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Szanowni Czytelnicy!
Przed Wami drugi numer (2/2010) kwartalnika „Nasza Ziemia
Odrzywolska” wydawanego przez Stowarzyszenie KulturalnoKulturalno Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej.
P ragniemy zwrócić Państwa uwagę na sprawy następujące:
kontynuujemy w nim historię Odrzywołu obejmującą okres II
wojny światowej, prezentujemy ciekawą ksiąŜkę pana Władysława
Bielskiego oraz przedstawiamy aktualności z naszej gminy.
Nasza Mała Ojczyzna jest bliska i droga nie tylko nam, stałym
mieszkańcom naszej gminy ale takŜe osobom przyjeŜdŜającym tu na
wakacje bądź spędzającym tu weekendy.
D o takich osób naleŜy pan Jacek Kowalczewski, którego
kwartalnika..
wiersze będziemy prezentować na łamach naszego kwartalnika
Jesteśmy na progu nowego, 2010 roku. Niech on okaŜe się dla
Państwa niezwykle pomyślny i przyniesie ze sobą realizację
wszystkich planów oraz wielu sukcesów w Ŝyciu prywatnym
i zawodowym. Niech sprawi, Ŝe staniemy się lepsi, bardziej otwarci
i Ŝyczliwi, a nasze Ŝycie nabiera nowego, głębszego wymiaru. Niech
wszystkim nam na sercu leŜy dobro naszej Małej Ojczyzny, naszego
regionu, któremu na imię Ziemia Odrzywolska, Ziemia Przysuska,
Ziemia Mazowiecka.
Redakcja kwartalnika
oraz członkowie
Stowarzyszenia KulturalnoKulturalno-Oświatowego
Ziemi Odrzywolskiej
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DZIEJE ODR ZYWOŁU
II WOJNA ŚWIATOWA

W

rzesień 1939 r. i najazd hitlerowski przyniósł cięŜkie walki w okolicy Odrzywołu.
Zapowiedzią wybuchu wojny dla mieszkańców Odrzywołu i okolic była ogłoszona
mobilizacja męŜczyzn do lat 42.
Zaledwie po 20 latach pokoju w dniu 1września 1939 roku od ostrzału Westerplatte
przez niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczęła się okrutna wojna, jakiej nie
znają dzieje ludzkości. Przebieg wojny dla Polski był niekorzystny od samego początku,
mimo bohaterskiej obrony wróg dysponujący przewagą parł szybko naprzód w głąb
terytorium II Rzeczpospolitej.
Niemiecki „blitzkrieg” do Odrzywołu dotarł juŜ 6 września, kiedy niemiecki samolot
zbombardował most na Drzewiczce. Tego samego dnia Odrzywół opuściła policja
i ewakuowano miejscowy urząd pocztowy. Wyjście policji oraz opowieści uciekinierów
przeciągających przez Odrzywół o zbliŜających się Niemcach, spowodowały popłoch
i panikę wśród mieszkańców osady. W nocy z 6 na 7 września 1939 roku rozpoczęła się
masowa ucieczka ludności miasteczka. Mieszkańcy udawali się do Lipowego i na Nowy
Świat. MłodzieŜ męska samorzutnie uciekała w stronę Radomia i Wisły i dalej na wschód,
by tam w myśl planów polskiego rządu stworzyć nową linię obrony i doczekać się
przyjścia Anglików i Francuzów, którzy 3 września wypowiedzieli wojnę Hitlerowi.
W nocy z 7 na 8 września 1939 roku obrońcy Tomaszowa Mazowieckiego z „Armii
Prusy” zaczęli się wycofywać w stronę Radomia przez Brudzewice i Odrzywół.
8 września o dziewiątej rano w Odrzywole, na ulicy Tomaszowskiej, zmotoryzowana
dywizja Wehrmachtu dogoniła kolumnę sanitarną z rannymi, do której dołączyli pozostali
przy Ŝyciu Ŝołnierze, ludność cywilna spod Wieruszowa i Pajęczna. Mimo widocznych
znaków Czerwonego KrzyŜa oraz kobiet i dzieci na wozach Niemcy otworzyli do
wszystkich ogień i urządzili na drodze straszliwą rzeź. Rannych Ŝołnierzy i wziętych do
niewoli rozstrzeliwali na miejscu.
TegoŜ 8 września 1939 roku w godzinach rannych na Odrzywół równieŜ, ale od strony
Drzewicy, nacierała niemiecka 13 Dywizja Zmotoryzowana. Będące w odwrocie polskie
odziały wojskowe z 29 Dywizji Piechoty oraz niedobitki 13 i 19 DP „Armii Prusy” podjęły
walkę pod miasteczkiem. Walki trwały do godzin wieczornych. Bitwa skończyła się co
prawda odparciem Niemców ale w walkach został ranny dowódca 29 Dywizji Piechoty
pułkownik Oziewicz a sama dywizja, jak i niedobitki z dywizji 13 i 19, poszły w rozsypkę
i w nieładzie poczęły się wycofywać w stronę Dęblina. Tak o walkach pod Odrzywołem
wspominał podchorąŜy Andrzej Janicki dowódca druŜyny telefonicznej z 29 DP:
„Ósmy września… Maszerowaliśmy całą noc. […] Nakładamy bagnet na karabin.
Rozsypujemy się w szeroką tyralierę. Teren przed nami opuszcza się ku miasteczku
Odrzywół. […] Ogień nieprzyjaciela staje się coraz silniejszy, a więc pada rozkaz: Biegiem,
skokami naprzód! Biegniemy, podrywamy się i padamy. […] LeŜałem pod kulami. Obok
bólu ręki dokuczało mi pragnienie, słońce paliło niemiłosiernie, mimo Ŝe trochę przyćmione
dymami z płonących chat Odrzywołu. […] Wreszcie nadeszła noc, bitwa ucichła. Było
widno od palących się domów”
Straty w zabudowie Odrzywołu były znaczne. W miasteczku spłonęły 33 budynki
mieszkalne i 27 zabudowań gospodarczych, w tym stodoły pełne zboŜa. W pobliskim
Wysokinie spłonęło 58 zagród, w Cetniu 30 i kilkanaście w Kamiennej Woli.
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śycie w potyczce straciło 100 Ŝołnierzy i 50 osób cywilnych. Wszyscy pochowani są
w trzech zbiorowych mogiłach na miejscowym cmentarzu. Ówczesny sołtys w Odrzywole
otrzymał od Niemców polecenie pogrzebania zamordowanych Ŝołnierzy i osób cywilnych.
Pomagała w tym cała rodzina. Jego córka Helena Jóźwicka-Zbrowska sporządziła wykaz
pochowanych i wszystkie depozyty przekazała do Zarządu Głównego PCK w Warszawie.
Wszystkie pamiątki przepadły w czasie powstania warszawskiego 1944 roku. Ocalała
jednak kopia listy pochowanych na cmentarzu w Odrzywole. Imiona i nazwiska poległych
odnotował ówczesny proboszcz ksiądz Walerian Andrzejczak w kronice parafialnej. Udało
się zidentyfikować z imienia i nazwiska 44 Ŝołnierzy w większości pochodzący z Kresów
Wschodnich (Wołyń, Galicja).
Obecny wygląd kwater poległych obrońców Ojczyzny z 1939 roku zawdzięczamy
wysiłkom Urzędu Gminy i wójta Mariana Kmieciaka i pochodzi z 1998 roku. Projekt bryły
pomnika sporządził Włodzimierz Koperkiewicz opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Nad
mogiłami poległych widnieje napis: „A jeśli komu droga otwarta do Nieba, to tym co słuŜą
Ojczyźnie” oraz drugi: „Ziemia ta kryje prochy wielu Ŝołnierzy, których imiona zna tylko
Bóg” oraz „śołnierze Wojska Polskiego z Armii Prusy polegli w walce z Niemcami
w obronie Ojczyzny w dniu 8.09.1939 r. pokój ich prochom.” Mogiłami poległych opiekuje
się młodzieŜ szkolna z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II i Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Odrzywole.

Kwatery Ŝołnierzy września 1939 r. na odrzywolskim cmentarzu

Ludność Ŝydowska przed wybuchem wojny stanowiła 21,2% ogółu mieszkańców osady
Odrzywół i ich los po wkroczeniu Niemców był tragiczny. Od jesieni 1939 roku władze
hitlerowskie rozpoczęły na terytoriach okupowanych organizować getta. Były to izolowane
zamknięte dzielnice w miastach lub ośrodki miejskie i wiejskie, przeznaczone wyłącznie dla
śydów. Getta były skrajnym przykładem niemieckiej polityki dyskryminacji rasowej
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i środkiem eksterminacji ludności Ŝydowskiej. Getta stanowiły etap przejściowy w akcji
totalnej zagłady śydów europejskich i jedną z podstawowych form hitlerowskiej polityki
ostatecznego "rozwiązania kwestii Ŝydowskiej" (Endlosung der Judenfrage). Choroby i głód
powodowały wysoką śmiertelność w gettach, która osiągnęła poziom około 25%
mieszkańców.
Ludność wyznania mojŜeszowego z Odrzywołu i Stanisławowa (Łuby) została najpierw
osadzona w pobliskich gettach w Drzewicy, Białej Rawskiej, Mogielnicy a następnie
wywieziona i zamordowana w niemieckich obozach zagłady w Treblince i Oświęcimiu.
Eksterminacja narodu polskiego oraz niszczenie jego elity doprowadziło do reakcji
obronnej ze strony społeczeństwa polskiego. W ogólnonarodowym zrywie uczestniczyli teŜ
mieszkańcy gminy Odrzywół. Obok bojkotu dostaw kontyngentowych, niewykonywania
rozporządzeń okupanta i udziału w podziemiu zbrojnym (partyzantka Hubala, AK, BCh,
AL), na czoło aktywności antyniemieckiej wysunęło się tutejsze środowisko inteligenckie
organizując polską tajną szkołę. Tajne nauczanie w całokształcie oporu wobec okupanta
zajmowało doniosłe miejsce, bowiem podtrzymywało świadomość narodową i kształciło
nowe kadry dla przyszłej powojennej Polski. Doniosłość tej kwestii została bardzo dobrze
odczytana przez społeczność gminy. Dzięki ofiarności miejscowej ludności oraz odwadze
i zaangaŜowaniu nauczycieli powstał na terenie gminy silny ośrodek konspiracyjnego
szkolnictwa, dodać trzeba, Ŝe naleŜał on do najpręŜniejszych w powiecie. Otworzenie
tajnego nauczania na poziomie szkoły średniej odbyło się staraniem doktor Heleny
Spoczyńskiej, która skupiła w Lipinach sporą grupę nauczycieli i uczniów. Gimnazjum
i Liceum powiatu opoczyńskiego miało punkt centralny właśnie w Lipinach, gdzie
mieszkała H. Spoczyńska. Zajęcia odbywały się ponadto w sąsiednich miejscowościach;
Brudzewicach, Odrzywole, Cetniu, RóŜannie, Studziannie i w Łęgonicach. Na kompletach
uczyli: Helena Spoczyńska, Irena Jezierska, Anna Matuszczak, Janina Lissowska,
ks. Franciszek Wiśniewski, Teresa Hoffman, Antoni Liźniewicz, Józef Rogulski, Filip
Łuczyński, Maria Strzelecka, ks. Stanisław Szczerbiński, ks. Jan Rataj i Roman
Jędrzejewski.
Na tajne komplety pod koniec okupacji uczęszczało blisko 120 uczniów, części z nich
udało się w czasie okupacji zdać maturę. Helena Spoczyńska zasiadała teŜ w Powiatowej
Tajnej Komisji Oświatowej na powiat opoczyński. Pełniła tam funkcję osoby
odpowiedzialnej za całokształt tajnego nauczania na poziomie szkoły średniej na terenie
wspomnianego powiatu
Wysiedlenia, wywłaszczenia oraz polityka niemiecka prowadząca do zniszczenia
substancji biologicznej narodu spotkały się z kontrakcją ze strony polskiej. Szereg osób
prywatnych, organizacje społeczne i instytucje kościelne prowadziły pracę charytatywnoopiekuńczą na rzecz osób ubogich. Nie inaczej było na terenie Odrzywołu i gminy.
W Odrzywole powołano Delegaturę Rady Głównej Opiekuńczej, legalnej organizacji
społecznej zajmującej się niesieniem pomocy wysiedlonym, pokrzywdzonym na skutek
wojny, czy teŜ dla najuboŜszej ludności w gminie. Delegatura z racji pauperyzacji
społeczności gminy ograniczała się głównie do rozdawnictwa między podopiecznych
otrzymanych naturaliów i rozdysponowania subwencji finansowych otrzymywanych
z Tomaszowa Mazowieckiego lub subsydiów z kasy gminnej. Na cele społeczne budŜet
gminy przeznaczył ponad 6000 złotych. Akcji zbiórkowych nie prowadzono. Na terenie
gminy przebywała grupa wysiedlonych z ziem wcielonych do Rzeszy, wspomagała ją poza
RGO teŜ miejscowa ludność, zapewniając dach nad głowa, a i często nieodpłatne
wyŜywienie. Ogółem w 1942 r. Delegatura opiekowała się 53 wysiedlonymi,
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12 przesiedlonymi z powiatu radomskiego oraz 18 miejscowymi, którzy pobierali stałe
zapomogi. Liczba ludności gminy wzrosła z 7.500 osób na początku wojny do 8.800
w końcu 1942 roku. W 1944 roku mieszkańcy osady i gminy udzielili wsparcia
materialnego ludności wysiedlonej z Warszawy. W okolicy społecznie działał Stanisław
Zdziarski właściciel Łęgonic, który poza działalnością polityczną (SN, NSZ) działał teŜ
społecznie. Był przewodniczącym Delegatury w Górze. Między innymi dzięki jego
staraniom udało się w 1942 r. uzyskać zapomogi finansowe dla podopiecznych oraz
zapewnić na jakiś czas darmową opiekę medyczną. Umieścił teŜ we dworach 23 osoby
dorosłe i 15 dzieci spośród wysiedlonych. Pośredniczył teŜ w otrzymywaniu pracy dla
podopiecznych, głównie w okolicznych folwarkach.
Okupacja niemiecka Odrzywołu skończyła się 17 stycznia 1945 roku, kiedy został
wyzwolony przez Armię Czerwoną w wyniku wielkiej ofensywy zimowej.
Andrzej Gapys
Jerzy Gapys

Pomn ik poświęcony mieszkańcom Gminy Odrzywół oraz poległy m na terenie Gminy ofiaro m II wo jny światowej, usytuowany przed Urzędem Gminy
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Listopadowe wspomnienia

W

szystkich Świętych, jak i obchodzona 11 listopada rocznica odzyskania niepodległości,
skłaniają do zadumy nad grobami dawnych przodków, żołnierzami państwa polskiego, czy
grobami żołnierzy obcych armii przemierzających w poprzednich wiekach naszą ziemię. Okoliczne
lasy i pola kryją wiele mogił znanych i nieznanych, zapomnianych i tych, o które dba okoliczna
ludność.
Do największych cmentarzy wojennych w gminie Odrzywół należą kwatery żołnierzy armii
polskiej z września 1939 roku. Spoczywają w nich bohaterowie bitwy stoczonej 8 września 1939 r.
na terenie Odrzywołu. Byli to żołnierze z jednostki Wojska Polskiego należącej do armii ,,Prusy”,
która dzień wcześniej zatrzymała się i okopała na obrzeżach Odrzywołu.
W dniu 8 września 1939 r. od rana zaczęło się natarcie niemieckiej dywizji Wehrmachtu od strony
Drzewicy. Rozpętał się bój, w centrum którego znalazła się też kolumna sanitarna z rannymi
żołnierzami i grupą cywilów. Mimo widocznych znaków Polskiego Czerwonego Krzyża wojska
niemieckie otworzyły do wszystkich ogień karabinowy. Doszło do straszliwej rzezi. Przez kilka
następnych dni grzebano ciała zabitych na odrzywolskim cmentarzu. W dwóch zbiorowych
mogiłach pochowano prawie 100 żołnierzy, z których po wojnie udało się zidentyfikować
czterdziestu czterech.
Miejsce spoczynku bohaterów wrześniowej bitwy otoczone jest należytą opieką przez szkołę
i Urząd Gminy. W ostatnich
latach kwatery odnowiono i
ustawiono kamienne tablice,
na których widnieją nazwiska
poległych. Pomiędzy mogiłami
ustawiono pomnik z białego
piaskowca.
Pod
krzyżem
wykuto napis:
A jeśli komu droga otwarta do
Nieba, Tym co służą Ojczyźnie.
W mogile jest też pochowanych
15
cywilnych
uchodźców
zabitych wraz z żołnierzami.
Na odrzywolskim cmentarzu
znajdują się też groby z I wojny
światowej. W maju 1915 roku
okopały się w okolicach
Odrzywołu wojska austriackie.
W dniu 21 czerwca znaczny
oddział wojska rosyjskiego
podsze dł
pod
okopy
Austriaków, znajdujące się w
odrzywolskim lesie. Doszło do
starcia na białą broń. Padło
wielu zabitych żołnierzy. Po
bitwie wojska rosyjskie wycofały się na swoją pozycję. Austriacy przez cały dzień zwozili ciała
zabitych żołnierzy na miejscowy cmentarz.
W Ossie, przy drodze do Tomaszowa Mazowieckiego, jest cmentarz powstańców styczniowych
z 1863 r. 10 lipca 1863 r. zgrupowanie powstańcze liczące około 1000 ludzi podjęło walkę
z oddziałami rosyjskimi wysłanymi przeciwko powstańcom z Nowego Miasta. Oddziałami
polskimi dowodził major Ludwik Żychliński, dowódca pułku ,,Dzieci Warszawy”, złożonego
z młodzieży warszawskiej, która uciekała przed branką do wojska carskiego. W Ossie istniał dwór
i siedziba dużego majątku rodu Brykczyńskich. Przy dworze istniała też siedziba gminy Ossa
(obecnie Odrzywół). Zaciekła bitwa trwała cały dzień. Pod wieczór Rosjanie, zaskoczeni
pojawieniem się posiłków powstańczych, opuścili pośpiesznie pole bitwy, zabierając rannych.
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Powstańcy następnego dnia pochowali na obecnym cmentarzu swoich poległych
i prawdopodobnie zabitych Rosjan. Bitwa była krwawa, a Rosjan poległo ponad 100. Ilu
powstańców zginęło w bitwie i zostało pochowanych w mogiłach nie udało się ustalić. Najstarsi
ludzie w Ossie wspominają, że grobów miało być 7-9, w których poległych chowano warstwami
po 20 w jednym.
We wrześniu 1939 r. na tym miejscu spoczął też żołnierz armii polskiej zabity podczas ataku
samolotów na kolumnę wojskową.
400 metrów dalej, przy drodze na Walerianów, na leśnym pagórku, jest mogiła nazwana przez
mieszkańców Ossy ,,Bożą męką”. W mogile tej pod koniec XIX w. pochowano zmarłych podczas
epidemii prawdopodobnie ospy mieszkańców Ossy. W 1944 r. w tym miejscu (lub obok) spoczęło
kilku żołnierzy niemieckich zastrzelonych przez czerwonoarmistów podczas odwrotu Wehrmachtu.
Przy tej samej drodze, lecz po lewej stronie, jest samotna mogiła. Istnieje od kilkunastu lat.
Według opowiadań mieszkańców w mogile tej pochowany jest żołnierz niemiecki zastrzelony
prawdopodobnie w 1944 r. przez jednego z mieszkańców Ossy. Człowiek ten przed swoją
śmiercią oznaczył krzyżem miejsce pochówku zabitego przez siebie żołnierza niemieckiego.
Jadąc drogą z Walerianowa do Opoczna, w głębi
puszczy opoczyńskiej, znajduje się mogiła
żołnierza polskiego z 1939 r. Aleksandra
Łysianka. Prawie zatarty napis informuje, że
zginął 17 września. Wokół mogiły rośnie
przepiękny stary las sosnowo-grabowy.
Mieszkańcy Ossy nazywają ten las ,,Grabinami”.
Las ten kryje wiele nieznanych mogił z lat 194045. W leśniczówce w Grabinach ukrywał się
jeden z kapelanów oddziału majora Hubala
ks. Mucha. W 1940 r. został prawdopodobnie
zastrzelony przez bandytę - syna leśniczego
Wójcika, zwanego przez mieszkańców
Ossy ,,Hałasem”. Od 1943 r. Niemcy
przeprowadzili w Grabinach liczne pacyfikacje
wymierzone w stacjonujących na przemian w
leśniczówce partyzantów sowieckich, AK i NSZ.
W trakcie jednej z
nich Niemcy spalili
leśniczówkę, a rodzinę leśniczego Wójcika
wywieźli do obozu koncentracyjnego lub
z as t r z e l i l i . N i e d a l e k o l e ś n i c z ó w k i
istnieje ,,sadzawka Wójcikowa”, gdzie według
najstarszych mieszkańców w 1944 r. partyzanci
rozstrzelali oddział Kałmuków lub Węgrów.
Oddział ten w służbie niemieckiej brał udział
w pacyfikacjach przeciw partyzanckich, a przed
Leśna mogiła Ŝołnierza poległego we wrześniu 1939 r. przesunięciem się frontu zbiegł do partyzantów.
Przy drodze z Ossy do Domaszna istnieje leśna
w Grabinach
mogiła skrywająca nieznanych zmarłych
z okresu ostatniej wojny. Mogiła została oznakowana kilkanaście lat temu, na kawałku drewna
ktoś wymalował prawie już zdarty napis:
Przechodniu! Gdy Twój wzrok się zatrzyma na tej mogile,
odmów za Tę Duszę ,,Ojcze nasz...”, ja Cię proszę o tyle”.
Być może są tu pochowani żołnierze niemieccy.
Zapalając świeczkę na mogiłach i odmawiając modlitwę za dusze zmarłych, pamiętajmy o tych ,
którzy nie mieli szczęścia mieć swojej własnej mogiły otoczonej opieką przez najbliższych.
(MK)
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Siła tradycji Świąt BoŜego Narodzenia we wspomnieniach Jana Jaźwieca
więta Bożego Narodzenia już minęły, ale warto
je wspomnieć, bo przecież przyniosły nam wiele
wspaniałych przeżyć, a następne będą dopiero za
rok. Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne.
Już w ich przeddzień, w Wigilię spotkaliśmy się
w gronie najbliższej rodziny i z nieukrywaną
przyjemnością postępowaliśmy zgodnie z naszymi
przepięknymi tradycjami, które wszyscy dokładnie
znamy: ubieranie choinki, dzielenie się opłatkiem,
składanie sobie życzeń, obdarowywanie się
prezentami, spożywanie wigilijnych potraw,
śpiewanie kolęd i udział w pasterce, w czasie której
przeżywaliśmy radość z przyjścia na świat Bożego Dzieciątka. Nie mamy zamiaru ani jednej
z tych tradycji pominąć. Wręcz przeciwnie pielęgnujemy je starannie i przekazujemy
młodszemu pokoleniu. Są one nasze, piękne, zazdroszczą nam ich obcokrajowcy.
Święta Bożego Narodzenia, a szczególnie Wigilia, mają w sobie niezwykłą moc. Przejawem
owej mocy jest przede wszystkim miłość, której doświadczamy w tym czasie przebywając
wśród najbliższych, ale również wśród obcych ludzi. Stajemy się dla siebie dobrzy, chętni do
przepraszania, wybaczania, darowania sobie win, uprzejmi, życzliwi, wrażliwi na potrzeby
drugiego człowieka, jednym słowem inni, aniżeli jesteśmy, na co dzień. Warto, zatem czekać
na święta Bożego Narodzenia cały rok, ażeby móc obdarowywać się wzajemnie tym, co w nas
najpiękniejsze i mieć nadzieję, że w takim stanie ducha pozostaniemy jak najdłużej.
Jan Jaźwiec – pisarz i dziennikarz w swoich książkach i czasopismach powracał często do
lat dzieciństwa i młodości spędzonych w rodzinnych stronach. W artykule poświęconym
wspomnieniom świąt Bożego Narodzenia zatytułowanym „Przy wigilijnym stole” („Wieści”
nr 51, 1957) pisał o tradycjach bożonarodzeniowych, radości, jaką te święta wnosiły w
trudne życie ówczesnych ludzi na wsi, o wzajemnej pomocy i życzliwości mieszkańców
Kolonii Ossy, w której się urodził i przeżył dzieciństwo. Podkreślił wyjątkową siłę Wigilii
przytaczając przykład zachowania się żołnierzy, którym przyszło walczyć w czasie świąt
Bożego Narodzenia na froncie. Oto fragmenty tego, co napisał:
„Ilekroć zbliżają się święta, tylekroć myśli moje biegną w dzieciństwo. Wtedy to
zaczynamy najmocniej odczuwać siłę oddziaływania tradycji, wyrastającej ze związków
rodzinnych, społecznych, narodowych. Tradycje zaszczepione w dzieciństwie rozwijają się
z biegiem lat, rosną. One to właśnie wpajają przywiązanie do strzechy ojców, do wsi
rodzinnej, do pagórków leśnych i łąk; to one uczą miłości przyrody, ludzi, kraju. Toteż nie bez
wzruszenia sięgam pamięcią do świąt. To święta przecież przynosiły jakieś jaśniejsze dni
w trudnym życiu, pełnym biedy, poniewierki, często upokorzeń.
Wiele radosnego uroku posiadają Wielkie Gody. Obok tego, że na ich bogate zwyczaje
składają się nawarstwione tradycje wielu wieków – Gody mają głęboko rodzinny i społeczny
charakter. Na Godach pragną się znaleźć razem członkowie rozproszonej rodziny.
Z odległych miast i wsi wybierają się ludzie z upominkami, by w gronie najbliższych zasiąść
do wigilijnego stołu. Przez te kilka dni pragniemy nacieszyć się sobą wzajemnie,
wypowiedzieć, co na sercu, pomóc choćby dobrą radą. Pragniemy znaleźć się nie tylko
w rodzinie, ale cieszy nas to, że w święta będzie sposobność pobyć również wśród sąsiadów
w atmosferze życzliwości, że spotkamy się z kolegami z ławy szkolnej, że zobaczymy się
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z rówieśnikami z lat dziecięcych. W spotkaniach tych mówi się nie tylko o własnych,
osobistych, ale również o społecznych ogólnych sprawach, tym bardziej, że w wielu wsiach
zakorzenił się zwyczaj urządzania wspólnej choinki, czy wspólnej, noworocznej gościny.
Wielkie Gody to święta, które ludzi najbardziej zbliżają. Pamiętam bieda w domu aż
piszczała. Przez cały adwent jedliśmy kartofle z rzepakowym olejem. Chleba matka nie
piekła, bo ostatnie pół korca żyta zachował ojciec na Boże Narodzenie. Ale gdy przyszła
Wigilia stół nasz był obficie zastawiony. Ktoś przyniósł matce kwartę suszonych śliwek, ktoś
inny niewielki serek na pierogi, ktoś jeszcze torebkę pszennej mąki. Ja znowu odwiedzałem
domy znajomych, aby zostawić w nich to sitko grzybów, to flaszkę miodu.
W noc wigilijną darowują sobie ludzie wszelkie winy. Sąsiedzi gniewający się przez cały rok,
w tym dniu zwykle przychodzą z opłatkiem, aby się przeprosić. Dni radości i wesela nie powinny
zakłócać waśnie i spory. Opowiadał mi kiedyś ojciec bardzo charakterystyczny obrazek,
świadczący o sile tradycji Bożego Narodzenia. Był wówczas, jako żołnierz rosyjskiej armii na
froncie austriackim. W dzień wigilijny walczący obu stron wywiesili białe chorągwie i przerwali
ogień. Grupy żołnierzy wyszły z okopów bez broni i połączyły się na polu walki. Ściskali sobie
ręce, częstowali się papierosami, darowywali sobie konserwy. Ogień otwarli do siebie dopiero ze
wschodem słońca. (Jaka szkoda, że Gody trwają tak krótko, a wojny tak długo !!!).
Pamiętam, że z lekkim wzruszeniem szedłem w noc wigilijną obwiązywać drzewa pęczkami
słomy, ustawionymi w tym celu w kącie izby, aby przeprosić jabłonie i grusze, że kiedyś latem
rzucałem kamieniami w ich konary, by strącić owoc. Z drżeniem w sercu niosłem o północy
naszej Krasuli odkładane ze stołu potrawy, aby się nie gniewała, że uderzyłem ją kijem za wejście
w cudze zboże. Nasłuchiwałem z ciekawością, a równocześnie z lękiem czy nie przemówi
wówczas do mnie ludzkim głosem, co rzekomo było przywilejem bydląt w tę noc. (…)
Jeżeli są pewne formy trwające przez wieki, które pomagają człowiekowi, aby był lepszy,
bogatszy wewnętrznie, głębszy, to należy je we właściwy i prawidłowy sposób
również i w obecnym czasie wykorzystać. (…)
I dziś siadając przy stole wigilijnym, sięgnijmy do starych, dobrych tradycji – zewrzyjmy
ręce z myślą o nowym, lepszym człowieku. Świętujmy świadomi tego, że tworzymy nowy,
społeczny ład, w którym w wieczór wigilijny nie stoi już u progu chaty wyciągając miłosiernie
dłoń głodny człowiek – a takich obrazków było przecież niemało w czasach przeszłości. (…)”
Opracowała: Lucyna Zając

Radom – Drzewiczka (Odrzywół)
Zapamiętaj przyjacielu,
Gdy dojechać chcesz do celu,
Celem zaś Drzewiczka, rzeka,
To nie będzie ci daleka,
Droga przez kolejne gminy,
Jeśli w gminy włoŜysz rymy.
Pierwsza: Zakrzew, w tym Zakrzewie,
Rośnie równo krzew przy krzewie.
Stąd juŜ blisko do Przytyka.
W konwersacji go unikaj,

By nie stracił ktoś humoru.
Za Przytykiem jest Potworów,
Gdzie potwornie boli głowa,
Więc go przejedź wprost, do Klwowa,
Drogą równą jak po stole,
Za to będziesz w Odrzywole,
Gdzie na rynku trawę Ŝuł,
Ten co zdechł i odŜył, wół.
Jace k Ko walc ze ws ki
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bibliotecznej półki

Jednym z najwaŜniejszych nurtów polskiej literatury współczesnej jest nurt
wiejski lub jak pisał Henryk Bereza – chłopski. Koniec wiejskiej kultury,
upadek tradycyjnej wsi, które rozgrywały się i nadal rozgrywają na naszych
oczach i za naszego Ŝycia. A przecieŜ wieś to mniej więcej połowa naszego
narodu. Czy moŜna o tym milczeć?. Czy jest jeszcze gdzieś wieś o której
powiemy ”spokojna , wesoła”. Za taką wsią zawsze będziemy tęsknić- my
ludzie wsi. Najpierw ze wsi zabrali gromadzką radę, potem pocztę, na końcu zlikwidowali filię biblioteczną i cóŜ pozostało. ZałoŜyli światło, zrobili
drogę asfaltową, wodociągi, a ostatnio pozakładali krowom kolczyki i dali
paszporty. Zniknęły ze wsi drewniane chaty obrośnięte miętą i rumiankiem,
a w miejsce ich pobudowano nowe murowane domy obsadzone krzewami
i kolorowymi kwiatami.
O przemianach na wsi widzianych z perspektywy pola, wiejskiego domu,
podwórka pisze w swojej nowej ksiąŜce „Ostatnia taka parada, czyli o tym
jak się do Małej Wsi Europa przez las przedzierała” Władysław Bielski. Jakie były początki
„Europy” w Małej Wsi i tysięcy jej podobnych. Czy wszyscy ludzie wsi zdołali przez to przejść
i w mnogości trudnych i nieznanych problemów odnaleźli siebie
Oto fragment ksiąŜki: „ Popatrz no Siwek, przyjechali!. Ale to chyba nie nasi, tylko jacyś z daleka.
Coś we wsi o Europie pogadują… To juŜ chyba ostatnia taka fotografia, gdy my obaj na samym
przedzie. Ale nie strachaj się Siwek! Dopóki ja na polu to i ty”
A teraz kilka słów o autorze: Władysław Bielski , dziennikarz z 40-letnią praktyką piszący artykuły, reportaŜe o wsi i rolnictwie m.in. w „Agro Serwisie” , „Chłopskiej Drodze” ,” Trybunie”. Laureat wielu nagród dziennikarskich i odznaczeń , w tym Złotej Odznaki ”ZasłuŜony dla rolnictwa”.
A przede wszystkim człowiek kochający wieś i jej oddany bez reszty całe Ŝycie.
Mając 14 lat opuszcza swoje kochane Myślakowice nad Pilicą i tak to wspomina: „ Zostawiłem
dom, starą drewnianą szkołę, a przede wszystkim beztroskie, mimo Ŝe biedne dzieciństwo. Był wczesny ranek dopiero świtało, Pilica osnuta była w gęstej mgle. Ja na promie przemierzałem pierwszy etap drogi do nowej szkoły.
Gdy prom był juŜ na środku rzeki, a ja na nim w pierwszej
w Ŝyciu wyprawie w świat, matka stojąc na naszym brzegu
wykrzyczała swoje Ŝartobliwie:” Tylko mi się tam utop, to
mi się w domu nie pokazuj”. A ojciec: ”Kuferka synu pilnuj, przełoŜonych słuchaj, a swoje sobie myśl”.
Pytając autora dlaczego taka ksiąŜka odpowiada – głównie z myślą o młodych, którzy startują w Ŝycie, uciekają ze
wsi. A sołtys z Małej Wsi Jan Gniadek jeden z bohaterów
ksiąŜki widzi to tak” Młodzi są dziś jak spłoszone konie”
W ksiąŜce Władysława Bielskiego odnajdujemy jedną
z nadpilicznych wsi i jej okolice. Autor powraca w niej
w swoje rodzinne strony, tu umownie nazwane Małą Wsią
z charakterystycznymi dla wielu regionów małymi gospodarstwami. Obserwuje zmiany zachodzące na wsi i o tym
pisze. Chwile wesołe, radosne ze śpiewką ludową przeplatają się z chwilami smutnymi, czasem pełnymi goryczy
i beznadziejności. Jak to w Ŝyciu!
Uwieczniając na papierze swoje obserwacje i przemyślenia w najpiękniejszy moŜliwy sposób oddaje jej hołd.
KsiąŜka została wydana we wrześniu 2009 roku przez Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne.
Opracowała Bogumiła Stępień
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AKTUALNOŚCI Z śYCIA GMINY
DoŜynki Gminne 2009
30 sierpnia b.r. na placu dożynkowym w Cetniu-Wysokinie odbyły się coroczne Dożynki Gminne.
Mają one charakter tradycyjny i dziękczynny.
O godzinie 13.30 spod Urzędu Gminy ruszył na Plac Dożynkowy barwny korowód, który otwierał Komen-

Korowód doŜynkowy pro wadzony przez ko mendanta OSP Jerzego Macierzyńskiego i ko mendanta
policji Waldemara Śled zia oraz orkiestrę dętą OSP w Od rzy wole

Ks biskup Józef Zawitko wski święci wieńce doŜynko we
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dant Gminny OSP Jerzy Macierzyński, Komendant Posterunku Policji Waldemar Śledź i orkiestra dęta.
W korowodzie szły asysty wieńców i delegacje z poszczególnych sołectw. Pochód zamykały zespoły ludowe
z gminy Odrzywół: „Mateuski”, „Polne Kwiaty” i „Znad Drzewiczki”. W Wysokinie do korowodu dołączyli
licznie zgromadzeni mieszkańcy i ks. bp dr Józef Zawitkowski z Łowicza.
Z lekkim opóźnieniem rozpoczęła się msza polowa celebrowana przez ks. biskupa, ks. dziekana Adama
Łukiewicza z Odrzywołu, ks. proboszcza Mieczysława Piaska z Łęgonic Małych i innych księży. Emocjonalne
i podniosłe kazanie wygłosił ks. biskup Józef, który poświęcił też wieńce dożynkowe. We mszy świętej
uczestniczyło ok. 1000 osób.
Po mszy świętej Wójt Gminy Marian Kmieciak przywitał zacnych gości i mieszkańców gminy.
Na uroczystość przybyli goście w osobach: Senatora Stanisława Karczewskiego, Posłów Dariusza Bąka
i Marka Suskiego, Wiceprzewodniczącej Sejmiku Mazowieckiego Bożenny Pacholczak, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Mazowieckiego Leszka Ruszczyka, Radnego Sejmiku Mazowieckiego Bogumiła
Ferensztajna, Mazowieckiego Inspektora Nadzoru Ruchu Drogowego i Senatora poprzedniej kadencji Andrzeja
Łuczyckiego, Pani dr Lucyny Wiśniewskiej, Posłanki poprzedniej kadencji. Przybył też Zarząd Powiatu Przysuskiego i przedstawiciele Rady Powiatu, Wójtowie gmin Powiatu Przysuskiego i wielu innych gości.

Na scenie radna Sejmiku Wojewódzkiego Bo Ŝenna Pacholczak
i starostowie doŜynek Agnieszka Wasiak z Łęgonic Małych i Marek Boro wiecki z Jelonka

Dla osób zasłużonych dla Gminy Odrzywół Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej
ufundowało honorowe statuetki „Przyjaciel Gminy Odrzywół”. Otrzymali je Stanisław Karczewski, Bożenna
Pacholczak, Bogumił Ferensztajn, Andrzej Łuczycki i Leszek Ruszczyk.
Po części oficjalnej starostowie dożynek: Marek Borowiecki, sołtys Jelonka i Agnieszka Wasiak z Łęgonic
Małych wręczyli chleb dożynkowy Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy, po czym nastąpił obrzęd dzielenia się chlebem z gośćmi i mieszkańcami gminy.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część folklorystyczna. Wystąpiły zespoły ludowe z gminy Odrzywół
oraz kapela ludowa z Tychowa Starego.
Dożynkom towarzyszyły imprezy: pokaz garncarstwa staropolskiego, konkursy tańców ludowych i latynoamerykańskich oraz promocyjne: Stół Produktów Regionalnych sponsorowany przez Urząd Marszałkowski i stoisko z potrawami regionalnymi przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kamiennej Woli.
Od godziny 18.30 rozpoczęła się część festynowa, w której wystąpiły zespoły „Buenos Amigos” i „Bayer
Full”. W tej części uczestniczyło ok. 3000 mieszkańców i gości.
O godzinie 21.00 rozpoczęła się zabawa przy muzyce zespołu „Dobrodziejki” z Odrzywołu. Nie zabrakło
tradycyjnych sztucznych ogni. Impreza zakończyła się o godzinie 0.30.
(BK)
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DoŜynki - fotogaleria

Asysta z wieńcem doŜynkowym z Lipin

Ks biskup Józef Zawitkowski wita się
z mieszkańcami gminy Odrzywół

Pokaz garncarstwa staropolskiego

Asysta z wieńcem doŜynkowym z Kłonny

Na scenie senator Ziemi Radomskiej S. Karczewski
i Wójt Gminy Odrzywół M. Kmieciak

Występ gwiazdy wieczoru zespołu Bayer Full
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DoŜynki na Jasnej Górze
Zgodnie z ponad 20-letnią tradycją, 6 września 2009 roku rolnicy i mieszkańcy Gminy Odrzywół uczestniczyli w corocznej Pielgrzymce na Jasną Górę. W Pielgrzymce wzięło udział 150 osób. Gminę Odrzywół reprezentował piękny wieniec doŜynkowy z Cetnia.
Wyjazdy rolników z Gminy
Odrzywół na DoŜynki na Jasnej
Górze, organizowane przez
Krajowe Duszpasterstwo Rolników to juŜ wieloletnia tradycja.
Pierwszą pielgrzymkę w l. 80tych organizowali działacze
NSZZ „Solidarność” Rolników
Indywidualnych. Od 1990 r. wyjazdy są organizowane przez
Wójta Gminy Odrzywół.
DoŜynki w Częstochowie to
piękna uroczystość – mówią
uczestnicy. Wspaniałe wieńce
doŜynkowe, przepiękne stroje
regionalne z całej Polski, uroczysta msza na Wałach Jasnogórskich z udziałem Prezydenta RP i Ministra Rolnictwa oraz
Krajowa Wystawa Rolnicza to
niezapomniane przeŜycia dla
uczestników uroczystości.
Delegacja g miny Odrzywó ł z wieńcem doŜynkowy m na Jasnej Gó rze
(BK)
(Kamila Ogrodowczy k, sekretarz urzędu Celina Pogorzała i Katarzyna Pawelec)

Szkolenie rolników w Gminie Odrzywół
10 września w świetlicy w Kamiennej Woli odbyło się szkolenie dla rolników Gminy Odrzywół zainteresowanych uczestnictwem w programach rolnośrodowiskowych i rozwojem agroturystyki.
W szkoleniu uczestniczyli rolnicy - właściciele gospodarstw rolnych mających warunki do udziału w programach rolnośrodowiskowych i do rozwoju agroturystyki. Szkolenie zorganizował Urząd Gminy w Odrzywole przy
współpracy Mazowieckiego Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Radomiu.
Gmina Odrzywół ma warunki do rozwoju agroturystyki. PołoŜenie w widłach rzek Drzewiczki i Pilicy, na terenie obszaru krajobrazu chronionego będącego dodatkowo chronionym w ramach europejskiej sieci NATURA
2000 sprzyja rozwojowi tej dziedziny aktywności wiejskiej.
Upadające małe i średnie gospodarstwa pilnie poszukują nowych źródeł dochodów. Udział w programach rolnośrodowiskowych czy teŜ rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki moŜe być szansą dla rolników. Niestety ze słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych trudno wygenerować środki na inwestycje, a nawet na opracowanie dokumentacji i przygotowanie projektów i wniosków o dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Aby złagodzić problem Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak zamierza od 1 stycznia 2010 r. uruchomić
w Urzędzie Gminy bezpłatną pomoc w przygotowaniu dokumentacji i projektów dotacyjnych. Zajmie się tym odpowiednio przeszkolony pracownik Urzędu Gminy. Dodać naleŜy, Ŝe juŜ od ponad roku rolnicy z Gminy Odrzywół nie muszą tracić dnia na czasochłonne wyjazdy do Przysuchy
do siedziby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
jeŜeli chcą zarejestrować zmiany
w produkcji zwierzęcej.
Absolwentka SGGW i pracownik Urzędu Gminy Katarzyna
Kwiatkowska zastępuje rolników
w tych czynnościach. Wystarczy
w Urzędzie Gminy udzielić stosownego pełnomocnictwa aby
pracownik Urzędu Gminy mógł
reprezentować rolnika w Biurze
Powiatowym ARiMR.
(KK)
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„Polne Kwiaty” w Radiu Mar yja
W drugi dzień świąt BoŜego Narodzenia - 26 grudnia 2009 r. zespół ludowy „Polne Kwiaty”, działający przy
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Odrzywole, gościł na antenie Radia Maryja
w Toruniu.
Wyjazd został zorganizowany przez wójta gminy Odrzywół pana Mariana Kmieciaka na zaproszenia redaktora Michała Grabianki, który w Radiu Maryja prowadzi audycję dla rolników. Pan wójt był takŜe obecny
w studio nagrań wraz ze swoją małŜonką panią BoŜeną Kmieciak i członkinią zespołu ludowego „Znad Drzewiczki” panią Stanisławą Stobieniecką. Dzieciom z zespołu „Polne Kwiaty” szczególnie tym najmłodszym
towarzyszyli rodzice.
Po przyjeździe do Torunia wszyscy uczestnicy, po zjedzeniu pysznego posiłku w McDonaldzie, zwiedzali
zabytkowe stare miasto. Następnie udali się do Radia Maryja. TuŜ przed wejściem do budynku miało miejsce
krótkie spotkanie i miła, pełna humoru rozmowa z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, który nie krył zachwytu patrząc na dzieci, ubrane w barwne, ludowe stroje. Przed audycją goście z Odrzywołu zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek.
W studio radiowym, po odmówieniu koronki do BoŜego Miłosierdzia, zespół „Polne Kwiaty” wziął udział
w godzinnej audycji dla rolników, nadawanej na Ŝywo. Młodzi artyści zaśpiewali szereg pieśni ludowych
z regionu opoczyńskiego: „Ziemio opoczyńska miła”, „Kumpała się Kasia w morzu”, „Wieź mnie Kuniku,
wieź”, „Ty pójdziesz górą”, „Oberek” (przyśpiewki), „Furmani”, „Czerwone jabłuszko” oraz kolędy: „Wśród
nocnej ciszy” i „Dzisiaj w Betlejem”. Zespołowi akompaniował na akordeonie pan Jan Zając.
Prezentacja poszczególnych utworów przez „Polne Kwiaty” na antenie radia przeplatana była rozmowami
prowadzonymi przez
redaktora z gośćmi
programu.
Jako
pierwszy
wywiadu
udzielił Wójt Gminy
Odrzywół pan Marian
Kmie c ia k ,
który
przedstawił obecną
sytuację gminy i perspektywy jej rozwoju,
zwrócił jednocześnie
uwagę na potrzebę
pielęgnowania tradycji ludowych.
Opiekunowie
artysty czn i
„ Po lny ch
Kwiatów” - Lucyna i
Jan Zającowie opowiedzieli o pracy z
zespołem, zbieraniu
materiałów i edukacji
Zespół „Polne Kwiaty” w studio nagrań Radia M aryja
regionalnej w szkole.
Pani Stanisława Stobieniecka, reprezentująca zespół ludowy „Znad Drzewiczki” podzieliła się ze słuchaczami informacjami dotyczącymi zwyczajów i tradycji kulinarnych regionu opoczyńskiego. Do wywiadu zaproszone zostały równieŜ
członkinie zespołu „Polne Kwiaty” - uczennice: Monika Korycka i Klaudia Zawada, które opowiedziały o występach przed publicznością, szkole i tradycjach boŜonarodzeniowych w swoich domach. Wszystkie dzieci
miały moŜliwość przedstawienia się na antenie radia i przekazania pozdrowień swoim najbliŜszym, co sprawiło im wielką radość.
W studio panowała miła, rodzinna atmosfera. Do audycji włączyli się radiosłuchacze, którzy pod adresem
zespołu „Polne Kwiaty” wypowiadali bardzo ciepłe słowa i nie kryli wzruszenia.
Po zakończeniu programu wszyscy zwiedzali studio nagrań, zapoznani zostali z funkcjonowaniem Radia
Maryja i Telewizji Trwam. Później przyszedł czas na mszę świętą odprawioną w kaplicy, podczas której
zespół śpiewał kolędy. Wszyscy czuli się wspaniale. Dla „Polnych Kwiatów” był to pierwszy występ w radio,
a więc wielkie wyzwanie i nowe doświadczenie, pełne pozytywnych emocji. Zapewne przygoda ta, na długo
pozostanie w ich pamięci.
Zespół „Polne Kwiaty” oraz pozostali goście, podczas audycji prezentowali folklor i tradycje ludowe
naszej małej ojczyzny, a takŜe rozmawiali o innych zagadnieniach jej dotyczących. NajwaŜniejsze było jednak to, iŜ program ten rozweselił i wzruszył niejednego słuchacza Radia Maryja, być moŜe samotnego i chorego, a oto przecieŜ chodziło, aby w ten świąteczny czas nikt nie był smutny.
( LZ )
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30 rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Odrzywole
„Po to zginęli oni, abyśmy teraz mogli Ŝyć” takie motto przyświecało obchodom 30 rocznicy
nadania imienia i ufundowania sztandaru szkole podstawowej w Odrzywole.
Imię Bohaterów Westerplatte szkoła otrzymała 3 września 1979 r. a miejscowe społeczeństwo ufundowało sztandar.
W kronice szkolnej napisano: Jest piękny, letni dzień. Poniedziałek. Na pozór dzień powszedni. Godz. 8 na ulicach Odrzywołu pojawiają się dzieci odświętnie ubrane i zmierzające do
szkoły. Nie byłoby w tym nic dziwnego – bo przecieŜ to dzień uroczystego rozpoczęcia roku
szkolnego1979/1980 – gdyby nie fakt, Ŝe obok nich kroczą rodzice, straŜacy w strojach organizacyjnych, pracownicy miejscowych zakładów i instytucji. Harcerze sprawnie kierują społeczeństwo na boisko, a uczniów do szkoły... A więc potrójne święto w Zbiorczej Szkole Gminnej ... W przepięknej scenerii odbywać się będzie dzisiejsza uroczystość. Scena usytuowana
jest wśród drzew, ściana z szarego płótna, na niej rozpięta biało-czerwona flaga i myśl przewodnia, która od dziś towarzyszyć będzie wszystkim uczniom, pracownikom i przyjaciołom
szkoły: „Po to zginęli oni, abyśmy teraz mogli Ŝyć”.

Uroczystość rocznicowa odbyła się pod koniec września 2009 r. Wszyscy uczniowie przyszli do szkoły w strojach galowych, przybyli przedstawiciele samorządu z przewodniczącym
Rady Gminy Stanisławem Gapysem na czele, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcje sąsiednich szkół oraz długoletnia dyrektor szkoły Danuta Macierzyńska.
Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Anna Zbrowska, która powitała gości i w krótkim wystąpieniu przypomniała przebieg uroczystości sprzed 30 laty.
Uczniowie w części artystycznej przytoczyli fragment przemówienia, jakie wygłosił ówczesny dyrektor szkoły Jan Kolibabski do zebranych dorosłych i uczniów po przyjęciu sztandaru
oraz przedstawili sylwetkę Patrona. W symbolicznym geście, minutą ciszy oddaliśmy hołd
tym, którzy oddali Ŝycie za ojczyznę. Jesteśmy dumni, Ŝe nasza szkoła nosi ich imię.
Kolejnym punktem uroczystości był pokaz slajdów – zdjęć. Goście i uczniowie mogli zobaczyć, jak wyglądała uroczystość nadania szkole imienia i ufundowania sztandaru przed 30
laty.
(JCh)
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Jubileusz 10-lecia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odrzywole
22 października 2009 r. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odrzywole obchodziło
swoje dziesięciolecie i ósmą rocznicę nadania szkole imienia. Z tej okazji zostały
zorganizowane uroczystości poświęcone Patronowi, które rozpoczęły się Mszą Świętą
z udziałem zaproszonych gości, pedagogów, rodziców i uczniów. Wśród znakomitych gości
znaleźli się: Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak, wizytator Kuratorium Oświaty
w Warszawie Delegatura w Radomiu Małgorzata Bochyńska, byli nauczyciele, dyrektorzy
szkół z terenu gminy Odrzywół, przedstawiciele Urzędu Gminy w Odrzywole i rodzice.
Zabrakło Starosty Przysuskiego Mariana Niemirskiego, który z waŜnych przyczyn
zawodowych nie mógł być obecny, ale złoŜył na ręce Dyrektora Gimnazjum Barbary Rataj list
gratulacyjny, który został odczytany na spotkaniu.
Bezpośrednio po uroczystej mszy świętej celebrowanej przez księdza Sebastiana Kijaka
wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie zostało odsłonięte poprzez symboliczne
przecięcie wstęgi i poświęcone „Miejsce dla Patrona”. Znalazł się tam m.in. piękny obraz
z wizerunkiem papieŜa ufundowany przez państwa Danutę i Jerzego Macierzyńskich.
Kolejnym etapem obchodów było przemówienie pani Dyrektor, która powitała gości
i przedstawiła krótko najwaŜniejsze wydarzenia z 10 lat istnienia gimnazjum.
Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły.
Odśpiewany został hymn szkoły, którego twórcami są ks. Bp. Józef Zawitkowski – autor słów
i ks. Wiesław Kądziela – autor melodii. W dalszej części uroczystości pani Dyrektor wręczyła
nagrody zasłuŜonym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uczniom, którzy
brali udział w konkursie „Wiedzy o Patronie” i konkursie plastycznym.

Na zakończenie zaprezentowano część artystyczną przygotowaną przez uczniów
i nauczycieli Gimnazjum, wspominając Ŝycie Karola Wojtyły.
(BR)
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Progr am LEADER
W 2008 roku powstało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” skupiające
osoby i instytucje z Gmin: Odrzywół, Rusinów, Klwów, Potworów i Gielniów, zainteresowane pracą
społeczną na rzecz realizacji unijnego Programu LEADER.
Prezesem Stowarzyszenia został Pan Jacek Milczarski – Zastępca Wójta Gminy Potworów. Gminę
Odrzywół w Zarządzie Stowarzyszenia reprezentuje Pani Katarzyna Kwiatkowska. W skład Rady Stowarzyszenia wchodzą Wójt Gminy Odrzywół Pan Marian Kmieciak oraz Pan Andrzej Tomczyk – nauczyciel PSP w Myślakowicach i Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Socjalnych
przy Radzie Gminy Odrzywół
Stowarzyszenie opracowało Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania.
22 września 2009 r. Zarząd Stowarzyszenia działając jako Lokalna Grupa Działania podpisał umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na realizację Programu LEADER na obszarze 5 gmin
powiatu przysuskiego.
Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju i na działalność statutową Stowarzyszenie LGD
„Wszyscy Razem” otrzyma w ciągu 4-5 lat 3,2 mln złotych.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Urzędu Gminy w Rusinowie przy ul. śeromskiego 4.
Pracą Biura i Zespołem przyjmującym wnioski o dotacje pokieruje Dyrektor Biura. Funkcję tą pełni Pani Genowefa Cecylia Pogorzała – Sekretarz Gminy Odrzywół. Stowarzyszenie będzie przyznawać dotacje na działania w zakresie odnowy wsi, remontów i budowy świetlic wiejskich, budowy
centrów wsi, ścieŜek rowerowych i boisk wiejskich. W ramach Programu LEADER rolnicy i przedsiębiorcy wiejscy będą mogli ubiegać się o dotację na rozszerzenie działalności. Stowarzyszenie
w ramach przyznanych środków będzie promować kulturę ludową zarówno tę folklorystyczną, jak
i kulinarną.
(CP)

SZOSA W OSSIE
W dniu 14 października 2009 roku w Ossie miała miejsce skromna uroczystość odbioru 600
metrowego odcinka drogi gminnej w Ossie w gminie Odrzywół. Droga ta połączyła drogę
krajową nr 48 z powiatowa drogą Ossa - Drzewica. Inwestycja ułatwi komunikację do
Drzewicy i Opoczna i ułatwi dowóz dzieci z Ossy do szkół w Odrzywole. Zmodernizowany
odcinek był w bardzo złym stanie technicznym. Obecna dwuwarstwowa powierzchnia
asfaltowa pozwoli zapomnieć o kłopotach ze stałym remontowaniem tego odcinka.
W skromnej uroczystości wzięli udział goście w osobach radnego Sejmiku Mazowieckiego
Leszka Ruszczyka, Mariana
N ie m ir s k ie g o
S t aro s ty
Przysuskiego oraz Wójta
Gminy Odrzywół Mariana
K m i e c ia k a
i
P rz ew odniczącego Rady Gminy
Stanisława Gapysa. Obecni
byli przedstawiciele Sołectwa
Ossa i Kolonia Ossa. Drogę
poświęcił ks.
proboszcz
odrzywolski Adam Łukiewicz.
Inwestycja powstała przy
w s p a r c iu
fin a ns owy m
Za r z ą d u
Wo j ew ó d z tw a
Mazowieckiego w
ramac h
M a z o w i e c k i e g o
Instrumentu Wspomagania
Rozwoju Mazowsza.
Inwestycja została wykonana
przy jeszcze dobrej jesiennej
(BK)
Otwarcia drogi dokonuje radny Sejmiku Mazowieckiego Leszek Ruszczyk pogodzie.
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Obchody 91 rocznicy odzyskania Niepodległości w Odrzywole
Obchody rocznicy odzyskania Niepodległości rozpoczęły się o 8.30 uroczystą mszą świętą
w intencji Ojczyzny zamówioną przez Urząd Gminy w Kościele parafialnym w Odrzywole. Mszę św.
odprawił Proboszcz Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Odrzywole ks. kanonik Adam Łukiewicz.
O 9.45 w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy swój montaŜ
słowno-muzyczny poświecony tej rocznicy przedstawili
uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Odrzywole
p od ki er unki em pa ni
mgr Marty Sobczyk i pani
mgr Anny Szwejdy.
Program zakończył mini
koncert młodzieŜowej orkiestry dętej OSP.
W związku ze Świętem
Niepodległości pracownicy
Urzędu Gminy złoŜyli kwiaty
w miejscach pamięci narodowej. (JCh)

Festiwal folklorystyczny w Odrzywole
W niedzielę 15 listopada 2009 r. w Odrzywole w Hali Sportowej pojawiło się duŜo rozśpiewanych zespołów ludowych. To Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” działające w Programie
LEADER jako Lokalna Grupa Działania wraz z Wójtem Gminy Odrzywół zorganizowało
I Festiwal - Przegląd Kapel, Zespołów i Solistów Ludowych z 5 gmin powiatu przysuskiego:
Odrzywołu, Klwowa, Rusinowa, Potworowa i Gielniowa.

Zespół dziecięcy „Polne Kwiaty”

Impreza składała się z
części folklorystycznej i z
prezentacji kulinarnej Kół
Gospodyń Wiejskich i sołectw.
Patronował imprezie członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr
Szprendałowicz, który teŜ
otworzył Festiwal.
W Festiwalu wzięło udział
9 kapel i zespołów ludowych, w tym 4 młodzieŜowe i 2 solistów. Wystąpiły
zespoły „Mateuski” z Myślakowic, „Bielińska Po-



2 /20 10

Nasza Ziemia Odrzywolska

Str. 21

lka” z Bielin, „Papryczki”
z
Potworowa, „Polne
Kwiaty” z Odrzywołu,
„Przystalanki” z Przystałowic Małych, „Zakukała
kukułeczka” z Gałek Rusinowskich, „Kapela Gabriela” z Gielniowa, zespół „Znad Drzewiczki”,
Kapela Czesława Pańczaka z Sadów, skrzypek Jan
Gaca z Przystałowic Małych i skrzypek Stanisław
Zieja z Kłonny.
Siedem Kół Gospodyń
Wiejskich i Sołectw prezentowało smaczne dania i potrawy lokalne. Potraw było
Zespół ludowy „Znad Drzewiczki”
tak duŜo, Ŝe starczyło na
degustacje dla kilkuset uczestników festiwalu: artystów, gości i licznie zgromadzonych mieszkańców gminy Odrzywół.
W festiwalu wzięli udział m. in. Senator Stanisław Karczewski, Starosta Przysuski Marian Niemirski, Wójtowie Gmin i Przewodniczący Rad z tych pięciu współpracujących ze sobą gmin.
Bogactwo kultury ludowej
tej części Ziemi Przysuskiej widać było w przepięknych strojach, śpiewach i tańcu tradycyjnych
polek i oberków opoczyńskich. Nie obyło się bez
tańców przy grających Ŝywiołowo kapelach.

Degustacja potraw ze stołów regionalnych

Koszty imprezy zostały sfinansowane z Programu
LEADER w ramach dotacji
przyznanej dla Stowarzyszenia LGD „Wszyscy Razem” . Wi ta ją c g oś ci i
uczestników imprezy gospodarz Gminy Odrzywół
Wójt Marian Kmieciak
podkreślił, Ŝe bogactwem
tej części Ziemi Przysuskiej oprócz pięknej przy-

rody jest właśnie wspaniała kultura ludowa.
Prezes Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” Jacek Milczarski zapowiedział kontynuację Festiwalu. Następny odbędzie się w 2010 r. w Gielniowie. Swoich pochwał za organizację Festiwalu
nie szczędzili goście m. in. radomski etnograf Adolf Krzemiński.
(BK)
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JUBILEUSZ 50-LECIA POśYCIA MAŁśEŃSKIEGO
21 listopada 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole miała miejsce niecodzienna uroczystość. 10 par małŜeńskich z terenu gminy obchodziło Jubileusz 50-lecia poŜycia małŜeńskiego. Uroczystość
przygotowali i przeprowadzili Wójt Gminy Odrzywół Pan Marian Kmieciak i kierownik USC Pani Maria
Kowalczyk. Wśród zaproszonych gości byli Senator Ziemi
Radomskiej Pan Stanisław Karczewski, Starosta Przysuski
Pan Marian Niemirski, Przewodniczący Rady Gminy w Odrzywole Pan Stanisław Gapys i
ksiądz wikary Sebastian Kijak.
Były gratulacje, Ŝyczenia, kwiaty i
łzy wzruszenia. Jubilaci zostali
odznaczeni przez Prezydenta RP
Pana Lecha Kaczyńskiego medalami "Za długoletnie poŜycie małŜeńskie”. Medale otrzymali: Marianna i Piotr Gaczyńscy z Odrzywołu, Eugenia i Jan Gapysowie z
Wandzinowa, Aniela i Władysław
Gosowie z Wysokina, Teresa i
Józef Krzemińscy z Myślakowic,
Kazimiera i Jan Szymańscy z
Wandzinowa, Helena i Feliks
Wielgusowie z Myślakowic, Stanisława i Jan Włodarczykowie z
Wspólne zdjęcie Jubilatów, zaproszonych gości i organizatorów
Dąbrowy, Helena i Feliks Wronowie z RóŜanny, Józefa i Jan Zieja z Ossy, Stanisława i Henryk śakowie ze Stanisławowa. Oprócz Ŝyczeń,
Senator Pan Stanisław Karczewski wręczył wszystkim parom piękne albumy o papieŜu Janie Pawle II.
W imieniu organizatorów Ŝyczenia i gratulacje złoŜyła Pani Maria Kowalczyk. Wszyscy zasiedli do tortu
i róŜnych słodkości. Nie obyło się bez lampki szampana, jak na wesele przystało. Jubilatom i gościom towarzyszyła muzyka w wykonaniu zespołu "Znad Drzewiczki", przy dźwiękach której część par rozpoczęła tańce.
(BK)

SZKOLENIE KOBIET W ODRZYWOLE

Uczestniczki szkolenia podczas zajęć komputerowych

Zakończyły się kolejne szkolenia
osób bezrobotnych w Gminie Odrzywół. Tym razem ze środków
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 14 pań z Gminy Odrzywół,
niepracujących, a będących w wieku aktywności zawodowej ukończyło szkolenie z zakresu obsługi
komputera i kasy fiskalnej połączone z kursem sprzedaŜy i rachunkowości rolnej. Wszystkie uczestniczki projektu ukończyły szkolenie i 5
stycznia w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy odebrały z rąk Wójta Gminy Odrzywół Mariana Kmieciaka stosowne zaświadczenia.
Jak mówi uczestniczka szkolenia,
Jadwiga Gapys z Kłonny, nowe
umiejętności pomogą jej w codziennym Ŝyciu jak i w poszukiwa(KK)
niu pracy.
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Delegacja PSP w Odrzywole na Westerplatte
Na przełomie sierpnia i września delegacja z PSP im. Bohaterów Westerplatte w Odrzywole wzięła udział w 26 Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, które odbyło się w Gdańsku
i było połączone z 70-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Organizatorem zjazdu był Zespół Szkół Morskich w Gdańsku.
Do Trójmiasta przyjechała młodzieŜ i nauczyciele z całej Polski
– delegacje z 43 szkół. Naszą szkołę reprezentowały panie Jolanta Chochół i Zofia Wiktorowicz Honorowym gościem zjazdu
był kapitan Ignacy Skowron, jeden z trzech ostatnich Ŝyjących
Westerplatczyków.
1 września przed godz. 4.45 wraz ze sztandarem byliśmy na
Westerplatte, gdzie odbyły się uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystości
uczestniczyli m. in. prezydent Lech Kaczyński oraz premier
Donald Tusk, Tego samego dnia, jeszcze raz stanęliśmy na
Westerplatte, gdzie oprócz władz polskich, przybyło 20 delegacji zagranicznych z premierem Rosji Władymirem Putinem,
kanclerz Niemiec Angelą Merkel na czele.
Uczestniczenie delegacji naszej szkoły w tak waŜnych obchodach jest dla nas szczególnie waŜne, gdyŜ w br. szkolnym
obchodzimy 30 rocznicę nadania szkole imienia oraz ufundowania sztandaru. Uczestnictwo w uroczystościach ogólnopolskich o charakterze międzynarodowym wzbogaci tradycje
szkoły.
(JCh)

Delegacja PSP z Odrzywołu na Westerplatte

Spotkania z Mikołajem
Mikołajki to szczególny czas dla wszystkich dzieci. Święty Mikołaj zgodnie z tradycją zawitał do uczniów szkoły
podstawowej w Odrzywole. Dzieci w pięknie udekorowanej sali z niecierpliwością oczekiwały przyjścia niezwykłego gościa. Uczniowie klas młodszych pod kierunkiem Jana Czerskiego przygotowali koncert, śpiewali piosenki
i grali na flaŜoletach. Orkiestra flaŜoletowa liczyła ok. 30 dzieci. Wszyscy ubrani byli w mikołajkowe czapeczki.
Mikołajowi koncert bardzo się podobał. Na koniec spotkania kaŜde dziecko otrzymało prezent.
Mikołaj zawitał teŜ do
dzieci klas zerowych oraz
do przedszkolaków w Kamiennej Woli., natomiast 5
grudnia w piątkowy wieczór
do budynku świetlicy w Kamiennej Woli, gdzie spotkanie zorganizowało tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich wraz z opiekunem
Centrum Kształcenia na
Odległość. Główny bohater
spotkania dźwiękiem dzwoneczków powitał wszystkie
zgromadzone dzieci oraz
ich mamy i babcie. KaŜdy
maluch, oznajmiając oczywiście wcześniej świętemu
Mikołajowi, Ŝe był grzeczny
tego roku, otrzymał od niego upominek w postaci słodyczy i zabawek, a w podzięce za upominek recytował wierszyk lub śpiewał
piosenkę.
Panie z Koła Gospodyń z
Kamiennej Woli obiecują, Ŝe to nie koniec niespodzianek przygotowanych dla najmłodszych i juŜ myślą o zorganizowaniu wspólnego wyjazdu dla dzieci z Kamiennej Woli do jakiegoś ciekawego miejsca.
(JCh, KK)
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KALENDARZ IMPREZ W GMINIE ODRZYWÓŁ NA 2010 ROK
Lp

Nazwa i miejsce imprezy

1. Dzień Świętego Floriana – 4 maja
590 – lecie praw miejskich Łęgonic Opoczyńskich – sesja naukowa i koncert
Udział w ogólnopolskiej akcji Polska Biega
3.
II Samorządowy Bieg nad Drzewiczką
2.

4. Gminny Dzień Dziecka

Termin
2.05.2010 r.

Zarząd Gminny OSP,
Wójt Gminy Odrzywół

3.05.2010 r.

Wójt Gminy Odrzywół

9.05.2010 r.

1.06.2010 r.

5. Sobótki nad Pilicą

20.06.2010 r.

6. Sobótki nad Drzewiczką

23.06.2010 r.

W 600 – lecie Bitwy pod Grunwaldem –
7. widowisko historyczne i festyn w Grodzie Dobrogosta Czarnego w Wysokinie

11.07.2010 r.

Wakacyjny turniej Piłki NoŜnej – boisko
8.
gminne w Odrzywole

lipiec –
sierpień
2010 r.

Turniej Siatkówki PlaŜowej
Boisko nad zalewem w Odrzywole

lipiec 2010 r.

10. DoŜynki Powiatowo-Gminne w Odrzywole

22.08.2010 r.

11. „BIAŁA NIEDZIELA” - Odrzywół

29.08.2010 r.

12. Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Kłonnie

12.09.2010 r.

13. Otwarcie BOISKA „ORLIK” w Lipinach

26.09.2010 r.

14. Bieg Niepodległości PSP Myślakowice

listopad
2010 r.

9.

Organizator

Wójt Gminy Odrzywół,
Wójt Gminy Klwów
PSP Odrzywół,
PSP Myślakowice,
Publiczne Gimnazjum,
Wójt Gminy Odrzywół
Wójt Gminy Odrzywół,
Dyrektor PSP
w Myślakowicach
Wójt Gminy Odrzywół,
OSP Wysokin
Wójt Gminy Odrzywół,
Dyrektor GBP w Odrzywole
Gminna Rada Sportu,
Wójt Gminy Odrzywół
Gminna Rada Sportu,
Wójt Gminy Odrzywół
Starosta Przysuski,
Wójt Gminy Odrzywół
Dr Lucyna Wiśniewska,
Wójt Gminy,
PSP Odrzywół
OSP Kłonna,
Wójt Gminy
Gminna Rada Sportu,
Wójt Gminy,
ZSE Lipiny
PSP Myślakowice
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