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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. M.in. 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)

Powstanie „Blasku Odrzywół”
3 stycznia 1973 r. w Klubie „Ruch” zebrała się młodzieŜ Odrzywołu. Dzień 3 stycznia stał się początkiem realizacji planu o stworzeniu zespołu piłkarskiego. Na zebraniu został powołany do Ŝycia Ludowy
Zespół Sportowy, w szeregi którego wstąpiło 48 członków. Następnie w ramach dyskusji i głosowania
został wybrany Zarząd LZS-u.
Przewodniczący: Tadeusz
Martynowski.
Wiceprzewodniczący: Witold Podmanicki.
Przewodniczący ds. organizacyjnych: Stanisław Stańczykowski.
Komisja
rewizyjna:
1. Ryszard
Bińkowski,
2. Ryszard
Szymański,
3. Waldemar Bińkowski,
4. Grzegorz
Maciąg,
5. Adam
Krzyszewski,
6. Antoni Gaczyński.
Sekretarz: Andrzej Podogrodzki.
Skarbnik: Jacek Gaczyński.
Piłkarze „Blasku Odrzywół” w pochodzie 1-Majowym
Drugiego lutego 1973 r.
zarejestrowano zespół piłki noŜnej. Od tej chwili druŜyna ma prawo uczestniczenia w rozgrywkach C klasy.
Pierwszy mecz druŜyna z Odrzywołu rozegrała z Oskarem Przysucha 29 lipca 1973 r., który zakończył
się sukcesem odrzywolskich pikarzy 3:1. W meczu wystąpili: J. Gaczyński, W. Szymański, T. Przybylski,
R. Bińkowski, B. Popis, B. Krzyszewski, S. Stańczykowski, W. Podmanicki, G. Maciąg, T. Martynowski,
A. Gaczyński.
Następnego dnia 30 lipca 1973 r. o godz. 1900, w świetlicy G.S-u, odbyło się zebranie klubowe, na którym omówiono mecze z Przysuchą i Klwowem. Wielu uczestników zebrania zabrało głos na temat taktyki i gry poszczególnych zawodników w obu meczach. Po trwającej ok. półtorej godziny dyskusji, zebrani
przystąpili do drugiego punktu tj. wyboru nazwy klubu. Spośród wielu propozycji m.in.:
„Niespodzianka”, „Sztorm”, „Odrzywolanka”, „Blask”, większością głosów została wybrana ostatnia nazwa. Tak więc od tego dnia młody zespół miał występować pod nazwą „Blask Odrzywół”.
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Na podstawie kroniki klubowej z lat 1973 – 1975 przygotował Marian Niemirski

Przywilej lokacyjny Dobrogosta Odrzywolskiego Czarnego herbu Nałęcz,
wystawiony w Wysokinie 1 maja 1418 r.
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Odrzywół i Goście
W bieŜącym roku zbiegły się nam aŜ trzy rocznice waŜne dla
naszej społeczności lokalnej. NajwaŜniejsza rocznica to 150-lecie
powstania styczniowego. Ziemia odrzywolska to miejsce pokryte
grobami powstańców – naszych rodaków, które wołają do nas
o pamięć i modlitwę. My, wolni Polacy, jesteśmy im to winni.
Po uroczystościach w Ossie 20 stycznia b.r. inscenizacja bitwy będzie
dopełnieniem naszych obowiązków wobec pamięci o ofierze złoŜonej
przez ówczesne pokolenia na rzecz wolnej Polski.
Druga waŜna rocznica to 595-lecie lokacji miasta przez
Dobrogosta Czarnego, rycerza z Sandomierza i starosty radomskiego.
Nie tylko kierował on budowa pierwszego takiego dzieła inŜynierskiego w Europie Środkowej – mostu łyŜwowego na Wiśle, ale
i przeprowadził wielkie łowy w Puszczy Kozienickiej celem
zaopatrzenia armii koronnej w 1410 r. To wielki rycerz, wielki
organizator i twórca początków Odrzywołu.
Nie moŜemy teŜ zapomnieć o chwalebnych rocznicach ostatnich
lat. Taką jest 40-lecie powstania klubu sportowego „Blask Odrzywół”. Jego powstanie i działalność moŜe być wzorem i chlubą dla
obecnego pokolenia. Przez szeregi klubu przeszło wiele pokoleń
młodzieŜy, głównie odrzywolskiej, ale teŜ i z ościennych miejscowości.
Wydaniem specjalnym niniejszego kwartalnika chcemy przypomnieć te wydarzenia, uczcić i zachować dla przyszłych pokoleń.
Zapraszamy do lektury.

Marian Kmieciak - Wójt Gminy Odrzywół
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Likwidację dzielnic Ŝydowskich w dystrykcie radomskim rozpoczęto 5 sierpnia 1942 r. od deportowania śydów z Radomia. Natomiast cała akcja wysiedleńcza z poszczególnych powiatów, przeprowadzona
według ustalonego planu i terminarza, trwała trzy miesiące i zakończona została 7 listopada likwidacją getta
w Końskich. Z terenu Opoczyńskiego wszystkich śydów, objętych operacją Reinhard, skierowano do obozu zagłady w Treblince. Akcja wywózki rozpoczęła się w Drzewicy, skąd w dniach 22 – 23 października
wywieziono około 2000 śydów, a następnego dnia, 24 października, wysłano 250 osób z Gielniowa. Od 27
do końca października deportowano do Treblinki ludność Ŝydowską z Przysuchy (4000 osób), Opoczna
(3000 osób) i śarnowa (2000 osób). Łącznie w ciągu całego miesiąca wywieziono około 11.250 osób.
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 niemieckim obozie zagłady w Treblince.
Na czoło aktywności antyniemieckiej wysunęło się odrzywolskie 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 w 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 charytatywno-opiekuńczą 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 tez miejscowa
ludność, zapewniając dach nad głowa, a i często
nieodpłatne wyŜywienie. Ogółem w 1942 r.
Delegatura opiekowała się 53 wysiedlonymi, 12
przesiedlonymi z powiatu radomskiego oraz 18
miejscowymi, którzy pobierali stałe zapomogi.
Liczba ludności gminy z 7.500 osób na początku
Pomnik poświęcony mieszkańcom Gminy Odrzywół oraz
wojny wzrosła do 8.800 w końcu 1942 roku.
poległym na terenie Gminy – ofiarom II wojny światowej,
W
końcu 1944 roku mieszkańcy osady i gminy
usytuowany przed Urzędem Gminy
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By stał się twierdzą naszej siły
Nasz dom, nasz kraj.
O Panie usłysz prośby nasze
O usłysz nasz tułaczy śpiew
Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu
Męczeńska do Cię płynie krew.
Zbrojny trud 25 pułku piechoty AK Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej został okupiony dotkliwymi stratami.
Co dziewiąty partyzant oddał Ŝycie za ojczyznę, a co piąty odniósł lŜejsze lub cięŜsze obraŜenia. Poległo 130
partyzantów, a rannych zostało 230. W tej nierównej walce z wrogiem partyzancki Ŝołnierz, głodny i niedostatecznie uzbrojony, bronił się i atakował, odnosił sukcesy, zadawał nieprzyjacielowi ciosy i dotkliwe straty.
Zapleczem terenowym, bez którego pułk nie byłby w stanie walczyć ani przetrwać, była ofiarna społeczność wiejska, która z nieustannym naraŜeniem Ŝycia i ryzykiem utraty dorobku pokoleń Ŝywiła,
ostrzegała i przechowywała rannych Ŝołnierzy – opoczyńska wieś – pamiętajmy o tym.
Oprócz Armii Krajowej działało równieŜ w Odrzywole i okolicach ramię zbrojne Ludowców Bataliony Chłopskie od 1942 roku. Wcześniej chłopskie podziemie zbrojne tworzyły Polska Organizacja Zbrojna „Racławice” i „StraŜ Chłopska” (Chłostra). W 1942 roku obydwie organizacje przechodzą do BCh.
Opoczyńskie BCh składało się z 4 rejonów. Odrzywół, Klwów, Studzianna i Rusinów naleŜały do
Rejonu 1, którego komendantem był od 1942 Jan Kmita „Roman”. Ostatecznie BCh przeszły akcję scaleniową, łącząc się z AK. śołnierze zasilili między innymi 25 pp AK.
Kolejną organizacją działającą na terenie Odrzywołu i okolic były Narodowe Siły Zbrojne. NSZ wywodziły się ze środowiska przedwojennego Stronnictwa Narodowego mocno umocowanego w opoczyńskim i w samym Odrzywole. Odrzywolskie struktury NSZ ściśle współpracowały z placówką drzewicką
(m. in. wspólnie organizowano kursy podchorąŜych) w lasach przysuskich operował oddział NSZ „Las
II” (kpt. Józef Wyrwa „Stary"). Mimo początkowych oporów, ostatecznie NSZ w wyniku akcji scaleniowej dołączyła do formowanych oddziałów Armii Krajowej.
W Opoczyńskiem, szczególnie w rejonie Drzewicy, działały i operowały oddziały polskich komunistów – Gwardia Ludowa, potem przemianowana na Armię Ludową. Początki prokomunistycznej partyzantki w okolicach Odrzywołu wiąŜą się ze zorganizowaniem Komitetu Dzielnicowego Polskiej Partii
Robotniczej w marcu 1942 w Drzewicy. Organizatorem był komunista z Klwowa Antoni Świerczyński
„Ludwik”. W lipcu w Drzewicy sformowano odział zbrojny „Wilk” dowodzony przez Józefa Rogulskiego i wyłoniona z niego później banda „Grupa Lwa”.
Koegzystencja róŜnych organizacji zbrojnych była trudna, szczególnie tragiczne walki miały miejsce
między NSZ i GL.
Późnym zimowym wieczorem 20 stycznia 1943 roku weszła do Drzewicy grupa „Lwy” dowodzona
przez Izraela Ajzenmana ps. „Lew” i zamordowała siedem osób. Kilkanaście innych, które były na liście,
zdołało ujść z Ŝyciem. śycie stracili wówczas: August Kobylański, współwłaściciel miejscowej fabryki
"Gerlacha" (działacz konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego), aptekarz Stanisław Makomaski, Ŝołnierze NSZ: Józef Staszewski, Edward, Stanisław i Józef Suskiewiczowie oraz Józef Pierściński. Egzekucji
dokonywano strzałami w głowę z bardzo bliskiej odległości, świadkowie mówią, Ŝe niektórym rozbijano
głowy kolbami, dla oszczędności amunicji.
Sadystyczny mord miał podłoŜe nie tylko polityczne, albowiem gwardziści dokonali rutynowego przy
takich „akcjach” rabunku wszystkiego, co wydało im się wartościowe, z fabryczną kasą na czele, ale teŜ nie
pogardzili rzeczami osobistymi i ubraniami zamordowanych. W jednym z rozliczeń po tej zbrodni czytamy:
3.300 zł w gotówce, futro, obrączka, jedno futro damskie, płaszcz męski, burka, 2 zegarki. Otrzymano 25.I.43.
Trzy dni po „akcji” w rozkazie dziennym Ajzenman zanotował: wyraŜam moje uznanie dla oddziału
GL Lwy za przeprowadzone czyszczenie terenu. Potwierdził więc ideologiczne podłoŜe mordów, przeprowadzonych przez Ŝydowski oddział Gwardii Ludowej „Lwy”.
Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w dokumentach konspiracyjnych polskiego podziemia
niepodległościowego (m. in. w raportach Delegatury Rządu na Kraj) i w konspiracyjnej prasie.
W przypadku „zbrodni drzewickiej” NZS dokonało akcji odwetowej w lipcu 1943 roku, kiedy to
odział NZS „Sosna” osaczył i zniszczył w okolicach gajówki „Puszcza” w lasach przysuskich bojówkę
komunistyczną.
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 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.
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W początkach państwa polskiego teren obecnej gminy Odrzywół leŜał w dzielnicy sieradzkiej.
W tamtych czasach kraj podzielony był na kasztelanie. Trudno teraz stwierdzić do jakiej kasztelanii naleŜał Odrzywół. W interesującym nas terenie były dwie kasztelanie – w Skrzynnie i w śarnowie.
Kasztelani, mianowani przez księcia, odpowiedzialni byli za administrację, sądownictwo i wojskowość.
Odrzywół najprawdopodobniej naleŜał do kasztelani w Skrzynnie.
W czasach rozbicia dzielnicowego z racji częstych konfliktów w łonie dynastii piastowskiej
następowały teŜ częste zmiany granic dzielnic i ziem. Kasztelania Ŝarnowska i skrzyńska w XII wieku
zostały odłączone od dzielnicy sieradzkiej i włączone do dzielnicy sandomierskiej. Odtąd juŜ do końca
istnienia I Rzeczpospolitej ziemie te naleŜały do dzielnicy sandomierskiej.
Na początku XIV wieku dzielnica sandomierska stała się częścią zjednoczonego Królestwa Polskiego. W czasach ostatnich Piastów (1305-1370) wprowadzono duŜe zmiany w administracji
i sądownictwie w Polsce. W dawnych kasztelaniach utworzono sądy ziemskie i w związku z tym podzielono kraj na okręgi sądowe – powiaty. Powstał teŜ nowy urząd królewski zarządzający dobrami
królewskimi i sprawujący sądownictwo kryminalne, był to starosta. Urząd starosty obejmował od jednego do kilku powiatów. Odrzywół został włączony do powiatu opoczyńskiego, starosta równieŜ urzędował w Opocznie.
Spadła rola kasztelana, który pełnił juŜ tylko symboliczne funkcje ale zasiadał w senacie.
Obecny teren gminy pierwotnie pokrywały gęste lasy. Był to obszar pograniczny między Małopolską i Mazowszem. Na terenie gminy w przeszłości dominowała własność królewska, a wzdłuŜ Pilicy
pewne obszary ziemi posiadali arcybiskupi gnieźnieńscy.
Dopiero na przełomie XIV i XV wieku zaczęto wycinać pierwotną puszczę i zakładać osady.
Osadnictwo prowadziło starostwo opoczyńskie zakładając królewskie wsie: Wysokin i Kłonna.
DuŜe zmiany we własności ziem wprowadził Władysław Jagiełło nadając Wysokin i dając zapis
na wsi Kłonna Dobrogostowie Czarnemu herbu Nałęcz. Razem z Wysokinem Dobrogost otrzymał
liczne nadania ziemskie wokół tej wsi.
Ród Odrzywolskich herbu Nałęcz pochodzący od Dobrogosta Czarnego rozpoczął intensywną
kolonizacje tych ziem. W XV wieku Odrzywolscy załoŜyli miasto Wysokin zwane później Odrzywołem. W tym samym czasie arcybiskupi na swoich gruntach załoŜyli miasto Łęgonice.
Na przełomie XV i XVI wieku powstały kolejne wsie między innymi Jelonek, naleŜąca do parafii
Odrzywół, ale leŜąca w powiecie radomskim. Tą wieś załoŜyli Sulgostowscy herbu Łabędź
z Sulgostowa. Nad Pilicą powstała wieś Myślakowice załoŜona przez lokalny ród szlachecki. Najpóźniej
w początkach XVI wieku Odrzywolscy załoŜyli nowe wsie: Ossę i Kamienną Wolę. Tak więc w XVI
wieku powstała główna sieć osadnicza istniejąca do dziś.
Powiaty podzielone były na parafie, które były najmniejszą jednostką podziału terytorialnego,
skupiające kilka wsi wokół wsi parafialnej. Teren gminy podzielony był w tym czasie między następujące parafie: Łęgonice, Odrzywół i Brudzewice.
Rozwojowi tych ziem połoŜył kres potop szwedzki z lat 1655 – 57. Przez teren gminy maszerowały, siejąc spustoszenie, wojska szwedzkie i siedmiogrodzkie. Liczba ludności znacznie się zmniejszyła.
Pierwsza połowa XVIII wieku to kolejny okres wojen i zamieszek wewnętrznych nie sprzyjający
rozwojowi gospodarczemu. W 1702 roku przez Odrzywół maszerowały wojska szwedzkie Karola XII.
Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku kraj zaczął się podnosić z kryzysu gospodarczego. Jednak
w 1795 roku upadła I Rzeczpospolita, a powiat opoczyński znalazł się obrębie Galicji Zachodniej,
w zaborze austriackim. Zabór austriacki tych ziem trwał w latach 1795 – 1809.
Wiosną 1809 roku teren gminy Odrzywół stał się terenem walk między wojskami Księstwa Warszawskiego a wojskami Austrii. W wyniku zwycięstw armii Księstwa Warszawskiego, sprzymierzonego
z Napoleonem, Galicja Zachodnia znalazła się w granicach Księstwa Warszawskiego.
Wzorem Francji, Księstwo Warszawskie podzielone było na departamenty i powiaty. Teren
obecnej gminy wszedł w skład powiatu opoczyńskiego w departamencie radomskim. Księstwo Warszawskie powstało w wyniku zwycięskich wojen napoleońskich a upadło w wyniku klęsk Napoleona
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z lat 1812 – 14. Kongres Wiedeński z 1815 roku postanowił o utworzeniu Królestwa Polskiego pod
berłem cara. Rosjanie wprowadzili własne porządki administracyjne. Departamenty zostały zlikwidowane, w ich miejscu powstały województwa. Utrzymano za to podział na powiaty. Powstały województwa:
sandomierskie z siedzibą w Radomiu i krakowskie z siedzibą w Miechowie a potem w Kielcach.
Późniejsza gmina Odrzywół znalazła się w powiecie opoczyńskim w województwie sandomierskim. Siedzibą władz wojewódzkich (sandomierskich) był Radom.
Rosjanie wprowadzili dodatkowy podział na obwody skupiające po dwa lub trzy powiaty. Powiat
opoczyński wraz z koneckim i szydłowieckim tworzył obwód opoczyński.
Po Powstaniu Listopadowym Rosja próbowała upodobnić administrację Polski do swojego państwa. Miała temu słuŜyć zamiana województw na gubernie, przeprowadzona w 1837 roku.
W 1842 roku obwody przemianowano na powiaty a powiaty na okręgi. Jednak w wyniku tej zmiany
Odrzywół nadal naleŜał do powiatu opoczyńskiego w guberni radomskiej.
Powiat opoczyński w XIX wieku dotknęły liczne klęski. W latach 1831,1832, 1837, 1852 i 1855
miały tu miejsce epidemie cholery. Natomiast lata 1846 – 1851 zapamiętane zostały jako okres cechujący
się gwałtownymi nawałnicami przeplatający się z okresami dotkliwych susz.
W 1845 roku zmniejszono liczbę guberni, utworzono jedną duŜą gubernię radomską. Teren gminy
i tym razem nie zmienił połoŜenia i naleŜał nadal do guberni radomskiej.
Rok 1864 przyniósł ogromne zmiany na polskiej wsi. Na mocy ukazu carskiego dokonano uwłaszczenia chłopów. Dotychczasowe duŜe folwarki zostały w znacznej części rozparcelowane pomiędzy
uŜytkujących je chłopów. Jednak część folwarków pozostała w rękach szlachty.
Po Powstaniu Styczniowym powstała gmina Ossa i gmina Klwów. Gmina Ossa skupiała większość
terenów obecnej gminy, w tym i osadę Odrzywół. Pozostałe miejscowości weszły w skład gminy Klwów.
Gminę tworzyły zarówno grunty włościańskie (chłopskie) jak i dworskie (folwarki). Częściami
składowymi były gromady (wsie) na czele z sołtysem, którego wybierało zgromadzenie gromadzkie.
Organem uchwałodawczym gminy było zebranie gminne, na którym prawo głosu mieli gospodarze
posiadający co najmniej 3 morgi gruntu. Zebranie gminne wybierało wójta i ławników (zarząd gminy).
Wójt miał uprawnienia policyjno-administracyjne i sądownicze. Gmina zarządzała teŜ szkolnictwem
gminnym. Urzędem gminy kierował pisarz gminny, który często był najwaŜniejszą osobą w gminie
z racji umiejętności pisania i czytania.
Druga połowa XIX wieku była kolejnym intensywnym okresem kolonizacji tych ziem. Dawne
rozległe wsie, stanowiące własność szlachty, zostały podzielone w ramach uwłaszczenia. Powstały tak
zwane kolonie stając się z czasem samodzielnymi wioskami. Wtedy to powstały: Wandzinów, Stanisławów i Lipiny, Dąbrowa, Ceteń, Kolonia Ossa, Myślakowice Kolonia. Natomiast wieś RóŜanna istniała
juŜ od początku XIX wieku.
W 1867 roku Rosja wprowadziła kolejną, juŜ ostatnią, reformę administracyjną. DuŜą gubernie
radomską podzielone na mniejsze i wprowadzono nowy podział na powiaty jednak i tym razem gmina
Odrzywół nie zmieniła swojego połoŜenia.
W 1886 roku gmina Ossa liczyła 3 978 mieszkańców. Obszar gminy wynosił 16 493 morgi. NajbliŜsza poczta znajdowała się w Drzewicy. Gmina Ossa składała się w tym czasie z wsi: Brudzewice,
Emilianów, Gapinin, Kamienna Wola, Łęgonice, Myślakowice, Odrzywół, Ossa, RóŜanna, Stanisławów,
Wandzinów, Wielkopole, Wysokin i Zarembów. W skład gminy Klwów wchodziły wsie: Jelonek
i Kłonna
W sierpniu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Polska stała się jedną z głównych aren działań
wojennych. JuŜ w sierpniu 1914 roku wojska niemieckie wkroczyły na tereny Królestwa Polskiego, nie
napotykając początkowo większego oporu. Niemcy zajęli Opoczno i Radom. Jednak wojska carskie po
mobilizacji odzyskały zdolność ofensywną i juŜ we wrześniu 1914 roku wyparły Niemców z powiatu
opoczyńskiego. Kolejne miesiące to były kolejne ofensywy i kontrofensywy. W październiku Niemcy
ponownie zajęły tereny aŜ do Radomia a w listopadzie zostali ponownie wyparci przez Rosjan. W grudniu 1914 roku ruszyła wielka ofensywa niemiecko-austro-węgierska. Rosjanie uporczywie bronili się.
Walki pozycyjne z róŜną zaciętością trwały aŜ do maja 1915 roku. Podczas tych walk wschodnią część
powiatu opoczyńskiego okupowały wojska rosyjskie, a zachodnią część wojska państw centralnych.
Dopiero w maju 1915 roku wojska rosyjskie zostały wyparte daleko na wschód. Królestwo Polskie
zostało poddane okupacji państw centralnych. Północna cześć dawnego Królestwa była okupowana przez
Niemcy a południowa przez Austro-Węgry. Granica przebiegała wzdłuŜ Pilicy.



Nasza Ziemia Odrzywolska

Str. 13

przy budowie torów kolejowych na linii Tomaszów Maz. – Radom. Inną formą pracy przymusowej było
wykonywanie szarwarków (odśnieŜanie dróg, pełnienie wart). Osoby uchylające się od tego obowiązku
represjonowano poprzez kary pienięŜne, areszt, uwięzienie lub wywiezienie na roboty przymusowe.
Kolejna forma wyzysku polegała na zmuszaniu ludności do budowy umocnień obronnych nad Pilicą
w okresie od sierpnia 1944 r. do końca okupacji. Przymusowa praca Polaków miała na celu fizyczne
wyniszczenie pracowników, a główną jej dewizą, którą kierowali się Niemcy, było jak największe wyeksploatowanie darmowej siły roboczej przy najmniejszych nakładach finansowych pracodawcy.
Podstawową formą eksploatacji polskiej wsi było nakładanie na jej mieszkańców wysokich kontyngentów. Z kaŜdym rokiem wojny ulegały one podwyŜszeniu, a za niedostarczenie w terminie bądź zaleganie z zapłatą groziły cięŜkie kary. I tak na początku wojny od jednej krowy naleŜało dostarczyć 360
litrów, ale juŜ w końcu wojny 600 litrów mleka rocznie. Natomiast cenę Ŝyta dla rolnika za 1 q władze
okupacyjne ustaliły na 27 zł, w wolnym handlu wahała się ona od 100 zł, w pierwszym okresie wojny,
aŜ do 1800 zł w ostatnich latach okupacji. Początkowo władzom niemieckim nie udawało się ściągnąć
nałoŜonych na wieś kontyngentów. Chcąc osiągnąć cel, uŜyły one po Ŝniwach 1940 r. sił policyjnych,
które organizując ekspedycje karne, przeszukiwały wioski, dokonywały przymusowych rekwizycji,
aresztowały, maltretowały i wysiedlały opornych chłopów. Jednocześnie w tym samym czasie okupant
załoŜył karne obozy dla wszystkich rolników zalegających z kontyngentami. Z terenu Opoczyńskiego
wywoŜono do obozu w Zawadzie koło Tomaszowa Maz. i BliŜyna koło SkarŜyska Kamiennej.
Wysokie kontyngenty i rabunkowa polityka rolna powodowały, iŜ sytuacja materialna ludności na
wsi była bardzo cięŜka. Z braku materiałów źródłowych niezmiernie trudno jest podać nawet szacunkowe dane dotyczące wysyłki na roboty i zatrudnienia przy pracach na miejscu. Podobne problemy występują przy oszacowaniu wielkości ściągniętych przez okupanta kontyngentów.
Polityka ludobójstwa była na ziemiach polskich stosowana we wszystkich dziedzinach Ŝycia. WyraŜała się ona niszczeniem państwowości polskiej, administracji, organizacji politycznych i społecznych.
Celem było osłabienie siły oporu narodu polskiego w walce z hitlerowskim okupantem. Władze niemieckie realizowały program wytępienia narodu polskiego za pomocą wszelkich środków: rozstrzeliwania, obozy zagłady, pacyfikacje, deportacje itd.
Eksterminacja narodu polskiego oraz niszczenie jego elity doprowadziło do reakcji obronnej ze strony
społeczeństwa polskiego. W ogólnonarodowym zrywie uczestniczyli teŜ mieszkańcy gminy Odrzywół.
Początki działalności konspiracyjnej na tym terenie sięgają września 1939 roku i współpracy
z odziałem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Mieszkańcy Odrzywołu i okolic aktywnie działali
w strukturach: ZWZ – AK, BCh, NSZ oraz GL – AL ( Drzewica).
Odrzywół wraz z Drzewicą naleŜał do Rejonu IV Armii Krajowej o kryptonimie: „G-IV” z dowódcą
podporucznikiem Zygmuntem „Górą” Mirkowskim. W tym rejonie działały trzy etatowe kompanie:
1 kompania – Gm. Drzewica – wachmistrz Stanisław „Twardy” Kmita,
2 kompania – Gm. Odrzywół – dowódca Gapys,
3 kompania – Gm. Krzczonów – dowódca Lesiakowski z Drzewicy.
W grudniu 1944 roku rejon „G-IV” składał się z 28 oficerów, 16 podchorąŜych i 2024 szeregowców i został zmobilizowany w ramach 25 pp AK Ziemi Piotrkowsko- Opoczyńskiej.
Rota przysięgi Armii Krajowej – obowiązująca od lutego 1942:
Przyjmowany:
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe
ręce na ten Święty KrzyŜ, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straŜy Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich
sił – aŜ do ofiary Ŝycia mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń
Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek
by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóŜ Bóg.
Przyjmujący:
Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny.
Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą. Zdrada karana
jest śmiercią.
Modlitwa partyzancka śpiewana wieczorem po odczytaniu rozkazu dziennego:
O BoŜe, który jesteś w niebie
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń
Wołamy ze wszech stron do Ciebie
O polski dar, o polską broń.
Ref. O BoŜe skrusz ten miecz co siecze kraj
Do wolnej Polski nam powrócić daj
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Odrzywół i okolice w okresie okupacji niemieckiej
Polska we wrześniu 1939 roku utraciła swoją wolność i została okupowana przez Niemcy i Związek
Radziecki. Nie postradała jednak swojej państwowości. Zachowana została ciągłość konstytucyjna państwa polskiego i utworzone w krajowej konspiracji, kolejno przemianowane struktury organizacyjne –
SłuŜby Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa, podlegały legalnym i prawowitym
władzom Rzeczypospolitej na uchodźstwie.
Gmina Ossa z siedzibą w Odrzywole w wyniku nowego podziału administracyjnego znalazła się
w powiecie tomaszowskim w dystrykcie radomskim, który leŜał na obszarze Generalnej Guberni. Okupant niemiecki stosował róŜnorodne formy terroru na ziemiach polskich.
JuŜ wiosną i latem 1940 r. przeprowadzono we wsiach opoczyńskich pierwsze łapanki na przymusowe roboty. Posiadały one charakter polityczny (niszczenie narodu) i ekonomiczny (tania siła robocza).
Deportacje polskich robotników do III Rzeszy oraz wykorzystywanie ich w niemieckiej gospodarce,
a zwłaszcza w przemyśle wojennym, stanowiło pogwałcenie art. 52 Konwencji haskiej z 1907 r., co zostało uznane po II wojnie światowej przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy za zbrodnię. W celu
sprawnego przebiegu tej akcji władze niemieckie zorganizowały specjalny aparat urzędniczy, urzędy
pracy. W powiecie tomaszowskim Arbeitsamt istniał od września 1939 r. i podlegał mu oddział w Opocznie, kierowany przez Władysława Krakowińskiego.
W październiku 1939 r. ustanowiony został na terenie GG obowiązek pracy dla wszystkich Polaków
w wieku od 18 do 60 lat.
Na mocy rozporządzenia z
25 stycznia 1940 r., osoby
pobierające zasiłki dla
bezrobotnych zobowiązano
do pracy w Niemczech.
Natomiast w styczniu 1940
r. rozpoczęto nakładanie
kontyngentów siły roboczej na dystrykty i poszczególne powiaty. Za
przebieg tej akcji odpowiedzialni byli naczelnicy
powiatu (Kreishauptman),
przedstawiciele
urzędu
pracy, dowódcy Ŝandarmerii, wójtowie w gminach i
burmistrzowie w miastach.
Wiosną 1940 r. rozpoczęto
wywoŜenie na roboty do
III Rzeszy młodzieŜy urodzonej w latach 1915 –
1924. I tak po sporządzeniu
przez urzędników adminiKwatery Ŝołnierzy września 1939 r. na odrzywolskim cmentarzu
stracji wykazów osób zobowiązanych do wyjazdu
na roboty, spisy przesyłane były do urzędów pracy, które wysyłały tzw. zobowiązania do wszystkich
umieszczonych w wykazie. Jednak ten pierwszy wiosenny werbunek, przeprowadzony na terenie powiatu
w kwietniu 1940 r. nic przyniósł oczekiwanych wyników. Dopiero po zastosowaniu nadzwyczajnych
metod (przymus policyjny) udało się „zapośredniczyć” do Rzeszy 1300 osób. Aby wywiązać się z wyznaczonych zadań, uzupełniano brakującą liczbę robotników poprzez organizowanie łapanek oraz stosowanie
represji wobec uchylających się od wyjazdu (m. in. pozbawiano rodziny kart Ŝywnościowych).
Łapanki i obławy na ludzi rozpoczęły się w Opoczyńskiem na wiosnę 1940 r. i osiągnęły swe apogeum
w latach następnych. Wobec braku materiałów dotyczących bezpośrednio powiatu opoczyńskiego trudno
jest ustalić nawet przybliŜoną liczbę wywiezionych na roboty z omawianego obszaru. Dysponujemy natomiast danymi dotyczącymi całego okupacyjnego powiatu tomaszowskiego. Wynika z nich, iŜ do czerwca
1943 r. Arbeitsamt dostarczył do Niemiec z terenu powiatu 20.215 pracowników (6,8% stanu ludności
polskiej). Roboty przymusowe dla Polaków okupacyjne władze organizowały takŜe na miejscu. Od grudnia
1940 r. wprowadzono przymusowy zaciąg pracy do SłuŜby Budowlanej (Baudienst), któremu podlegał
kaŜdy Polak w wieku od 17 – 19 roku Ŝycia. Na terenie Opoczyńskiego brygady tej słuŜby pracowały m. in.
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W listopadzie 1918 okupacja państw centralnych załamała się. Polacy spontanicznie zaczęli
rozbrajać okupantów. Początkowo organami władzy lokalnej były gminy i powiaty.
Dopiero w VIII 1919 roku na mocy ustawy sejmowej utworzono województwo kieleckie, w skład
którego wszedł powiat opoczyński i radomski.
W odrodzonej Polsce gmina Ossa nie zmieniła się w zasadniczy sposób. Gminę Ossa tworzyły
w 1921 roku następujące miejscowości: Badulki, Brudzewice, Brudzewice Poduchowne, Ceteń, Dąbrowa, Emilianów, Gapinin, Gęsia Niwa, Kamienna Wola, Królówka, Las Kamiennowolski, Leśniczówka,
Lipiny, Łęgonice, Myślakowice, Odrzywół, Ossa, RóŜanna, Ruda, Stanisławów, Wielkopole, Wólka
Kuligowska i Wysokin. Wsie Kłonna i Jelonek naleŜały do gminy Klwów, która naleŜała do powiatu
radomskiego.
Według spisu powszechnego z 1921 roku gminę Ossa zamieszkiwało 6 838 osób z czego 3 469 to
były kobiety a 3 369 to męŜczyźni. W gminie było 903 budynki mieszkalne oraz 110 budynków pełniących role mieszkalne. Większość społeczności gminy stanowili Polacy i rzymskokatolicy. Podczas spisu
powszechnego 6 494 osoby podało narodowość polską, 336 Ŝydowską a 8 rosyjską.
Kryterium podziału religijnego było podobne, większość, bo aŜ 6 390 osób podało jako wyznawaną wiarę katolicką, 441 osób było wyznania mojŜeszowego a 7 osób było wyznania prawosławnego. Jak
widzimy część mieszkańców gminy podało religię mojŜeszową a narodowość polską, było to 105 osób.
Świadczy to o integracji społeczności gminy.
Największe skupiska ludności niepolskiej były w Odrzywole, gdzie mieszkało 284 osoby wyznania mojŜeszowego i 8 Rosjan. Pozostałe skupiska ludności wyznania mojŜeszowego to Stanisławów,
gdzie mieszkało 45 śydów i Ossa z pięcioma osobami Ŝydowskiego pochodzenia.
Gmina Ossa w takim kształcie istniała do 1939 roku. Po wkroczeniu Niemców teren ten włączono
do dystryktu radomskiego w Generalnej Guberni.
2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI



Mieszkający w Sandomierzu rycerz Dobrogost Czarny herbu Nałęcz starosta radomski wraz
z majstrem Jarosławem na Ŝyczenie króla Władysława Jagiełły zbudowali most łyŜwowy. Most został
zbudowany w Kozienicach, składał się z 168 płaskodennych łodzi tworzących pomost o długości około
0,5 km. Następnie most został spławiony w górę Wisły i przy jego pomocy armia polska przeprawiła się
szybko i sprawnie przez Wisłę pod Czerwińskiem w dniach 30 VI – 2 VII 1410 roku, zaskakując szybkością armię krzyŜacką.
Za zasługi w wojnie z Zakonem Dobrogost Czarny został wynagrodzony wsią Wysokin
i Studzianna oraz sumami (dzierŜawą) na wsi królewskiej Kłonna w powiecie opoczyńskim.
Nieco później Dobrogost Czarny wyjednał u króla pozwolenie na załoŜenie miasta na gruntach wsi
Wysokin. Dzięki pozwoleniu królewskiemu Dobrogost mógł zacząć organizować (lokować) przyszłe
miasto. Dokument lokacyjny nosi datę 1 V 1418 roku, jednak, jak uwaŜa F. Kiryk, badacz urbanizacji
Sandomierszczyzny, miasto noszące początkowo nazwę Wysokin powstało nieco wcześniej.
F. Kiryk uwaŜa, Ŝe rok 1413 moŜna uznać za początek lokacji miasta. Właśnie w tym roku powstał
kościół w Wysokinie a wokół kościoła zaczęło juŜ powstawać miasto. Dokument z 1 V 1418 roku
formalnie zebrał wszystkie prawa i obowiązki mieszczan. Z przywileju lokacyjnego wiemy, Ŝe miasto
powstało na prawie magdeburskim. Miastu nadano dwa jarmarki, jeden na święto Nawiedzenia N.M.P.
a drugi na dzień św. Zygmunta. Ustanowiono teŜ cotygodniowe targi w poniedziałki. Mieszczanie
uzyskali dwudziestoletni okres wolnizny czyli zwolnienia podatkowego. Po zakończeniu wolnizny mieli
płacić po 8 groszy od roli ziemi, po 1 groszu od domu i po 1 groszu od ogrodu. Wytyczono place, ulice,
ogrody i rynek.
Miasto zyskało przywilej wybudowania ratusza, łaźni miejskiej i jatek rzeźniczych. Mieszczanie
mieli prawo waŜyć i sprzedawać piwo. Aby nie robić konkurencji nowo powstałemu miastu właściciel
miasta zlikwidował karczmy w swoich wsiach w okolicy czyli w Kłonnej, Wysokinie i Kamiennej Woli.
Mieszczanie uzyskali prawo korzystania z pastwisk, lasów i łowienia ryb w rzekach. Na czele
miasta stał wójt i dwóch znaczących mieszczan. Stanowili oni coś na kształt zarządu miasta. Mieszczanie w zarządzie zmieniali się co roku.
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Miasto jeszcze w połowie XV wieku zaczęło być nazywane Odrzywołem. Nazwa Odrzywół
pochodzi od słów „odrzeć wołu” czyli zdjąć skórę z woła. Odrzywołem nazywano miejsce, gdzie odbywał się ubój wołów. Być moŜe wiąŜe się to z przywilejem jatek rzeźniczych ustanowionych dla miasta.
Mieszczanie – rzeźnicy mogli się „specjalizować” w zabijaniu wołów i stąd zaczęto nazywać miasto
Odrzywołem.
Z czasem następcy Dobrogosta, pierwszego właściciela miasta, od nazwy miasta zaczęli się nazywać Odrzywolscy herbu Nałęcz. Jednak formalnie aŜ do 1553 roku miasto nazywało się Wysokin.
Dopiero król Zygmunt August zmienił nazwę miasta na nazwę dzisiejszą. Zmiana była konieczna,
poniewaŜ stara nazwa nie była juŜ uŜywana i nawet w spisach podatkowych z 1508 roku miasto wpisano
jako Odrzywół.
Odrzywół powstał w tym samym czasie co nieodległe Łęgonice, jednak to właśnie Odrzywół był
przez setki lat miastem mającym charakter miejski a Łęgonice stały się tylko duŜą wsią. Przyczyniły się
do tego zapewne korzystniejsze połoŜenie i zabiegi Odrzywolskich dla podniesienia rangi miasta.
Odrzywół leŜał na ruchliwym szlaku biegnącym z Wielkopolski do Lublina i dalej na Ruś. Miasto
w połowie XVI wieku posiadało aŜ trzy mosty w tym jeden „na palach”. Rejestr podatkowy z 1510 roku
wymienia w Odrzywole istnienie kuźnicy wyrabiającej Ŝelazo oraz trzech młynów. Miasto słynęło z
produkcji piwa. Przywilej waŜenia piwa dany mieszczanom przez załoŜyciela miasta zaowocował tym,
Ŝe obok piwa wareckiego w ówczesnej Polsce ceniono sobie równieŜ piwo odrzywolskie. Odrzywół stał
się teŜ waŜnym ośrodkiem handlowym.
Król Zygmunt I w 1531 roku potwierdził istnienie dwóch jarmarków w mieście, ale zmienił ich
terminy na dzień św. Floriana i dzień św. Jadwigi.
Po Dobrogoście Czarnym kolejnym dziedzicem Odrzywołu był jego syn, równieŜ Dobrogost.
Wymieniony jest w dokumentach w 1470 roku. Po nim dziedziczył Jan Odrzywolski, którego w 1502
roku król zwolnił z wyprawy wojennej. Jan Odrzywolski miał z kolei syna Mikołaja. TenŜe Mikołaj
zbudował most na rzece w Odrzywole i w 1515 roku uzyskał przywilej królewski na pobieranie opłat na
moście od przejeŜdŜających wozów.
W początkach XVII wieku dziedzicem Odrzywołu był Abraham. Był znanym rycerzem, uczestniczył w wojnach na Węgrzech, w Inflantach i na Podolu. Zmarł w 1640 roku, a w kościele odrzywolskim
jest płyta poświęcona jego pamięci.
Jego następcą był Krzysztof Odrzywolski. Jednak w XVII wieku bogaty niegdyś ród Odrzywolskich zaczął podupadać. Wiele wsi, które kiedyś naleŜały do Odrzywolskich zostały sprzedane lub
oddane jako posag. JuŜ w 1620 roku część dóbr Odrzywół kupił Jan Brzeziński herbu Łada. Jednak juŜ
w 1631 roku brat wspomnianego Jana Brzezińskiego, Marcyan z powrotem sprzedał część Odrzywołu
Odrzywolskim.
Niedługo później wśród właścicieli Odrzywołu wymienia się rodzinę LeŜeńskich. Odrzywolscy
nie sprzedali całości dóbr a tylko jego część. Z dokumentów wynika, Ŝe Odrzywolscy, gdy mieli kłopoty finansowe, sprzedawali majątek a później starali się go odzyskać lub teŜ chociaŜ dzierŜawili.
W połowie XVII wieku miał miejsce „potop” szwedzki. Miasto, leŜąc na ruchliwym szlaku,
ucierpiało w czasie wojny. Wojska szwedzkie, siedmiogrodzkie a nawet polskie dopuszczały się grabieŜy i gwałtów. O upadku miasta najlepiej świadczą liczby. Odrzywół w 1652 roku liczył 154 mieszkańców a w 1662 roku, kilka lat po wojnie było ich zaledwie 88.
Dochody ówczesnego właściciela części miasta Stefana Odrzywolskiego (syna Abrahama) gwałtownie zmalały. Odrzywolscy musieli wyprzedać większą część rodowych ziem. Odrzywolscy w tym
czasie szukali lepszego Ŝycia na Ukrainie, gdzie łatwiej było o ziemie i tytuły. Niektórzy z nich zrobili
prawdziwe kariery. Na przykład Jan Odrzywolski był kasztelanem czernichowskim, starostą winnickim
i Ŝydaczowskim.
W latach 1671 – 1686 Stanisław LeŜeński, skarbnik sandomierski, skupił od Odrzywolskich róŜne
części Wysokina i Odrzywołu.
Zapewne od LeŜeńskich Wysokin i Odrzywół kupił Aleksander Feliks z Lipia, hrabia Lipski. Nie
mamy juŜ informacji o LeŜeńskich w Odrzywole po 1686 roku. Jednak Lipski nie był jedynym właścicielem Odrzywołu, dziedziczyły tu teŜ w części inne rody a mały dział ziemi posiadali nadal Odrzywolscy.
Aleksander Lipski był starostą inowłodzkim, rawskim, rzeczyckim, bełskim i stanisławowskim. Był
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W Kłonnie koło karczmy, przy drodze do Drzewicy, Kozacy zakopali Ŝywcem 3 rannych
powstańców, a właściciela Ŝywcem spalili w karczmie. Burmistrz Odrzywołu Koryciński Bonawentura został utopiony przez Kozaków w studni w Drzewicy. Przeor Zgromadzenia księŜy
Filipinów w Studziannie Konstanty Piwarski za pomoc powstańcom został aresztowany i zesłany na Sybir. Car skasował teŜ Zgromadzenie księŜy Filipinów. W powstaniu, oprócz mieszkańców Ossy – głównie z części dworskiej, wzięło teŜ udział wielu mieszczan odrzywolskich.
Źródła wspominają między innymi o Waśkiewiczu Feliksie, Siepskim Antonim, Stańczykowskim, Koryckim Janie. Wielką rolę w organizacji powstania na ziemi odrzywolskiej
i drzewickiej odegrał naczelnik rządu powstańczego, organista z Drzewicy, Ignacy Gaczyński.
Od niechybnej śmierci z rąk Rosjan uratowała go pomoc barona Rayskiego – właściciela odlewni i dóbr drzewickich. Kalikst Jagmin, juŜ były dziedzic Ossy, staraniem rodziny z Litwy wrócił
z zesłania po 8 latach. Osiadł w Wielkopolu k/Łęgonic, gdzie zasłynął wzorowo prowadzonymi
wykopaliskami archeologicznymi nad Pilicą. Jego syn Stanisław Jagmin, urodzony w 1875 r.
W Ossie, zasłynął jako projektant i wytwórca ceramiki, profesor wielu uczelni i projektant wielu
pomników i rzeźb parkowych w Warszawie. W powstaniu wzięli udział potomkowie załoŜyciela dóbr Ossy i jednego z szambelanów ostatniego króla polski Stanisława Augusta Poniatowskiego Stanisława Brykczyńskiego – Ignacy, Stanisław, Antoni i Józef.

Cmentarz powstańców oraz Ŝołnierzy rosyjskich poległych pod Ossą w 1863 r.



W 1905 r. ks. proboszcz odrzywolski Antoni Aksamitowski poprowadził z Odrzywołu
procesję na Cmentarz w Ossie i wygłosił mowę patriotyczną. Wskutek donosu został aresztowany i wydalony z Królestwa Polskiego. Na Cmentarzu w Ossie spoczywają powstańcy z obu
pułków i część Ŝołnierzy rosyjskich zabitych w ataku kosynierów. Tylko kilkunastu jest znanych z imienia i nazwiska. Nazwiska pozostałych znane są tylko Bogu.
(BK)
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150 – lecie Powstania Styczniowego

OPIS BITWY POD OSSĄ
Powstanie Styczniowe, które wybuchło w nocy 22/23 stycznia 1863 r., było spowodowane
zarządzeniem władz carskich o „brance” do wojska carskiego rekrutów z Królestwa Polskiego.
Okres słuŜby wynosił 25 lat. Pierwotnie konspiracyjny rząd polski przewidywał wybuch powstania w innym, korzystniejszym terminie. W Powstaniu przez oddziały partyzanckie przewinęło się ponad 100 tys. powstańców. Przez 2 lata źle uzbrojeni powstańcy stoczyli z karnymi,
wyszkolonymi i dobrze uzbrojonymi wojskami rosyjskimi ponad 1200 bitew i potyczek.
Jedną z nich była bitwa w Ossie stoczona 10 lipca 1863 r. Kilka dni wcześniej dotarł tu
pułk powstańczy „Dzieci Warszawy” złoŜony głównie z młodzieŜy warszawskiej i podwarszawskiej, która uciekła przed branką do wojska. Dowodził nimi doświadczony oficer mjr Ludwik
śychliński. Przeszedł on słuŜbę w wojsku pruskim. SłuŜył teŜ w amerykańskiej armii. Oddział
liczył ok. 1000 ludzi niewyszkolonych i częściowo nawet nieuzbrojonych.
Miejscowy dziedzic Ossy, Stanisławowa i Łęgonic Kalikst Jagmin z Litwy udzielił powstańcom pełnej pomocy. Jagmin odkupił majątek z dworem w Ossie w 1861 r. od wdowy po
Stanisławie Brykczyńskim – Wandzie z domu Zamojskiej.
10 lipca oddziały powstańcze zostały zaatakowane przez kilkusetosobowe zgrupowanie
wojsk rosyjskich złoŜonych z piechoty i kozaków pod dowództwem mjr. Szukalskiego.
Mjr Ludwik śychliński przyjął bitwę. W bitwie uczestniczyli jego strzelcy, Ŝuawi śmierci
oraz kosynierzy, którzy wzięli udział w udanym kontrataku na piechotę rosyjską. Szalę bitwy
przewaŜył wieczorem miejscowy pułk powstańczy, przybyły ze Studzianny, pod dowództwem
Władysława Grabowskiego.
Rosjanie, tracąc wielu zabitych, rannych i wziętych do niewoli, pośpiesznie wycofali się
w stronę Grójca. W dworze Kalikst Jagmin utworzył natychmiast lazaret dla rannych.
Nad ranem powstańcy opuścili Ossę, obawiając się ataku większych sił rosyjskich. Prawdopodobnie ze względu na dotkliwe straty Rosjanie pojawili się w Ossie dopiero po kilkunastu dniach.
UmoŜliwiło to dziedzicowi, pracownikom, mieszkańcom dworu i rodzinom na rozwiezienie rannych do okolicznych dworów i miejscowości. Akcją ukrywania i opieki nad rannymi powstańcami
kierował dworzanin Kaliksta Jagmina Stefan Senderowicz, przodek wielu rodzin z Ossy.
Najwięcej rannych zawieziono do Drzewicy. Zabitych w bitwie pochowano w kilku
mogiłach w Ossie. Mjr śychliński w swoich pamiętnikach podawał straty w bitwie na 70
zabitych i 60 rannych powstańców. Nie wiadomo czy uwzględnił tez rannych powstańców,
którzy umierali z ran nawet kilka miesięcy po bitwie. Ranni, którzy umierali po bitwie, byli
chowani w leśnych mogiłach min. w Grabinach, Królówce k. Stanisławowa oraz na Cmentarzu w Drzewicy. śychliński nie podał strat drugiego pułku dowodzonego przez W. Grabowskiego. Przy drodze z Ossy do Studzianny pod figurką pochowana została uczestniczka
bitwy Anna Goszczyńska. Sami Rosjanie oceniali, Ŝe w bitwie poległo 231 powstańców
i Rosjan. Tak wielka liczba zabitych oznaczałaby, Ŝe bitwa w Ossie była jedną z największych w powstaniu. Po bitwie represje dotknęły w pierwszej kolejności dziedzica Kaliksta
Jagmina. Poddany torturom – m.in. Kozacy wrzucili go do wrzątku, został zawleczony do
więzienia i zesłany na Sybir. Podczas bitwy zginęła teŜ jego małŜonka. Wściekłość władz
carskich była tak wielka, Ŝe nie tylko skonfiskowano mu Ossę, ale teŜ nakazano rozbiórkę do
fundamentów dworu i zabudowań dworskich w Ossie, zbudowanych przez Brykczyńskich.
Ocalała tylko Kaplica Dworska, której rozebrać nie pozwolili mieszkańcy. Powstańcy nie
tylko umierali z ran, ale byli mordowani przez Kozaków i pospolitych bandytów.


4/ 2 0 13

Nasza Ziemia Odrzywolska

Str. 7

równieŜ kasztelanem sieradzkim a w 1699 roku został wojewodą kaliskim. Według ówczesnych świadectw naleŜał do najlepszych mówców łacińskich swojej epoki. Karierę polityczną zaczynał w czasach
Jana III. Po śmierci tego króla popierał księcia Contiego, przeciwnika Augusta II Sasa. Później jednak był
w obozie jego zwolenników. Jako wojewoda kaliski przyprowadził w 1702 roku pod Sandomierz wojska
pospolitego ruszenia z kaliskiego przeciw wojskom szwedzkim, które właśnie wkroczyły do Polski. W
obozie pod Sandomierzem Aleksander Lipski został oskarŜony o sprzyjanie Szwedom i zginął rozsiekany
szablami przez wzburzony tłum szlachecki. Został pochowany w Studziannej. Aleksander Lipski zgromadził liczne majątki ziemski co czyniło go bardzo bogatym człowiekiem. Wiele z tych majątków połoŜonych było nad Pilicą między innymi: Odrzywół, Klwów i Studzianna.
W czasie wojny północnej, kiedy wojska szwedzkie po raz drugi najechały nasz kraj, król szwedzki Karol XIII właśnie przez Odrzywół maszerował wraz ze swoją armią w kierunku Krakowa. Działo się
to 30 VI 1702 roku .
Aleksander Lipski pozostawił syna Józefa i córkę Mariannę. Józef był głównym dziedzicem
majątku. Natomiast Marianna z Lipskich wyszła za mąŜ za Franciszka Hieronima Granowskiego,
w posagu wniosła między innymi dobra odrzywolskie i klwowskie. Franciszek Granowski w 1717 roku
został pułkownikiem dragonów a rok później był juŜ generałem-majorem wojsk koronnych.
Pozostałe liczne dobra po Aleksandrze Lipskim odziedziczył jego syn Józef. Józef Lipski przeŜył
ojca o dwa lata i w tym czasie zdołał roztrwonić całą zgromadzoną przez ojca fortunę.
W początku XVIII wieku Odrzywolscy posiadali jeszcze skromne działy ziemi w Odrzywole.
Księgi parafialne z Odrzywołu notują śmierć Jana Czarnego Odrzywolskiego, dziedzica części Odrzywołu w 1722 roku. Jest to ostatnia wzmianka o tym rodzie w Odrzywole. Skończył się więc liczący
ponad 300 lat okres dziedziczenia Odrzywolskich w Odrzywole.
W tym samym czasie większość dóbr odrzywolskich naleŜała do Marianny z Lipskich Granowskiej. Jednak oprócz niej jako współdziedzice Odrzywołu występują teŜ Boratyńscy, od których to ich
część kupił w 1723 roku Jan Brzuchowski (zm. 1730).
W 1720 roku Marianna Granowska wydzierŜawiła dobra odrzywolskie księŜom filipinom ze
Studziannej.
Zgodnie z wielowiekową tradycją nie pobierano od mieszczan dochodów z propinacji czyli
z produkcji i wyszynku alkoholu, a były to w tamtych czasach duŜe dochody. KsięŜa filipini nie pobierali tych opłat.
W 1752 roku swoje rodowe dobra Granowska sprzedała Stanisławowi Świdzińskiemu, wojewodzie bracławskiemu i staroście lityńskiemu. Nowy właściciel tych dóbr, zresztą jedne z wielu jakie
posiadał, zmienił politykę wobec miasta i zaczął domagać się dochodów z propinacji i innych powinności. Następcą Stanisława Świdzińskiego był jego syn Ignacy Świdziński. Dzięki niemu król Stanisław
August Poniatowski zatwierdził istniejące dwa jarmarki w mieście i ustanowił nowe. Odtąd jarmarki
w Odrzywole odbywały się 8 razy w roku. Były ustanowione w dniach: na św. Fabiana, św. Sebastiana,
św. Józefa, dzień przed BoŜym Ciałem, dnia 6 VIII , 14 IX, 6 XII i 21 XII.
W 1789 roku naliczono w Odrzywole 49 domów mieszkalnych, były teŜ trzy budynki dworskie
(browar, karczma i młyn) oraz dwa budynki plebańskie. Jak widzimy w mieście nie było dworu szlacheckiego. Siedzibą właścicieli dóbr był pobliski Wysokin. Mieszkańcy Odrzywołu w czasach Świdzińskich skarŜyli się na pańszczyznę, jaką wyznaczali im właściciele miasta i na zawłaszczenie łąk, ogrodów i lasów.
W kwietniu 1809 roku w Odrzywole na krótko stacjonowała 12-tysięczna armia Księstwa Warszawskiego pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego. Józef Poniatowski rozlokował swoją armię
wokół miasta, a sam na kwaterę zajął miejscową plebanię.
Miasto w początkach XIX wieku składało się głównie z drewnianej zabudowy, według danych na
rok 1820 było tu 58 drewnianych budynków i dwa murowane. W 1827 roku miasto liczyło 64 domy
i 275 mieszkańców.
Po Świdzińskich kolejnymi dziedzicami dóbr odrzywolskich został ród Zarembów, jednak pewne
działy ziemi posiadali teŜ Krosnowscy. W czasach Zarembów mieszczanie skarŜyli się na wysokie podatki
ściągane przez właścicieli miasta. Jeszcze od XV wieku mieszkańcy miasta mieli prawo wycinania lasów
w okolicach Odrzywołu, ale Zarembowie wycięli lasy, pozbawiając mieszkańców opału. Sytuacja była tak
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napięta, Ŝe w 1825 roku doszło do otwartego buntu przeciw dziedzicowi Stanisławowi Zarembie. Zaremba postanowił zrezygnować z części uciąŜliwych danin
i powinności, ale nie oddał mieszkańcom
miasta lasów, łąk i ogrodów.
Połowiczne rozwiązanie problemu
dało taki efekt, Ŝe zatargi i kłótnie na linii
dziedzic a mieszczanie odrzywolscy
ciągnęły się aŜ do 1869 roku, kiedy to na
mocy carskiego ukazu o uwłaszczeniu
uregulowano wszystkie sprawy majątkowe.
Miasto w tym samym czasie straciło prawa
miejskie i jako osada miejska została
włączona do gminy Ossa. Utrata praw
Plebania z 1790 r.
miejskich była oczywistą utratą statusu, ale
tak naprawdę większość mieszkańców
miasteczka utrzymywała się z rolnictwa.
Dodatkowo wsie płaciły duŜo mniejsze
podatki niŜ miasta i status wsi mógł pomóc
dawnemu miastu w wydźwignięciu się
z zapaści gospodarczej.
W ramach uwłaszczenia wokół
Odrzywołu powstało 123 samodzielne
gospodarstwa rolne na 1005 morgach
ziemi wokół osady. Jednak większość
z nich były to niewielkie karłowate gospodarstwa.
Po Zarembach kolejnym rodem
dziedziczącym w Wysokinie i Odrzywole byli
Wlazłowscy (Wylazłowscy),
jednak większość ziemi była juŜ rozparcelowana i dziedzice nie odgrywali juŜ
takiej roli jak kiedyś. Na miejscowym
cmentarzu jeszcze w początkach XX
wieku moŜna było znaleźć pomniki
zmarłych przedstawicieli Wlazłowskich.
Był pomnik Jana Wylazłowskiego herbu
Kolumna, zmarłego dnia 18 X 1866 roku
oraz Julianny z Turobińskich Wylazłowskiej, zmarłej 23 X 1887 roku.
W 1864 roku było w Odrzywole 69
domów i 690 mieszkańców, w tym 126
śydów.
W końcu XIX wieku Odrzywół
naleŜał do gminy Ossa. Była tu szkoła
Neogotycki kościół z lat 1898 –1907
początkowa, ochronka dla dzieci i gospoda. Odbywały się targi cotygodniowe i 10 jarmarków w roku.
Osada rozwijała się, w końcu lat osiemdziesiątych XIX wieku liczyła 74 domy i 821 mieszkańców. Obszar miasta wraz z terenami rolniczymi wynosił 1055 mórg. Jak widzimy osada się rozwijała,
poniewaŜ przybywało mieszkańców.
Początek XX wieku to był okres szybkiego rozwoju gospodarczego państwa rosyjskiego, w tym
i ziem polskich. Jednak w 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Jeszcze w tym samym roku rozpoczę-
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ły się działania wojenne. Odrzywół przez prawie rok był miejscowością frontową lub przyfrontową,
wiązało się to z licznymi zniszczeniami miasta.
Po odzyskaniu niepodległości Odrzywół nadal był osadą miejską w gminie Ossa. Według danych na 1921
rok mieszkało tu 1 336 osób. Działał tu urząd pocztowy. Targi odbywały się w środy. Była to dość duŜa
osada, lokalny ośrodek handlu i usług. W Odrzywole było wiele zakładów rzemieślniczych zajmujących
się usługami dla okolicznych wiosek.
Księga Adresowa Polski z 1929 roku wymienia szczegółowo osoby zajmującą się działalnością
gospodarczą w Odrzywole. Akuszerką w Odrzywole była H. Nosik. Aptekę prowadził K. Mantorski,
bednarzami byli: S. Kobuszewski i F. Kotras. Sklep bławatny prowadził F. Szpitalnik a farbami handlował J. Głąb. W Odrzywole było dwóch felczerów: M. Gieldbard i J. Milsztajn. Działała tu Spółdzielcza
Kasa PoŜyczkowo-Oszczędnościowa. Końmi handlowali M. Gieldbard i J. Milsztajn. Handlem w Odrzywole zajmowała się Spółdzielnia „Praca”. Kowalem był J. Gański, a krawcem D. Chęciński. Kuśnierzem niejaki Jóźwicki. Działały tu
liczne młyny, ich właścicielami byli:
J.
Jóźwicki,
W.
Jóźwicki,
K Kopaniewski i P. Lerman. Murarzem był J. Szwajda, a piekarnie
prowadzili D. Altman i S. Jesionek.
Piwiarnie posiadali P. Rozenholc
i A. Baranow-ski. Wyrobem powrozów zajmował się Sz. Gutman.
W Odrzywole działały trzy restauracje: J. Czernickiego, J. Liziniewicza
i Z. Rzuczkowskiego. Sklep z artykułami róŜnymi posiadał C. Lenga.
Odrzywół był osadą, gdzie działały
liczne zakłady rzeźnicze. Ich właścicielami byli: I. Bystrzejewski,
Joźwicki, S. Kopczyński, T. MatyszFragment starego rynku. W głębi widoczny kościół.
kiewicz, M. Niemirski, P. Podogrocki, Rzuczkowski, Siepski i Zbrowski.
Siodlarzem był J. Spoczyński. Wyrobem i oprawą skór zajmował się
Z. Grynbaum. SprzedaŜą wyrobów
spirytusowych
zajmował
się
J. Zaloga. Były tu dwa sklepy spoŜywcze N. Boryckiej i C. Goldberga.
Stolarzem był Lewiński. Wyrobem
szczotek zajmował się M. Kac.
Zakłady
szewskie
prowadzili
I. Bińkowski, J. Frasuński, M. Gaczyński, Niemirski, M Nowakowski
i I. Radomiński. Zakład ślusarski
miał P. Korycki, a sklep z artykułami
tytoniowymi posiadał N. Kozłowski.
Sklep
wędliniarski
prowadził
J. Kolibabski. Wiatrak w Odrzywole
był własnością A. Blukowskiego.
Podworska kaplica pw. św. Teresy z końca XVIII w.
Z zabytków w Odrzywole
moŜna wymienić układ rynku jeszcze
z XV wieku, kościół neogotycki z lat 1898 –1907 oraz murowaną plebanię z 1790 roku.
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