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7 NOWYCH CUDÓW POLSKI 
SZLAK PRZYGODY NOMINOWANY DO

O Świętokrzyskim Szlaku Przygody pisaliśmy już w jednym z wcześniejszych 
kwartalników. Ten wyjątkowy pomysł, który realizuje LGD - Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, znalazł uznanie w prestiżowym czasopiśmie 
„National Geographic Traveler”.

„National Geographic Traveler”, 
jedno z najbardziej znanych i popu-
larnych czasopism poświęconych 
podróżom, po raz kolejny ogłosiło ple-
biscyt na 7 nowych cudów Polski.

Redaktorem naczelnym polskiej 
edycji National Geographic Traveler jest 
Martyna Wojciechowska – prezenterka 
telewizyjna, dziennikarka, podróżniczka, 
pisarka i kierowca rajdowy.

Swoje propozycje miesięcznik 
zamieścił w lipcowym numerze.  
Wśród 16-tu nominowanych miejsc 
znalazł się Szlak Przygody. Interne-
towe głosowanie trwa od 23 czerwca  
do 26 września. Wyniki plebiscytu 
zostaną ogłoszone w listopadowym 
wydaniu czasopisma.

Przypominamy, że Szlak Przy-
gody to produkt turystyczny, który 
łączy najbardziej atrakcyjne miejsca 
województwa świętokrzyskiego, 
tworząc bardzo ciekawą propozycję 
dla turystów. Wyjątkowość tego 
produktu polega nie tylko na tym,  
że pokazuje i promuje miejsca godne 
odwiedzenia w naszym regionie, ale 
również dlatego, że skupia wokół siebie 
większość firm obsługujących turystów, 
co jest niezwykłym ułatwieniem dla 
zwiedzających i odpoczywających  
w regionie.

Świętokrzyski Szlak Przygody 
jest wspólnym pomysłem 6 lokal-
nych grup działania z województwa 
świętokrzyskiego. W zeszły roku 

zainteresował on Komisję Europejską, 
która uznała go za przykład skuteczne-
go wykorzystania funduszy unijnych na 
wsi. Jest on największym sieciowym pro-
duktem turystycznym w Polsce. Swym 
zasięgiem obejmuje siedem krain tema-
tycznych oraz 1000 km tras, na których 
oznaczono ponad 100 atrakcji. W jego 
ramach działa program lojalnościowy 
pozwalający turystom zbierać punkty, 
które można wymieniać na nagrody lub 
zniżki do wykorzystania u partnerów 
Szlaku. Biegnie przez kilka sugestywnie 
nazwanych krain, które pokrywają się  
z obszarami działań poszczególnych LGD: 
Kraina Talentów, Kraina Natury, Kraina 
Czterech Żywiołów, Kraina Legend, 
Kraina Kultur, Kraina Trzech Rzek i Kraina 
Sacrum i Profanum. Znajdują się na nim, 
m.in.: Opactwo Cystersów w Wąchocku, 
Święty Krzyż, Sanktuarium MB Boles-
nej w Kałkowie-Godowie, Muzeum 
Archeologiczne w Krzemionkach, Jura 

Park w Bałtowie, Żywe Muzeum Porce-
lany w Ćmielowie, Sandomierz, Zespół 
Pałacowy w Kurozwękach, Szydłów, 
zalew w Chańczy i wiele innych atrakcji.

- Ścisła współpraca wszystkich 
instytucji i organizacji zajmujących 
się turystyką i agroturystyką pozwala 
łatwiej, wygodniej i taniej zwiedzać  
i poznawać nasze województwo. - mówi 
Piotr Sadłocha, pomysłodawca i koor-
dynator projektu, i dodaje – Z wielką 
ciekawością czekamy na wyniki. Jednak 
już sama nominacja daje podstawy do 
zadowolenia. Ziemia Świętokrzyska 
posiada wiele obiektów dziedzictwa 
historycznego, kulturowego i przyrod-
niczego, zapewnia również coraz więcej 
atrakcji rekreacyjno-rozrywkowych. Dało 
to możliwość stworzenia produktu o sze-
rokim wachlarzu propozycji dla turysty. 
Jakość tego produktu i uniwersalna 
forma sprawiają, że jest on zauważalny.

JAK ZAGŁOSOWAĆ NA SZKLAK PRZYGODY?
01. Wejdź na stronę www.7cudow.national-geographic.pl
02. Wśród nominacji wybierz 
 Szlak Przygody
03. Jeżeli chcesz zagrać o nagrody 
 uzasadnij swój wybór
04. Kliknij GŁOSUJ
Do wygrania: 
- 3 x FIAT FREEMONT na weekend
- 20 x półroczna prenumerata TRAVELERA
- 25 x zestaw dla biegaczy IFITNESS

Pamiętaj - Głosować można codziennie
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W 2011 r. gmina zrealizowała zada-
nie pn.: Cykl imprez plenerowych szansą 
na pobudzenie aktywności społecznej 
mieszkańców Gminy Łagów. W ramach 
tego cyklu zorganizowano „Piotrowską 
Majówkę”, „Dni Łagowa” oraz „Dożynki 
Gminne”.

W 2013 r. w zadanie pn.: Plenerowe 
festyny turystyczno-kulturalno-rekrea-
cyjny szansą na integrację mieszkańców 
gminy Łagów” włączono: „Dni Łagowa” 
i „Dożynki Gminne”, a Piotrowską 
Majówkę zorganizowało Stowarzyszenie 
„Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowie”.

W 2014 r. zadnie p.n: Plenerowe 
festyny turystyczno-kulturalno-
rekreacyjne szansą na integrację 
mieszkańców gminy Łagów polegało 
na zorganizowaniu trzech plene-
rowych imprez: „Dni Łagowa”, „Dożynki 
Gminne“ i „Świętojańskie Wianki w Woli 
Łagowskiej”. 

„Dni Łagowa” to coroczny festyn 
turystyczno–kulturalno–rekreacyjny, 
od lat wpisany w kalendarz i zgodny  
z klimatem Łagowa. Impreza 
wykraczająca poza wymiar lokalny, 
skierowana jest do wszystkich grup 
wiekowych. Występy artystyczne, pre-

zentacja dorobku miejscowych artystów 
i zespołów, promocja atrakcji turystycz-
nych i miejscowych przedsiębiorców –  
to główne części składowe tej imprezy.

Nieodłącznym elementem Dni 
Łagowa jest organizowanie akcji hono-
rowego oddawania krwi.

Mieszkańcy gminy Łagów należą 
do najbardziej hojnych dawców  
w województwie Świętokrzyskim. 
Podobny charakter mają pozostałe 
imprezy. Wszystkie stawiają sobie  
za cel integrować, zachęcać do czynnego 
udziału w życiu społeczno-kulturalnym 
oraz dawać możliwość atrakcyjnego 
spędzania wolnego czasu. Na żadnej 
imprezie nie zabraknie wesołego mia-
steczka, swojskiego chleba ze smalcem, 
kiszonych ogórków, domowego ciasta  
i miejscowych obwarzanków. 

W przygotowanie imprez włączane 
są organizacje pozarządowe, sołectwa, 
szkoły, dzieci, młodzież z terenu gminy 
Łagów, jak również lokalni twórcy, 
artyści, koła gospodyń wiejskich oraz 
jednostki ochotniczych straży pożarnych. 
Organizacja „Dożynek Gminnych“ 
pielęgnuje i utrwala lokalne tradycje  
i obyczaje.

Innym ciekawym projektem, który 
będzie realizowany przez gminę będzie 
projekt p.n.: Wydanie folderu informa-
cyjno-promocyjnego gminy Łagów, który 
prezentuje największe atrakcje turystycz-
ne, zabytki historyczne i kulturowe oraz 
walory krajobrazowe gminy Łagów.  
Na potrzeby folderu zorganizowany został 
konkurs fotograficzny, w którym udział 
mógł wziąć każdy mieszkaniec gminy,  
a najlepsze zdjęcia zostały zamieszczone 
w folderze. Jak zapisano w projekcie 
„Gmina Łagów to urocze miejsca, często 
nieodkryte, tajemnicze, czasami dzikie, 
czasami prawie zwyczajne …”, które 
należy pokazać turystom.

Gmina realizowała również zadania 
o materialnym charakterze. W 2012 r.  
w ramach małych projektów w m. Sędek, 
zbudowano plac zabaw pod wdzięczną 
nazwą „Wesołe Skrzaty”.

Bardzo ciekawą inwestycją 
był wykonany w 2012 r. projekt  
pn.: „Przystanek Turystyczny w Starej 
Zbelutce”, w ramach którego zagospoda-
rowano działkę o pow. 26 arów, poprzez 
utwardzenie nawierzchni, budowę 
placu zabaw i parkingu rowerowego 
oraz nasadzenie zieleni. Ponadto została 
wykonana wiata przystankowa wraz  
z ławeczkami i stolikiem, która stworzyła 
małą infrastrukturę turystyczno-
wypoczynkową. Przystanek znajduje się 
na trasie Szlaku Miejsc Mocy oraz Szlaku 
Architektury Drewnianej, które prowadzą 
przez najpiękniejsze zakątki województ-

wa Świętokrzyskiego. Usytuowany został 
przy kościele p.w. św. Doroty, największej 
atrakcji turystycznej wsi Stara Zbelutka.

Inwestycja posiada uniwersalny 
charakter, służyć będzie mieszkańcom 
– dzieciom do zabawy, dorosłym do 
rekreacyjnych spotkań, oraz turystom 
do odpoczynku.

Zgodnie z wnioskami z 2012 r. 
Gmina Łagów zrealizowała dwa projekty 
w ramach Odnowy Wsi Łagów. Głównym 
celem pierwszego projektu pn.: Odnowa 
Wsi Łagów poprzez modernizację  
i wyposażenie świetlicy oraz budowa  
i wyposażenie placu zabaw, było utwo-
rzenie centrum kulturalnego, służącego 
mieszkańcom Łagowa do różnego rodza-
ju uroczystości, spotkań, szkoleń, wystaw 
i warsztatów.

W ramach zadnia wybudowano plac 
zabaw przy zespole szkół w Łagowie, 
który stanowi uzupełnienie obiektów 
sportowo-rekreacyjnych. Przeprowad-
zono modernizację pomieszczeń w budy-
nku remizy strażackiej i zaadaptowano je 
na potrzeby świetlicy. Zakupiono również 
wyposażenie do świetlicy oraz zmoder-
nizowano kotłownię i instalację cen-
tralnego ogrzewania oraz wewnętrzną 
instalację elektryczną.

Drugi wniosek pn.: Odnowa Wsi 
Łagów poprzez Rewitalizację Rynku - 
Etap II obejmował zagospodarowanie 
rynku, w tym m.in. budowę małej archi-
tektury, wykonanie wiaty przystankowej 
wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 
aranżację zieleni, budowę oświetlenia  
i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Łącznie w latach 2011-2014 gmina 
Łagów, w ramach osi Leader realizowanej 
przez LGD – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Świętokrzyskiej, otrzymała wsparcie  
w wysokości 1 021 998,56 zł. 

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń 
Wiejskich w Piotrowie” otrzymało wsp-
arcie w wysokości 24 966,51 zł. W gminie 
Łagów nie próżnowały również osoby 
fizyczne i przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorcy otrzymali wspa-
rcie na realizację czterech projektów,  
na ogólną kwotę 554 245,00 zł. 

Z kolei osobom fizycznym dofinan-
sowano trzy projekty na ogólną kwotę 
49 838,38 zł.

Leader pobudza i zmienia Łagów

Wykorzystując środki dysponowane przez LGD – SRWŚ w ramach osi Leader, 
gmina Łagów w dużej mierze dofinansowywała przedsięwzięcia, których 
celem było integrowanie mieszkańców, ale również determinowanie i mobi-
lizowanie do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, na rzecz poprawy 
warunków i jakości życia na wsi. Przedsięwzięcia te są corocznymi imprez-
ami, na trwałe wpisanymi w kalendarz gminnych wydarzeń.
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Wydawnictwo sfinansowano w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Przeglądając karty historii klasz-
toru zauważamy, że mimo różnych kolei 
losu, przez całe wieki majestatycznie 
dominował wraz ze swoją świątynią  
i jej wieżą nad całą Świętokrzyską  
Ziemią.

Świętokrzyskie opactwo benedyk-
tynów powstało najpewniej w XII w., 
choć nie brak takich, którzy twierdzą, że 
znacznie wcześniej. Jego najświetniejsze 
lata przypadały na panowanie dynastii 
Jagiellonów, kiedy to Święty Krzyż był 
najważniejszym sanktuarium w Polsce.

Jego oddziaływanie na okolicę było 
tak duże, że od przechowywanych tu 
relikwii Krzyża Świętego swoją nazwę 
zawdzięczają góry, region i wojewód-
ztwo.

Klasztor ten był świadkiem wielu 
pięknych, ale i tragicznych chwil dla 
tej ziemi. Te tragiczne miały miejsce 
również w 1914 r., kiedy to w ciągu 
pierwszych miesięcy od wybuchu wojny 
światowej rejon świętokrzyski stał się 
areną walk oraz miejscem licznych 
pościgów i odwrotów armii rosyjskich 
i armii austro-wegierskich. W dniach 
21-26 października 1914 r. doszło 
między tymi armiami do krwawej 
bitwy pod Dęblinem, w czasie której 
Austriacy stracili ok. 50 tys. żołnierzy. 
W wyniku poniesionej klęski, wojska 
austriackie pod dowództwem gen. 
Dankla rozpoczęły odwrót w kierunku 
Sandomierza. Podczas tego odwrotu  
z niewiadomych i niezrozumiałych przy-

czyn, w dniu 31 października Austriacy 
zburzyli wieżę świętokrzyskiej świątyni.

Od 1936 r. gospodarzami 
świętokrzyskiego klasztoru są zakon-
nicy ze Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej. W 2013 r. 
papież Benedykt XVI nadał kościołowi 
Św. Trójcy na Świętym Krzyżu godność 
bazyliki mniejszej. Wieżę próbowano 
bez skutku kilkakrotnie odbudować, lecz 
dopiero w tym roku starania zakończyły 
się pełnym sukcesem. Odbudowa wieży 
trwała ponad półtora roku. Ze względu 
na brak dokumentacji technicznej znisz-
czonej wieży, jej odtworzenia dokonano 
na podstawie historycznych malowideł 
i fotografii. Mimo to wydaje się, że jest 
ona wiernym odzwierciedleniem, tej 
utrwalonej na obrazach. Przez ponad 
rok wznoszono główny kadłub wieży, na 
którym zamontowano miedziany hełm, 
a na nim dwumetrowy krzyż. Mimo, że 
tego nie widać na „pierwszy rzut oka”, to 
sam hełm wieży waży ok. 30 ton. Wieża 

ma 50 m wysokości, a na jednej z kon-
dygnacji wybudowano punkt widokowy.

Punk widokowy na klasztornej 
wieży, będzie wspaniałym miejscem 
do podziwiania uroków świętokrzyskiej 
krainy zapewne chętnie odwiedzanym 
przez turystów, których rocznie przyby-
wa tu ok. 300 000.

Jak podają stare klasztorne kroniki, 
przy dobrej przejrzystości powietrza,  
z wieży widać było Tatry i Wisłę.

Koszt zrealizowanej inwestycji 
wyniósł 7,5 mln złotych, z czego 85 % 
stanowiły środki z unijnej dotacji.

W uroczystościach poświęcenia  
i odsłonięcia wieży uczestniczyło ok. 3 tys.  
pielgrzymów z ziemi świętokrzyskiej. 
Rozpoczęła je msza święta sprawowana 
na przyklasztornych błoniach, w intencji 
ofiarodawców. Przewodniczył jej arcybp, 
metropolita szczeciński-kamieński 
Andrzej Dzięga (bp sandomierski  
w l. 2002-2009), który dokonał również 
poświęcenia odrestaurowanej wieży.

Sanktuarium Świętego Krzyża odzyskało blask
7 września br., na Świętym Krzyżu obyła się uroczystość odsłonięcia zre-
konstruowanej wieży na świątyni zniszczonej 31 października 1914 r. przez 
austriackie wojska w czasie działań wojennych. Podniosłego charakteru 
uroczystości dodawała data odsłonięcia, przypadająca w przededniu setnej 
rocznicy jej zburzenia.

Fundusz stypendialny „Sakiewka Zbója Madeja” 

Do gimnazjum w Łagowie  
i Rudzie gm. Brody dołączyła kolejna  
szkoła i kolejne środowisko ludzi 
pragnących wspierać młodzież, która 
osiąga wysokie wyniki w nauce  

oraz jest zaangażowana społecznie  
w pracę na rzecz środowiska.  
Mechanizm działania „Sakiewki” jest 
prosty:  darczyńcy wpłacają środki  
z przeznaczeniem na stypendia,  

a Fundacja Stefana Batorego 
pomnaża zebrane środki o 100%.  
W tym roku w trzech gminach 
młodzież otrzyma stypendia na kwotę  
ponad 30 tys. Dziękuję wszystkim 
szkolnym koordynatorom progra-
mu, darczyńcom za ich wsparcie,  
za ich zaangażowanie w tą szlachetną 
ideę wsparcia młodych pracowitych  
i ambitnych ludzi –mówi Prezes 

Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów  
Zdzisław Zwoliński. Wnioski o przy-
znanie stypendium można składać  
do 26 września br. Wręczenie stypen-
diów 14 października, a szczegóły  
u szkolnych koordynatorów progra-
mu. W Łagowie u Elwiry Wrony lub 
Zdzisława Zwolińskiego, w Rudzie  
u Beaty Kryzińskiej, w Rudkach u Roberta 
Klefasa.

Od tego roku młodzież z gimnazjum w Rudkach gmina Nowa Słupia  
otrzyma stypendia w ramach programu „Równe szanse” prowadzonego 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów i Fundację im. Stefana Bato-
rego. 
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AKTUALNOŚCI STOWARZYSZENIA

23 lipiec 2014 r. | National Geographic Traveler w Krainie Sacrum 
i Profanum

Michał Cessanis z największego w Polsce magazynu podróżniczego „National 
Geographic Traveler” przez cztery dni objeżdżał świętokrzyski Szlak Przygody. Zawitał 
między innymi do naszej Krainy – Sacrum i Profanum, w której zwiedził Muzeum Przy-
rodnicze oraz Klasztor na Świętym Krzyżu, a także Centrum Kulturowo-Archeologiczne 
w Nowej Słupi. Na jego trasie podróży znalazły się poza tym m.in. Dąb Bartek, dworek 
Sienkiewicza w Oblęgorku, Szklany Dom w Ciekotach, ruiny huty w Samsonowie, 
Pojezierze Świętokrzyskie z jeziorem Żabiniec, Sabat Krajno, Osada Średniowieczna 
w Hucie Szklanej, klasztor w Świętej Katarzynie, Bodzentyn, Świętokrzyski Sztetl  
w Chmielniku, Szydłów, zespół pałacowy w Kurozwękach, stare miasto w Sandomierzu 
i okoliczne winnice, muzea porcelany w Ćmielowie i archeologiczne w Krzemionkach 
oraz JuraPark w Bałtowie.

08 sierpień 2014 r. | Wizyta studyjna z Serbii
8 sierpnia Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej gościło u siebie 

14 uczestników wizyty studyjnej studentów polskiego pochodzenia z Serbii. Wizyta 
organizowana była w ramach projektu „Wisła, powrót do źródeł – Wzmacnianie  
i aktywizacja środowisk polskich w Serbii”, który dofinansowany został ze środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Spotkanie poprowadzili: Piotr Sadłocha - 
Dyrektor Stowarzyszenia oraz Sławomir Miechowicz - Doradca Lokalny. Uczestnicy 
wizyty dowiedzieli się jakie działania prowadzi stowarzyszenie oraz zapoznali się z pro-
duktem turystycznym jakim jest  Szlak Przygody. Przedstawiono również prezentacje  
na temat bycia liderem, pokazywanie barier, wypracowanie cech dobrego lidera oraz 
funkcjonowania w grupie. Celem wizyty, która obyła się w dniach 4-11 sierpnia było 
wsparcie aktywnych młodych osób pochodzenia polskiego poprzez przekazywanie 
im wiedzy oraz umiejętności, mających ułatwić prowadzenie działań oraz projektów  
w ich środowiskach związanych z propagowaniem polskiej kultury.

12 sierpień 2014 r. | Sesja Rady Gminy Nowa Słupia
W dniu 12 sierpnia Piotr Sadłocha – Dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Świętokrzyskiej brał udział w Sesji Rady Gminy Nowa Słupia. Przedstawił sprawo-
zdanie z wdrażania LSR oraz plany na najbliższy okres programowania.

22 sierpień 2014 r. | Przygoda do siódmej potęgi
Tytuł relacji Michała Cessanis z lipcowej podróży po Szlaku Przygo-

dy najlepiej oddaje atrakcyjność oferty czekającej na turystę u Partnerów Szlaku 
Przygody.“Świętokrzyskie zadowoli nawet najbardziej wybrednych, bo do wyboru jest 
aż siedem różnych krain. Każda fascynująca!“ pisze Michał Cessanis w najnowszym, 
dostępnym już wydaniu National Geographic Traveler.

28 sierpień 2014 r. 
Na Szlaku Przygody rozpoczęto ustawianie znaków drogowych. Po 

wszelkich niezbędnych uzgodnieniach z zarządami dróg są już  lokalizacje większości 
znaków. Prace zostały zakończone w Krainie Kultur. We wrześniu kolejno ustawione 
zostaną znaki w Krainie 3 Rzek, Krainie Natury, a następnie w Krainie Sacrum i Pro-
fanum.

6-7 września 2014 
Szlak Przygody brał udział w Pikniku Naukowo-Technologicznym  

w Podzamczu, na którym odbyły się zawody łazików marsjańskich. Wydarzenie to 
było połączone z otwarciem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego 
Leonarda da Vinci. W ciągu trzech dni Podzamcze Chęcińskie odwiedziło 24 tysiące 
osób. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć rywalizację łazików odbywające się na 
specjalnie przygotowanej powierzchni symulującej marsjański krajobraz.

WYBRANE WYDARZENIA Z GMIN
BAĆKOWICE
20. lipca w Nieskurzowie Starym, nad zalewem, odbył się III Mityng Spor-

towy Nieskurzów 2014r. Organizatorami mitingu byli uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Modliborzycach wraz z wychowawcą, p. Markiem 
Borkowskim.

W ramach wydarzenia zorganizowane zostały konkurencje dla dzieci: rzeźba na 
piasku i wyścig rowerków wodnych. Dla dorosłych: wyścigi kajakowe i turniej siatkówki 
plażowej o Puchar Wójta gminy Baćkowice.

Dużym zainteresowaniem, cieszyły się wyścigi rowerków wodnych, do których 
przystąpiło 21 uczestników. W regatach kajakowych wystartowało 26 uczestników. 
Swoje niezwykłe zdolności architektoniczne wykazywały dzieci, budując rzeźby  
z piasku.

Dla miłośników siatkówki organizatorzy przeprowadzili turniej piłki plażowej  
o Puchar Wójta gminy Baćkowice.

Nagrody dla uczestników Mityngu zostały zakupione z funduszy UE pozyskanych 
za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej - LGD w Łagowie.

BRODY
15. sierpnia zorganizowano największą imprezę kulturalną w gminie 

Brody - festyn „Lato nad Kamienną“.
W tym roku główną gwiazdą imprezy był znany kabareciarz, Marcin Daniec. 

Krakowska grupa „Konwój“ zabawiała uczestników muzyką country. Nie zabrakło 
również występów miejscowych zespołów działających przy brodzkim Centrum Kultury 
i Aktywności Lokalnej. Blok artystyczny zakończył koncert Gminnej Orkiestry Dętej. 
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Dzieci, mogły korzystać z bezpłatnego wesołego miasteczka z karuzelą, zjeżdżalnią 
i trampoliną. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych festyn cieszył się 
ogromnym powodzeniem. Festyn zakończono imponującym pokazem sztucznych ogni 
oraz zabawą taneczną przy muzyce zespołu „Toffi Band“. Bardzo szlachetną inicjatywą 
była zbiórka pieniędzy na pomoc w leczeniu małej Igi, która została pogryziona przez 
psa.

31. sierpnia, na plaży „Oczka wodnego” w Krynkach, odbył się festyn pod 
nazwą „Międzygminne Potyczki Sportowo – Kulturalne“.

Festyn zorganizowano w nowo wybudowanej strefie aktywnego wypoczy-
nku, którą zlokalizowano nad niewielkim oczkiem wodnym w pobliżu rezerwatu  
„Skały w Krynkach“. W trakcie festynu rozegrano wiele konkursów. Najwięcej emocji 
dostarczało piłowanie drewna na czas i przeciąganie liny. Zorganizowano również 
bieg terenowy. Dzieci dowoli i za darmo korzystały z dmuchanych zamków. W części 
artystycznej swoje programy prezentowały zespoły działające przy brodzkim centrum 
kultury: Abra Kadabra“, „Alter Ego“, „Tęcza“, „Jarzębina“, „Echo Adamowa“ i „Brodowi-
anki“. W dobry humor uczestników festynu wprowadzała grupa kabaretowa, „Czwarta 
Fala“ z Kielc.

ŁAGÓW
6. września w Zbelutce Starej, pod patronatem Wójt Gminy Łagów, 

odbyło się  „Sobotnie popołudnie z twórczością Sienkiewicza”.
Spotkanie zorganizowano w ramach akcji „Narodowe Czytanie Trylogii Henryka 

Sienkiewicza”. Akcja, która odbyła się po raz trzeci, zainicjowana została w 2012 r. przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Do tegorocznego, wspólnego czytania przystąpiła również Gmina Łagów. Uczest-
niczyli w niej mieszkańcy gminy, wśród których dominowały dzieci ze szkoły w Starej 
Zbelutce. Uczestnicy czytali wybrane fragmenty Trylogii Sienkiewicza, pisarza – piewcy 
narodowych wartości, któremu nie dane było doczekać wolnej Polski. - Czytanie przy-
nosi wiele korzyści – mówią organizatorzy. - Jest czynnikiem integrującym środowisko, 
daje sposobność kontaktu z piękną polszczyzną oraz godnymi naśladowania ideałami. 
Gościem honorowym spotkania była p. Halina Sorys z Wojewódzkiej Biblioteki Publi-
cznej w Kielcach. Organizatorami „Sobotniego popołudnia z twórczością Sienkiewicza” 
byli: Wójt Gminy Łagów, p. Małgorzata Orłowska-Masternak oraz p. Marianna Karbow-
niczek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagowie, filia w Starej Zbelutce.

NOWA SŁUPIA 
W dniach 26-30 sierpnia na terenie Centrum Kulturowo-Archeologiczne-

go zorganizowano XI Międzynarodowe Warsztaty Starożytnego Hutnictwa. 
Brało w nich udział ponad 50 osób z Polski, Niemiec, Austrii i Holandii. 
      Warsztaty polegały m.in. na próbie odtworzenia procesu otrzymywania żelaza 

w piecach dymarskich. Każda z pracujących grup własnymi metodami próbowała 
wytopić żelazo. Uczestnicy pracowali w 13-tu zespołach naukowych. Niezbędny  
do produkcji materiał, w tym: węgiel drzewny i rudę żelaza  zapewniła gmina Nowa 
Słupia. W Polsce warsztaty odbyły się po raz pierwszy, a jej reprezentantami byli, 
m.in.: Marcin Marciniewski, reprezentant Projektu Hutnia oraz Władysław Weker  
z Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Stowarzyszenia Naukowego Archeolo-
gów Polskich. Krótką prelekcje o gminie, jej historii i tradycji, przedstawił dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Sepioło. Organizatorami warsztatów byli: Lokalna 
Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża, Stowarzyszenie Naukowe 
Archeologów Polskich oddział w Warszawie, PTTK oddział kielecki, Projekt Hutnia, 
Regionalna Organizacja Turystyczna.

31. sierpnia, w m. Rudki, przy sprzyjającej pogodzie odbył się festyn,  
w którym uczestniczyli mieszkańcy gminy Nowa Słupia.

Ciekawy program artystyczny przyciągnął duże tłumy osób, w szczególności 
mieszkańców Rudek, Sosnówki, Serwisa, Cząstkowa i Pokrzywianki. Podczas festynu 
swoje repertuary prezentowały gminne zespoły: Teatr Święty Spokój, Chełmowianki 
oraz Wesołe Kumoszki. Były również konkursy i gry sportowe, a najmłodsi oblegali plac 
zabaw. Głównym punktem festynu był występ Kabaretu Pigwa Show. Organizatorami 
festynu był wójt gminy wraz z miejscowymi radnymi.

PAWŁÓW
25. sierpnia w Pawłowie gościł Marek Sawicki – Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi.
W spotkaniu uczestniczyli również: Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP 

Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski 
– wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Grzegorz Dziubek – wicewoje-
woda świętokrzyski, Ryszard Ciźla – Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Głównym 
tematem spotkania z mieszkańcami gm. Pawłów była pomoc dla rolników, w związku 
z rosyjskim embargiem na owoce i warzywa. Rozmawiano również o zasadach przeka-
zywania organizacjom charytatywnym lub do biodegradacji tych warzyw i owoców, 
które w wyniku embarga nie trafią na rynek rosyjski.

WAŚNIÓW
13. lipca, na waśniowskich błoniach odbył się wakacyjny festyn „Spotka-

jmy się w Waśniowie”, na który ściągnęły tłumy z szerokiej okolicy. Organiza-
torem festynu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie. 

Jednym z celów przyświecających organizatorom była promocja obszaru LGD, 
dlatego do udziału w imprezie zaproszeni zostali mieszkańcy gmin: Baćkowice, Brody, 
Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wójt 
Gminy Waśniów Krzysztof Gajewski wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu Marzeną Karcz. Festyn rozpoczęła grupa rekonstrukcji historycznych „Jantar”, 
która upamiętniając postać urodzonego w Gaju k. Waśniowa poety i rycerza Wespaz-
jana Kochowskiego, dokonała wybicia stosownej monety. W dalszej części festynu  
odbywały się prezentacje artystyczne z gmin Waśniów, Baćkowice i Brody, prze-
platane pokazami walk, gier i zabaw sarmackich oraz konkursów dla publiczności. 
Przez cały czas trwania festynu uczestnicy mogli korzystać bezpłatnie z urządzeń 
rozrywkowych. Na scenie zaprezentowały się zespoły działające przy GOKiS  
w Waśniowie „Forte” i „Power” oraz soliści. Ze swoim repertuarem wystąpił również 
zespół Jarzębina, działający przy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach. 
Festyn zakończyła wspólna zabawa przy muzyce zespołów „Katrina” i „Fantastic Boys”. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
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Ks. Romuald Górski społecznik, reformator i patriota
Ks. Kan. Romuald Górski, proboszcz parafii Baćkowice w latach 1925-1941. 
Działacz społeczny, założyciel licznych instytucji: katolickich, spółdzielczych, 
kulturalnych i oświatowych.

Urodził się 7 lutego 1887 r.  
we wsi Poświętne na ziemi opoczyńskiej. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej 
uczęszczał do gimnazjum w Radomiu, 
a następnie wstąpił do Seminarium  
w Sandomierzu, gdzie w dniu 
16.08.1911r. otrzymał święcenia 
kapłańskie.

Po kilku latach posługi kapłańskiej, 
w 1918 r. rozpoczął studia na wydzi-
ale teologicznym UW, które ukończył  

w 1922r. otrzymując dyplom magistra 
prawa kanonicznego.

W 1920 r., z powodu zbliżającej 
się armii bolszewickiej, przerwał studia 
i wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie 
w Pucku jako kapelan pełnił służbę  
w Marynarce Wojennej.

Z dumą później wspomniał swój 
udział w obronie Ojczyzny.

3. lipca 1925 r. ks. R. Górski objął 
probostwo w parafii Baćkowice.

Bardzo szybko rozpoczął tu pracę 
kościelną i społeczną zakrojoną na 
szeroką skalę. Zbudował dom parafialny, 
który stał się miejscem różnych spotkań, 
odczytów i akademii okolicznościowych 
z okazji świąt kościelnych i narodowych. 
Na wszystkich wydarzeniach gromadziły 
się tłumy parafian.

Szerzył oświatę przez zakładanie 
bibliotek i przez kolportaż gazet. 
Zmodernizował kościół, unowocześnił 
infrastrukturę otoczenia kościoła wraz 
z cmentarzem kościelnym oraz założył 
kilkanaście organizacji kościelnych.

Był również niedoścignionym 
działaczem społecznym. Założył Kółko 
Rolnicze, uświadamiał, zachęcał  
do nowoczesnych upraw, do stosowa-
nia nawozów, do zakupów krów mle- 
cznych.

Widząc łakome spojrzenia dzieci na 
nieliczne wówczas owoce, przekonywał 
do zakładania sadów i ogrodów. 
Zachęcając rolników do wprowadzania 
nowych upraw sprowadzał agronomów, 
którzy razem z młodzieżą na poletkach 
doświadczalnych uprawiali nowe odmi-
any zbóż, ziemniaków, warzyw. Przy dro-
gach publicznych wraz z młodzieżą sadził 
drzewa owocowe. Wiedział, że kiedy 
będą owocować to każdy przechodzień 
zerwie, a jak już skosztuje to zasadzi  
u siebie.

W celu uwolnienia chłopów od 
lichwiarskich pożyczek założył Kasę 
Stefczyka, dla potrzeb której wybudował 
okazały budynek. Kasa udzielała 
kredytów na rozwój gospodarstw,  
budowę budynków mieszkal-
nych i gospodarskich, zakup krów  
mlecznych, nowych odmian zbóż oraz 
nawozów.

Założył bodajże najważniejszą 
ze wszystkich instytucji - Spółdzielnię 
Mleczarską, która w swoim najlepszym 
okresie, w kilku okolicznych gminach 
posiadała 30 filii. Chłopi dostarczając 
mleko do mleczarni otrzymywali  
dochody, które stanowiły podstawę ich 
bytu.

Założył wreszcie Spółdzielnię 
Spożywców, która prowadziła sklep 
ogólno-przemysłowy, sprowadzała 
nawozy oraz organizowała skup trzody 
chlewnej.

Działalność ks. Górskiego była 
niczym rozpędzona maszyna, którą 
ciężko zatrzymać.

Nie zrealizował wszystkich planów, 
przerwała je wojna. Widząc, w jakim 
położeniu znajdują się ludzie starsi, 
planował budowę ochronki, dzisiaj 
powiedzielibyśmy domu starców. 
Drewniane zabudowy gospodarstw 
często trawiły pożary. Zachęcał więc 
do zakładania cegielni i budowania 
domów z cegły, bardziej odpornych na 
pożary. Tuż przed wojną jedna z takich  
cegielni założona została w Nieskurzowie 
Starym.

Żniwa i ich tradycje
Żniwa, czyli czas zbioru plonów przez rolników, przez wieki były uznawane za 
najważniejsze prace w rolnictwie. Dawały oczekiwany plon, który zapewniał 
możliwość przeżycia do następnego lata.

Dawniej w pracy przy żniwach obowiązywał określony porządek. Każdy uczestnik 
przyporządkowany miał określony rodzaj pracy, a dopuszczenie młodego człowieka 
do koszenia zboża uznawane było za największy zaszczyt.

Uważano, że praca, która wymagała wysiłku fizycznego, mogła być  
wykonywana tylko w dni powszednie, dlatego żniwnych prac nie wykonywano  
w niedzielę.

Zarówno życie, jak i żniwa, toczyły się w ściśle określonym porządku  
i rytmie. Do pracy, tak jak przez cały rok, budziło pianie koguta, a zakończenie  
prac wyznaczał zmierzch. Zaczynano od przygotowania stodoły na przyjęcie  
nowego zboża. Sprzątano ją starannie, aby nowe nie leżało ze starym.

Żniwa rozpoczynano w sobotę lub w środę, w dni poświęcone Maryi. 
Wierzono, że w sobotę Matka Boża suszyła pieluszki Pana Jezusa, a to mogło  
gwarantować słoneczną pogodę. Za najgorsze dni do rozpoczęcia  
żniw uważano poniedziałek i piątek. Pierwszego dnia żniw wszyscy szli do pracy  
w czystych ubraniach, a pierwsze ścięte lub zerżnięte kłosy błogosławiono  
znakiem krzyża świętego. Znak ten towarzyszył rolnikom bardzo często. Znakiem 
krzyża zaczynano i kończono dzień oraz rozpoczynano i kończono wszelkie prace.  
Krzyż układano również z pierwszych ściętych kłosów i snopków zwiezionych  
do stodoły.

Prace wykonywano od świtu do południa, kiedy robiono przerwę na posiłek, 
obrządki w gospodarstwie i chwilowy odpoczynek. Wierzono, że w tym czasie 
płametnice i południce roznoszą po polach różne nieszczęścia.

Pierwsze sprowadzały deszcz na pola, drugie nieszczęścia na ludzi.
Przywożone do stodoły zboże posypywano święconymi ziołami, aby odpędzić 

wszelkie zło od stodoły (pożary, myszy, itp.). Gdy snopy nie mieściły się w stodole, 
składano je w stogi, kopy, jako pierwsze do młócenia.

Starano się nie pozostawić na polu żadnego kłosa. Sprzątano całe ścierniska, bo 
grzechem było pozostawianie choćby jednego kłosa.

Plon żniwny uznawano za wielki dar Boży. Ostatni zebrany snop dorodnego zboża 
stawiano często w kącie izby, ponieważ uosabiał urodzaj i zebrane plony.

W miarę sprzyjających warunków, starano się zakończyć żniwa w „dobry dzień”, 
a najlepsza była sobota. Wiązało się to z tym, że w niedzielę można było spokojnie 
ocenić je ze znajomymi i „ze świętym” spokojem odpocząć.

Po przywiezieniu ostatniego snopa do stodoły, u domowników pojawiał się 
na twarzy uśmiech. Wszyscy byli zadowoleni i mili dla drugich. Obiad tego dnia 
lub następnego, w zależności od pory dnia, w jakiej zakończono żniwa, był o wiele 
bardziej „wykwintny” niż zazwyczaj. Zadowoleniu z zakończonych żniw starano się 
nadać uroczysty charakter. Świętowanie było przecież ukoronowaniem nie tylko zbioru 
plonów, ale i całorocznej pracy. Świętowanie miało również charakter dziękczynny.  
Już Słowianie dziękowali swoim bóstwom za zebrane plony.

Z czasem, kiedy chłopi utracili prawo do ziemi, święto plonów zanikło.  
W XVI w. wraz rozwojem gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej święto plonów 
ponownie zaczęło się rozpowszechniać. Urządzano je dla służby folwarcznej  
i pozostałych żniwiarzy, w nagrodę za wykonaną pracę.

W XIX w. kiedy chłopi ponownie stali się właścicielami ziemi, zaczęto urządzać 
chłopskie święto plonów. Uroczyste zakończenie żniw nazywano wieńcem lub 
dożynkami. W okresie międzywojennym, kiedy rola chłopów znacznie wzrosła, zaczęto 
organizować dożynki parafialne, gminne, powiatowe, a nawet krajowe (prezydenckie).

W okresie PRL-u starano się odebrać dożynkom walor święta chłopskiego i nadać 
charakter polityczny, zgodny z linią rządzącej partii.

Dożynki to jednak święto chłopskiego stanu, nie władzy, dlatego coraz ważniejsze 
stają się dożynki kościelne, których głównym przesłaniem jest podziękowanie Bogu  
i Matce Bożej za zebrane plony.

Mieszkańcy poszczególnych wiosek przynoszą do swojej świątyni wieńce lub 
kosze wykonane ze zbóż, owoców i kwiatów. Odbywa się msza i procesja z wieńcami, 
chlebem i śpiewem. I nie ma znaczenia, czy w użytku są sierpy, kosy, kosiarki, żniwiarki, 
snopowiązałki czy cepy, młockarnie (targanki, szerokomłotne), kieraty lub kombajny, 
zakończenie żniw i zebranie plonów zobowiązuje do świętowania.

Rok 2014 jest jednak bardzo mokrym rokiem w naszym regionie, dlatego  
i świętowanie jest znacznie mniej radosne.
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Szlakiem Przygody przez Krainę Sacrum i Profanum

Grzegorzowice
Grzegorzowice to jedna z miejscowości w gminie Waśniów. Dotrzeć tam 
jest dość łatwo, już na drodze wojewódzkiej między Nową Słupią a Ostrow-
cem Św. drogowskaz informuje o zabytku. Pierwsze spojrzenia na wioskę 
nasuwają myśl: wieś jakich wiele na ziemi świętokrzyskiej… Do czasu, aż 
dotrzemy w dolinę rzeki Pokrzywianki.

Drogi prowadzące do doliny wiodą 
przez malownicze, lessowe wąwozy. 
Dolinę przecina rzeka, która wyżłobiła 
sobie równie piękne lessowe koryto. 
W niewielkiej dolinie cisza i spokój. 
Nad rzeką znajduje się kilka starych, 
mocno zniszczonych pofolwarcznych 
zabudowań.

Przyjeżdżając tu latem w słoneczny 
dzień, na myśl nasuwa się obraz wesołej 
czeladzi folwarcznej podążającej  
do pracy przy sianie.

Metafizyczny obraz szybko zanika, 
bo na niewielkim, ale stromym wzgórzu, 
ukazuje się rzeczywisty obraz niezwykle 
urokliwego kościoła – skarbu, jakim 
żadna inna miejscowość poszczycić się 
nie może.

Wczesna historia tego kościoła jest 
mocno niejasna. Jedna z pierwszych 
informacji o Grzegorzowicach pochodzi  
z 1269 r. i dotyczy nadania przez 
Bolesława Wstydliwego swobód wsi 
należącej wówczas do świętokrzyskiego  
klasztoru. Benedyktyni otrzymują 
ze z wo l e n i e  n a  u r z ą d ze n i e 
wsi  na prawie niemieckim  
i warunkach przypisanych innym klasz-
tornym wsiom.

Z księgi uposażeń Diecezji Kra-
kowskiej (1470-1480) Jana Długosza 
dowiadujemy się, że dziedzicem wsi  
w tym czasie był Mikołaj Chrząstkowski. 
Wieś miała 8 łanów ziemi i 3 karczmy,  
a dziesięcina przynależna była do klasz-
toru w Wąchocku.

Z kolei XIX-wieczny Słownik geo-
graficzny Królestwa Polskiego i innych 
Krajów Słowińskich informuje, że w Grze-
gorzowicach znajduje się urząd gminy, 
murowany kościół oraz folwark.

Wróćmy jednak do tej niezwykłej 
budowli, jednej z najcenniejszych 
perełek ziemi świętokrzyskiej.

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela  
w Grzegorzowicach wzniesiono w doli-
nie rzeki Pokrzywiani, na niewielkim 
wzgórzu, z którego spoglądał na wioskę.  

Od południa prowadzą do niego dość 
strome, kamienne schody.

Pierwsza świątynia ufundowana 
została najprawdopodobniej w XIII w. 
przez Grzegorza Nawoja herbu Topór. 
Wielu badaczy uważa jednak, że rotunda, 
bo tylko ta część stanowiła pierwotną 
świątynię, została wybudowana zna-
cznie wcześniej, cofając jej powstanie 
nawet do XI w. Wybudowana świątynia 
(rotunda) miała oprócz funkcji religij-
nych również charakter obronny, o czym 
świadczą pokaźnej grubości ściany.

Obecnie kościół składa się z XIII-wie-
cznej rotundy romańskiej, stanowiącej 
prezbiterium kościoła, zakrystii wybudo-
wanej w XIV w. oraz nawy dobudowanej 
w XVII w.

Zbudowaną z łamanego kamienia 
rotundę, zwieńczono od wschodu absydą 
wyznaczoną na półkolu, o wysokości 
równej rotundzie. W absydzie umie-
szczono okrągłe okienko z czworolist-
nym gotyckim wzorem dekoracyjnym.  

W południowej części rotundy umiesz-
czono dwa półkoliste okienka romańskie.

W zachodniej ścianie kościoła zna-
jduje się kamienny portal z napisem 
„1627”, datą dobudowania nawy.

Wyposażenie, choć skromne, nadaje 
swoistego charakteru, można rzec,  
że kościół ma swoją duszę. Charakte-
rystyczne ołtarze boczne wykonano  
w stylu barokowym.

Uwagę zwracają również kamienna  
chrzcielnica z XIVw. oraz pomnik z inskry-
pcją nagrobną Onufrego Chościaka 
Popiela. Do zakrystii przechodzi się przez 
XIV-wieczne kamienne odrzwia.

Na estetycznie uporządkowanym 
placu przykościelnym znajduje się 
kilka bardzo ciekawych XIX-wiecznych 
nagrobków.

Z kościelnego wzgórza rozciąga się 
piękny widok na niewielką dolinę z kilko-
ma mocno podupadłymi zabudowaniami 
folwarcznymi.

W niedalekiej odległości, na innym 
wzniesieniu znajduje się park podworski, 
a w nim ogromne, kilkusetletnie dęby.

Kościół znajduje się na Szlaku 
Romańskim. Przez Grzegorzowice biegną 
również piesze szlaki turystyczne: nie-
bieski z Łysej Góry do Pętkowic i czarny 
z Nowej Słupi na Szczytniak, który nie-
bawem ma być przedłużony do Piórkowa.

Miejsce to jest nie tylko godne 
polecenia, ale powinno być jednym  
z obowiązkowych przystanków każdego 
turysty, odwiedzającego ziemię 
świętokrzyską.

Działalność ks. Górskiego przerwała 
wojna, ale nawet w czasie tej zawieru-
chy okazywał swój patriotyzm. Na 
plebanii ukrywał osoby poszukiwane 
przez okupanta, prowadził tajne nau-
czanie. Najpierw na swojej plebanii,  

a później jako nauczyciel na tajnych 
kompletach w Modliborzycach.

Ks. Górski był niezwykłym paste-
rzem, sprawnym administratorem 
parafii i kościoła oraz niezrównanym 
społecznikiem i wielkim patriotą. 

Był jednym z najsprawniejszych 
społeczników II Rzeczypospolitej.

Dzięki moralnemu i etyczne-
mu postępowaniu oraz zupełnemu 
zaangażowaniu w to, co robił, uzyskał 
duże zaufanie i ogromny autorytet, 

wśród mieszkańców regionu oraz  
u władz rządowych.

Ks. Górski zmarł nieoczekiwanie  
w dniu 9 sierpnia 1941 r.



Świętokrzyski8

WIĘCEJ NA STRONIE INTERNETOWYEJ: WWW.LGD-SRWS.PL ORAZ NASZYM FANPAGU: WWW.FACEBOOK.COM/LGDSRWS

Kwartalnik 
Sierpień i wrzesień to miesiące, w których obchodzimy wiele rocznic 
związanych z wydarzeniami II Wojny Światowej. Jedne z nich obchodzimy 
bardziej uroczyście, inne znacznie mniej. Nie o wszystkich pamiętamy na 
równi, bo i ranga każdego wydarzenia jest inna. Są również takie, które 
czekają na swoje właściwe miejsce w historycznym kalendarium.

70 rocznica akcji „Burza” w regionie

Jednym z takich wydarzeń 
był zryw narodowowyzwoleńczy,  
a właściwie jego kulminacja, w którym 
uczestniczyli, w kilkutysięcznej licz-
bie, młodzi mieszkańcy regionu Gór 
Świętokrzyskich.

1. sierpnia 1944 r. wraz z wybuchem 
Powstania Warszawskiego, na ziemi 
Świętokrzyskiej formacje AK i wyz-
naczone oddziały BCh przystąpiły do 
realizacji akcji „Burza”, ogólnopolskiej 
operacji wojskowej, której celem było 

zorganizowanie przyzwoicie uzbro-
jonej około stutysięcznej armii polskiej. 
Zadaniem tej armii miało być podjęcie 
walki z cofającymi się przed Armią 
Czerwoną oddziałami wojsk niemie-
ckich oraz występowanie w roli gospo-
darzy po wkroczeniu Rosjan na tereny 
Polski. Latem 1944 r. w rejonie Gór 
Świętokrzyskich działały jedne z najle-
piej zorganizowanych na ziemiach Polski 
oddziały partyzanckie, w szczególności 
AK i BCh.

Przy realizacji akcji Burza spisa-
no porozumienia między AK i BCh, na 
mocy którego, z najlepiej uzbrojonych 
oddziałów, zamierzano utworzyć  
2 Dywizję Armii Krajowej. W skład 2. i 3. 
pułku piechoty tej dywizji miały wejść 
oddziały działające m.in.: na terenach 
gmin należących do LGD – Stowarzys-
zenie Rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej 
(Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa 
Słupia, Pawłów i Waśniów).  Miejscem 
koncentracji oddziałów z obwodów  
w Iłży (m.in. Brody i Pawłów) i Opatowie 
(m.in.: Nowa Słupia, Łagów, Waśniów, 
Baćkowice) wyznaczono tereny na 
południe od Baćkowic i Łagowa. 
Mobilizację skomplikował jednak 
dynamiczny rozwój działań wojennych, 
jaki zaistniał w tym czasie w rejonie 
Gór Świętokrzyskich. Po przekroczeniu 
Wisły w rejonie Sandomierza, Armia 
Czerwona w sierpniu 1944 r. utworzyła 
przyczółek nazwany Baronowsko-
Sandomierskim, obejmujący część 
dzisiejszej gminy Łagów i Baćkowice. 
Niemal w tym samym czasie Niemcy 
umacniali swoje pozycje na terenie dzi-
siejszej gminy Waśniów i na południowy 
wschód od niej oraz na terenie Nowej 
Słupi i na południowy zachód od niej. 
Takie ustawienie walczących armii oraz 
pośpiech przy mobilizacji sprawiły, że 
wiele oddziałów nie mogło dotrzeć na 
miejsce koncentracji, a do części w ogóle 
nie dotarły rozkazy.

14. sierpnia 1944 r. dowódca AK, 
gen. Tadeusz Komorowski „Bór” zarządził 
akcję Zemsta, czyli marsz uzbrojonych 
oddziałów partyzanckich na pomoc 
walczącej Warszawie. Rozkaz wydany 
został nieprzypadkowo, ponieważ w tym 
czasie swój kulminacyjny etap osiągała 
akcja Burza.

Obydwie akcje nie przyniosły 
oczekiwanych efektów, ale były wie-
lkim zrywem narodowym, do którego  
w ogromnej liczbie i niespotyka-
nym do tej pory zapałem przystąpiła 
świętokrzyska młodzież. Udział 
mieszkańców ziemi świętokrzyskiej  
w tych wydarzeniach, ze względu na 
powojenne zawirowanie polityczne,  
nie został należycie utrwalony w pamięci 
naszego społeczeństwa, a i dzisiaj nie jest 
jeszcze w pełni doceniony. Należy jednak 
pamiętać, że ziemia świętokrzyska  
i jej mieszkańcy mieli ogromny wkład  
w walkę z niemieckim okupantem, i zapi-
sali jedną z najpiękniejszych kart naszej 
świętokrzyskiej historii.

Co wywołało taki entuzjazm  
u młodych ludzi, co było przyczyną takiej 
spontanicznej postawy patriotycznej  
i gotowości do bohaterskich czynów?

W dużej mierze przyczynił się do 
tego rozwój szkolnictwa. Do I Wojny 
Światowej istniało ono w niewielu 
miejscowościach i obejmowało niewielką 
część młodzieży z terenów wiejskich.  
W  l at a c h  2 0 - t yc h  o kre s u 
międzywojennego w województwie 
kieleckim nauczaniem początkowym 
objętych było ok. 60% dzieci. Przeważały, 
szczególnie na wsiach, szkoły z 1 lub 2 
nauczycielami, nie realizujące pełnego 
programu nauczania.

W latach 30-tych sytuacja uległa 
znaczącemu polepszeniu. Budowano 
nowe szkoły, zwiększono ilość oddziałów 
i liczbę nauczycieli.

Najważniejszym jednak czynnikiem 
było samo nauczanie, szczególnie histo-
rii, oraz wpajanie wartości narodowych 
przez nauczycieli znających wartość 
wolności odzyskanej po 123 latach 
niewoli.

To właśnie te czynniki sprawiły,  
że w ponad 6 tys. armii utworzonej 
w okręgu ogromną część stanowiła 
młodzież ze wsi.

Polub nas na Facebooku 
www.facebook.com/lgdsrws

Wykorzystane w artykule fotografie są po raz pierwszy 
publikowane, a  przekazał je Wiesław Frejlich - pasjonat, 
regionalista.


