, a 200 lat później by³a tu cegielnia, 
gorzelnia, browar, m³yn i karczma. W okresie 
miêdzywojennym folwark Ruszkowice nale-
¿a³ do rodziny Dembiñskich z Borkowic. Do 
dziś zachowa³ siê budynek dworu z pocz¹tku 
XX w. – murowany, parterowy z podcieniem, 
od frontu wspartym na s³upkach. Dworek 
otaczaj¹ pozosta³ości parku z fragmenta-
mi alei grabowej i kasztanowej. Od 1918 do 
2012 r. funkcjonowa³a tu szko³a podstawowa. 
W latach 20. XX w. powsta³a Ochotnicza Stra¿ 

Ogniowa oraz Ko³o Rolnicze, a nieco później 
Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Do wsi w³¹czono 
Lusztyk – osadê karczemn¹ – oraz Gródek. Po 
wojnie w Ruszkowicach wybudowano świetli-
cê wiejsk¹ z gara¿em dla stra¿y po¿arnej. 

Obecnie Ruszkowice to du¿a wieś o charak-
terze ulicówki, osi¹ wiod¹c¹ jest ul. G³ówna. 
W 1994 r. oddano do u¿ytku nowy budynek 
szko³y podstawowej. Na skrzy¿owaniu ul. 
G³ównej ze Szkoln¹ znajduje siê fi gura Matki 
Bo¿ej, jedna z pami¹tek religijno-patriotycz-
nych, których posadowienia tak chêtnie na 
terenie parafi i inicjowa³ ks. Jan Wiśniewski. 
U stóp kamiennej fi gury Matki Boskiej orze³ 
z herbu Polski. Na schodkowym cokole na-
pis: Królowo Korony Polskiej Dźwignij Twój 
Naród z upadku I prowadź nas do zbawienia 
O niepokalana! Maryjo, Dziewico, o Niepo-
kalana Ca³a dziś Polska krwi¹, ³zami zalane 

Ruszkowice (gmina Borkowice)

142 Dwór, początek XX w.

142

Tradycja Mazowsza122

powiat przysuski_p.indd   122powiat przysuski_p.indd   122 2016-01-04   18:33:332016-01-04   18:33:33



143 Kapliczka słupowa Matki Bożej
144 Aleja parkowa
145 Głaz upamiętniający dziesięciolecie odzyskania niepodległości

143 144

145

Powiat przysuski 123

powiat przysuski_p.indd   123powiat przysuski_p.indd   123 2016-01-04   18:33:332016-01-04   18:33:33



¯ebrze: cierniowy zdejm wieniec z mej skroni 
W³ościanie wsi Ruszkowic Ufni w opiekê Ma-
ryi Najświêtszej Matce Wznosz¹ 1918 roku. 
W czasie okropnej światowej wojny Gdy siê 
wa¿¹ losy naszego Narodu. Figura nakryta 
daszkiem. Po drugiej stronie wspomnienie 
poświecenia przez ks. Wiśniewskiego, który 
nie zapomnia³ o wsi parafi alnej tak¿e w 10. 
rocznicê odzyskania niepodleg³ości, bowiem 
jakieś 100 m dalej jest widoczny ogromny 
przydro¿ny g³az z osadzonym metalowym 
krzy¿em, notk¹ o inicjatorze i intencji uczcze-
nia odzyskania wolności.

W wakacje 1994 r. zosta³ powo³any do ist-
nienia Ludowy Klub Sportowy RuszCovia 
Ruszkowice, który trzy lata później po³¹czy³ 
siê z borkowickim klubem i w zwi¹zku z tym 
zmieni³ nazwê na Gminny Klub Sportowy 
RuszCovia Borkowice. Obecnie zespó³ pi³-
karski wystêpuje w klasie A grupie II Radom. 
Stadion klubu znajduje siê przy ul. G³ównej 4, 
boisko g³ówne mieści 800 widzów, w tym 200 
miejsc siedz¹cych. Barwy klubu s¹ niebiesko-
-bia³o-czerwone. 

W budynku wiejskiej świetlicy w Ruszkowi-
cach przy ul. G³ównej mieści siê biblioteka ze 
stanowiskami komputerowymi. W bibliotece 
niewielka Izba Pamiêci, w której s¹ prezento-
wane pami¹tkowe fotografi e przedstawiaj¹ce 
historiê wsi Ruszkowice i Lusztyk. Mo¿na tu 
tak¿e obejrzeæ wystawê starych monet i no-
mina³ów z czasów zaboru rosyjskiego, okresu 
miêdzywojennego oraz z czasów PRL. Zapre-
zentowano te¿ dzia³alnośæ Zwi¹zku M³odzie-
¿y Wiejskiej w Ruszkowicach z lat 1984–1990. 

W 2011 r. w budynku szko³y podstawowej 
zosta³a utworzona Szko³a Muzyczna I Stop-
nia im. Oskara Kolberga. Jest to pierwsza 
w powiecie tego typu szko³a. M³odzie¿ i dzieci 
powiatów przysuskiego oraz szyd³owieckiego 
mog¹ uczyæ siê w klasach: fortepianu, skrzy-
piec, tr¹bki, saksofonu, tuby, perkusji, fl etu, 
klarnetu i akordeonu. W szkole muzycznej 
jest sala koncertowa otwarta w 2014 r., która 
powsta³a z adaptowania dwóch pomieszczeñ 
o bardzo dobrej akustyce. Odbywaj¹ siê tu 
koncerty, audycje muzyczne, egzaminy dy-
plomowe.
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Po³o¿ony jest nad rzek¹ Jab³onic¹. Wieś za-
³o¿y³a ponoæ rodzina Czapliñców, która 

maj¹tek podzieli³a na dwie czêści, a po³owê 
maj¹tku „przerzucon¹” w miejsce dzisiej-
szej wsi nazwa³a Rzucowem. Faktem jest, ¿e 
w Rzucowie istniej¹ tereny nazywane do dziś 
przez miejscowych Czapliñcem. Mo¿liwe 
tak¿e, ¿e poniewa¿ jest to obszar leśny, sta-
nowi¹cy rozlewisko dwóch odnóg Jab³onicy, 
nazwê mo¿na wywieśæ od czapli, które wy-
stêpuj¹ równie¿ dziś na tym terenie. Pierwsze 
wzmianki o Rzucowie pochodz¹ z prze³omu 
XI i XII w., a zwi¹zane s¹ z istnieniem tu grodu 
stra¿niczego kasztelanii skrzyñskiej. Pozosta-
³ości¹ umocnieñ s¹ zachowane wa³y po³o¿one 
przy ujściu strumienia wp³ywaj¹cego do Jab³o-
nicy. 

Maj¹tek zosta³ nadany rodzinie Duni-
nów Rzuchowskich h. £abêdź. Franciszek 
Siarczyñski w Opisie powiatu radomskiego 
wymienia tak¿e kolejnych w³aścicieli: Bor-
kowskich, Witkowskich, Chlewickich, Lesz-

czyñskich. Ju¿ w XVI w. postawiono tu kuźni-
cê, a gdy jego w³aścicielami byli Leszczyñscy, 
ok. 1762 r. wybudowali tu zak³ad wielkopieco-
wy. Produkcja tygodniowa wynosi³a wówczas 
55 t surówki. Z wielkim piecem wspó³praco-
wa³y dwie fryszerki. W 1823 r. produkowano 
12 t kutego ¿elaza i 58 t surówki tygodniowo, 
a zak³ad sk³ada³ siê z pieca i fryszerki i zatrud-
niano w nim 11 robotników. W 1836 r. w³aś-
cicielem maj¹tku zosta³ Wojciech Krygier 
(1800–1853) in¿ynier i konstruktor hutniczy, 
który rozwin¹³ zak³ad, tworz¹c metalurgiczny 
kombinat przemys³owy. Uruchomi³ walcow-
nie miedzi i ¿elaza, a w 1833 r. otworzy³ pud-
lingarniê. Zak³ady by³y stale rozbudowywane, 
wielki piec modernizowany, uruchomiono 
dwa kolejne piece pudlingowe, wybudowano 
walcowniê blach oraz warsztat mechaniczny 
z tokarni¹ do obróbki walców. Fabryka Kry-
giera by³a pionierska, jeśli chodzi o produkcjê 
gwoździ maszynowych oraz kutego ¿elaza. 
W 1848 r. Wojciech Krygier zniós³ w maj¹tku 
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pañszczyznê, wielu okolicznych mieszkañców 
zosta³o zatrudnionych w zak³adach, w których 
w po³owie stulecia pracowa³o ok. 150 osób. Od 
1843 r. industrializacjê kontynuowa³ jego syn 
Andrzej Krygier (1822–1882), zas³u¿ony prze-
mys³owiec i autor wielu publikacji z zakresu 
hutnictwa ¿elaza. W 1860 r. zak³ad mia³ sie-
dem kó³ wodnych, trzy machiny parowe, 20 
warsztatów, wielki piec, jeden piec pudlingo-
wy, dwa piece szwejsowe, dwa glijowe i zatrud-
nia³ 133 robotników. Krygierowie mieszkali 
w dworze zbudowanym w tzw. stylu polskim, 
który nie dotrwa³, niestety, do naszych czasów. 
Przez 40 lat rodzina wybudowa³a ca³y kom-
binat przemys³owy, w którym produkowano 
bardzo rozleg³y asortyment: buksy, tuleje do 
wozów konnych, okucia metalowe, gwoździe, 
druty, zapa³ki, ¿eliwn¹ galanteriê kuchenn¹, 
stalowe blachy, czêści do maszyn, p³ugów 
i urz¹dzeñ rolniczych. 

Wed³ug Encyklopedyji powszechnej 
S. Orgelbranda z 1866 r. w Rzucowie funkcjo-
nowa³y tak¿e warsztaty stolarskie, heblarnie, 

fabryka gontów z przenośn¹ machin¹ parow¹, 
a tak¿e dzia³a³y kamienio³omy ciosowe, z któ-
rych pok³adów wierzchnich u¿ywano do miej-
scowych budowli. 

Istnieje kilka wersji wyjaśniaj¹cych sprze-
da¿ tak dobrze przez wiele lat prosperuj¹cego 
maj¹tku. Najbardziej prawdopodobn¹ przy-
czyn¹ by³y trudności fi nansowe w³aścicieli, 
które wynika³y z niekorzystnych umów i nad-
miaru po¿yczek. Od ok. 1875 r. w³aścicielem 
Rzucowa by³ ju¿ Adam Mokiejewski, zarz¹-
dzaj¹cy zak³adem oraz ziemi¹ – polami i la-
sami o powierzchni 400 ha. Mokijewscy byli 
znanymi warszawskimi przedsiêbiorcami, 
którzy prowadzili dobrze funkcjonuj¹c¹ desty-
larniê alkoholi. Prawdopodobnie ju¿ wówczas 
wybudowali dwór, bêd¹cy pocz¹tkowo letni¹ 
rezydencj¹, a z czasem po wyprowadzce z War-
szawy ju¿ ca³oroczn¹. W³aściciel kontynuowa³ 
rozwój przemys³u metalurgicznego. W 1885 r. 
postawi³ nowy piec nazywany kopulakiem, 
a w zak³adach zatrudnia³ 170 osób. Najwy¿-
sz¹ produkcjê zak³ad osi¹gn¹³ przed I wojn¹ 
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światow¹. W 1901 r. Adam Mokijewski wy-
budowa³ szko³ê, a w 1905 r. pensjonat „Gucin” 
nazywany leśniczówk¹, przeznaczony praw-
dopodobnie na dom dla gości. W tym okresie 
powsta³ tak¿e dom bliźniaczy, przeznaczony 
dla kierownictwa „Odlewni ¯eliwa” (obecnie 
ul. Kościelna). Do 1965 r. mieści³ siê tu ośro-
dek zdrowia.

W 1914 r. Adam przekaza³ ca³ośæ maj¹tku 
swojemu synowi Witoldowi, o czym poin-
formowa³a lokalna prasa. Niestety, w czasie 
I wojny światowej zak³ady zaczê³y podupadaæ, 
do 1924 r. funkcjonowa³a walcownia i gwoź-
dziarnia, natomiast potem zmieniono profi l 
produkcji masowo wytwarzaj¹c dachówki ce-
mentowe. Wybudowano tak¿e tartak. Witold 
Mokijewski zmienia³ profi l maj¹tku. Na kil-
kunastohektarowym terenie stworzy³ kom-
pleks stawów rybnych, w których rozwija³ 
hodowlê ryb sprzedawanych ze znacznym do-
chodem. Byæ mo¿e z powodu zmiany profi lu 
zainteresowañ zak³ady przemys³owe wydzier-
¿awi³ Gustawowi Biedrzyñskiemu i dzia³a³y 
one pod nazw¹ „Odlewnia ¯elaza Rzuców”. 
Przed II wojn¹ światow¹, gdy rynek ¿elaza sta³ 
siê bardziej ch³onny w asortymencie by³o po-
nad 60 produktów, w tym m.in. sieczkarnie 
toporowe rêczne, drzwiczki kuchenne, garcz-
ki, piece, ¿elazka, rury i w³azy. 

Witold wraz z ¿on¹ Wand¹ w sposób zna-
cz¹cy przyczynili siê do rozwoju Rzucowa, 
szczególnie dbaj¹c o rozwój spo³eczności. 
Byli inicjatorami i wspó³za³o¿ycielami stra¿y 
po¿arnej, Ko³a Gospodyñ Wiejskich i sklepu 
spó³dzielczego. Witold Mokijewski na terenie 
tzw. Nowego Światu (dzielnica wsi) zbudowa³ 
tak¿e drewniane domy dla pracowników, na 
tyle solidne, ¿e czêśæ z nich przetrwa³a do dziś. 
Wzniós³ równie¿ murowany budynek pensjo-
natu, w którym jedno z pomieszczeñ zosta³o 
przeznaczone na gabinet lekarski. Korzystali 
z niego mieszkañcy, a lekarza op³aca³ w³aś-
ciciel zak³adów. W maj¹tku by³y tak¿e kilka-
krotnie przyjmowane harcerki ze Skar¿yska 
Kamiennej i harcerze z Koñskich. 

Po wybuchu II wojny światowej, w 1939 r. 
Witold Mokijewski zosta³ aresztowany przez 
gestapo. Oskar¿ono go o pomoc w fura¿u dla 
mjra Hubala. W 1942 r. zosta³ zamordowany 

w zamku Hartheim w Austrii. Podobny los 
spotka³ najstarszego syna, Romana. Po aresz-
towaniu mê¿a maj¹tkiem zajmowa³a siê ¿ona 
Wanda, która po śmierci dzier¿awcy zak³adów 
zarz¹dza³a tak¿e odlewni¹ ¿elaza. Po wojnie 
czêśæ rzucowskiego maj¹tku zosta³a skonfi -
skowana, a rodzinê zmuszono do opuszczenia 
powiatu. Wdowa po Witoldzie z synami prze-
nios³a siê do Wroc³awia. Zak³ad zosta³ upañ-
stwowiony i przez wiele lat funkcjonowa³ jako 
Rzucowskie Zak³ady Przemys³u Terenowego. 

Modrzewiowy dwór wzniesiono w latach 
1884–1892 jako budynek parterowy z miesz-
kalnym poddaszem, nakryty naczó³kowym 
dachem. Budynek wznosili majstrowie spro-
wadzeni z Czech, nawi¹zuj¹c stylem do lek-
kich pa³acyków w stylu w³oskim. Za³o¿ony na 
planie litery T, ryzalit na osi fasady i z sieni¹ 
na osi budynku. Kilkakrotnie rozbudowywany 
o budynki boczne z ³¹cznikami. W elewacji 
pó³nocnej przestronny „letni salon” – prze-
szklony, otwarty na otaczaj¹c¹ przyrodê. 

Dooko³a dworu ok. 200-letni park angiel-
ski, w którym kompozycjê drzew utworzono 
z rodzimych gatunków: dêbów szypu³kowych 
i czerwonych, buków, kasztanów, grabów, 
lip i olch. Do zespo³u dworskiego prowadzi 
skromna, eklektyczna brama wzniesiona 
w 1905 r. (zachowana data). Wyposa¿enie 
dworu w okresie powojennym w wiêkszości 
zosta³o rozgrabione i zniszczone. Sam dwór 
wraz z najbli¿szym otoczeniem od 1948 r. zo-
sta³ przeznaczony na siedzibê Pañstwowego 
Domu Dziecka. W jego pobli¿u wybudowano 
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Dom Nauczyciela o niezbyt ciekawej bryle, 
obecnie kilkurodzinny. Od 1995 r. dwór sta³ 
opuszczony i tylko lokalizacja w pobli¿u in-
nych zabudowañ uchroni³a go przed ca³kowi-
tym zniszczeniem. W 2011 r. dwór z „resztów-
k¹” ziemi trafi ³ w rêce prywatnych inwestorów. 
Wszystko wskazuje na to, ¿e zostanie urato-
wany. Obecni w³aściciele przyst¹pili bowiem 
niezw³ocznie do remontu, zabytek jest dobrze 
opisany i udokumentowany. Zakoñczy³ siê 
remont s¹siaduj¹cej z dworem „wikaryjki”, 
budynku z kamienia ³amanego, wzniesionego 
prawdopodobnie jako lamus dawnego dwo-
ru w 1850 r. Doraźnie wykorzystywano go 
do celów mieszkalnych. Obecni w³aściciele 
planuj¹ organizacjê spotkañ integracyjnych, 
kameralnych przyjêæ, zapraszaj¹ do siebie 
wszystkich zainteresowanych histori¹ zespo³u 
dworskiego. Wydaje siê, ¿e ich pasja dobrze ro-
kuje losom dworku. Zafascynowani architek-
tur¹ drewnian¹, nie tylko szlacheck¹, ale te¿ 
zagrodami wiejskimi, dbaj¹ o jej jak najlepsz¹ 
dokumentacjê. Na terenie parku dworskie-

go organizuj¹ w okresie letnim wystawy z tej 
dziedziny, na które zapraszaj¹ miejscowych 
mieszkañców. Po zakoñczeniu prac remon-
towych i rewaloryzacji teraz ju¿ niewielkiego 
parku planuj¹ tak¿e organizacjê warsztatów 
dla dzieci z zakresu edukacji historycznej. 
Trudno dziś odpowiedzieæ na pytanie, kiedy 
nast¹pi otwarcie dworku dla zwiedzaj¹cych 
i turystów. Prace s¹ kosztowne, a tak¿e przy 
zachowaniu zasad sztuki konserwatorskiej 
czasoch³onne. Mo¿na jednak liczyæ, ¿e zapa³ 
nowych gospodarzy, przywróci dwór lokalnej 
kulturze i historii, a sami w³aściciele czerpi¹c 
z tradycji poprzednich dziedziców maj¹ spore 
szanse, aby zostaæ animatorami ¿ycia spo³ecz-
nego Rzucowa. Informacjê na temat postêpów 
remontu, historii dworu i oferty w³aścicieli 
mo¿na znaleźæ na prowadzonej przez nich 
stronie www.we-dworze.pl. 

Z zespo³u dworskiego zachowa³a siê tak¿e 
ofi cyna datowana na 1880 r., zamieszkiwana 
niegdyś przez s³u¿bê dworsk¹, obecnie bu-
dynek wielorodzinny. Po stronie zachodniej 

151 Przedwojenny pensjonat rodziny Mokijewskich

151

Tradycja Mazowsza128

powiat przysuski_p.indd   128powiat przysuski_p.indd   128 2016-01-04   18:33:372016-01-04   18:33:37



obora z kamienia, a obok niej budynek nowej 
leśniczówki. Widok zespo³u piêkny krajobra-
zowo, nie tylko dziêki drzewom parkowym, 
ale te¿ licznym stawom, które pe³ni³y funkcje 
rekreacyjno-gospodarcze. 

W pobli¿u zespo³u dworskiego stoi zacho-
wany budynek dawnego pensjonatu Mokijew-
skich o nazwie „Gucin” z 1905 r., drewniany, 
w bardzo dobrym stanie, funkcjonowa³ jako 
leśniczówka, obecnie w³asnośæ prywatna, 
przeznaczona na dom rodzinny. W drugim 
murowanym budynku pensjonatu do niedaw-
na mia³o sw¹ siedzibê przedszkole, teraz to 
tak¿e w³asnośæ prywatna. 

W 1994 r. sprywatyzowano zak³ady prze-
mys³owe, obecnie w zdecydowanie mniej-
szym ni¿ niegdyś zakresie dzia³a prywatna 
spó³ka „Odlewnia ¯eliwa Rzuców”. Z zabyt-
kowej zabudowy przemys³owej zachowa³y siê 
fragmenty sześciu budynków, najciekawsze 
i najbardziej czytelne s¹ mury otaczaj¹ce nie-
gdyś walcowniê oraz odlewnia ¿eliwa. Z ujêæ 
wodnych zachowa³y siê dwa stawy spiêtrzone 
groblami. Jeden tu¿ przy obecnym zak³adzie, 
od którego przez teren zak³adu jest poprowa-
dzony kryty kana³, drugi w górze rzeczki, o du-
¿ej powierzchni, z brzegami wzmacnianymi 
p³ytami cementowymi. Rzeczka p³ynie obok 
stawu, oddzielona od niego ziemn¹ grobl¹. 

Stosunkowo d³ugo w Rzucowie nie by³o koś-
cio³a, od 1890 r. istnia³ tylko jeden obiekt sa-
kralny, kapliczka maryjna ufundowana przez 
Adama Mokijewskiego w podziêkowaniu 
za doznane w nowym miejscu ³aski (obiekt 
w centrum, bardzo zadbany przez miejsco-
w¹ spo³ecznośæ). Od 1933 r. mieszkañcy wsi 
Rzuców, Wandów, Wola Kuraszowi i Smagów 
zabiegali o erygowanie parafi i. Inicjatorem by³ 
wspominany ju¿ wielokrotnie ks. Jan Wiś-

niewski. Niestety, dopiero po II wojnie świa-
towej mieszkañcy otrzymali ziemiê z upañ-
stwowionego lasu Mokijewskich, na której 
wzniesiono drewnian¹, prowizoryczn¹ kaplicê 
zbudowan¹ z dwóch domów mieszkalnych 
zakupionych w Sk³onach i przeniesionych na 
plac kościelny. W 1951 r. drewniany kośció³ 
zosta³ poświecony przez bpa Franciszka Jopa. 
Pocz¹tkowo by³ fi li¹ parafi i św. Stanis³awa 
w Chlewiskach. W 1977 r. bp Piotr Go³êbiow-
ski erygowa³ parafi ê pw. Najświêtszej Marii 
Panny w Rzucowie oraz poświêci³ nowo za³o-
¿ony cmentarz. W 1983 r. rozpoczêto budowê 
murowanego kościo³a, któr¹ ukoñczono piêæ 
lat później. Kośció³ z ceg³y i ¿elbetonu zapro-
jektowa³ Przemys³aw Gawor z Krakowa jako 
ma³o typow¹ architektonicznie jednonawow¹ 
świ¹tyniê nakryt¹ dachem namiotowym. 

Przy zespole szkó³, który mieści siê 
w budynku „tysi¹clatki”, zlokalizowano wie-
lofunkcyjne boisko sportowe, a w 2014 r. 
zosta³ zmodernizowany plac przy ul. Armii 
Krajowej i Szkolnej. Utworzono tu ci¹g pie-
szy, enklawy wypoczynkowe z ³aweczkami 
i mostkami, tworz¹c miejsce spotkañ i odpo-
czynku dla mieszkañców. We wsi funkcjonu-
je utworzona ju¿ w 1926 r. Ochotnicza Stra¿ 
Po¿arna, świetlica wiejska, jedna z lepszych 
w okolicach prywatnych piekarni z tradycja-
mi siêgaj¹cymi lat. 30. XX w. (piekarnia Mo-
dela zaopatrywa³a w pieczywo partyzantów 
z oddzia³u „Hubala”), jest kilka sklepów i licz-
ne stawy rybne. Obecnie czêści¹ Rzucowa jest 
ul. Wandów, dawne osiedle robotnicze, samo-
dzielna wioska. Nazwa wsi pochodzi od imie-
nia Wandy Przybylskiej, ur. w 1842 r. córki 
Wirginii Przybylskiej, siostry Wojciecha Kry-
giera. W XIX w. dzia³a³a tu walcownia blachy 
oraz m³yn wodny.
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Pojawiaj¹ siê w dokumentach archiwalnych 
w pocz¹tkach XVI w. W ksiêdze uposa¿eñ 

kościo³ów archidiecezji gnieźnieñskiej do pa-
rafi i klwowskiej nale¿a³y w 1521 r. Sady. Mieś-
ci³ siê tu folwark szlachecki, takie bowiem 
du¿e gospodarstwa zaczêto tworzyæ w tym 
okresie na masow¹ skalê. W³asne gospodar-
stwo, na którym pracowali poddani dziedzico-
wi ch³opi, przynosi³o o wiele wy¿sze dochody 
ni¿ daniny i czynsze ch³opskie. Folwarki two-
rzono od podstaw, zajmuj¹c puste, le¿¹ce od³o-
giem grunty. Średniej wielkości folwark, jakim 
zapewne by³y Sady, obejmowa³ ok. 75–85 ha 
ziemi rozrzuconej i przemieszanej z polami 
ch³opskimi. W tym okresie istnia³o tu mo¿e 
piêæ lub sześæ domów i prawdopodobnie dwór 
nale¿¹cy zapewne do rodu ¯yrowskich czy 
Przerêbskich. 

Dziś Sady to wieś so³ecka po³o¿ona przy 
drodze nr 727 Klwów–Przysucha. Parafi ê 
w 1921 r. erygowa³ bp Marian Ryx. Wi¹za³o siê 
to z faktem zniszczenia w Klwowie kościo³a 
parafi alnego. Jako ¿e odleg³ośæ by³a dla parafi an 
znacz¹ca (ponad 9 km), a przypomnieæ nale¿y, 
¿e komunikacja w tym okresie nie by³a spraw¹ 
prost¹, w jednym z domów w Sadach zorgani-
zowano prowizoryczn¹ kaplicê. W ka¿d¹ nie-
dzielê przyje¿d¿a³ do niej wikariusz z Klwowa, 
ks. Wincenty Wróbel, który celebrowa³ mszê 
świêt¹. Parafi anie podjêli starania o budowê 
we wsi kaplicy. 

Kośció³ pw. Najświêtszego Serca Pana Jezusa 
wzniesiono w latach 1924–1926 dziêki stara-
niom ks. Leona Boczarskiego, wed³ug projektu 
Stefana Szyllera z Warszawy, bardzo lubianego 
w regionie architekta. Budowla trójnawowa, 

Sady (gmina Potworów)
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neorenesansowa wzniesiona z ciosów ka-
miennych. Posadowiona na planie prostok¹ta 
i orientowana na osi wschód–zachód. Wejście 
g³ówne przez kryptê od zachodu, w czterostop-
niowej wie¿y dzwonnej, nakrytej trzystopnio-
wym he³mem zwieñczonym wie¿¹ z krzy¿em. 
Obok – wejścia do naw bocznych. Dach trój-
kalenicowy, dwuspadowy, kryty blach¹, na 
przeciêciu kalenic sygnaturka zwieñczona 
he³mem z latarni¹. W nawach okna zamkniê-
te pó³koliście, wype³nione fundowanymi przez 

parafi an witra¿ami. W tylnej czêści nawy do-
budowane kaplice od po³udnia i pó³nocy, które 
nadaj¹ świ¹tyni kszta³t krzy¿a. Od po³udnio-
wego wschodu zakrystia. W elewacji ciosy 
kamienne odkryte, dzielone tynkowanymi 
pseudoszkarpami. Wewn¹trz neorenesansowy 
o³tarz z obrazem Chrystusa. Nad nim w roze-
cie g³owa b³. W³adys³awa z Gielniowa. W o³ta-
rzach bocznych w jednym św. Stanis³aw Kost-
ka, w drugim W³adys³aw z Gielniowa z Matk¹ 
Bosk¹. 

Kośció³ restaurowano dwukrotnie, po raz 
pierwszy w 1978 r., drugi w 1991 r. z okazji 
70-lecia istnienia parafi i w Sadach, co upa-
miêtniono tablic¹ przy wejściu do świ¹tyni. 
Przed kościo³em kamieñ polny zwieñczony 
marmurowym krzy¿em z tablic¹ poświecon¹ 
ks. Janowi Micha³owskiemu, który 23 kwiet-
nia 1943 r. zosta³ zabrany do obozu w Buchen-
waldzie, gdy¿ stan¹³ bohatersko w obronie 

153 Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(1924–1926)

154 Tablica upamiętniająca jubileusz parafi i
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katowanego przez Niemców Tadeusza Amb-
ro¿a (ps. „Stanis³aw Mas³owski”). Tadeusz 
Ambro¿y by³ wyk³adowc¹ tajnego nauczania 
w Sadach oraz zawodowym ofi cerem wojska 
polskiego. ¯andarmeria hitlerowska, która 
prowadzi³a pościg za partyzantami, ujê³a go 
i zaczê³a katowaæ. Znaj¹cy jêzyk niemiecki ks. 

Jan Micha³owski wstawi³ siê za nim, za co zo-
sta³ aresztowany. 

Mieszkañcy wsi zajmuj¹ siê g³ównie upraw¹ 
papryki w tunelach, które by³y niestety wie-
lokrotnie w ostatnich latach niszczone przez 
wichury.

155 Obelisk poświęcony ks. Leonowi Boczarskiemu, 
założycielowi parafi i. Cmentarz w Sadach

156 Obelisk upamiętniający ks. Jana Michałowskiego, 
proboszcza wsi Sady w czasie II wojny światowej
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Jedna z najstarszych miejscowości powiatu, 
notowana ju¿ przez Galla Anonima. W koñ-

cu XI w. istnia³ tu gród kasztelañski i podgro-
dzie o charakterze rzemieślniczo-targowym. 
W wielu źród³ach historycznych przewija siê 
hipoteza, ¿e Skrzynno i Skrzyñsko stanowi³y 
jedn¹ miejscowośæ, która rozpad³a siê na dwie. 
Dane archeologiczne potwierdzaj¹ jednak, ¿e 
to Skrzynno by³o siedzib¹ kasztelanii. Kaszte-
lanie by³y dolnym stopniem podzia³u pañstwa 
pierwszych Piastów na prowincje i okrêgi gro-
dowe. Pe³ni³y wa¿ne funkcje administracyjne, 
s¹dowe oraz wojskowe. Na czele okrêgów stali 
namiestnicy ksi¹¿êcy, zwani comites castella-
ni, którzy mieli w³adzê na powierzonym im 
obszarze. Do ich powinności nale¿a³o zbiera-
nie danin, pe³nienie s¹dów, dbanie o bezpie-
czeñstwo kupców i podró¿nych na drogach 
publicznych. Pe³nienie tak odpowiedzialnych 

funkcji, od których zale¿a³o sprawne funkcjo-
nowanie pañstwa, wymaga³o oparcia o system 
grodów broni¹cych przepraw, szlaków i tar-
gów. Skrzynno to obok kasztelanii radomskiej 
i sieciechowskiej trzeci i ostatni z grodów 
w tej czêści obecnego Mazowsza. Archeolodzy 
w obrêbie dzisiejszego miasteczka rozpoznali 
dwie nieobronne osady wczesnośredniowiecz-
ne, u¿ytkowane jedna od X w., druga od XI w., 
a tak¿e cmentarzysko szkieletowe z tego okre-
su oraz relikt grodu. Niewiadom¹ jest nadal 
wzgórze, na którym stoi kośció³ – na jego po-
wierzchni odnaleziono liczne materia³y zabyt-
kowe z XI w., ale dalsze prace s¹ niemo¿liwe. 

Analiza za³o¿enia urbanistycznego Skrzyn-
na (czytelna na planach katastralnych) wska-
zuje, ¿e jako miasto rozwija³o siê samorzut-
nie, w oparciu o istniej¹c¹ osadê targow¹. 
Ulicówka z luźn¹ zabudow¹ szeregow¹ prze-

Skrzynno (gmina Wieniawa)

157 Stara plebania

157
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sz³a do uk³adu przestrzennego, w którym 
g³ównym elementem jest rynek – podstawa, 
ale i symbol historycznych zrêbów miasta. 
Potwierdzeniem roli handlowej Skrzynna by³o 
nadanie mu przez W³adys³awa £okietka praw 
miejskich w 1308 r. Od XIII w. Skrzynno by³o 
w³asności¹ biskupów poznañskich, a z cza-
sem cystersów sulejowskich, z tym, ¿e czêśæ 
pozostawa³a w rêkach miejscowego plebana. 
Wykszta³ci³ siê wówczas podzia³ na dwa od-
dzielne organizmy miejskie, z odrêbnymi w³a-
dzami i pieczêciami. Wedle Henryka Seroki 
Skrzynno opackie mia³o w pieczêci literê S, 
a plebañskie S wpisane w P. Skrzynno plebañ-
skie zaczê³o u¿ywaæ w pieczêci god³a przed-
stawiaj¹cego wie¿ê obronn¹ z ostrym dachem 
i bram¹ bez podwoi, prawdopodobnie nawi¹-
zuj¹c do miejscowego ratusza. W tym okresie 
zaczêto nazywaæ je „Wielkim”, wi¹¿¹c je z bo-
hatersk¹ postaci¹ s³ynnego Mszczuja Dunina 

h. £abêdź, starosty opoczyñskiego, rycerza 
i zwyciêzcy turniejów rycerskich, bohatera bi-
twy pod Grunwaldem. Mszczuj Dunin nale¿a³ 
do osobistej świty króla W³adys³awa Jagie³³y, 
bra³ udzia³ w spotkaniach wp³ywaj¹cych na 
losy pañstwa. Jego druhem by³ Zawisza Czar-
ny z Grabowa, Powa³a z Taczowa, Dobrogost 
Czarny z Odrzywo³u. Wed³ug utrzymuj¹cej siê 
przez wieki legendy ponoæ to w³aśnie on poko-
na³ w bezpośredniej walce wielkiego mistrza 
Ulricha von Jungingena i zdoby³ jego pektora³ 
(relikwiarz), a tak¿e osobiście pokaza³ królo-
wi cia³o zabitego wodza Krzy¿aków. Ile praw-
dy jest w legendzie, nie wiemy, warto jednak 
dodaæ, ¿e powsta³ fi lm o rycerzu zrealizowany 
przez jego potomków ze S³upska. 

Miasto rozwija³o siê szybko ze wzglêdu na 
dogodne po³o¿enie przy szlaku prowadz¹cym 
do Inow³odza i Wolborza oraz ¯arnowa i Sule-
jowa. W XV w. Kazimierz Jagielloñczyk, spe³-

158 159

158, 159 Nagrobki z XIX w., cmentarz w Skrzynnie
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niaj¹c prośbê opata, nada³ miastu prawa do 
urz¹dzania jarmarków i tworzenia cechów. 
Miasto musia³o mieæ wówczas du¿e znacze-
nie, istnia³y bowiem cechy kupców, piwowa-
rów, tkaczy, piekarzy krawców, ślusarzy i inne, 
a od XVI w. odbywa³y siê tu sejmiki ziemi 

160 „Henrykówka” dom parafi alny
161 Łabędź – herb rodu Duninów umieszczony 

na ścianie kościoła

sandomierskiej. Wedle miejscowej legendy 
ponoæ z grodu w Skrzynnie prowadzi³o wów-
czas przejście podziemne do niedalekiego ¯u-
kowa, w którym istnia³ zamek Podlewskich. 
Zwa¿ywszy jednak na odleg³ośæ – w prostej 
linii jest to ponad 3 km – wybudowanie pod-
ziemnego przejścia wydaje siê raczej niemo¿-
liwe. Dwór-zamek w ¯ukowie, aczkolwiek 
nale¿¹cy do Stanis³awa i Jana Podlewskich, bê-
d¹cych wprawdzie szermierzami ruchu egze-
kucji dóbr, nie mia³ znaczenia strategicznego 
w obronności kraju, aby tak kosztowne przed-
siêwziêcie mog³o byæ zrealizowane. Oczywi-
ście zainteresowanych poszukiwaniami nie 
nale¿y zniechêcaæ, by³aby to ogromna atrakcja 
i dla Skrzynna, i dla ¯ukowa. 

Z czasem jednak – wraz ze wzrostem rangi 
Radomia i Opoczna, a tak¿e k³opotliw¹ po-

160

161
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162 Nawa główna XVII-wiecznego kościoła

163 Ołtarz główny, 2. poł. XVII w.

164, 165 Piękna Madonna z 1420 r.

166 Kamienna fi gura św. Rocha

162 163

164 165 166
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dwójn¹ jurysdykcj¹ – znaczenie miasta zaczê-
³o spadaæ. Do upadku miasta przyczyni³a siê 
zapewne bitwa w 1708 r. Na polu walki star³y 
siê wojska królów walcz¹cych o w³adzê w Pol-
sce – Stanis³awa Leszczyñskiego dowodzone 
przez Antoniego Śmigielskiego oraz Augusta 
II Mocnego dowodzone przez Jakuba Zyg-
munta Rybiñskiego. W wyniku bitwy miasto 
zosta³o doszczêtnie spl¹drowane i spalone. 
W XVIII w. opaci sulejowscy sprzedali swoj¹ 
czêśæ Szyd³owskim, dziedzicom Zbo¿enny. 
W 1869 r. nast¹pi³a utrata praw miejskich. 

Skrzynno jest po³o¿one nad lewym brze-
giem Radomki, przy drodze Sulejów–Radom, 
rozwidlaj¹cej siê w kszta³cie owalnicy. W jej 
centrum znajduje siê kośció³. Pierwotny, po-
dobnie jak i w Skrzyñsku, by³ fundowany 
prawdopodobnie przez Piotra W³ostowica, 
a ju¿ w pocz¹tku XVI w. sta³ tu kośció³ mu-
rowany. Prawdopodobnie w po³. XVI w., kiedy 
Duninowie przyjêli arianizm, kośció³ sta³ siê 
zborem ariañskim. W 1567 r. odby³ siê tu sy-
nod ariañski z udzia³em ponad 100 pastorów 
pod przewodnictwem Hieronima Filipowskie-
go, na którym polemizowano na temat unita-
ryzmu i dyteizmu oraz sformu³owano s³ynn¹ 
petycjê do króla i senatu o zaniechanie dyskry-
minacji ró¿nowierców. Trzeba tu dodaæ, ¿e wy-
znawcami lub sympatykami reformacji by³a 
okoliczna szlachta. Wynika³o to z faktu ist-
nienia w Jedliñsku wy¿szej szko³y ariañskiej, 
która mia³a wówczas ogromn¹ rangê dla ca³ej 
pó³nocnej Sandomierszczyzny. Uczêszczali do 
niej synowie okolicznej szlachty, w pocz¹tkach 
XVII w. studiowali tam Podlodowscy, Kocha-
nowscy, Rdzuchowscy, Suligowscy i Brzozow-
scy. Ton tej uczelni nadawali przedstawiciele 
miejscowej szlachty, licznie przechodz¹cy na 
wyznania reformowane. O tej powszechności 
świadcz¹ czêste zmiany kościo³ów, bêd¹cych 
pod patronatem szlacheckim, na zbory. Sym-
patykami wyznañ reformowanych byli te¿ sta-
rostowie radomscy – Jan Lutomirski, Grzegorz 
Podlewski, Stanis³aw Gostomski. Ten ostatni 
by³ organizatorem zjazdów ró¿nowierczych 
w Radomiu, kolejny synod kalwiñski odby³ 
siê w Radzanowie. Schy³ek XVI w. to apoge-
um wspólnej walki luteran, arian i kalwinów 
o udzia³ w obsadzaniu wy¿szych urzêdów 

pañstwowych, czego dotychczas zabrania³ im 
edykt wieluñski. 

Obok kościo³a w Skrzynnie w powiecie przy-
suskim na zbór zmieniono kościo³y w Skrzyñ-
sku, Klwowie, Potworowie. Zjawisko musia³o 
byæ powszechne, zw³aszcza, ¿e na reforma-
cjê przesz³a wówczas arcykatolicka rodzina 
Spothów wywodz¹ca siê od Piotra Dunina, 
potomkowie Piotra W³ostowica, fundatora 77 
kościo³ów. 

Obecny kośció³ pw. św. Szczepana z fundacji 
Macieja Przeci¹¿a, zbudowano w latach 1626–
1638, z wykorzystaniem wcześniejszej ka-
plicy pw. św. Barbary, która by³a dobudowana 
do poprzedniego kościo³a. W po³. XVII w. do-
budowano dwie kaplice fundacji Modliszew-
skich: Przemienienia Pañskiego i św. Jerzego. 
Świ¹tynia by³a odnowiona w latach 1706–
1777 przez cystersów z Sulejowa, restaurowa-
na w pocz¹tku i koñcu XX w. Po rozbudowie 
powsta³a wynios³a budowla późnorenesan-
sowa, trójnawowa, o uk³adzie bazylikowym. 
Na zewn¹trz ściany opiête szkarpami. Portale 
kamienne, g³ówny na dwóch kolumnach joñ-
skich podtrzymuje silnie profi lowany fronton, 
w kluczu wejścia kartusz z literami Mateu-
sza Krzyckiego, proboszcza skrzyñskiego, nad 
portalem trzy nisze z rzeźbami Chrystusa, 
św. św. Urszuli i Szczepana. Zarówno nawa, 
jak i prezbiterium s¹ nakryte sklepieniami 
kolebkowymi na gurtach, w nawach z lune-
tami. Miêdzy nawami bocznymi a g³ówn¹ 
oraz miêdzy przês³ami naw bocznych arkady 
fi larowe. Ściany nawy g³ównej i prezbiterium 
rozcz³onkowane pilastrami joñskimi z belko-
waniem. Na sklepieniach późnorenesansowa 
dekoracja stiukowa z profi lowanych ¿eber, ro-
zet i uskrzydlonych g³ówek anio³ków. O³tarze 
barokowe, w g³ównym z 2. po³. XVII w. kru-
cyfi ks i rzeźby świêtych oraz herby Jastrzêbiec 
i Szeliga, w bocznych z tego samego okresu 
wcześniejsza od samego o³tarza Matka Boska 
Niepokalanego Poczêcia – Piêkna Madonna 
oraz p³askorzeźbiona grupa św. Anny Samo-
trzeæ pod baldachimem. Pozosta³e z ró¿nych 
okresów – od XVII do XIX w. Chrzcielnica ka-
mienna, rzeźbiona z XVII w. Najwa¿niejszym 
i najpiêkniejszym obiektem we wnêtrzu jest 
gotycka rzeźba radosnej i uśmiechniêtej Piêk-
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167 Dzwonnica

167

nej Madonny z drewna polichromowanego 
z 1420 r., która po zabiegach konserwator-
skich odzyska³a pe³niê blasku. Piêkna Ma-
donna to typ rzeźby przedstawiaj¹cy stoj¹c¹ 
Maryjê z Dzieci¹tkiem na rêku, który wy-
stêpowa³ w sztuce gotyckiej od koñca XIV w. 
w ramach stylu tak¿e nazywanego piêknym. 
Samo przedstawienie Matki Boskiej z Dzie-
ci¹tkiem wystêpowa³o w sztuce oczywiście 
ju¿ du¿o wcześniej, jednak w stylu piêknym 
zyska³o nowy wyraz. Madonna jest m³oda 
i piêkna, ma smuk³e, wygiête cia³o, szatê bo-
gato drapowan¹ o dekoracyjnych falach. Zwy-
kle trzyma Dzieci¹tko na lewym ramieniu, 
w prawej d³oni trzymaj¹c jab³ko, po które siê-
ga Jezus. Madonna ze Skrzynna jab³ko poda-
³a ju¿ Dzieci¹tku i to ono trzyma z³oty owoc 
w prawej d³oni. Widoczna jest tak¿e czu³a 
relacja matki z synem, idealizacja przedsta-
wienia i wyj¹tkowa elegancja ukoronowanej 
Madonny w granatowo-niebieskiej szacie, 
w której drapowania sukni uwypuklono z³o-
tymi pasami. Nieznany jest autor rzeźby, 
nie wiemy tak¿e gdzie ukszta³towa³ siê ten 

typ przedstawienia, prawdopodobnie by³y 
to Czechy. Najczêściej wolno stoj¹ce, pe³no-
plastyczne rzeźby by³y wykonywane w ka-
mieniu, g³ównie wapieniu, a ta ze Skrzynna 
jest z drewna. Jest to jedno z najcenniejszych 
dzie³ w tej czêści kraju, co w po³¹czeniu 
z XV-wiecznymi obrazami Aposto³ów Piotra 
i Paw³a oraz Matki ¯ycia stanowi, ¿e kośció³ 
w Skrzynnie jest jednym z ciekawszych na 
Mazowszu. 

Bardzo ³atwo przeoczyæ dzwonnicê 
w Skrzynnie, nie jest odnotowana w literatu-
rze i nie bardzo rzuca siê w oczy przy murowa-
nym, monumentalnym kościele. Dolna czêśæ 
jest murowana, zbudowana na planie krzy¿a, 
nakryta dachami blaszanymi jednokalenico-
wymi, górna kondygnacja z drewna na planie 
kwadratu, szalowana z prostok¹tnymi otwo-
rami g³osowymi nakryta blaszanym dachem 
namiotowym. 

Obok kościo³a znajduje siê dom parafi alny 
nazywany „Henrykówk¹” od imienia wielolet-
niego skrzyneckiego proboszcza Henryka Ko-
³odziejczyka. Przy plebanii jest pole uprawne, 
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ale ciekawostk¹ s¹ 1,5-hektarowe stawy ho-
dowlane, w których ksi¹dz (obecny rezydent) 
hoduje karpie. Przed ka¿dymi świêtami Bo¿e-
go Narodzenia obdarza nimi chorych, ubogich 
parafi an i jad³odajnie. Zas³ug¹ ksiêdza (od 
ponad 50 lat w s³u¿bie kap³añskiej) jest tak¿e 
gruntowna odnowa kościo³a. We wsi istnieje 
tak¿e od 1996 r. Zgromadzenie Sióstr Wy-
chowania i Kszta³cenia Katolickiego „Damas” 
z Belgii. Siostry prowadz¹ przy parafi i szko³ê 
jêzykow¹. Ich zas³ug¹ jest to, ¿e szczególnie 
w wakacje Skrzynno têtni ¿yciem i „innym” 
światem, przyje¿d¿aj¹ tu bowiem w ramach 
wymiany dzieci i m³odzie¿ z Polski i Belgii. 

Koniecznie trzeba zejśæ z drogi g³ównej 
i ul. Rzeczn¹ dojśæ do mostu na Radomce. 
Na równoleg³ej do niej ul. M³ynarskiej prze-
trwa³ m³yn. Ponoæ pierwszy m³yn istnia³ tu 
ju¿ w XVI w., zwano go Nado³ek i nale¿a³ 
do plebanów. M³yn jest tak¿e wymieniany 
w inwentarzach z 1895 r. Obecny zachowa-
ny m³yn jest zbudowany na rzucie prosto-
k¹ta, dwukondygnacyjny. Pierwsza kondyg-

nacja z kamienia ³amanego, górna z drewna 
w konstrukcji szkieletowej, oszalowana. 
Dach dwuspadowy, kryty falistym eternitem. 
Przez wiele lat funkcjonowa³ jako m³yn z na-
pêdem elektrycznym Gminnej Spó³dzielni 
w Wieniawie, w wyposa¿eniu by³y wówczas 
trzy za³o¿enia walców, śrutownik oraz ³usz-
czarka. M³yn przy grobli spiêtrzaj¹cej wodê 
rzeczki w staw, przy po³udniowym krañcu 
grobli upust ja³owy, jaz zastawkowy. Dziś 
m³yn jest zamkniêty, nie pracuje, ale warto 
zerkn¹æ na ciekaw¹ konstrukcjê architekto-
niczn¹ i pejza¿ Radomki. 

W Skrzynnie trzeba tak¿e zobaczyæ ruiny 
dawnego dworu z prze³omu XVIII i XIX w., 
klasycystycznego, murowanego. Parterowy 
dwór murowany, dwutraktowy z zachowany-
mi resztkami ganku kolumnowego sp³on¹³ 
i, niestety, nie zosta³ odbudowany. Zachowa³a 
siê natomiast stara karczma z XVII w, muro-
wana na planie prostok¹ta z resztkami murów 
i izb¹ sklepion¹ kolebk¹ z lunetami.

168 Wejście do dawnej karczmy, prawdopodobnie  XVII w.

168
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W wielu historycznych źród³ach jest uto¿-
samiane ze Skrzynnem, zapewne by³o 

bowiem czêści¹ obszaru nale¿¹cego pierwot-
nie do Skrzynna nadanego Piotrowi Duninowi 
przez Boles³awa Krzywoustego. Pierwszy koś-
ció³ w Skrzyñsku mia³ ponoæ ufundowaæ ten 
w³aśnie znany mo¿now³adca Piotr W³ostowic 
zwany Duninem. Jest to jedna z chêtniej opi-
sywanych przez kronikarzy postaci. Sprawi³a 
to zapewne b³yskotliwa kariera, powinowactwo 
z królami, bogactwo, s³awa rycerska i u szczytu 
powodzenia nag³a odmiana losu. Piotr pocho-
dzi³ ze śl¹skiego rodu £abêdziów, urodzi³ siê 
przed 1110 r. W latach m³odości szczerze przy-
jaźni³ siê z Boles³awem Krzywoustym, który 
mianowa³ go palatynem, wojewod¹, ksiêciem. 
By³ jednym z bogatszych ludzi w Polsce, jego 

teściowa by³a córk¹ cesarza bizantyjskiego. Za-
s³yn¹³ z porwania ksiêcia kijowskiego W³odara, 
który za sw¹ wolnośæ z³o¿y³ ogromny okup, tak 
wielki, ¿e ca³a Ruś sta³a siê biedna. Boles³aw 
Krzywousty nada³ mu w uznaniu czynu rozle-
g³y kompleks ziem miedzy Pilic¹ a Radomk¹, 
wokó³ Skrzyñska. Jednocześnie jednak legat 
papieski wyda³ Piotrowi polecenia, aby rozda³ 
swoje bogactwa na rzecz kościo³a jako pokutê 
za owo porwanie. ̄ onie Krzywoustego, Salomei 
nie podoba³a siê z kolei zbyt bliska przyjaźñ 
króla z Piotrem, ale dopóki w³adca ¿y³, Piotrowi 
nic nie zagra¿a³o. Sytuacja uleg³a diametralnej 
zmianie po śmierci Krzywoustego, gdy W³osto-
wic zosta³ pozbawiony opieki, a tron odziedzi-
czy³ W³adys³aw II i jego ¿ona Agnieszka. Piotr 
zosta³ oskar¿ony o sprzyjanie m³odszym bra-

Skrzyńsko (gmina Przysucha)

169 Kaplica grobowa rodziny Dembińskich

170 Odkrywka archeologiczna, prawdopodobnie pierwotna lokacja grodu skrzyńskiego, tzw. dwór Duninów

171 Cmentarz

169 171

170
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ciom króla, konkurentom do tronu. Okaleczo-
ny i oślepiony, odzyska³ jednak wzrok i mowê 
modl¹c siê przed cudownym obrazem Matki 
Bo¿ej w Skrzyñsku. Wyra¿aj¹c sw¹ wdziêcz-
nośæ za cud, ufundowa³ w okolicy 77 kościo³ów. 

Gród w Skrzyñsku by³ zlokalizowany naj-
prawdopodobniej na zachód od obecnego koś-
cio³a, na terenie przykościelnym. Znaleziono 
tu pó³kolisty wykop, który w miejscowych 
przekazach jest nazywany dworem Duninów. 
Na podstawie analizy przestrzennej stwierdzo-
no, ¿e Skrzyñsko by³o pierwotnie wielodro¿ni-
c¹ powsta³¹ przy skrzy¿owaniu dróg ze Skrzyn-
na do Smogorzewa i Klwowa. W centrum osady 
znajdowa³ siê kośció³ i obszerny plac o funk-
cjach targowych i procesyjnych. Osada wczes-
nośredniowieczna i cmentarzysko by³y zlokali-
zowane w obrêbie dzisiejszego miasta. Metryka 
historyczna Skrzyñska siêga wiêc XI w. Miej-
scowośæ po roz³¹czeniu ze Skrzynnem przez 
d³ugi czas jeszcze by³a w rêku Duninów miesz-
kaj¹cych w Zbo¿ennie. W 1750 r. trafi ³a do rodu 
Szyd³owskich. Karol Szyd³owski, starosta uszy-

cki dokupi³ czêśæ ziemi Skrzynna od cystersów, 
³¹cz¹c miejscowości. 

Praktycznie od pocz¹tku istnienia miejsco-
wośæ jest jednym z najwa¿niejszych sanktua-
riów ziemi radomskiej. Za pierwszy z cudów 
uznaje siê uzdrowienie Piotra W³ostowica. 
Prawdopodobnie ten pierwotny kult zosta³ 
przeniesiony na obecny wizerunek Matki Bo-
skiej z Dzieci¹tkiem z XV w. Obraz w typie 
hodegetrii jest namalowany na desce stosun-
kowo niewielkich rozmiarów (61 x 91 cm), 
anonimowy. Obraz by³ konserwowany w latach 
1991–1992 i wówczas odkryto pod nim wcześ-
niejsze przedstawienie datowane na XII w. Za 
wysoce prawdopodobne uznaje siê, ¿e jest to 
wcześniejszy obraz romañski z fundacji Pio-
tra Dunina. Do czasu konserwacji obraz by³ 
przystrojony w barokowe sukienki z XVIII w., 
do których wykonania przeznaczono prawdo-
podobnie liczne wota. Obecnie mo¿na go po-
dziwiaæ w ca³ej okaza³ości, Maryja pokazana 
do po³owy dźwiga na lewym, zgiêtym ramie-
niu Dzieci¹tko, podtrzymuj¹c je lew¹ d³oni¹, 
praw¹ kieruje ku Jezusowi. G³owa Maryi po-
chyla siê w stronê Dzieci¹tka, a oczy patrz¹ 
na widza. Na terenie środkowej i po³udniowej 
Polski powsta³o ok. 30 obrazów zbli¿onych 
kompozycyjnie i malarsko do siebie (K³obuck, 
B³êdowo, B³otnica), które nazywa siê umow-
nie Madonnami Piekarskimi, ze wzglêdu na 
du¿¹ popularnośæ wizerunku z Piekar. Cech¹ 

172 Kościół pw. św. Wojciecha
173 Matka Boża Staroskrzyńska

172 173
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charakterystyczn¹ przedstawienia skrzyñskie-
go s¹ ³agodne, ciep³e, delikatne w rysunku rysy 
twarzy świêtych. 

Poza najstarszymi opisami pierwszego cudu, 
zachowa³y siê późniejsze wzmianki świadcz¹-
ce o ¿ywym kulcie w XVII w. Ksi¹dz Przetocki 
odnotowa³ w 1645 r.: Stanis³aw Dunin Modli-
szewski, hrabia skrzyñski, wielki czciciel Naj-
świêtszej Maryi Panny do Skrzyñska bogate 
w srebrze posy³a³ upominki. Wota z kościo³a 
świadcz¹ jednak o tym, ¿e najwiêkszy kult 
Matki Staroskrzyñskiej przypada³ na XVIII w., 
trwa³ a¿ do II wojny światowej. W 1771 r. ar-
cybiskup Podolski pozwoli³ na przetopienie 
wotów i u¿ycie ich na potrzeby kościo³a. By³o 
ich wówczas 213. W 1893 r. za zgod¹ cenzury 
carskiej wykonano w Warszawie kopiê obra-
zu, która by³a wielokrotnie powielana, st¹d 
do dziś w wielu domach w okolicy mo¿na 

zobaczyæ to przedstawienie. Cudownym wy-
darzeniem, które nasili³o kult w XX w., by³o 
ocalenie Skrzyñska, a przede wszystkim koś-
cio³a, przed wielkim po¿arem w 1920 r. Na 
pielgrzymkê w dwa lata później, na odpust 
Świêtej Trójcy przyby³o ponoæ 30 tys. piel-
grzymów. W 1998 r. prymas Polski, kard. Józef 
Glemp koronowa³ cudowny obraz koronami 
papieskimi. Na uroczystośæ przyby³o ponad 
100 tys. pielgrzymów. Niestety, w trzy lata po 
koronacji obraz zrabowano. Szczêśliwie uda-
³o siê go odzyskaæ, pozbawiony zosta³ jednak 
koron. Mimo wszystko, powrót obrazu uzna-
no za tak zaskakuj¹ce wydarzenie, ¿e w kon-
sekwencji Maryja zosta³a og³oszona patronk¹ 
policji. W 2002 r. odby³a siê ponowna koro-
nacja, a Matka Boska Staroskrzyñska otrzy-
ma³a tytu³ Maryja Matka Piêknej Mi³ości. 
Najwiêksze uroczystości odbywaj¹ siê obecnie 

174, 175 Barokowa fi gura Dzieciątka Jezus z 1699 r. Pod fi gurą herb Duninów – Łabędź

174 175

Tradycja Mazowsza142

powiat przysuski_p.indd   142powiat przysuski_p.indd   142 2016-01-04   18:33:552016-01-04   18:33:55



23 kwietnia (św. Wojciecha), w niedzielê po 
Zes³aniu Ducha Świêtego, 16 lipca (Matki Bo-
¿ej Szkaplerznej) oraz 8 września (Narodzenie 
Najświêtszej Marii Panny i koronacja obrazu). 

Nic wiêc dziwnego, ¿e nad Skrzyñskiem 
dominuje kośció³ pw. św. Wojciecha usytu-
owany na wzgórzu, przy drodze z Przysuchy 
do Klwowa. Fundatorem późnobarokowego 
kościo³a wznoszonego w latach 1760–1768 
by³ Karol Szyd³owski. Murowany i tynkowa-
ny, o trzyprzês³owej nawie z nieco wê¿szym 
prostok¹tnym zwróconym na pó³noc prezbi-
terium o zaokr¹glonych naro¿ach. Od fron-
tu dwie wie¿e trzykondygnacyjne na planie 
kwadratu, które zosta³y podwy¿szone w la-
tach 1909–1910 zgodnie z projektem Jaros³a-
wa Wojciechowskiego. Miêdzy nimi znajduje 
siê kruchta, do której prowadzi g³ówny portal 
z herbem Lubaczów – fundatorów. Wie¿e kry-

te blach¹ miedzian¹. He³my wie¿ w kszta³cie 
pylonów nawi¹zuj¹ do stylu empire. Miêdzy 
wie¿ami kruchta i chór muzyczny. Po wschod-
niej i zachodniej stronie bliźniacze przybu-
dówki mieszcz¹ce od strony nawy kaplice 
otwarte arkadami, a przy prezbiterium zakry-
stiê i sk³adzik, nad którym umieszczono lo¿e 
z oknami na prezbiterium. Dach dwuspado-
wy, nad przybudówkami pulpitowy. Ściany we-
wnêtrzne rozcz³onkowane pilastrami, w nawie 
parzystymi, miêdzy parami wnêki arkadowe. 
Sklepienia kolebkowe z lunetami na gurtach. 
Chór muzyczny trójarkadowy, o fasadzie dwu-
kondygnacyjnej z trzykondygnacyjnymi wie-
¿ami wystêpuj¹cymi przed lico fasady i ścian 
bocznych. Fasada rozcz³onkowana pilastrami 
toskañskimi i profi lowanym gzymsem, w cen-
trum portal z herbem Lubicz – herb fundatora 
Karola Szyd³owieckiego. 

176 Kopia obrazu Matki Boskiej Staroskrzyńskiej, płaskorzeźba współczesna umieszczona przed kościołem

177 Aspersorium (kropielnica) kamienne z 1864 r.

176 177
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O³tarz g³ówny rokokowy z koñca XVIII w., 
a w nim najwa¿niejszy, cudowny obraz Bogu-
rodzicy przes³oniêty obrazem św. Wojciecha. 
Powy¿ej obraz Świêtej Trójcy z koñca XVIII w. 
O³tarz boczny w środkowym przêśle nawy 
od strony zachodniej późnobarokowy, rów-
nie¿ z koñca XVIII w. Pozosta³e o³tarze nowe, 
z zachowanymi zabytkowymi fragmentami, 
w jednym z nich zachowa³ siê obraz św. Ka-
rola Boromeusza, w innym barokowy krucy-
fi ks. Zachowa³a siê tak¿e chrzcielnica z koñca 
XVII w. oraz nieco późniejsza, rokokowa am-
bona. W kościele liczne epitafi a m.in. rodziny 
Tynieckich, Jana de Grandville oraz nagrobek 
Karola Szyd³owieckiego (zm. 1811) w formie 
tumby przyściennej. 

W Skrzyñsku zachowa³a siê tak¿e plebania 
z po³. XIX w., murowana, na rzucie prosto-
k¹ta, parterowa z piêtrowymi dobudówkami 
od pó³nocy i wschodu. Od placu kościelnego 
oddziela j¹ murowane ogrodzenie, w którym 
wmurowano dwie XVII-wieczne p³yty na-
grobne Tynieckich h. Jastrzêbiec. Po drugiej 
stronie ulicy, na wschód od kościo³a pw. św. 
Wojciecha, w pobli¿u remizy stra¿ackiej, na 
wysokim wykonanym z piaskowca cokole 
z herbem rodu Duninów £abêdź,  znajduje siê 
przydro¿na fi gura Dzieci¹tka Jezus siedz¹cego 
na globie. Zosta³a wzniesiona w 1699 r. w sty-
lu barokowym. 

Obok kościo³a umieszczono w 2011 r. cie-
kaw¹ drogê krzy¿ow¹ w postaci kamiennych 
rzeźb wykonanych przez braci D¹browskich 
z Janikowa k. kieleckiego O¿arowa. Nawi¹zuje 
ona do najwa¿niejszych wydarzeñ w historii 
Polski, poczynaj¹c od chrztu Polski, a koñcz¹c 
na katastrofi e smoleñskiej. Przy pierwszej sta-
cji napisy z patriotycznymi wypowiedziami 
Jana Paw³a II.

Na cmentarzu przy ul. Przemys³owej, ok. 
0,5 km od kościo³a, znajduje siê kaplica 
Dembiñskich, grobowiec w³aścicieli Janiko-
wa Krasickich h. Ślepowron oraz kilkanaście 
nagrobków z XIX w., m.in. Witalisa Libery, ks. 
Krajewskiego z rzeźbami Matki Boskiej Boles-
nej i św. Jana, oraz tutejszych proboszczów. 

Warto jeszcze wspomnieæ o ciekawym zja-
wisku spo³ecznym, które w XIX w. wywar³o 
znacz¹cy wp³yw na rozwój wsi. Wspomniana 

ju¿ hrabina Malletska (Wiktoria z Szyd³ow-
skich) ok. 1830 r. utworzy³a orkiestrê z³o¿o-
n¹ z uzdolnionych muzycznie mieszkañców 
wsi. Cz³onkowie orkiestry otrzymali przywilej 
do¿ywotniego dzier¿awienia 25 mórg ziemi 
wraz z budynkami, a w zamian za to byli zo-
bowi¹zani do grania na chwa³ê Matki Bo¿ej 
i raz w tygodniu w pa³acu w Zbo¿ennie. Ka¿-
dy z nich musia³ umieæ graæ na instrumencie 
dêtym i smyczkowym. Trzy razy dziennie 
grywali przed kościo³em: Kiedy ranne wstaj¹ 
zorze, Anio³ Pañski oraz Dobranoc Ci, Panien-
ko świêta, a tak¿e w trakcie liturgii w kościele. 
Ponoæ intencj¹ inicjatorki by³o uświetnienie 
cudownego obrazu. Orkiestra nie grywa³a na 
weselach wiejskich czy w trakcie zabaw, a tyl-
ko podczas przyjêæ u dziedziców. Cz³onkostwo 
by³o traktowane jako ogromny presti¿, a arty-
stów powa¿ali wszyscy mieszkañcy. Z czasem 
by³ to ruch artystyczny, w który anga¿owali siê 
inni mieszkañcy, powsta³ nawet teatr amator-
ski. Orkiestra przesta³a istnieæ po II wojnie 
światowej, kiedy jej cz³onkom odebrano dzier-
¿awion¹ ziemiê. W pamiêci mieszkañców za-
chowa³y siê natomiast wspomnienia o orkie-
strze i wiara w to, ¿e mieszkañcy Skrzyñska s¹ 
wybitnie muzykalni. 

Skrzyñsko to spokojna miejscowośæ, o¿ywa-
j¹ca w trakcie uroczystości kościelnych, z ³ad-
nie odnowionym centralnym placem. Przy 
nim jest zlokalizowana remiza Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej, w której jedno z pomiesz-
czeñ przeznaczono na świetlicê. Z ty³u remizy 
plac zabaw dla dzieci. Zupe³nie inne wra¿e-
nie robi ul. Przemys³owa w Skrzyñsku. Nadal 
s¹ tu kontynuowane tradycje produkcyjno-
-przemys³owe – ju¿ w 1948 r. istnia³a tu sta-
cja kolejowa PKP na linii Radom–Tomaszów, 
a w 1966 r. zosta³a uruchomiona wytwórnia 
p³ytek ok³adzinowych (kamionkowych), sk¹d 
w 1975 r. wys³ano p³ytki do wyk³adania ścian 
i tuneli Wis³ostrady i Dworca Centralnego 
w Warszawie. Zak³ad zatrudnia³ wówczas 
kilkaset osób. Tradycje kontynuuje Zak³ad 
P³ytek Ceramicznych. Przy ul. Przemys³owej 
mieści siê tak¿e Hortex Holding, zak³ad prze-
twórstwa owocowo-warzywnego, najwiêkszy 
pracodawca w regionie. 

Tradycja Mazowsza144

powiat przysuski_p.indd   144powiat przysuski_p.indd   144 2016-01-04   18:33:592016-01-04   18:33:59



Smogorzów by³ ju¿ wzmiankowany w 1176 
i 1234 r. jako uposa¿enie klasztoru w Sule-

jowie. Potem wieś pozostawa³a w rêkach rodu 
Duninów-W¹sowiczów ze Smogorzowa.

W 1384 r. z inicjatywy arcybiskupa gnieź-
nieñskiego Bodzanty wzniesiono tu pierwszy 
kośció³, który przetrwa³ do 1630 r. Później 
Smogorzów na d³ugo przeszed³ w rêce W¹so-
wiczów, a nastêpnie Krasowskich i Biedrzyñ-
skich. Od po³. XVII w. przyst¹piono do budowy 
nowego kościo³a, który przetrwa³ do dziś. Koś-
ció³ pw. Nawiedzenia NMP murowany, jedno-
nawowy, orientowany, z wê¿szym i ni¿szym, 
dwuprzês³owym prezbiterium zamkniêtym 
wielobocznie. Prezbiterium i zakrystia goty-
ckie z XVI w. Prezbiterium zasklepione koleb-
k¹ z lunetami pokryt¹ dekoracyjn¹ siatk¹ ¿e-
ber. Zakrystia sklepiona kolebkowo z lunet¹. 
Pod koniec XVII w. kośció³ powiêkszy³ Karol 

Dunin-W¹sowicz, podkomorzy sandomierski, 
dobudowano wtedy nawê i dwie du¿e kaplice. 
Kaplice podniesiono ponad poziom nawy. Od 
pó³nocy kaplica św. Anny dobudowana przez 
braci W¹sowiczów w 1639 r., ma zaokr¹glone 
naro¿a, jest pokryta kopu³¹ na pendentywach 
(pendentywy, ¿agielki to elementy naro¿ne 
o kszta³cie trójk¹ta, pozwalaj¹ce na przejście 
z planu kwadratu na plan ko³a), w ścianie arka-
dowe wnêki. Piêknym przyk³adem kunsztu ko-
walskiego jest krata w kaplicy z 1. po³. XVIII w. 
Od po³udnia kaplica Jezusa Ukrzy¿owanego 
nakryta sklepieniem klasztornym, ozdobiona 
pilastrami w naro¿ach. Kaplice zasklepione 
rotund¹. Od zachodu dwukondygnacyjna kwa-
dratowa przybudówka z krucht¹ w przyziemiu 
i pomieszczeniem na piêtrze. W naro¿u miêdzy 
prezbiterium a naw¹ i kaplic¹ prostok¹tna za-
krystia z przedsionkiem. Nawa kryta p³askim 

Smogorzów (gmina Przysucha)

178 Kościół z połowy XVII w.
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179 Pomnik żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca

180 Bezstylowy budynek dworski z XIX w., przebudowany w czasie okupacji
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stropem, otwarta do prezbiterium i kaplic ar-
kadami. Z zewn¹trz korpus kościo³a opiêty 
szkarpami, naro¿niki kaplic ujête, wzmoc-
nione pionowymi wystêpami. Dach nad naw¹ 
dwuspadowy, nad prezbiterium i kaplicami 
dachy trójspadowe, nad zakrysti¹ dach pulpi-
towy. Nad naw¹ wysoka wie¿yczka z późno-
barokow¹ sygnaturk¹. W 1710 r. rozbudowany 
kośció³ konsekrowano pw. Najświêtszej Marii 
Panny. Kilkakrotnie świ¹tynia ta by³a restau-
rowana, w 1766 r. kosztem Stefana Dunina-
-W¹sowicza, podkomorzego sandomierskiego, 
potem w XIX i XX. w. wielokrotne przebudowy 
wp³ynê³y na brak jednorodnego stylu. We wnê-
trzu najwiêksze wra¿enie robi polichromia 
(1766–1770) – rzadko spotykany w regionie 
przyk³ad malarstwa rokokowego o charakterze 
iluzjonistycznym, dwukrotnie przemalowana 
w pocz¹tkach XX w. Ściany rozcz³onkowane 
pilastrami, strop nawy i prezbiterium zdobio-
ne ramami i polami wype³nionymi dekoracj¹ 
rokokow¹. W prezbiterium, w obramieniach 
okien medaliony z postaciami ewangelistów. 

W arkadach Chrystus i Maryja w otoczeniu 
aposto³ów. Z dekoracj¹ s¹ tak¿e zwi¹zane o³-
tarze, dwa przy têczy i dwa w kaplicach, ar-
chitektoniczne, z alegorycznymi postaciami 
po bokach. Ambona i chrzcielnica z XIX w. 
W o³tarzu g³ównym, ozdobionym czterema 
fi larami, mieści siê obraz Najświêtszej Marii 
Panny z Jezusem na rêku z XVI w., przykryty 
późniejszymi sukienkami. Z obrazem tym 
jest zwi¹zana legenda. Ponoæ miejscowy dzie-
dzic podczas wojen kozackich wozi³ ze sob¹ 
na wyprawy kozaczka. W pewnej ukraiñskiej 
wiosce podczas wrzawy wojennej kozaczek 
ten upatrzy³ sobie w cerkiewce piêkny obraz 
Najświêtszej Panny, który próbowa³ ukraśæ. 
Z³apany na gor¹cym uczynku nie dawa³ wyj¹æ 
sobie obrazu z r¹k i tak d³ugo walczy³, ¿e trze-
ba mu by³o rêkê uci¹æ. Nie podda³ siê jednak 
i drug¹ rêk¹ broni³ obrazu. Widz¹c wielkie po-
świecenie ch³opca, podarowano mu obraz. Po 
powrocie do Smogorzewa kozaczek zawiesi³ 
go w kościele. Na zasuwie obraz Nawiedzenia 
Najświêtszej Panny u św. El¿biety. 

181 Zachowana aleja parku z założenia XVIII-wiecznego

181

Powiat przysuski 147

powiat przysuski_p.indd   147powiat przysuski_p.indd   147 2016-01-04   18:34:012016-01-04   18:34:01



W pocz¹tkach XX w. poszerzono zakrystiê, 
korzystaj¹c z projektu Jaros³awa Wojciechow-
skiego. Najprawdopodobniej tak¿e wtedy za-
mówiono obrazy sygnowane J. Stelmaski do 
o³tarzy bocznych – św. Rocha i św. Franciszka. 
W kaplicy Świêtego Krzy¿a grobowiec Micha³a 
Sienkiewicza, pradziada Henryka. Nekropolie 
i epitafi a s¹ wyj¹tkowo liczne, nie sposób wy-
mieniæ wszystkich, warto na pewno zerkn¹æ 
na piêæ portretów na blachach w stiukowych, 
wczesnoklasycystycznych ramach poświêco-
nych Duninom-W¹sowiczom. Przy drzwiach 
g³ównych kruchty, na ścianie zewnêtrznej p³a-
skorzeźby kamienne Matki Boskiej Bolesnej 
i Pana Jezusa (Vir Dolorum), XVII-wieczne.

Zespó³ sakralny jest otoczony murem z koñ-
ca XVIII w. z dwoma bramami i dwiema furt-
kami. W pobli¿u plebanii pomnik poświecony 
rozstrzelanym w D¹browie k. Ciepielowa ¿o³-

nierzom 74 Górnośl¹skiego Pu³ku Piechoty 
z Lubliñca. Inicjatorem jego postawienia by³ 
ks. Micha³ Wierzbicki, którego ojciec pracowa³ 
przed II wojn¹ światow¹ na poligonie w Ba-
ryczy k. Koñskich. W 1991 r. ksi¹dz uratowa³ 
z poligonu kamieñ polny z pami¹tkow¹ in-
skrypcj¹ – oznaczeniem 74 PP wyrytym przez 
samych ¿o³nierzy w latach 30. XX w. i prze-
wióz³ do Smogorzowa. Za kamieniem murek 
z marmurow¹ tablic¹, mottem Bóg, Honor, 
Ojczyna oraz opisem wydarzenia – śmierci 
ponad 300 ¿o³nierzy rozstrzelanych w D¹bro-
wie. Obok pomnika gablota ze wstrz¹saj¹cymi 
zdjêciami wykonanymi przez Niemców doku-
mentuj¹cych wydarzenia. 

Id¹c od kościo³a w kierunku wsi Janików 
dojdziemy do budynku dworskiego. Murowa-
ny dwór z XIX w. zosta³ przebudowany w okre-
sie okupacji, co odebra³o mu wiêkszośæ cech 

182 Kamienna fi gura Jana Nepomucena z XVIII w.

183 Portrety rodzinne Duninów-Wąsowiczów
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184 Ołtarz główny z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, wedle legendy przywiezionym z wojen kozackich

185 Kaplica Jezusa Ukrzyżowanego
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stylowych. Budynek murowany, czêśæ środko-
wa parterowa, prostok¹tna, ujêta w dwie now-
sze piêtrowe przybudówki. Dach nad czêści¹ 
środkow¹ dwuspadowy, nad przybudówkami 
czterospadowe. Przy dworze zachowa³y siê 
resztki parku z XVIII w. Uwa¿ni dostrzeg¹ śla-
dy za³o¿enia geometrycznego, w prostok¹cie, 
i drzewa owocowe. W okolicy kamienna fi gura 
Jana Nepomucena z XVIII w. 

Na miejscowym cmentarzu parafi alnym 
(od kościo³a dojazd przez las drog¹ gruntow¹) 
zbiorowa mogi³a powstañców z 1863 r. Na wy-
grodzonej ziemnej mogile postawiono pomnik 
z polnych kamieni usypanych w formie kopca, 
na nim metalowy krzy¿. U podnó¿a krzy¿a tar-
cza z or³em w koronie. Poni¿ej kamienna tab-
lica ze s³abo czytelnym dziś napisem z nazwi-
skami bohaterów poleg³ych pod Mechlinem. 

Kieruj¹c siê od kościo³a w kierunku wsi Za-
wady, trafi my do specyfi cznego miejsca – Ma-
riówki. Dziś to nazwa wsi, niegdyś czêśæ Smo-
gorzowa tak opisana przez ks. Wiśniewskiego: 
w Smogorzowie istnieje Marjówka czyli dom 

s³u¿ek Maryi, oddaj¹cych siê ¿yciu bogomyśl-
nemu i pracy. Mariówka zosta³a odrêbn¹ wsi¹ 
dopiero w 2002 r., a pocz¹tki znanej nam 
w dzisiejszym kszta³cie miejscowości siêgaj¹ 
1903 r. Ojciec Honorat Koźmiñski, za³o¿y-
ciel Zgromadzenia Sióstr S³u¿ek Najświêtszej 
Maryi Panny Niepokalanej, i dzia³aj¹ca w jego 
imieniu prze³o¿ona generalna Franciszka 
Zmys³owska kupili od Henryka Kiedrzyñskie-
go, ówczesnego dziedzica w Smogorzowie, ob-
szern¹ posesjê (ponad 60 ha), gdzie planowano 
przenieśæ nowicjat z Nowego Miasta nad Pi-
lic¹ i rozwin¹æ dzia³alnośæ oświatow¹. Samo 
zgromadzenie zosta³o za³o¿one w 1878 r. i od 
pocz¹tku mia³o wpisan¹ edukacjê w podsta-
wowy nurt dzia³alności. W Mariówce dzia³a³y 
szko³y: Gospodarczo-Rzemieślnicza (1903–
1952), Szko³a Ochroniarek (1914–1922), któ-
ra powsta³a w zwi¹zku z sytuacj¹ w kraju, 
kolejn¹ ju¿ po odzyskaniu niepodleg³ości by³o 
Seminarium Nauczycielskie ¯eñskie (1921–
1936) i ¯eñskie Gimnazjum Ogólnokszta³-
c¹ce (1933). Na kszta³t szkó³ wp³ywa³ ks. dr 

186 Rokokowa polichromia z XVIII w.
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Julian M³ynarczyk (1882–1950), zas³u¿ony pe-
dagog i autor licznych publikacji. W latach 20. 
XX w. szko³ê rozbudowano, tak aby mog³a za-
pewniæ miejsca wszystkim zainteresowanym. 
Wzniesiono pawilon nauczycielski oraz budy-
nek, w którym by³y sale lekcyjne i pracownie. 
Obiekt szkolny mia³ w³asn¹ elektrowniê, ka-
nalizacjê, centralne ogrzewanie, by³ wiêc bar-
dzo nowoczesny jak na owe czasy. Podstaw¹ 
utrzymania sióstr by³o gospodarstwo rolne. 
Siostry wp³ywa³y na ¿ycie codzienne miesz-
kañców wsi, nabywano u nich nasiona, dobre 
gatunki zbo¿a, inwentarza i drobiu. Dzia³a³o 
ambulatorium udzielaj¹ce pomocy medycz-
nej chorym. Siostry uczy³y czynności pozornie 
najprostszych: przestrzegania zasad higieny, 
czytania i pisania. 

W okresie powojennym powsta³o koeduka-
cyjne Liceum Ogólnokszta³c¹ce, ale w³adze 
oświatowe Polski Ludowej nie akceptowa³y 
idei katolickiej szko³y i w 1954 r. zlikwido-
wano liceum. Przerwa w dzia³alności szkó³ 
w Mariówce trwa³a 38 lat. Liceum reaktywo-

wano w 1992 r., od 1999 r. funkcjonuje tak-
¿e Prywatne Gimnazjum im. św. Królowej 
Jadwigi, a od 1 września 2003 r. równie¿ Ka-
tolicka Szko³a Podstawowa im. św. Królowej 
Jadwigi. Od 2005 r. dzia³a tu tak¿e Dzie³o 
Pomocy Chorym „Promieñ”, placówka lecz-
niczo-sanatoryjna. Siostry zajmuj¹ siê nie 
tylko edukacj¹ i leczeniem, ale te¿ wspó³pra-
cuj¹ z artystami. W ubieg³ym roku zorgani-
zowano plener rzeźbiarski, którego efektem 
jest siedem rzeźb monumentalnych. Plener 
prowadzi³ znany polski rzeźbiarz Stanis³aw 
Lutostañski, artysta pracuj¹cy g³ównie w Sta-
nach Zjednoczonych, który ma w swoim do-
robku 19 pomników publicznych w USA. 
W warsztatach uczestniczyli studenci i ab-
solwenci ASP w Warszawie. Efektem pleneru 
jest siedem kamiennych rzeźb, które stanê³y 
przy budynku zak³adu „Promieñ”. S¹ to pra-
ce o tematyce religijnej, przedstawiaj¹ce po-
stacie świêtych, jak choæby św. Franciszka. 
Z pewności¹ stanowi¹ dodatkow¹ atrakcjê 
ośrodka w Mariówce.

187 Mogiła powstańców z 1863 r.
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Wieniawa jest gmin¹ typowo rolnicz¹; 
dominuje tu uprawa zbó¿, ziemniaków, 

warzyw, dobrze rozwiniête jest sadownictwo. 
Wieś jest po³o¿ona malowniczo nad Radom-
k¹, przy drodze krajowej nr 12 Opoczno–Ra-
dom. Wieś powsta³a na obszarze pobliskiego 
K³udna, którego dziedzic Miko³aj, dziekan 
kielecki, za³o¿y³ i uposa¿y³ kośció³ parafi alny, 
drewniany pw. Najświêtszej Marii Panny. Pa-
rafi ê erygowa³ w 1369 r. abp Jaros³aw ze Skot-
nik. Do parafi i w³¹czono K³udno, Brudnów, Ja-
b³onicê, Ryków i Kochanowo. W 2. po³. XV w. 
tê czêśæ kupili cz³onkowie morawskiego rodu 
Wieniawitów. Od ich nazwiska wywodzi siê 
nazwa Wieniawa. W 1519 r. z inicjatywy ów-

czesnego wieniawskiego proboszcza wznie-
siono na wzgórzu kaplicê pw. św. Stanis³awa 
biskupa (obecnie jest to prezbiterium z kapli-
c¹). Budowê nawy sfi nansowa³ w 1703 r. Karol 
Dunin-W¹sowicz, podkomorzy sandomierski. 
Kośció³ jest orientowany, murowany i otyn-
kowany. Prezbiterium późnogotyckie, wielo-
boczne, od po³udnia przylega doñ kaplica św. 
Stanis³awa, otwarta na prezbiterium ³ukowat¹ 
arkad¹. Kaplica przykryta sklepieniem gwiaź-
dzistym o profi lowanych ¿ebrach z kamien-
nym zwornikiem, na którym znajduje siê herb 
Pó³kozic M³odeckich (fundatorzy kaplicy) oraz 
inicja³y SP (odnosz¹ce siê prawdopodobnie do 
ówczesnego ksiêdza), oraz z dwoma zachowa-

Wieniawa (siedziba gminy)

188 Późnorenesansowy ołtarz główny z XVII w.

189 Matka Boska Wieniawska z XV w.
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nymi wspornikami, jeden z nich ma formê 
ludzkiej maski. Od pó³nocy do prezbiterium 
przylega zakrystia ze skarbczykiem, na piêtrze 
otwarta gotyckim portalem. Zakrystia i sk³a-
dziki sklepione kolebkowo. Nawa późniejsza, 
barokowa, szersza i wy¿sza od prezbiterium, 
nakryta stropem p³askim. Wewnêtrzne por-
tale kamienne, zamkniête odcinkami ³uku, 
późnogotyckie, profi lowane i fazowane. Z ze-
wn¹trz naro¿a prezbiterium i kaplicy oszkar-
powane. Okna w kaplicy ostro³ukowe, w ba-
rokowych uszatych obramieniach z kroplami. 
W wyposa¿eniu kościo³a barokowa ambona 
z pocz¹tku XVIII w. z herbem £abêdź Dunin-
-W¹sowiczów – ówczesnych w³aścicieli i za-
pewne fundatorów. Zachowa³a siê kamienna 
chrzcielnica z herbem Jasieñczyk, inicja³a-
mi Andrzeja Michalskiego oraz dat¹ 1686. 
W ³uku têczowym krucyfi ks późnogotycki 
z pocz. XVI w. Na pó³nocnej ścianie prezbi-
terium w trakcie prac konserwatorskich w la-
tach 90. XX w. ods³oniêto ślady polichromii, 
byæ mo¿e z czasu jego wzniesienia. W późno-
renesansowym o³tarzu g³ównym, który po-
chodzi z pocz¹tku XVII w., obraz Matki Bo¿ej 
Szkaplerznej z bogat¹ dekoracj¹ snycersk¹. 
Przywióz³ go z Rzymu ks. Stanis³aw M³odecki 
w 1543 r. Obraz w typie hodegetrii, przedsta-
wiaj¹cy Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem na rêku, 
malowany na p³ótnie naklejonym na desce. 
Wed³ug lokalnej tradycji powsta³ w koñcu 
XIV w. Ponoæ ju¿ w chwili, gdy trafi a³ do świ¹-
tyni towarzyszy³a mu bulla Stolicy Apostol-
skiej poświadczaj¹ca jego ³aski, która niestety 
zosta³a skradziona. 

Obraz by³ czczony w Wieniawie i okolicy 
i fundowano mu rozliczne wota. W 1794 r. 
na potrzeby kraju oddano z kościo³a krzy¿ 
z relikwiami Ewangelistów, wspomniane 
wota i dwie korony z obrazu. Wynika z tego, 
¿e obraz musia³ ju¿ wówczas byæ koronowany. 
W 1900 r. obraz przemalowano i przyozdobio-
no bordowymi sukienkami, konserwowano go 
w 1990 r., a rok później z okazji wizyty Jana 
Paw³a II w Radomiu wystarano siê o specjalne 
b³ogos³awieñstwo „bullê na pergaminie” i od-
nowiono koronacjê. Wizerunek Matki Boskiej 
jest zwykle zakryty obrazem ze scen¹ Ukrzy-
¿owania, jego ods³oniêciu zawsze towarzyszy 

uroczyście odśpiewywana pieśñ, w XVII w. 
by³a to Bogurodzica, a obecnie Witaj (¿egnaj) 
Wieniawska Matko Jedyna. Obok, na pó³noc-
nej ścianie prezbiterium znajdziemy boga-
to zdobion¹ barokow¹ sukienkê tego obrazu 
i liczne wota sk³adane tu przez wieki.

Centralnie usytuowany Obraz Matki Bo¿ej 
Wieniawskiej otaczaj¹ cztery mniejsze, przed-
stawiaj¹ce ewangelistów. W drugiej kondygna-
cji znajduje siê wizerunek patronki parafi i, św. 
Katarzyny. Po lewej stronie nawy znajduje siê 
o³tarz św. Barbary, po prawej św. Józefa. 

Obraz Matki Boskiej nie jest jednak najcen-
niejszym zabytkiem w kościele, aczkolwiek 
niesie ze sob¹ ogromny ³adunek emocjonalny. 
Wielkim dzie³em renesansu i to na skalê eu-
ropejsk¹ jest poliptyk wieniawski zachowany 
w kaplicy pw. św. Stanis³awa, który powsta³ 
w 1544 r. Sama nazwa poliptyk oznacza typ 
nastawy o³tarzowej charakterystycznej dla 
późnego gotyku. Nastawa w formie polipty-
ku jest z³o¿on¹ struktur¹, skomponowan¹ 
na kilku lub kilkunastu p³aszczyznach, kwa-
terach u³o¿onych w skrzyd³a. Wszystkie ele-
menty wi¹¿¹ siê w harmonijn¹ ca³ośæ wedle 
wspólnego programu ikonografi cznego. Autor 
dzie³a nie jest znany, istniej¹ hipotezy, ¿e poli-
ptyk wykona³ sam Wit Stwosz, ze wzglêdu na 
jego podobieñstwo do o³tarza z kościo³a Ma-
riackiego w Krakowie. Oczywiście nie jest to 
informacja potwierdzona, najprawdopodob-
niej autorem dzie³a jest jeden z jego uczniów, 
wywodz¹cy siê z krêgu krakowskiego. Przy-
puszcza siê, ¿e byæ mo¿e jego syn Stanis³aw 
Stwosz, ale tak¿e nie jest to potwierdzone. 
W tym okresie stosunkowo czêsto artyści pod-
pisywali siê „fecie”, czyli wykona³, natomiast 
inicja³y odkryte na poliptyku okaza³y siê byæ 
wtórnymi przemalowaniami. 

Tematyka zwi¹zana jest z legend¹ św. Sta-
nis³awa i dotyczy wydarzeñ z 1079 r., które 
w swojej kronice spisanej w latach 1218–1223 
poda³ Wincenty Kad³ubek. Od koñca XII w. 
zaczê³a kszta³towaæ siê legenda o biskupie-
-mêczenniku, który dba³ośæ o morale na kró-
lewskim dworze przyp³aci³ śmierci¹. Biskup 
zosta³ oskar¿ony przed s¹dem królewskim 
o przyw³aszczenie sobie wsi Piotrawin, za-
pisanej krakowskiej diecezji testamentem. 
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Stanis³aw wskrzesi³ wiêc testatora – rycerza 
Piotra – i przywiód³ go przed monarchê, aby 
osobiście móg³ potwierdziæ legalnośæ donacji. 
Stanis³aw ponoæ poniós³ śmieræ z rêki panuj¹-
cego. Nast¹pi³ wówczas cud: rozsiekane cia³o 
krakowskiego biskupa, strze¿one przez cztery 
or³y, w cudowny sposób zros³o siê i zajaśnia³o 
blaskiem. 

Pó³okr¹g³y szczyt poliptyku przedstawia 
siedz¹c¹ Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem, przed 
którymi nabo¿nie sk³ada rêce siedz¹ca na-
przeciw św. Anna. Czêśæ g³ówna to dramat 
mêczeñstwa na Ska³ce. Biskup w dalmatynce 
i d³ugim ornacie celebruje mszê świêt¹, wzno-
si w³aśnie oczy ku trzymanej w rêkach Prze-
najświêtszej Hostii. Po lewo inny duchowny 
trzyma infu³ê, kolejny trzyma pastora³, jesz-
cze inny klêczy u stóp o³tarza. Z ty³u król Bo-
les³aw z wszelkimi atrybutami w³adzy, w kró-
lewskim p³aszczu, w koronie obur¹cz trzyma 
miecz, którym dos³ownie za chwilê ma zadaæ 
śmiertelny cios biskupowi. Dzieje siê jednak 
coś dziwnego – z czterech ¿o³nierzy stoj¹cych 

za królem, dwóch pada na ziemiê, jakby zosta-
li odepchniêci tajemnicza si³¹, jeden ze stoj¹-
cych trzyma jeszcze w³óczniê. 

Po lewej stronie, w dwóch kwaterach, sceny 
przedstawiaj¹ce zakup wsi. Na pierwszej bp 
Stanis³aw w infule siedzi za sto³em i wylicza 
pieni¹dze Piotrowi, który zgarnia je do miesz-
ka. Transakcjê obserwuj¹ świadkowie – dwóch 
duchownych stoj¹cych za biskupem i dwóch 
świeckich za Piotrem. Poni¿ej na tle świ¹tyni 
z baszt¹ scena wskrzeszenia Piotra – na prze-
dzie siedzi Piotr, stoi biskup i asysta trzech ka-
noników i sześciu duchownych stoj¹cych przy 
grobie. Po prawej w górnej kwaterze pokazano 
scenê s¹du nad biskupem. Na tronie siedzi 
w koronie Boles³aw, obok niego stoi dwóch 
magnatów, przed tronem stoi św. Stanis³aw 
ze wskrzeszonym Piotrem. W kwaterze poni-
¿ej scena mêczeñska. Na tle kościo³a i Wawe-
lu le¿y cia³o świêtego, nad którym kr¹¿¹ or³y 
trzymaj¹ce szcz¹tki biskupa. Ostatnia scena, 
dó³ i podstawa poliptyku, to pogrzeb św. Stani-
s³awa, moment sk³adania go do grobu w asy-

190 Poliptyk wieniawski, arcydzieło renesansu

190
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ście biskupów i duchownych. Na podporach 
skrzyde³ po stronie lewej herb Wieniawa i li-
tery S.M. (wtórne). Po prawej herb Jastrzêbiec 
i ponownie inicja³y. Oba herby podtrzymuj¹ 
dwa gryfy o ludzkich twarzach. Nad kwatera-
mi s¹ rozpiête a¿urowe, bogate w ornamenty-
kê roślinn¹ maswerki. 

Trzeba podkreśliæ, ¿e spójnie do treści, jak 
na mêczeñski ¿ywot przysta³o, we wszystkich 
scenach odczuwa siê napiêcie, ekspresjê, zgro-
zê. Twarze uczestników sceny przypominaj¹ 
mieszczan krakowskich, przez ekspresyjne 
gesty, krêcone w³osy, napiête postawy s¹ bar-
dzo podobne do tych w o³tarzu Wita Stwosza. 

Snycerski tryptyk po zamkniêciu zmienia 
siê w poliptyk malarski, maj¹cy charakter 
w³osko-niemieckiego renesansu. W ośmiu 
scenach, t³umnych, wielopostaciowych jest 
przedstawiona historia Mêki Pañskiej. Dalsza 

narracja jest przeprowadzona  z niebywa³ym 
kunsztem i dba³ości¹ o detal. St³oczone posta-
ci asystuj¹ w Triduum Chrystusa.  Na o³tarzu, 
pod poliptykiem stoi relikwiarz w kszta³cie 
oszklonej trumienki ze szcz¹tkami św. Urszu-
li. W kaplicy u góry w murze okno do skarb-
czyka.

Ca³y o³tarz zosta³ wykonany z drewna li-
powego. Lico wystroju rzeźbiarskiego jest po-
kryte polichromi¹ olejn¹ na gruncie klejowo-
-kredowym lub z³otem i srebrem p³atkowym. 
Sceny Mêki Pañskiej, herby fundatorów oraz 
t³o malowano farbami olejnymi. 

Poliptyk wieniawski to wybitne dzie³o 
sztuki, wyj¹tkowe równie¿ dlatego, ¿e wci¹¿ 
wpisane w swój oryginalny kontekst. Mo¿-
na ogl¹daæ go do dzisiaj w kaplicy, do której 
powsta³. To bardzo rzadkie w Polsce, z której 
wiele ukradziono, a jeszcze wiêcej zniszczono. 

191, 192 Zabytkowe pomniki nekropolii wieniawskiej

191 192
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Konserwatorzy, którzy kilkakrotnie biedzili siê 
nad zabezpieczeniem dzie³a, zapewne wole-
liby, aby spocz¹³ dobrze zabezpieczony w jed-
nym z magazynów muzealnych, ale uroda po-
liptyku tkwi w tym, ¿e nadal s³u¿y wiernym, 
dla których zosta³ stworzony. 

Na placu przykościelnym mo¿na podziwiaæ 
wiekowe drzewa, z których piêæ objêto ochro-
n¹ prawn¹, uznaj¹c je za pomniki przyrody. S¹ 
to cztery dêby szypu³kowe o średnicach pnia 
3,50–4,50 m. Ich wiek szacuje siê na 350 lat. 
Nie mniejsze wra¿enie robi 200-letnia lipa 
drobnolistna.

Od kościo³a ul. Kasztanow¹ dojdziemy do 
szko³y w Wieniawie. Po prawej stronie Gmin-
ny Ośrodek Kultury wybudowany w latach 
70. XX w. w miejscu dworu nale¿¹cego do 
rodziny £uniewskich. W 1859 r. Henryk £u-
niewski poślubi³ Mariê Potkañsk¹, córkê Lu-
dwika w³aściciela dóbr wieniawskich, która 
w posagu wnios³a wieś. M³odzi wznieśli tu 
dwór, niestety, Henryk ukarany za swój udzia³ 
w powstaniu styczniowym na dośæ d³ugo mu-
sia³ emigrowaæ, by³ bowiem naczelnikiem po-
wstania dla powiatu radomskiego. Szczêśliwie 
uda³o siê zapobiec konfi skacie maj¹tku, który 
by³ zapisany na teściow¹, Anielê Potkañsk¹. 
Po śmierci rodziców maj¹tek Wieniawa wraz 
z folwarkami w K³udnie i Jab³onicy odziedzi-
czy³ Adam £uniewski, który zacz¹³ odnawiaæ 
gospodarstwo. Zdrenowa³ ³¹ki, stworzy³ go-
spodarstwo rybne, rozwin¹³ hodowlê koni 
arabskich, utrzymywa³ gorzelniê i m³yn. 
W K³udnie eksploatowa³ torf i za³o¿y³ planta-
cjê wikliny. Wprowadzi³ now¹, ciekaw¹ zmia-
nê w op³acaniu pracowników: zamiast zap³aty 
za dniówkê, pracownicy partycypowali w zy-
skach poszczególnych dzia³ów gospodarstwa. 
Przed I wojn¹ światow¹ wybudowa³ ochron-
kê, w której nauczanie odbywa³o siê w jêzyku 
polskim. W 1924 r. w gospodarowaniu maj¹t-
kiem zacz¹³ uczestniczyæ syn Ludomir, któ-
ry przyst¹pi³ do modernizacji. Jako pierwszy 
w okolicy stosowa³ do uprawy ziemi traktory, 
a do transportu samochody. 

Dwór w Wieniawie przebudowany ponoæ ze 
zboru ariañskiego by³ murowany, kryty gon-
tem, parterowy od strony dziedziñca, z piêtro-
w¹ czêści¹ od po³udnia, od parku. Od strony 

wschodniej by³ po³¹czony murowanym ³¹cz-
nikiem z parterowym budynkiem wzniesio-
nym ponoæ pod koniec XVIII w., nazywanym 
ofi cyn¹. W czasie okupacji w ofi cynie dwor-
skiej mieszkali osiedleni tu wysiedleñcy. We 
wsi by³a ju¿ wówczas szko³a, poczta i posteru-
nek policji. Maj¹tek dworski by³ przekazany 
w zarz¹d niemiecki, dotychczasowym w³aś-
cicielom Adamowi i Annie £uniewskim po-
zwolono w nim mieszkaæ. Od 1940 r. maj¹tek 
przekazano w zarz¹d niemiecki. Sêdziwi w³aś-
ciciele nie doczekali koñca wojny, Adam zmar³ 
w 1942 r., a Anna zginê³a w 1944 r. w obozie 
koncentracyjnym. W styczniu 1945 r. pija-
ni ¿o³nierze rosyjscy spalili budynek ofi cyny, 
w 1977 r. za zgod¹ konserwatora zabytków 
rozebrano pozosta³ości dworu, a w jego miej-
scu powsta³ Gminny Ośrodek Kultury. Po re-
organizacji w 2014 r. i po³¹czeniu z bibliotek¹ 
dzia³a tu Gminne Centrum Kultury, które or-
ganizuje cykliczne Spotkania z folklorem im. 
Stanis³awa Stêpniaka (trzecia niedziela lip-
ca). Stanis³aw Stêpniak od urodzenia ociem-
nia³y harmonista urodzony w Radzicach 
w 1935 r., niezwykle uzdolniony muzycznie, 
który maj¹c sześæ lat gra³ ju¿ na pó³tonówce. 
Z czasem opanowa³ grê na saksofonie, akor-
deonie, skrzypcach i organach, na ka¿dym 
z instrumentów mistrzowsko grywa³ niezli-
czon¹ ilośæ polek, mazurków, oberków, wal-
czyków. Laureat nagrody im. Oskara Kolberga 
z 1999 r. Zmar³ w 2003 r. Wieniawskie spot-
kania z folklorem s¹ wspomnieniem wybitne-
go artysty, ale te¿ okazj¹ do wspólnej zabawy 
integruj¹cej środowisko muzyków ludowych. 
Imprez¹ cykliczn¹ s¹ tak¿e wieczory sobót-
kowe „Wianki”. W jednym z pomieszczeñ 
Centrum Kultury utworzono Izbê Pamiêci, 
gdzie zrekonstruowano wygl¹d wnêtrza daw-
nej wiejskiej izby mieszkalnej z terenu gmi-
ny. Zgromadzono eksponaty z zakresu kul-
tury materialnej, w tym warsztat tkacki wraz 
z przyrz¹dami pomocniczymi do obróbki lnu. 
W Izbie s¹ organizowane zajêcia historyczne. 
Gminne Centrum Kultury zajmuje budynek 
przy ul. Parkowej 1, który warto obejrzeæ, bo-
wiem jest wzorowany na dworze £uniewskich 
i zlokalizowany w jego miejscu, w zachowa-
nym parku ze stawami i z alej¹ kasztanow¹ 
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prowadz¹c¹ do kościo³a. W 2013 r. park uda³o 
siê zrewaloryzowaæ, utworzono w nim alejki, 
miejsca wypoczynkowe, a przede wszystkim 
muszlê koncertow¹ z zapleczem. 

We wsi zachowa³y siê zabudowania spichle-
rza dworskiego, nale¿¹ce w przesz³ości do 
Gminnej Spó³dzielni. Teraz jest tu punkt sku-
pu owoców i warzyw oraz sk³ad wêgla i nawo-
zów sztucznych. Kośció³ wieniawski mieści 
siê przy ul. Kasztanowej 1, id¹c ni¹ dojdziemy 
do cmentarza. Za cmentarzem kapliczka przy-
dro¿na św. Jana Nepomucena.

W centrum, przy g³ównej trasie znajdziemy 
budynek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, ostat-
nio rozbudowany. Ochotnicza stra¿ zosta³a za-
³o¿ona przez Adama £uniewskiego w 1916 r. 
i pocz¹tkowo dzia³a³a przy dworze, tam te¿ 
mieści³a siê jej siedziba. Tu¿ obok niej zacho-

wa³ siê zabytkowy budynek dawnego domu 
gminy, parterowy, drewniany, szalowany kryty 
dachem dwuspadowym, w którym przez wie-
le lat mieści³ siê Gminny Ośrodek Kultury, 
a obecnie ma swoj¹ siedzibê biblioteka, która 
jest jedn¹ z najstarszych w regionie, powsta³a 
w 1948 r. Przed budynkiem, tu¿ przy trasie po-
stawiono w 2000 r., jako wotum dziêkczynne, 
ufundowan¹ przez parafi an kapliczkê. Jest to 
obiekt o unikalnym dziś stylu ludowego rê-
kodzie³a sakralnego, nawi¹zuj¹cy do tradycyj-
nych kapliczek s³upowych. Na drewnianym 
s³upie postawiono wydr¹¿ony pieñ topoli – do-
mek pokryty daszkiem gontowym. We wnêce 
fi gurka blisko metrowej wysokości Matki Bo-
¿ej z Dzieci¹tkiem Jezus. Drewniany budynek 
biblioteki i kapliczka daj¹ wra¿enie dawnej, 
cichej wsi.

193 Park po rewitalizacji
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Miejscowośæ jest po³o¿ona przy trasie 
Przysucha–Radom, ok. 3 km od Przysu-

chy. Osada wzmiankowana by³a ju¿ w XIV w., 
gdy by³a w³asności¹ Duninów Zbo¿eñskich 
h. £abêdź. W XVIII w. dobra przesz³y w rêce 
kasztelana ¿arnowskiego Szymona Szyd³ow-
skiego i jego ¿ony Konstancji z ksi¹¿¹t Kory-
butów-Wiśniowieckich, a nastêpnie ich córki 
Wiktorii. Rodzina rozwinê³a maj¹tek, posze-
rzaj¹c uprawy rolne, hodowlê oraz tworz¹c 
stawy hodowlane. Wiktoria poślubi³a starostê 
uszyckiego Karola Szyd³owieckiego. W tym 
okresie powsta³ pa³ac-dwór wzniesiony w sty-
lu klasycystycznym. By³ to okres najwiêkszej 
świetności maj¹tku: istnia³ tu teatr, nadworna 
orkiestra, prywatna kaplica. W parku funkcjo-
nowa³ zwierzyniec. Drugim mê¿em Wiktorii 
by³ genera³ Jean-Baptiste Millet de Grandvil-
le (1977–1846) francuski in¿ynier wojskowy 
w s³u¿bie polskiej i rosyjskiej, który osiad³ 
w Zbo¿ennej w 1. po³. XIX w. Jan Chrzciciel de 

Grandville bra³ udzia³ w projektowaniu i roz-
budowie fortyfi kacji w Modlinie i Zamościu, 
kierowa³ tak¿e budow¹ kana³u Augustowskie-
go (autorem projektu by³ Ignacy Pr¹dzyñski). 
W Zbo¿ennej osiad³ po z³o¿eniu dymisji, dobra 
te odziedziczy³ po swej pierwszej ¿onie Wik-
torii Szyd³owskiej. Z drugiego ma³¿eñstwa, 
z Adel¹ z Krasickich mia³ córkê Waleriê Mor-
rene Morzkowsk¹ (1832–1903), która w³aśnie 
w Zbo¿ennej przysz³a na świat. Waleria Mor-
rene zdobywa³a wykszta³cenie w domu, uzu-
pe³nia³a w Pu³awach i Krakowie. W m³odości 
poślubi³a Micha³a Morzkowskiego, jednego 
z przedstawicieli cyganerii warszawskiej i za-
jê³a siê twórczości¹ pisarsk¹. Zaprzyjaźni³a 
siê z Eliz¹ Orzeszkow¹. W sumie by³a autork¹ 
ponad 20 powieści, w wiêkszości romansów 
przedstawiaj¹cych mi³osne cierpienia bohate-
rek, które by³y lokowane w nietypowych sce-
neriach. Badacze literatury zaliczaj¹ je czasem 
do nurtu powieści tendencyjnej. Czêsto poru-

Zbożenna (gmina Przysucha)

194 Dwór zaadaptowany do potrzeb turystów
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195 Staw na terenie parku dworskiego

196 Altana rekreacyjna nad stawem

195

196
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sza³a w nich problematykê emancypacji ko-
biet. W dorobku ma tak¿e artyku³y krytyczne, 
szkice literackie, recenzje, które publikowa³a 
na ³amach „Przegl¹du Tygodniowego”. Matka 
trzech córek wyda³a równie¿ studium peda-
gogiczne Przes¹dy w wychowaniu, w którym 
zaprezentowa³a swoje – jak na owe czasy – bar-
dzo nowoczesne metody wychowawcze. 

Obecnie najcenniejszym obiektem w Zbo-
¿ennej jest dwór zbudowany w koñcu XVIII w., 
przebudowany w po³. XIX w. w stylu późnokla-
sycystycznym. Ostateczny kszta³t zawdziêcza 
przebudowie w latach 20. XX w., gdy by³ w³as-
ności¹ Kazimierza Witwickiego, w³aściciela 
Fabryki ¯eliwa w Skar¿ysku Kamiennej. Mu-
rowany budynek na wysokich piwnicach two-
rz¹cych przyziemie obiektu zlokalizowano na 
malowniczej skarpie opadaj¹cej ku Radomce. 
Obiekt na planie prostok¹ta z piêtrowymi 

ryzalitami na osi. W środkowej czêści uk³ad 
dwutraktowy z sieni¹ na osi. Podpiwniczenia 
nakryte sklepieniami kolebkowymi z luneta-
mi. Sala środkowa prostok¹tna, z krzy¿owy-
mi fi larami prowadzi do zagospodarowanych 
pomieszczeñ piwnicznych. Wewn¹trz zacho-
wane tak¿e dwa kominki klasycystyczne. Ścia-
ny zewnêtrzne podzielone pilastrami w stylu 
doryckim. Taras z podcieniami arkadowymi 
w elewacji ogrodowej to efekt ostatniej przebu-
dowy. W okresie powojennym mieści³a siê tu 
szko³a, a potem budynek zosta³ przeznaczony 
na ośrodek wypoczynkowy. Na uwagê zas³u-
guje tak¿e ponad 5-hektarowy, uroczy i zadba-
ny park dworski. Niegdyś sta³a tu kamienna 
fi gura Matki Bo¿ej, naturalnych rozmiarów, 
ufundowana przez Kazimierza Witwickiego. 
Jak g³osi miejscowa legenda, w czasie II wojny 
światowej w jej pobli¿u przechodzi³ niemiecki

197 Letnia restauracja

198 Dwór, widok od frontu
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¿o³nierz, w pewnym momencie zobaczy³ pol-
skiego ¿o³nierza, którego chcia³ zastrzeliæ. 
Strzeli³ z karabinu, a pocisk trafi ³ w serce Ma-
ryi, od którego odbi³ siê i zabi³ niemieckiego 
¿o³nierza. Obecnie fi gura ustawiona na cokole 
stoi na terenie prywatnej posesji we wsi. 

Dwór Zbo¿enna jest dziś atrakcyjnym i pre-
sti¿owym miejscem wypoczynku, gdzie ofe-

ruje siê gościom rekreacjê w historycznym 
wnêtrzu, wêdkowanie w stawie, przeja¿d¿ki 
³ódkami i ciekaw¹ kuchniê wzbogacon¹ o da-
nia regionalne. 

W Zbo¿ennej udostêpniono tak¿e now¹ 
świetlicê wiejsk¹, bardzo ³adnie zaadaptowa-
n¹ do potrzeb dzieci, z ma³ym placem zabaw 
przed kolorowym budynkiem.

199 Lawendowe pole w parku dworskim

199
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Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysu-
sze, oddzia³ Muzeum Wsi Radomskiej 

w Radomiu, 26-400 Przysucha, Al. Jana Paw³a 
II nr 11, tel. fax  48 675 22 48, muzeumok@
muzeum-radom.pl,  www.muzeum-radom.pl; 
czynne od 1 kwietnia do 30 września: ponie-
dzia³ek – pi¹tek  7.30 – 15.00, sobota – nie-
dziela 10.00 – 18.00; od 1 października do 31 
marca: poniedzia³ek – pi¹tek 7.30  – 15.30, so-
bota – niedziela  10.00 – 15.00. 

Pocz¹tki Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze zwi¹zane s¹ z dzia³alności¹ spo-
³eczników skupionych w Przysuskim Towarzy-
stwie Kulturalnym. W 1960 r., g³ównie dziêki 
zaanga¿owaniu mieszkañców po raz pierwszy 

zorganizowano cykliczne świêto – Dni Kolber-
gowskie. Na jednym z domów przy placu Kol-
berga ods³oniêto wówczas pami¹tkow¹ tablicê 
poświêcon¹ wybitnemu etnografowi. Rok póź-
niej status prawny uzyska³o Przysuskie Towa-
rzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga. Od 
pocz¹tku powstania Towarzystwo gromadzi³o 
obiekty etnografi czne z zamiarem utworzenia 
w przysz³ości muzeum. Zbiory prezentowa-
no w dwóch salach w siedzibie dawnej rady 
narodowej. Ekspozycja by³a udostêpniana 
w czasie Dni Kolbergowskich oraz podczas 
uroczystości pañstwowych i środowiskowych. 
W 1974 r. spo³eczne Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze zosta³o przekszta³cone 

Oferta kulturalna i turystyczna
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

200 Zabawa taneczna w Muzeum im. Oskara Kolberga

200
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w Oddzia³ Muzeum Ludowych Instrumentów 
Muzycznych w Szyd³owcu, które w³¹czy³o je 
jako oddzia³ w swoje struktury. W 1983 r. ma-
gazyny muzealiów zorganizowano w lamusie 
dworskim i przyst¹piono do remontu dworu 
Dembiñskich, przeznaczaj¹c najstarsz¹ czêśæ 
budynku na cele muzealne. Dwór Dembiñ-
skich h. Nieczuja zosta³ wzniesiony w drugiej 
po³owie XIX w. Rodzina rozbudowa³a go i zmo-
dernizowa³a na pocz¹tku XX w., dobudowuj¹c 
tzw. kamienicê (w której obecnie mieści siê 
S¹d Rejonowy). Dwór jest otoczony parkiem, 
zaprojektowanym i urz¹dzonym w 1900 r. 
przez Teodora Chrz¹ñskiego. 

Od 1990 r. w parterowej czêści dworu udo-
stêpniono now¹ ekspozycjê. Jej zasadnicz¹ 
czêśæ stanowi wystawa biografi czna przed-
stawiaj¹ca ¿ycie i dzie³o wybitnego etnografa 
w uk³adzie: rodzina i dzieciñstwo, zwi¹zki 
z Przysuch¹, lata nauki i m³odośæ w środowi-
sku warszawskim, praca kompozytora i kryty-
ka muzycznego, twórczośæ naukowo-badaw-

cza i edytorska, realizacja programu „Lud”, 
okres spêdzony w Modlnicy i ostatnie lata 
w Krakowie. Najwa¿niejsze zabytki tej czêści 
ekspozycji to reprodukcje materia³ów biogra-
fi cznych, szkice terenowe, rysunki, rêkopisy, 
kompozycje muzyczne i wszystkie zachowa-
ne do naszych czasów wizerunki Oskara Kol-
berga oraz fotografi e i obrazy. Uzupe³nieniem 
wystawy biografi cznej s¹ stylowo aran¿owane 
wnêtrza salonu, maj¹ce wprowadzaæ w klimat 
zamo¿nego dworu z po³. XIX w. oraz gabine-
tu – pracowni naukowca, humanisty z tego 
samego okresu. Z oryginalnego wyposa¿enia 
dworu Dembiñskich zachowa³y siê w salonie 
drewniane gzymsy, obramienia drzwi i okien, 
rozeta reliefowa i piec kafl owy, który przenie-
siono z holu; XIX-wieczne meble i sprzêty s¹ 
uzupe³nione o bogat¹ ikonografi ê artystyczn¹: 
malarstwo o tematyce wiejskiej i motywach 
ludowych (obrazy Józefa Polkowskiego, Felik-
sa Brzozowskiego, Romana Kochanowskiego), 
portrety rodziców Oskara Kolberga, autorstwa 

201 Ekspozycja muzealna

201
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jego brata Antoniego, czy symbole patriotycz-
ne i romantyczne typowe dla tamtego stulecia. 
Wyodrêbnion¹ czêśæ sta³ej ekspozycji stanowi 
wystawa poświêcona historii Przysuchy na 
prze³omie XVIII i XIX w. i prezentuj¹ca postaæ 
Urszuli z Morsztynów Dembiñskiej. Najwa¿-
niejsze eksponaty to dokumenty dotycz¹ce 
lokacji miasta, ikonografi a, mapy i źród³a do 
dziejów gospodarczych klucza przysuskiego, 

portrety rodzinne Dembiñskich oraz fotogra-
fi e ich siedzib, m.in. w Rusinowie. Organizo-
wane w muzeum wystawy czasowe nawi¹zuj¹ 
tematycznie do treści ekspozycji sta³ych, tak 
biografi cznej, jak i historycznej, poszerzaj¹ 
ich zakres i uzupe³niaj¹ treściowo. Zazwyczaj 
s¹ organizowane na bazie w³asnych zbiorów, 
eksponatów z innych instytucji czy kolekcji 
prywatnych.

202 Ekspozycja muzealna

Trasy turystyczne

Tworzenie szlaków turystycznych, czy-
li tras wycieczkowych oznaczonych 

specjalnymi symbolami wyznaczaj¹cymi 
przebieg i u³atwiaj¹cymi odnalezienie wy-
znaczonej drogi ma w Polsce bardzo odleg³e, 
bo siêgaj¹ce XIX w. tradycje. Wp³yn¹³ na to 
dynamiczny rozwój ruchu turystycznego 
w tym okresie, zwi¹zany przede wszystkim 

ze zwiedzaniem gór. Pocz¹tkowo oznaczenia 
szlaków turystycznych malowano cynobrem 
– jest to siarczek rtêci o wyj¹tkowej trwa³o-
ści, ale z czasem zaczêto oznaczaæ je ró¿nymi 
kolorami. 

Poni¿ej dwa najwa¿niejsze piesze szlaki 
turystyczne powiatu przysuskiego, zwi¹zane 
z wa¿nym dla historii regionu postaciami. 

202
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Szlak turystyczny imienia ks. Jana Wiś-
niewskiego jest oznaczany znakami zielo-
nymi, ma oko³o 44 km, przebiega przez pow. 
przysuski i szyd³owiecki i jest zaplanowany 
jako trasa dwu- lub trzydniowa. Nocleg naj-
lepiej zaplanowaæ w Toporni i Chlewiskach. 
Trasa przebiega w wiêkszości przez tereny 
leśne oraz stosunkowo ³agodne stoki Garbu 
Gielniowskiego. Trasa wiedzie przez Skrzyñ-
sko, w którym trzeba koniecznie zobaczyæ 
obraz Matki Bo¿ej Staroskrzyñskiej z XV w., 
przez Przysuchê s³yn¹c¹ z trzech rynków, aby 
dojśæ do Toporni. W ośrodkach nad zalewem 
w Toporni warto zaplanowaæ nocleg. Prze-
chodzimy przez Rudno, którego nazwa wy-
wodzi siê z tradycji wydobywania rudy ¿elaza. 
Kolejny etap biegnie przez Krakowa Górê 
(280 m n.p.m.), na której ks. Jan Wiśniewski 
wystawi³ kapliczkê w 250. rocznicê zwyciê-
stwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. 
Jest to jedno z piêkniejszych miejsc widoko-
wych w powiecie. W kościele w Borkowicach 

zobaczymy rzeźbê św. Antoniego wykonan¹ 
z o³owiu w po³. XVII w. oraz liczne tablice i po-
mniki odwo³uj¹ce siê do wa¿nych wydarzeñ 
historii Polski, dla których inicjatorem po-
wstania by³ ks. Wiśniewski. Nastêpnie szlak 
prowadzi przez Wolê Kuraszow¹, gdzie ju¿ na 
prze³omie XI i XII w. istnia³o grodzisko, do 
Rzucowa. W Rzucowie jeden z piêkniejszych 
zachowanych in situ zabytków architektury 
drewnianej – dwór modrzewiowy rodziny Mo-
kijewskich z XIX w. Na dwudziestym trzecim 
kilometrze szlaku, ju¿ na terenie pow. szyd-
³owieckiego, dochodzimy do symbolicznego 
cmentarza ofi ar II wojny światowej, ofi ar pa-
cyfi kacji wsi Sk³oby w 1940 r. Na Sk³obskiej 
Górze (347 m n.p.m.), jednym ze wniesieñ 
Wzgórz Niek³añsko-Bli¿yñskich, z intencji 
ks. Wiśniewskiego ustawiono pomnik poświê-
cony zwyciêskiej bitwie stoczonej z Rosjana-
mi przez oddzia³ powstañczy p³ka Dionizego 
Czachowskiego w kwietniu 1863 r. W Stefan-
kowie warto zatrzymaæ siê przy pomniku upa-

203 Pogorzelisko leśne w okolicach Łęgonic

203
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204, 205, 206 Przydrożne miejsca kultu. Łęgonice

207 Tablica pamiątkowa na jednej z kapliczek ufundowanych przez ks. Jana Wiśniewskiego. Ruszkowice

204 205

206 207

Tradycja Mazowsza166

powiat przysuski_p.indd   166powiat przysuski_p.indd   166 2016-01-04   18:34:182016-01-04   18:34:18



miêtniaj¹cym represje hitlerowskie z 1940 r. 
Dalej szlak biegnie przez Rezerwat „Podlesie” 
na Górê Cymbrê (378 m n.p.m.), której szczy-
towa czêśæ jest p³aska, przez wieś Hucisko 
z zachowanym starym drzewostanem, prowa-
dz¹c na Górê Altana (408 m n.p.m.), najwy¿-
szy szczyt w woj. mazowieckim, a zarazem 
najwy¿sze wzniesienie Garbu Gielniowskie-
go. Szlak koñczy siê na terenie rezerwatu leś-
nego „Ciechostowice” utworzonego w celu za-
chowania lasu modrzewiowego. 

Szlak partyzancki im. mjr. Henryka Do-
brzañskiego jest oznaczony znakami czerwo-
nymi i ma d³ugośæ 91 km. Szlak wiedzie przez 
tereny, które s¹ zwi¹zane z dzia³alności¹ Od-
dzia³u Wydzielonego Wojska Polskiego majo-
ra Henryka Dobrzañskiego „Hubala”. Wiedzie 
g³ównie przez wsie, upamiêtniaj¹c martyrolo-
giê ch³opów, a tak¿e patriotyzm walk w okre-
sie powstania styczniowego. Prowadzi przez 
malownicze jod³owe lasy porastaj¹ce wzgórza 
Garbu Gielniowskiego oraz sosnowe zagajni-

ki nizinnej Puszczy Radomskiej. Wielodnio-
w¹ trasê warto podzieliæ na krótsze odcinki, 
wykorzystuj¹c mo¿liwości noclegów w Ino-
w³odzu, Opocznie, Szyd³owcu, Studziannie, 
Chlewiskach. Na teren gminy Przysucha 
wchodzimy w okolicy wsi Hucisko, przekra-
czaj¹c k³adkê na rzece Brzuśni. Przez Ruski 
Bród, w którym warto przystan¹æ przed po-
mnikiem partyzantów i ¿o³nierzy poleg³ych 
za wolnośæ, docieramy do rezerwatu „Puszcza 
u źróde³ Radomki”. W miejscu, gdzie dawniej 
istnia³a leśniczówka Huta, na malowniczej 
polanie umieszczono kamieñ z wmurowan¹ 
tablic¹ upamiêtniaj¹cy bohaterstwo ośmiu-
set partyzantów 25. pu³ku Armii Krajowej, 
dowodzonych przez mjr. Rudolfa Majewskie-
go ps. „Leśniak”, którzy prze³amali pierścieñ 
niemieckiej ob³awy i wydostali siê z oblê¿enia. 
Udajemy siê w kierunku Ga³ek, w których na 
skraju wsi wznosi siê pomnik upamiêtniaj¹cy 
ofi ary pacyfi kacji poleg³e 30 marca i 4 kwietnia 
1940 r. W Bielinach podziwiamy drewniany

208 Malownicze zakątki tras turystycznych. Okolice Ruszkowic
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kośció³ z XVIII w. Trasa z powiatu przysuskie-
go wyprowadza nas w kierunku Drzewicy i da-
lej do Studzianny, Anielina, Inow³odza. 

Nadleśnictwo Przysucha przygotowa³o 
ście¿kê dydaktyczn¹ „Rawicz”. Ście¿ka sta-
nowi element edukacji ekologicznej. Zloka-
lizowano j¹ na terenie kompleksu leśnego 
„Janów”, najwiêkszego w nadleśnictwie, co 
pozwoli³o na pokazanie wiêkszości zagadnieñ 
zwi¹zanych z gospodark¹ leśn¹, cechami cha-
rakterystycznymi okolicznych lasów oraz ich 
histori¹. Na kilkukilometrowej trasie przewi-
dziano zwiedzanie jej w dwóch czêściach – tra-
sa krótsza oznaczona jest kolorem zielonym, 
d³u¿sza – czerwonym. Trasa krótsza wymaga 
oko³o trzech godzin, d³u¿sza oko³o piêciu. Kie-
runek poruszania siê po ście¿ce oznaczono na 
drzewach znakami w formie bia³ego kwadratu 
przekreślonego zielon¹ lini¹. Ście¿ka rozpo-
czyna siê przy siedzibie nadleśnictwa tablic¹ 
informacyjn¹ z oznaczeniem trasy i zasadami 
poruszania siê po niej. Na trasie przygotowa-

no przystanki z tablicami informacyjnymi. 
Tablice objaśniaj¹ zawi³ości gospodarki leśnej 
oraz omawiaj¹ zagadnienia ochrony przyrody. 
Na koñcu ście¿ki, w miejscu zwanym Ska³ka-
mi przygotowano wygodne miejsce rekreacyj-
ne, dostosowane do organizacji ognisk i wypo-
czynku. 

Nieco inne ście¿ki dydaktyczne zwi¹zane 
z okolicami przygotowuj¹ nauczyciele ze szkó³ 
na terenie powiatu. Opis ich tras jest publiko-
wany na stronach powiatu przysuskiego i stro-
nach internetowych szkó³. 

Na terenie powiatu przysuskiego wytyczono 
tak¿e kilka szlaków rowerowych, oznaczonych 
znakami w ró¿nych kolorach, sk³adaj¹cych 
siê na kilka tras o ró¿nym stopniu trudności. 
W zwi¹zku z ogromnym zainteresowaniem 
t¹ form¹ komunikacji i rekreacji rozrasta siê 
liczba ście¿ek i tras rowerowych. Propozycje 
tras z mapkami s¹ zamieszczone na stronie 
powiatu przysuskiego http://www.przysucha.
pl w zak³adce turystyka.

209 Grobowiec upamiętniający ofi ary okupacji niemieckiej. Cmentarz w Borkowicach
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Kuchnia powiatu przysuskiego, podobnie 
jak i pozosta³e aspekty dziedzictwa mie-

ści siê na pograniczu radomsko-opoczyñskim. 
Oznacza to, ¿e zawiera w sobie wp³ywy tych 
dwóch regionów. Z po³o¿enia geografi cznego 
wynika tak¿e jej stosunkowa zachowawczośæ 
i uzupe³nianie produktów ¿ywieniowych zbie-
ractwem, szczególnie dobrami pozyskiwany-
mi z lasów. Sama kuchnia nie nale¿a³a do zbyt 
urozmaiconych, st¹d dodatki: dziczyzna, jago-
dy, grzyby by³y szczególnie po¿¹dane. Typowo 
opoczyñska jest „bomba”. Pod t¹ nazw¹ ukry-
waj¹ siê kluski z tartych ziemniaków z suszo-
nymi grzybami, kiszon¹ kapust¹ i miêsem. 
Wed³ug przepisu zmodyfi kowanego przez Lo-
kalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna oraz 
Ko³o Kobiet Znad Zalewu z Woli Brudnow-
skiej ³atwo „uzbroimy bombê” w warunkach 
domowych. 

Kluchy brudnowskie z miêsem 
w sosie grzybowym 

Ciasto: 7 średnich ziemniaków ugotowanych 
i zmielonych , 1 jajko, 1–2 ³y¿ki m¹ki ziemnia-
czanej, 4–5 kopiastych ³y¿ek m¹ki pszennej, 
sól, pieprz do smaku.

Farsz: ok. 0,5 kg miêsa wo³owo-wieprzowego 
ugotowanego i zmielonego z jedn¹ podsma¿o-
n¹ wcześniej cebul¹, doprawionego sol¹ i pie-
przem
Sos grzybowy: 0,5 kg świe¿ych grzybów, 1 ce-
bula, 1 ³y¿ka mas³a, śmietana, natka pietrusz-
ki, 3 ³y¿ki wody lub bulionu, sól, pieprz
Przygotowanie klusek: do zmielonych ziem-
niaków dosypaæ m¹ki i mieszaæ tak, aby 
sk³adniki dobrze siê po³¹czy³y, wbiæ jajko i do-
daæ soli. Wyrobiæ masê. Do garnka wlaæ ok. 
2 l wody, posoliæ i gotowaæ. Masê ziemniacza-
n¹ pokroiæ na mniejsze kawa³ki i odkrawaæ ta-
kie porcje, by zrobiæ ma³e placuszki, na³o¿yæ 
na nie farsz miêsny, skleiæ i formowaæ kulki. 
Do gotuj¹cej wody wrzucaæ kluski, delikatnie 
mieszaj¹c. Gdy wyp³yn¹ na wierzch, gotowaæ 
jeszcze ok. 5 min. Wyjmowaæ ³y¿k¹ cedzako-
w¹. Nie przelewaæ zimn¹ wod¹ – ciep³e kluski 
lepiej wch³on¹ sos.
Przygotowanie sosu: Grzyby umyæ i obgo-
towaæ, cebulê podsma¿yæ na maśle, dodaæ 
grzyby, posoliæ i doprawiæ pieprzem. Sma-
¿yæ 10–15 min., dodaæ kilka ³y¿ek śmietany 
i odrobinê wody lub bulionu, ¿eby konsysten-
cja nie by³a zbyt gêsta. Redukowaæ oko³o 5 
min., dosoliæ w razie potrzeby, posypaæ natk¹ 
pietruszki.

Kącik kulinarny

210 Porka

211 Placki ziemniaczane
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Pyzy ze Skrzynna

Sk³adniki: 6 kg ziemniaków, sól, pieprz, 
1 szklanka m¹ki ziemniaczanej 
Przygotowanie: ziemniaki obraæ, 1 kg ugoto-
waæ, 5 kg zetrzeæ na tarce o drobnych oczkach, 
dobrze odcisn¹æ w lnianej ściereczce z nad-
miaru p³ynu. Ugotowane ziemniaki ostudziæ 
i przecisn¹æ przez praskê. Ziemniaki surowe 
i ugotowane po³¹czyæ ze sob¹, dodaæ m¹kê 
i wyrobiæ ciasto. Ka¿d¹ porcjê masy uformowaæ 
w d³oni w kulkê wielkości orzecha w³oskiego. 
Pyzy gotowaæ w solonej wodzie do wyp³yniê-
cia. Mo¿na je podawaæ z mlekiem, odsma¿aæ 
na t³uszczu lub z dowolnym z sosem.

Zalewajka z grzybami 

Sk³adniki: kilka ziemniaków, grzyby suszone, 
10 dag s³oniny, listki laurowe, ziele angielskie, 
sól, pieprz czarny ziarna, czosnek, śmietana, 
barszcz bia³y – zakwas. 
Sposób przyrz¹dzenia: grzyby suszone oczyś-
ciæ, namoczyæ, wrzuciæ do garnka z wod¹. 
Gotowaæ pó³ godziny z zielem, listkiem, pie-
przem i czosnkiem. Wrzuciæ obrane ziemnia-
ki pokrojone w kostkê. Posoliæ do smaku. Gdy 
ziemniaki bêd¹ miêkkie, wlaæ zakwas, zagoto-
waæ. S³oninê pokroiæ w kostkê, stopiæ na pa-
telni. Wlaæ do zalewajki. Doprawiæ śmietan¹ 
zahartowan¹ w odrobinie wywaru.

212, 213 Przysmaki regionalne

212 213
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Starostwo Powiatowe Przysucha
Al. Jana Paw³a II 10, 26-400 Przysucha
tel. 48 675 23 52, 48 675 23 53
starostwo@przysucha.pl 
www.przysucha.pl

Urz¹d Gminy i Miasta Przysucha
Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha
tel. 48 675 22 19
sekretariat@gminaprzysucha.pl
www.gminaprzysucha.pl

Urz¹d Gminy Borkowice
26-422 Borkowice
tel. 48 675 79 10
gmina@borkowice.asi.pl
www.borkowice.ug.net.pl

Urz¹d Gminy Gielniów
Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów
tel. 48 672 00 04, 48 672 01 66
gmina@gielniow.radom.pl
www.gielniow.radom.pl

Urz¹d Gminy Klwów
ul. Opoczyñska 33, 26-415 Klwów
tel. 48 671 00 10
ug@klwow.pl
www.klwow.pl

Adresy
Urz¹d Gminy Odrzywó³
ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywó³
tel. 48 671 60 57
info@odrzywol.ug.gov.pl
www.odrzywol.ug.gov.pl

Urz¹d Gminy Potworów
26-414 Potworów
tel. 48 671 30 11, 48 671 30 31
sekretariat@potworow.pl, ug@potworow.pl
www.potworow.pl

Urz¹d Gminy Rusinów
ul. ¯eromskiego 4, 26-411 Rusinów
tel. 48 672 70 23, 48 672 70 22
gmina@rusinow.pl
www.rusinow.pl

Urz¹d Gminy Wieniawa
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa
tel. 48 673 00 01
ug_wieniawa@interia.pl
www.wieniawa.gmina.pl
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Przysucha County occupies the area of 
801 square kilometers and is inhabited 

by 44000 residents. It is thus a relatively 
small county situated on the border line 
between the Gielniów Projection and Radom 
Plain, in the south-western part of the 
Mazovian Voivodeship, which was since time 
immemorial the hunting region of nomadic 
tribes. In the Stone Age it was also a favourable 
settlement place for early farmers, mainly 
due to the presence of underground ledges of 
amber used by them for making weapons and 
tools. Knowledge about that remote historical 
period comes chiefl y from archeological 
discoveries which, being of particular interest, 
are the subject of separate section of this 
publication.

Exceptional qualities of the county’s natural 
environment constitute its considerable 
touristic potential. Landholders utilize the 
rivers Pilica, Radomka and Drzewiczka 
together with their broads for organizing 
numerous recreation sites, protecting at 
the same time their natural environment 
which in many places is still untouched by 
human activities and provides suitable living 
conditions for water birds and several other 
animal species.

These lands, etnographically situated at the 
border line between regions of Radom and 
Opoczno, are still considered by folklorists to be 
very conservative as regards customs and music. 
The area is commonly known as a ‘mine’ of 
folk music, the homeland of natural and unique 
artists known to all listeners of radio stations 
and lovers of original country music.

In the distant past the low-grade iron ore 
strata found in this county were conducive to 
development of primitive metallurgy supported 
by logging fuel timber in surrounding forests. 
The only town in the county – Przysucha – 
owes its existence and past prosperity to the 
growth of this early industry. In the beginning 
of 18th century it was a handicraftsmen’s 

settlement characterized by a unique feature 
of multi-cultural population. To this day 
exists its three-part division with separate 
market-places: Polish, Jewish and German. 
The oldest Roman Catholic church and the 
synagogue have also been preserved, as well as 
separate cemeteries.

In Przysucha, in a foreign family was 
born the most famous Polish ethnographer 
and folklorist Oskar Kolberg (1814-1890), 
the author of a monumental work entitled 
„People, their customs, life-styles, speech, 
legends, proverbs, ceremonies, superstitions, 
amusements, music and dances” („Lud, jego 
zwyczaje, sposób ¿ycia, mowa, podania, 
przys³owia, obrzêdy, gus³a, zabawy, muzyka 
i tañce”). Separate monographic volumes, 
devoted to various regions of Poland, contain 
detailed descriptions of the aspects of people’s 
life enumerated in the title in their proper 
order. Many years of Przysucha residents’ 
endeavours resulted in 1990 in opening the 
Oskar Kolberg Museum which is now one of 
the county’s most prestige objects. Its most 
precious exhibits include: Oskar Kolberg’s 
manuscripts, ethnographer’s family archives, 
furniture and items of remembrance from 
19th century interiors of manor-houses, and 
collection of folk art.

Two oldest settlements of the county – 
Skrzynno and Skrzyñsko – have grown around 
the castellans’ castles. In both of them there 
are 300-year old monumental historical 
churches. Skrzyñsko, from the very beginning 
of its existence, is one of the most important 
sanctuaries devoted to Virgin Mary in the 
region of Radom. The fi rst miracle observed 
there is believed to have been the cure of Piotr 
W³ostowic in the 12th century. Most probably 
that primary cult was transfered onto the 
present 15th century effi gy of Our Lady with 
Baby Jesus.

In many localities of the Przysucha County 
have been preserved palaces and manors 

Welcome to Przysucha County
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built by the families of outstanding regional 
landowners: Dembiñski, Helbich, Mokijewski 
et al. Most of these objects, presently privately 
owned, are well cared for and serve various 
commercial purposes. Most owners keep their 
monumental substance in very good condition, 
recreating their historic atmosphere and 
informing the guests about their past.

The Readers are kindly invited to visit 
and explore the Przysucha County, and 
thereby discover the beauty of its villages and 
settlements. The charms of many such objects 
can be admired by looking at photographies 
included in this subjective guide.
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Indeks geografi czny

B¹kowa 42
Bieliny 55–57, 167
Borkowice 15–16, 26, 47, 50, 58–65, 122, 165
Brogowa 44
Brudnów 152, 169
Bryzgów 50, 58
Brzeski 20
Brzezinki 68–69
Brzustów 114
Budy 108

Chlewiska 165, 167

D¹browa 148
Dêbiny 19
Domaniów 79
Drutarnia 24, 26

Ga³ki Rusinowskie 17, 42, 44, 53, 66–67, 85, 
108, 167

Gielniów 13, 15, 16, 47, 68–71, 114–115, 131
G³uszyn 75
Goździków 12, 19, 72–73
Grabiny 94
Gródek 18–19, 25, 122

Hamernia 24–25
Hucisko 10, 26, 61, 67, 167
Huta 25

Jab³onica 10, 21, 50, 58, 156
Janików 148
Janów 25–26, 103
Januchta 26

Kaleñ 21
Kamienna Wola 26, 38, 53
Kawy 58

Indeks nie uwzglêdnia pañstw, krain geografi cznych, ziem historycznych, rezerwatów 
przyrody, jednostek administracji pañstwowej (województwo, powiat, gmina) samorz¹dowej, 

kościelnej, nazw z zagranicy, szlaków komunikacyjnych, rzek i zbiorników wodnych. 

Klwów 11–13, 15–16, 19–20, 41, 47, 74–77, 
96, 130, 135, 141, 143

K³udno 42, 152, 156
Kochanowo 156
Kolonia B¹ków 38, 53
Kolonia Ossa 9, 96
Konary 78–79
Koryciñska 10, 26
Korytków 26
Koz³owiec 25
Krajów 12, 19
Królówka 94
Krzczonów 114
Kuniczki 69
Kusztyk 122
Kuźnica 24, 24, 25–26, 50

Lipiny 16
Lipno 25

£aguszew 44
£êgonice Ma³e 16, 29, 80–84, 95

Mariówka 150–151
Mechlin 67, 150
M³yny 26
Mokrzec 21
Myślakowice 16

Nadolna 26
Nieznamierowice 20, 29, 47, 53, 85–88
Ninków 26, 29, 50, 58
Nowa Grobla 26
Nowinki 61

Odrzywó³ 9, 13, 15–16, 27, 47–48, 53, 75, 
89–93, 134

Ossa 16, 29, 48, 53, 80, 94–96
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Pogroszyn 20–21
Politów 50, 58
Potworów 11, 15, 19,21, 47, 97–100
Przysta³owice Ma³e 39, 40, 42, 53–54
Przysucha 9, 11, 13–17, 19–22, 24–26, 29, 31, 

35, 38, 44, 46, 50–53, 60–61, 64, 102–113, 
130, 143, 158, 162–163, 165, 167

Radestów 50
Radzice 156
Rdzuchów 53
Ro¿ek 114–116
Rudno 165
Rusinów 15, 17, 20, 47, 52, 86, 88, 117–121, 

164
Ruski Bród 9, 26, 50, 58, 67
Ruszkowice 26, 44, 50, 58, 122–124
Ryków 20, 152
Rzuców 10, 12, 16, 26, 29, 125–129, 165

Sady 42, 64, 86, 130–131
Sk³oby 61, 165
Skrzynno 10, 12–13, 19,21, 27, 31, 102, 133–

141, 169–170
Skrzyñsko 10, 12, 64, 102, 117, 140–144, 165
Smagów 129
Smogorzów 141, 145–151

Sokolniki 20
Stanis³awów 95
Stara Pi³a 26
Stefanków 26, 108, 165
Stefanów 16, 61
Studzianna 85–87, 165
Sulgustów 51
Syrk 26

Topornia 10, 24, 26, 113, 165

Wandów 129
Wieniawa 10, 15, 17, 21, 42, 64, 152–157
Wistka 12, 21
Wola Kuraszowa 19, 58, 129, 165
Wygnanów 42
Wymys³ów 50
Wysokin 89, 91

Zachoczyn 20 
Zapniów 19
Zawady 150
Zbo¿enna 44, 141, 144, 158–161
Zdunków 42, 58

¯uków 21, 134
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Brus 
Kamieñ szlifi erski s³u¿¹cy do ostrzenia na-

rzêdzi metalowych, nazywany te¿ toczyd³em.

Charyzmat
S³owo pochodz¹ce z jêzyka greckiego ozna-

czaj¹ce ³askê. W chrześcijañstwie terminem 
tym określa siê dary Ducha Świêtego, s³u¿¹ce 
zbudowaniu Kościo³a. 

Dochód propinacyjny
Dochód pochodz¹cy z wy³¹cznego pra-

wa w³aścicieli dóbr ziemskich do produkcji 
i sprzeda¿y alkoholu oraz przywileju do spro-
wadzania ich z innych miast czy regionów. 
Przywilej propinacji dzier¿awiony by³ czêsto 
przez karczmarzy, a dochody z propinacji czê-
sto przekracza³y te z innych form dzia³alności. 
W Polsce propinacjê wprowadzono ustaw¹ 
sejmow¹ w XV w., a rozpowszechni³a siê ona 
w XVII w. 

Faseta
W budownictwie wklês³y naro¿nik pomiê-

dzy prostopad³ymi ścianami lub skośnie ściê-
te naro¿e, lub ozdobny gzyms na po³¹czeniu 
ściany i sufi tu lub ściany i posadzki. 

Gurt
£uk przyporowy z ceg³y lub kamienia 

wzmacniaj¹cy sklepienie budowli

Hodegetria
Najstarszy i najbardziej rozpowszechniony 

typ ikonografi czny przedstawienia Matki Bo-
skiej z Dzieci¹tkiem Jezus. Maria jest przed-
stawiona w ujêciu frontalnym, najczêściej 
w pó³postaci, zdecydowanie rzadziej siedz¹ca 
na tronie lub stoj¹ca. Na lewym ramieniu trzy-
ma Dzieci¹tko, gestem prawej d³oni wskazuje 
na Syna. Chrystus patrzy przed siebie, widocz-
ne jest jego oblicze. Praw¹ d³oñ wznosi w ge-
ście b³ogos³awieñstwa. Wizerunek hodegetrii 
ukszta³towa³ siê ostatecznie w Bizancjum. 

Kusaki
Ostatnie trzy dni karnawa³u w tradycyj-

nej kulturze ludowej poświêcone najinten-
sywniejszej zabawie, spotkaniom, tañcom, 
a w kulturze szlacheckiej kuligom i ucztom. 
Czêsto obchodzone jako przejścia po domach, 
odwiedziny po³¹czone z zapraszaniem do 
wspólnej zabawy. Najbardziej rozrywkowym 
dniem by³ kusy wtorek poprzedzaj¹cy środê 
popielcow¹, w czasie którego m³odzie¿ organi-
zowa³a uliczne spektakle.

Labry 
Pojêcie zwi¹zane z blazonowaniem, czyli 

tworzeniem opisów herbu zgodnie z zasa-
dami heraldyki. Oznacza ornamenty roślin-
ne umieszczane na czêściach zewnêtrznych 
tarczy herbowej, o kszta³cie liści, zazwyczaj 
umieszczonych symetrycznie po obu stronach 
herbu lub okalaj¹cych ca³¹ tarczê herbow¹. 

Maswerk
Wzór odkuty z kamienia lub zrobiony z ce-

gie³ o kszta³cie geometrycznym. Motyw de-
koracyjny u¿ywany do wype³nienia okna czy 
rozety, którego uroda zale¿y od jakości i ilości 
a¿urów i skomplikowania wzoru. Maswerk 
wystêpuje tak¿e jako dekoracja ścian czy mu-
rów i nazywana jest wówczas ślepym maswer-
kiem. 

Pazdury
Pojecie z zakresu tradycyjnego budownictwa 

drewnianego u¿ywane do określenia pionowej, 
dekoracyjnej listwy umieszczanej na kalenicy 
dachu, na skrajnych krokwiach. Maj¹ kszta³t 
krêgla, lilii, tulipana, grotu lub krzy¿a o wyso-
kości od 0,5 do 1 m i najczêściej s¹ bogato zdo-
bione. Pazdury nazywa siê tak¿e śparogami.

Piec pudlingowy (piec pudlarski)
Piec p³omienny opalany wêglem, s³u¿¹cy 

do przerobu surówki wielkopiecowej wy-
wo³uj¹cy proces utleniania zawartych w su-

Słowniczek pojęć
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rówce domieszek wêgla, siarki, fosforu itp. 
w wysokiej temperaturze. W trakcie procesu 
gor¹ce spaliny z paleniska przep³ywa³y do 
zbiornika z surówk¹ w stanie sta³ym, powo-
dowa³y jej stopienie, a nastêpnie utlenienie 
domieszek. Otrzymany produkt po przeku-
ciu nazywano stal¹ lub ¿elazem zgrzewnym. 
Wprowadzenie pieców pudlarskich dopro-
wadzi³o do rezygnacji ze znacznie mniej wy-
dajnego fryszowania. 

Pom³ośæ 
Sznur ze s³omy s³u¿¹cy do wi¹zania snop-

ków. S³owo staropolskie dziś zwi¹zane raczej 
z blazonowaniem i oznaczaj¹ce wiæ s³omian¹ 
zawi¹zan¹ w kszta³t okrêgu.

Pozorna izbica
Izbica to najwy¿sza, nadwieszana kondyg-

nacja wie¿y, tworz¹ca piêterko dzwonowe. 
Kiedy jest pozbawiona pod³ogi, nie jest wiêc 
pomieszczeniem a jedynie elementem zdob-
niczym, mówimy o niej „pozorna”. 

Rozglifi enia, glify
Ukośne formowanie oście¿y okien lub 

drzwi, które stosowano w murach o bardzo 
du¿ej grubości, zarówno z zewn¹trz, jak i we-
wn¹trz budynku. Zabieg mia³ na celu lepsze 
doświetlenie wnêtrza lub poszerzenie przej-
ścia czy te¿ w budowlach obronnych zwiêk-
szenie pola ostrza³u

Stêpor
Drewniany t³uczek, m³ot s³u¿¹cy do roz-

drabniania surowca. Najczêściej nazwa s³u¿y-
³a do określenia drewnianego t³uczka przezna-
czonego do rozdrabniania ziarna. 

Warpa, warpie, warpy
Usypiska powsta³e wokó³ dawnych szybów 

rolniczych, charakterystyczne dla krajobrazu 
naziemne czêści kopalni rudy ¿elaza. Warpy 
najczêściej maj¹ kszta³t nieregularnych ha³d, 
bywa w nich widoczny otwór szybu wydobyw-
czego. Ró¿na bywa ich wielkośæ; od kilku do 
kilkudziesiêciu metrów średnicy i od trzech 
do czterech metrów wysokości. 

Wielodro¿nica
Uk³ad przestrzenny wsi o zwartej lub roz-

proszonej zabudowie, powsta³y wzd³u¿ kilku 
ulic o nieregularnym kszta³cie. Jedna z wcześ-
niejszych form zabudowy s³owiañskiej.

¯uawi
Formacja lekkiej piechoty. Nazwa pocho-

dzi od arabskiej nazwy jednego z plemion za-
mieszkuj¹cych góry w Algierii, które wspó³-
pracowa³o z Francuzami na pocz. XIX w. 
Z czasem wykszta³ci³o siê kilka oddzia³ów 
autoramentu ¿uawskiego, przyk³adowo: ¿u-
awi papiescy – broni¹cy stolicy apostolskiej, 
czy ¿uawi śmierci – polski oddzia³ powstania 
styczniowego.
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