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Człowiek, którego wielkość określają jego dzieła

Urodził się w 1936 r. w Rudniku nad 
Sanem, w rodzinie chłopsko-robotniczej. 
Po ukończeniu liceum wstąpił do semina-
rium diecezjalnego w Sandomierzu, gdzie 
w 1964 r. otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk bp-a Piotra Gołębiowskiego.

W młodości, życie nie szczędziło mu 
trosk i cierpień. Z powodu choroby prze-
rywał naukę w liceum i w seminarium. 
Nawet podczas święceń kapłańskich jego 
wątłe zdrowie było przyczyną przerw 
w uroczystościach.

Będąc w liceum przeżył śmierć matki, 
a  w  czasie nauki seminaryjnej stracił 
siostrę. Na pierwszą parafię skierowano 
go do Sławna. W 1967 r. rozpoczął pracę 
jako wikariusz w parafii Krynki. To wtedy 
po raz pierwszy zetknął się z Kałkowem, 
gdzie zorganizował i prowadził katechezę. 
To również tu, w Kałkowie, zrodziło się 
w  sercu młodego księdza pragnienie 
budowy kościoła. Zaczęto od tymczasowej 
kaplicy, którą wybudował w 1971 r. Powoli, 
z biegiem czasu pragnienie wybudowania 

kościoła przerodziło się w większą wizję – 
ideę stworzenia w Kałkowie Sanktuarium 
Matki Bożej.

Już w  1983 r., zanim powstały 
najważniejsze obiekty sanktuarium, 
rozpoczęły się pierwsze pielgrzymki do 
Kałkowa. Rozpoczęli je górnicy z kopalni 
Szczygłowice z Knurowa.

Od tej pory wydarzenia toczyły się 
bardzo szybko, jak na tak dużą skalę 
przedsięwzięcia.

W 1984 r. został poświęcony dolny 
kościół, do którego uroczyście przeniesiono 
kopię obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

Cztery lata później oddany i poświę-
cony został górny kościół pw. św. Maksy-
miliana Kolbe. Do świątyni wprowadzono 
również obraz Matki Bożej Królowej Polski.

W  niedługim czasie rozwinęło się 
wokół kościoła szeroko rozumiane dusz- 
pasterstwo oraz cała infrastruktura 
sanktuarium. Zaczęły powstawać obiekty 
służące pielgrzymom, osobom starszym, 
chorym i potrzebującym pomocy.

Dzisiaj, dzięki niestrudzonej dzi-
ałalności ks. Wali, pielgrzymujący do 
Sanktuarium mogą zatrzymać się w Domu 
Pielgrzyma, a w wybudowanym Domu 
Jana Pawła II organizowane są  konferen-
cje, zjazdy, spotkania i akademie.

Nie zapomniał o dzieciach potrzebu-
jących pomocy. W zbudowanej Wiosce dla 
Dzieci Niepełnosprawnych, składającej się 
z 11 domków może zamieszkać i korzystać 
z rehabilitacji 70 dzieci.

Dla potrzebujących wyciszenia oraz 
modlitwy i rekolekcji w samotności wybu-
dował eremy.

Dla ciężko chorych, nad którymi 
domowa opieka jest niemożliwa, wybu-
dował hospicjum na 25 łóżek. Jest to 
ostatnie dzieło ks. Wali, jako kustosza  
sanktuarium.

Najbardziej charakterystycznym 
obiektem Sanktuarium jest monu-
mentalna droga krzyżowa, zakończona 
Golgotą Martyrologii Narodu Polskiego, 
w której wnętrzu umieszczone są wysta-
wy ukazujące tragiczne losy narodu  
polskiego.

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
w  Kałkowie-Godowie, zostało wznie-
sione – jak sam mówi - jako wotum 
dziękczynne za ocalenie narodu polskiego  
od ateizmu.

Do jego dzieł zaliczyć należy również 
wielką umiejętność pracy z ludźmi młody-
mi i założenie z nimi teatru dramatyczne-
go, ze sztandarową inscenizacją, jaką jest 
„Misterium Męki Pańskiej”.

Działalność ks. Wali nie zamyka się 
w obrębie Sanktuarium w Kałkowie.

W  Rudniku n. Sanem, na swojej 
ojcowiźnie wybudował sierociniec dla 70 
dzieci. Mimo upływu czasu i utraty sił, nie 
przestaje pracować. W tym roku przeniósł 
się do Rudnika i mocno wspiera budowany 
tam Katolicki Ośrodek dla Głuchoniemych, 
którym pomaga od 1967 r., kiedy to został 
ich duszpasterzem.

Jego młodzieńczym latom towarzy- 
szyły dramatyczne doświadczenia, a mimo 
to, a może właśnie dlatego, chciał i poma-
gał ludziom.

Jego idealizm, wiara i  charyzma 
zawsze kierowały go do ludzi potrzebu-
jących pomocy; ludzi biednych, odrzu-
conych, chorych, ułomnych. To dla nich 
buduje obiekty i organizuje pomoc.

Kierując się w  życiu wzniosłymi 
celami, starał się budować lepszy świat, 
nawet wtedy, kiedy jego działalność była 
inwigilowana przez służby bezpieczeń- 
stwa. Często mówi, że „w każdej sytuacji 
należy zachować ludzką godność i wiarę 
w Boga.”

Szybko dał się poznać jako wzoro-
wy kapłan, nauczyciel i przyjaciel ludzi. 
Swoim moralnym i etycznym postępowa-
niem zdobył uznanie i ogromny autorytet.

W swoim życiu poszukiwał tego, co 
dobre, prawdziwe i  piękne. Przejawiał 
wielką troskę o  losy Ojczyzny, dlatego 
jego dzieła zawierają w  sobie przesła-
nia i  naukę o  dziejach Narodu Polskie-
go. Uświadamia i  uzmysławia w  ten 
sposób, jaką wartość ma naród i ziemia  
ojczysta. 

19 grudnia 1981 r. w pierwszą sobotę 
stanu wojennego zorganizował w kaplicy 
czuwania za Ojczyznę, które trwają do 
dnia dzisiejszego.

Jak mało kto, potrafi w swojej posłu-
dze znaleźć właściwe proporcje między 
miłością do Boga, ludzi i Ojczyzny.

Ks. Infułat Czesław Wala

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy,  

kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnych,  
spokojnych Świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym 2015 Roku. 

Zarząd i Pracownicy 
Biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
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Rozmowa z ks. infułatem Czesławem Walą
Redakcja: Choroby i rodzinne dramaty mocno 

księdza doświadczyły w młodości, później, w okre-
sie kapłańskiej posługi czuł ksiądz za sobą oddech 
służb bezpieczeństwa. Skąd zatem taka charyzma 
w tworzeniu dzieł, które można podziwiać w Kał-
kowie, nieopodal Świętego Krzyża?

Ksiądz Czesław Wala: - Kiedy przyszedłem jako 
kapłan na parafię do Krynek, zauroczyło mnie piękno 
Ziemi Świętokrzyskiej, jej mieszkańcy, ich ciężka praca 
oraz upór i konsekwencja z jaką dążyli do swoich celów. 
Widząc jak ciężko pracują dla lepszego jutra, jednocześnie 
nadal usuwając skutki wojny, zrozumiałem, że nie ma 
rzeczy niemożliwych, że ciężką i wytrwałą pracą można 
wiele dobrego uczynić. Jednocześnie poczułem wielka 
moc Bożą, która dawała mi siłę i wiarę, że i ja w swojej 
służbie kapłańskiej mogę coś zrobić. Poczułem wielką 
motywację, a w głowie rodziły się pomysły.

Red. W  dziełach księdza widać ogromną 
wiarę w Stwórcę oraz wielką troskę o człowieka 
i o Ojczyznę.

Ks. Cz. Wala: Dla kapłana wartości te są nierozłączne, 
nierozerwalne. Kapłan powinien służyć Bogu oraz dawać 
jak najwięcej ludziom i Ojczyźnie.

Troska o drugiego człowieka wynika z mojej wiary, 
dlatego chciałbym, aby efekty mojej pracy jeszcze długo 
służyły potrzebującym. Kocham ludzi. 

Zawsze starałem się też szanować i dbać o wartości 
narodowe. Są to wartości niepodważalne i obowiązkowe 
dla każdego człowieka.

Red. W swoich wypowiedziach i tekstach przy-
tacza ksiądz często św. Franciszka i św. Augustyna. 
Czy ich życie, choć tak różne, księdza inspirowało?

Ks. Cz. Wala: Św. Franciszek budował i upiększał 
świątynie oraz pomagał potrzebującym, to musi 
inspirować. Z kolei św. Augustyn prowadził bardzo 
grzeszne życie, mimo to Pan Bóg obdarował go łaska-
mi, które pozwoliły mu nawrócić się i zostać jednym 
z najwierniejszych synów Kościoła, a dzisiaj uznawa-
ny jest za jednego z ojców Kościoła. Pan Bóg go nie 
przekreślił.

My również nie możemy nikogo potępiać za życia, 
odtrącać, pozostawiać w potrzebie. Życie św. Augustyna 
pozwoliło mi inaczej patrzeć na ludzi. Każdy musi dostać 
w życiu swoją szansę, napotkać jakąś wyciągniętą dłoń. 
Starałem się tę dłoń wyciągać w kierunku tych najbardziej 
potrzebujących.

Ludziom zagubionym, cierpiącym trzeba nieść 
pomoc. Szerzyć dobro, bo jak głosił św Augustyn: „zło 
istnieje tylko tam, gdzie nie ma dobra.”

Red. W swoim życiu zbudował ksiądz wiele 
dobra, które jak ksiądz już wspomniał, szerzone 
sprawia, że zło znika. Czy czuje się ksiądz spełniony 
jako człowiek, jako kapłan?

Ks. Cz. Wala: Starałem się żyć autentyczną 
prawdą. Szczerze i  bez patosu pomagać ludziom. 
Cieszę się, że powstały obiekty i instytucje, które niosą 
pomoc i  sprawiają, że życie potrzebujących staje się 
choć trochę lepsze. Trzeba kochać ludzi. Warto się 
dla nich poświęcać, szczególnie dla tych najbardziej 
potrzebujących: ułomnych, chorych, cierpiących. To 
jest treść mojego życia.

Red. Cierpienie. Często się ksiądz z nim spo-
tykał i często w księdza wypowiedziach można 
usłyszeć, że „cierpienie ma sens”. Co to oznacza?

Ks. Cz. Wala: Tajemnicę życia, śmierci i cierpienia 
człowiek nie do końca pojmuje. Cierpienie jest częścią 
życia każdego człowieka. Chrystus cierpiał i umarł na 
krzyżu dla naszego zbawienia. Cierpienie nie zawsze jest 
karą, a zawsze prowadzi do celu. Tym celem może być nie-
siona pomoc. Cierpienie bez pomocy zsuwa na margines.

Dzięki własnemu cierpieniu łatwiej nam zrozumieć 
cierpienie innych osób. Ból sprawia, że stajemy się bardziej 
wrażliwi na cierpienie innych. Widząc ból cierpiących, 
stajemy się lepsi i chętniej pomagamy – ma to sens. 
Cierpienie ma sens.

Red. Przeszedł ksiądz na zasłużoną emeryturę, 
mimo to cały czas stara się być aktywny. Czego 
można księdzu życzyć?

Ks. Cz. Wala: Przez całe swoje życie starałem się być 
blisko ludzi pokrzywdzonych i chorych. W sposób szcze- 
gólny leżą mi na sercu ludzie głuchoniemi. Ubolewam nad 
ich życiem, martwią mnie ich problemy. Żyją zazwyczaj 
w trudnych warunkach, są biedni i często bezdomni. 

Tu na swojej ojcowiźnie chciałbym wybudować dom, 
do którego głuchoniemi mogliby przyjść jak do własne-
go domu. Chciałbym im ten dom wybudować, przecież 
jestem ich duszpasterzem.

Red. Niech ksiądz przyjmie również serdeczne 
życzenia długich lat życia w zdrowiu oraz wszelkiej 
pomyślności. Miłości od ludzi i wielu łask od Boga. 
Szczęść Boże!

Ks. Cz. Wala Dziękuję za miłą rozmowę, której 
się nie spodziewałem, a  która sprawiła mi radość. 
Pozdrawiam wszystkich na tej pięknej Ziemi Święto- 
krzyskiej, która jest tak miła mojemu sercu. Pozdra- 
wiam. Z Panem Bogiem!

 Gmina Baćkowice
Marian PARTYKA zdobywając 

60% głosów w pierwszej turze, po raz 
6 został Wójtem Gminy Baćkowice. 
Wcześniej, przez siedem lat był nac-
zelnikiem tej gminy.

Skład nowej Rady Gminy Baćkowice: 
Marek CHRAPEK, Krzysztof DĄBROWSKI, 
Stanisław FREJLICH, Krzysztof GRZYB, 
Dorota KARGUL, Dorota KOGUT, Marek 
KUPKA, Ryszard MASTERNAK, Michał 
MAZUR, Andrzej MUCHA, Beata PIECHO-
TA, Władysław PIERŚCIŃSKI, Małgorzata 
STANIEK, Jerzy MASTERNAK, Agnieszka 
WÓJCICKA.

 Gmina Brody
Wójt Gminy Brody został wyłoni-

ony w II turze wyborów. Została nim 
po raz pierwszy Marzena BERNAT.

Skład nowej Rady Gminy Brody:  
Janusz ADAMUS, Tadeusz BERNACIAK, 

Marzena BERNAT, Jadwiga BONIA, To-
masz BUDZYŃ, Rajmund DROZDZ, Ewa 
FOGIEL, Andrzej JAGIELA, Wojciech JA-
NIEC, Marek JEDLINSKI, Piotr KOSMALA, 
Aneta KUTERA, Leszek SARNA, Jarosław 
WÓJCIK, Stanisław WRONA.

 Gmina Łagów
W Łagowie konieczna była druga 

tura wyborów na Wójta gminy. 
Mieszkańcy gminy po raz pierwszy 
powierzyli stanowisko Wójta Pawło-
wi Marwickiemu.

Skład nowej Rady Gminy Łagów:  
Marek BARTKIEWICZ, Wojciech BŁOSIŃ-
SKI, Jan DOMAŃSKI, Mirosław DUDA, Iza-
bela GARBACKA-ŁACH, Tadeusz KOTWA, 
Ewelina ŁATA, Paweł MACHU, Czesław 
MASTERNAK, Hanna OZDOBA, Stanisław 
RYCOMBEL, Waldemar SITARSKI, Bogu-
sław SIWONIA, Józef WÓJCIK, Zdzisław 
ZWOLIŃSKI.

 Gmina Nowa Słupia
Mieszkańcy Gminy Nowa Słupia, 

swojego Wójta również wybrali w II 
turze. Został nim po raz pierwszy An-
drzej GĄSIOR.

Skład nowej Rady Gminy Nowa Słu-
pia:  Jan CZAJA, Jerzy DOMAŃSKI, Ryszard 
KARPIŃSKI, Robert KLEFAS, Jadwiga KOT, 
Sylwester KOZŁOWSKI, Halina MISIURKA, 
Łukasz NOWAK, Ewa PASTUSZYŃSKA, 
Rafał PIASECZKI, Jerzy ROMAN, Adam 
SAŁATA, Józef ŚWIETLIK, Lidia WIĄCEK, 
Grażyna WOJTACHNIA. 

 Gmina Pawłów
Marek WOJTAS, w I turze wy-

borów zdobył uznanie u blisko 53% 
wyborców i po raz pierwszy został 
wybrany na Wójta Gminy Pawłów.

Skład nowej Rady Gminy Pawłów:
Halina DĄBROWSKA, Andrzej DZIE-

KAN, Mariola GAŁKA, Mirosław GŁOWA-

CKI, Ryszard GRUDZIECKI, Krzysztof JASZ-
TAL, Mirosław KOZŁOWSKI, Stanisław 
POCHEĆ, Mieczysław SARAMAK, Andrzej 
TOMASZEWSKI, Henryk WIĘCŁAW, Jerzy 
WSÓŁ, Zdzisław ZAPAŁA, Tomasz ZIE-
WIEC, Karol ZUBA.

 Gmina Waśniów 
Krzysztof Marian GAJEWSKI uzy-

skując w pierwszej turze blisko 63% 
poparcie, po raz 7 został Wójtem 
Gminy Waśniów.

Skład nowej Rady Gminy Waśniów: 
Tadeusz BUCZKOWSKI, Janusz BUGAJSKI, 
Mirosław CHAMERA, Krzysztof CHOJNA-
CKI, Andrzej ĆWIK, Andrzej OSTATEK, Łu-
kasz PAWŁOWSKI, Mariusz SALA, Danuta 
SERWICKA, Krzysztof STAŃCZAK, Krzysz-
tof SUROWIEC, Szymon SZCZODRAK, An-
drzej ŚWIĄTEK, Wiesława WANAT, Piotr 
WŁODARCZYK.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
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Korzystając ze środków Leadera gm. Baćkowice inwestowała przede wszystkim 
w odnowę przestrzeni publicznej.

W  2010 r. zrealizowała dwa małe projekty o  łącznej wartości 33 412 zł, z  czego 
wysokość dofinansowania wyniosła 18 900 zł.

W ramach jednego z projektów przeprowadzono częściowy remont głównej sali 
świetlicy wiejskiej w Modliborzycach oraz zakupiono do niej podstawowe wyposażenie.

Modliborzyce przez dziesięciolecia słynęły z prężnej działalności kulturalnej i pod-
trzymywania miejscowej tradycji. Remont świetlicy miał zaspokoić potrzeby mieszkań-
ców wsi w dziedzinie kultury oraz podtrzymać w mieszkańcach potrzebę kultywowania 
miejscowych tradycji.

Najpierw zespół „Modliborzanie” działający przy KGW odnosił sukcesy ze swoimi 
inscenizacjami. Później młodzieżowy zespół „Molborzanie” działający przy szkole pod-
stawowej zadziwiał swoimi narodowymi tańcami region świętokrzyski oraz publicz-
ność poza granicami Polski.

W ramach zadania przeprowadzono remont instalacji elektrycznej oraz wymianę 
sprzętu elektrycznego, wymieniono drzwi wewnętrzne, uzupełniono tynki na ścianach 
wewnętrznych oraz wykonano malowanie.

Świetlicę wyposażono w nowe krzesła, stoliki i szafki oraz zakupiono sprzęt grają-
cy, gry logiczne i planszowe oraz elementy dekoracyjne.

Drugi projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Baćkowi-
ce oraz Gór Świętokrzyskich.

W miejscowości Gołoszyce na niewielkim obszarze występują trzy obiekty o zna-
czeniu historyczno-przyrodniczo-turystycznym. Rozpoczyna się tu najdłuższy i  jeden 
z  najciekawszych szlaków turystycznych prowadzących przez Góry Świętokrzyskie, 
czerwony szlak Gołoszyce-Kuźniaki.

Pierwszy kilometr tego szlaku biegnie przez ponad 100-letną aleję lipową skła-
dającą się z 88 drzew, która ustanowiona została pomnikiem przyrody. Na końcu alei 
u podnóża gór znajduje się zabytkowy cmentarz wojenny z 1915 r.

W trakcie realizacji projektu wykonano remont cząstkowy początkowego odcinka 
szlaku turystycznego, poprzez wypełnienie materiałem kamiennym ubytków w  na-

wierzchni. Przeprowadzono również renowacją najbardziej zniszczonych drzew urokli-
wej alei lipowej.

W ramach odnowy wsi gmina zrealizowała dwa projekty.
Pierwszy zrealizowany w  2011 r. dotyczył odnowy miejscowości Modliborzyce, 

poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej.
W ramach tego projektu przeprowadzony został remont świetlicy wiejskiej. W za-

kresie tego remontu odnowiono konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową, ocieplono budynek i nałożono nową elewację. Powstały również nowe 
parkingi i nowe chodniki, a droga w centrum wsi otrzymała nową nawierzch-
nię.

Powyższe prace to wyselekcjonowana część oczekiwań i potrzeb mieszkańców wsi 
Modliborzyce wskazanych w ankietach z 2009 r. i ujętych w Planie odnowy miejsco-
wości Modliborzyce, który był niezbędnym elementem do wniosku o dofinansowanie 
inwestycji ze środków unijnych.

Łączny koszt planowanych prac, ustalony w drodze przetargu, wyniósł  499 739 zł, 
z czego kwota 290 387 zł to środki unijne.

Drugi projekt zrealizowany w  2014 r. obejmował pięć miejscowości i  polegał na 
remontach ciągów jezdnych, chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piór-
ków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice.

W  ramach tego zadania gmina otrzymała ponad 5000 m² nowych chodników 
i parkingów oraz 4100 m² nawierzchni asfaltowych.

Łączny koszt tej inwestycji przeprowadzonej w dwóch etapach wyniósł 730 790 zł, 
z czego kwota 392 169 zł została pozyskana ze środków unijnych.

Zadania te w  znacznym stopniu poprawiły infrastrukturę społeczno-kulturalną, 
a przez to estetykę centrów wsi, w których były realizowane. Mają również duże zna-
czenie dla poprawy warunków życia mieszkańców wsi.

Wydawnictwo sfinansowano w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Leader pobudza i zmienia
BAĆKOWICE

Gmina Baćkowice jest najmniejszą spośród gmin tworzących Lokalną Grupę 
Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Jednak tak jak pozostałe 
intensywnie wykorzystuje środki unijne, w tym te rozdysponowywane w ramach 
osi LEADER. 
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 16 październik 2014
W dniu 16 października 2014 r. Piotr Sadłocha odebrał od Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego Adam Jarubasa nagrodę "Wędrowiec Świętokrzyski" przyznaną dla 
Fundacji Szlak Przygody za zasługi dla rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzy-
skim.

Szlak Przygody jest największym, innowacyjnym, liniowym produktem turystycz-
nym Polski obejmującym ok. 1000 km tras łączących najważniejsze atrakcje wojewódz-
twa, który wdrożony został przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej i  pięć 
partnerskich lokalnych grup działania.

 19 październik 2014
Święto Swojskich Smaków - Bal Sałatkowy odbył się w Krynkach w dniu 19 paź-

dziernika 2014r. Przybyli na imprezę mogli liczyć na świetną zabawę. Moc atrakcji dla 
dzieci, dorosłych jak również pyszne sałatki do degustacji, przyrządzone przez uczestni-
ków zabawy oraz zespoły ludowe. Dla najmłodszych, instruktorki z CKiAL przygotowały 
kilka konkursów z nagrodami. W konkursach brali również udział dorośli. Wśród za-
proszonych gości obecny był Dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
- Piotr Sadłocha wraz z rodzina oraz Wójt Gminy Brody - Andrzej Przygoda. Występy 
zespołów i przygotowane układy taneczne przez grupę FASCYNACJA umilały czas za-
bawy. Impreza odbyła się dzięki środkom pozyskanym ze Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Świętokrzyskiej.

AKTUALNOŚCI STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

WYBRANE AKTUALNOŚCI Z GMIN

 28 październik 2014
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej uczestniczyło 28 października br. 

w  Kielcach w  konferencji podsumowującej realizację "działań regionalnych" PROW 
2007-2013 w woj. świętokrzyskim. Organizatorem spotkania było Świętokrzyskie Biu-
ro Rozwoju Regionalnego. Konferencja miała na celu przedstawienie stanu realizacji 
działań wdrażanych przez Samorząd Województwa w  ramach PROW 2007-2013, po-
kazanie projektów stanowiących przykłady "dobrych praktyk" z  wdrażania programu 
oraz przedstawienie założeń do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.  

  
 20 listopad 2014
W  Krainie Sacrum i  Profanum pojawiły się nowe znaki drogowe E-22a i  E-22b.  

W  6 gminach stanęło 42 znaki. Wskazują one drogę m. in. na Górę Witosławską czy 
na Św. Krzyż. Znaki pomocne będą zwłaszcza turystom zmotoryzowanym, gdzie trasa 
przebiega po przekraczającej  już 1000 km Szlaku Przygody. Do końca grudnia wszystkie 
7 krain Szlaku Przygody będą oznakowane.

 BAĆKOWICE
Zakończona została rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 

w Janczycach. Inwestycja sprawiła, że zakład stał się jednym z najnowocześnie-
jszych jednostek tego typu w Polsce. 

Przedsięwzięcie realizowane przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzy-
wianki, przybliża prowadzoną przez związek gospodarkę odpadami do pełnej zgodno-
ści ze standardami UE.

W ramach inwestycji wybudowana została hala sortownicza z sekcjami do selek-
cjonowania odpadów zmieszanych, doczyszczania odpadów zbieranych selektywnie 
oraz linią produkcji komponentów do paliw alternatywnych. 

Segregacja będzie prowadzona ręcznie oraz przy pomocy nowoczesnych separato-
rów, które wyłapywać będą poszczególne asortymenty śmieci.

Do kompostowania odpadów organicznych wybudowana została specjalistyczna 
instalacja z trzema bioreaktorami.

Zakupiono również maszyny i  urządzenia oraz pojemniki i  kontenery niezbędne 
do zbiórki odpadów.

Łączny koszt zadania wyniósł ponad 22,6 mln zł, z tego 9,2 mln to środki pomo-
cowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 8,3 mln to pożyczka z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Jak mówi P. 
Leszek Wołowiec, dyr. MZGOK: „Głównym celem inwestycji jest usprawnienie systemu 
selektywnej zbiórki oraz prowadzonego odzysku i recyklingu odpadów. Doprowadzi to 

do zagospodarowania większej ilości odpadów, jako surowców wtórnych i komponen-
tów do wytwarzania paliw oraz znacznie ograniczy ilości składowanych odpadów na 
wysypisku.” 

 BRODY
9 listopada 2014 roku w Kościele w Krynkach odbył się Koncert w wyko-

naniu zespołu "A QUATTRO +" z Częstochowy.
Koncert zorganizowało Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach, w ra-

mach projektu "Bliskie spotkania z kulturą - cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców 
gminy Brody". 

Muzycy zagrali utwory z  kanonu muzyki poważnej i  rozrywkowej. Kilkadziesiąt 
osób, które przybyły do Kościoła, owacją na stojąco podziękowało muzykom za koncert. 
Koncert dofinansowany został ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2014.

21 listopada odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanego 
boiska wielofunkcyjnego w Brodach.

Obiekt o  wymiarach 62 x 30 m został wybudowany przy finansowym wsparciu 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2014, w kwocie 238,6 tys. zł.

Po uroczystym oddaniu boisko zostało poświęcone przez kryneckiego proboszcza, a następnie 
poddane testom przez młodzież gimnazjalną z Krynek i Rudy. Mecz wygrała młodzież z Rudy.
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W uroczystym otwarciu uczestniczyli: gimnazjaliści, nauczyciele, radni oraz Adam 
Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Dariusz Dąbrowski – Wicestaro-
sta Starachowicki i Andrzej Przygoda - Wójt Gminy Brody.

 NOWA SŁUPIA
26 października, w Gminie Nowa Słupia, z okazji „złotych godów”, 82 pary 

małżeńskie otrzymały okolicznościowe medale przyznane przez Prezydenta 
RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Uroczystości, które odbyły się GOK w Rudkach, poprzedziła msza św. odprawiona 
w miejscowym kościele parafialnym.

Wójt Gminy, Wiesław Gałka zwracając się do jubilatów, mówił: „… jesteście wzo-
rem do naśladowania nie tylko dla waszych dzieci, wnuków, prawnuków, ale dla nas 
wszystkich. Swoim dobrym przykładem dajecie świadectwo, że można w  doli i  nie-
doli, w zdrowiu i chorobie, w dostatku i niedostatku przezwyciężać trudności i  trwać 
w związku małżeńskim dotrzymując ślubowania złożonego w kościele przed Bogiem 
i przed swoim partnerem … .”

Szacowni jubilaci otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz okolicznościowe 
z  upominkami. Przygotowano również ciepły posiłek oraz ciasta i  owoce. Nie zabra-
kło również tortu i lampki szampana. W programie artystycznym przygotowanym dla 
jubilatów wystąpiły: zespół Chełmowianki, młodzieżowy zespół taneczny Świętokrzy-
skie Diabliki oraz kielecki artysta Bronisław Opałko ze swoim zespołem „Pigwa Show”. 
W uroczystości wzięli udział radni, pracownicy urzędu gminy oraz krewni jubilatów.

Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” otrzymali:
Stara Słupia - Tomczyk Janina i  Tadeusz, Pepaś Danuta i  Władysław, Cieślik 

Krystyna i  Czesław, Śmiech Irena i  Henryk, Ziejewscy Marianna i  Stanisław, Jabczyk 
Krystyna i Jan, Wojton Helena i Marian. Włochy - Dąbrowscy Henryka i Julian, Kosiarscy 
Aleksandra i  Mieczysław. Cząstków - Głowaccy Helena i  Stanisław.  Skały - Sierpień 
Zofia i Stanisław, Serwiccy Cecylia i Jan.  Pokrzywianka - Łebek Janina i Jan, Surma 
Helena i Kazimierz, Gierczak Irena i Władysław, Białek Anna i  Jan. Sosnówka - Bassa 
Kazimiera i  Edward, Mądzik Daniela i  Stefan, Kowalscy Helena i  Kazimierz, Janus 
Zofia i  Józef, Abramczyk Janina i  Jan, Jaros Barbara i Tadeusz, Wierzbińscy Marianna 
i  Stanisław, Mazur Władysława i  Tadeusz, Mirocice -  Domagała Janina i  Zenon, 
Jagiełło Pelagia i Stanisław, Charemscy Stanisława i Antoni, Góźdź Danuta i Stanisław, 
Braccy Helena i  Mieczysław, Lasek Krystyna i  Marian. Rudki -  Mokrzańscy Jadwiga 
i Stanisław, Świstak Janina i Stanisław, Wójcik Genowefa i Kazimierz, Kalisz Marianna 
i Władysław, Hylińscy Janina i Eugeniusz, Nietrzpiel Janina i Stanisław, Nowak Danuta 
i Kordian, Sepioło Helena i Stanisław, Plewińscy Helena i Stanisław, Smuga Stanisława 
i  Jerzy, Wiśniewscy Zofia i Aleksander. Nowa Słupia - Rychter Mirosława i Zdzisław, 
Wójcik Cecylia i Jerzy, Storzysz Maria i Józef, Orlińscy Henryka i Władysław, Pankowscy 
Maria i Tomasz, Raczyńscy Regina i Stefan, Kowalscy Eugenia i Mieczysław, Róg Anna 
i Eugeniusz, Sitarz Zofia i Stanisław, Kaczor Marianna i Edward, Kozłowscy Adam i Zofia, 
Wójcik Jadwiga i  Stanisław, Serwis -  Orłowscy Janina i  Jan, Mrozowscy Zdzisława 
i  Stefan, Dębno - Pepaś Janina i  Eugeniusz, Binkowscy Marta i  Stanisław, Kita 
Krystyna i Stanisław, Bzymek Teresa i Tadeusz, Sikora Helena i Władysław, Sitek Józefa 
i  Władysław, Jeziorko - Kupis Helena i  Franciszek, Rapcia Helena i  Henryk, Metryka 
Marianna i  Bronisław, Kozłowscy Kazimiera i  Marian, Wójciccy Maria i  Władysław, 
Styczeń Anna i Stanisław. Milanowska Wólka - Jakubik Teresa i Witold, Gajek Krystyna 
i  Zenon, Kucmin Maria i  Mieczysław, Bartoszowiny - Cieślik Stanisława i  Witold, 
Jeleniów - Baradziej Adela i Tadeusz, Wojciechowscy Krystyna i Bronisław, Siwoń Irena 
i Kazimierz, Różalscy Lidia i Stanisław, Deroń Irena i Józef, Wiącek Wanda i Stanisław, 
Trzcianka - Ceglarscy Danuta i Jan,  Paprocice - Sala Helena i Kazimierz, Dębniak - 
Baradziej Marianna i Leon, Kowalscy Janina i Jan, Wróblewscy Helena i Edward.

 ŁAGÓW
W ostatnim czasie Gmina Łagów, przy głównych drogach wjazdowych  

na teren gminy postawiła tablice informacyjne, tzw. witacze.
Witacze informujące o wjeździe i wyjeździe z gminy Łagów, zamontowane zostały 

w miejscach o największym natężeniu ruchu. Cztery z nich witają i zapraszają wjeżdża-
jących do gminy Łagów, natomiast trzy do m. Łagów.

Witacze prezentują się bardzo estetycznie. Wykonane zostały z konstrukcji stalo-
wej, pokrytej na zewnętrz powłoką aluminiową. 

Te dotyczące gminy - „Gmina Łagów wita (zaprasza)” pokryto kolorem z odcieniem 
złota, a te dotyczące miejscowości - „Łagów wita (zaprasza)” pokryto kolorem z odcie-
niem srebra. Na wszystkich umieszczono herb i  motyw dekoracyjny. Dodatkowo, na 
tych zapraszających do Łagowa zamieszczono dzban, nawiązując w ten sposób do tra-
dycji łagowskiego garncarstwa.

Obok funkcji informacyjnej, nowe witacze mają promować gminę i  zachęcać do 
jej zwiedzania.

 PAWŁÓW
Pan Ignacy Gierada, dotychczasowy Wójt Gminy Pawłów, wybierany pię-

ciokrotnie na to stanowisko, zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencję.
Z wykształcenia inż. budownictwa, funkcję wójta pełnił nieprzerwanie od 1994r., 

będąc jednocześnie jednym z najaktywniejszych samorządowców w woj. Świętokrzy-
skim. Pozostawiając stanowisko wybranemu w  powszechnych wyborach następcy, 
odchodzi w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.

Zwracając się do mieszkańców gminy Pawłów, w pożegnalnych listach pisze, m.in.: 
„…dwadzieścia lat temu po raz pierwszy powierzyliście mi mandat zaufania wybierając 
na stanowisko Wójta Gminy Pawłów. Myślę, że okres ten nie był czasem straconym. Gmina 
Pawłów z ubogiej i zacofanej przekształciła się w nowoczesną i szybko rozwijającą się. Pod 
względem infrastruktury technicznej jesteśmy w ścisłej czołówce w województwie. … 

Bieżąca kadencja dobiega końca. Jest to moja ostania kadencja na stanowisku 
Wójta Gminy Pawłów. W związku z powyższym pragnę Państwu serdecznie podzięko-
wać za te 20 lat wspólnej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy. Przez te dwadzieścia lat 
doświadczyłem wielu wspaniałych chwil. Szczególne „rośnie” mi serce, gdy wspomi-
nam momenty oddawania do użytku kolejnych gminnych inwestycji. Gdy przed oczy-
ma widzę uśmiechy zadowolonych ludzi. Mam poczucie spełnienia i dobrze wykonanej 
pracy. …”

 WAŚNIÓW
11 listopada na skwerku przy rynku w Waśniowie odbyła się uroczystość 

posadzenia „Dębu Wolności” i ustawienia pamiątkowej tablicy. 
W ten sposób mieszkańcy gminy Waśniów włączyli się w inicjatywę Kancelarii Pre-

zydenta RP oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe, której celem 
było posadzenie w różnych miejscach kraju „Dębów Wolności”. Zamysł ten upamiętnia 
odzyskanie przed 25 laty suwerenności przez nasz naród, w  historycznych wyborach 
w czerwcu 1989 r.

Do posadzenia Dębu i opieki nad nim wytypowana została Ochotnicza Straż Po-
żarna w Waśniowie. 

„Zarząd Gminy oraz OSP w Waśniowie z radością i satysfakcją przyjęli fakt włącze-
nia nas do akcji – mówi Krzysztof Gajewski, Wójt Gminy - Tym bardziej, że poświęcenie 
i profesjonalizm strażaków są niezwykle wysoko cenione przez społeczeństwo. Posa-
dzony dąb będzie symbolem trwałości i  spójności naszej gminy oraz wyrazem zaanga-
żowania mieszkańców.” 

W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Krzysztof Gajewski, przedstawiciele Nad-
leśnictwa Ostrowiec Jacek Sobolak i Marcin Bugaj, radni, sołtysi, nauczyciele i dyrekto-
rzy szkół z  terenu gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy 
gminy.
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Przed II Wojną Światową obchodzone było tylko dwa razy. Wprawdzie po raz 
pierwszy uroczystości związane z odzyskaniem niepodległości obchodzono w 1920 r., 
ale aż do 1936 r. miały one wyłącznie charakter wojskowy. Rangę święta państwowe-
go nadano Świętu Niepodległości dopiero ustawą z dn. 23 kwietnia 1937 r. Miało ono 
uświęcać odzyskanie suwerenności Polski oraz upamiętniać osobę Józefa Piłsudskiego. 

Przyjęcie tego święta miało również ogromne znaczenie w budowaniu świadomo-
ści patriotycznej młodych obywateli Polski, urodzonych po 1918 r.

II Wojna Światowa i czasy PRL-u sprawiły, że od 1939 r. do 1988 r. nie było ono 
obchodzone. Przywrócono je dopiero w 1989 r. po transformacji ustrojowej.

Często słyszymy o sondzie ulicznej, w której sondujący pytają o wydarzenia zwią-
zane z dniem odzyskania niepodległości. Zazwyczaj jest tak, że sondowani gubią się w 
swoich odpowiedziach, co nie jest dziwne, a nawet jest zrozumiałe. Problem wydaje się 
leżeć w nauczaniu historii i interpretacji tamtych wydarzeń. 

Otóż, odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, a 
dzień 11 listopada 1918 r. nie oznaczał dla Polski gwarancji wolności. Dalej przecież 
trwały walki o ustalenie wschodnich granic, a w kraju jeszcze kilka dni stacjonowały 
jednostki niemieckie.

Cofając się o kilka lat zauważamy, że przez cały okres I Wojny Światowej sytuacja 
Polski i Polaków była mocno skomplikowana. Osławione dzisiaj legiony Piłsudskiego 
nie wszyscy i nie zawsze witali z entuzjazmem i nadzieją. Widzieli w nich często tylko 
część armii jednego z zaborców. 

Dynamiczny rozwój wydarzeń związanych z tworzeniem polskiej państwowości 
nastąpił dopiero na przełomie października i listopada 1918 r.

Powołana w 1917 r. przez Niemcy i Austro-Węgry Rada Regencyjna Królestwa Pol-
skiego w dniu 7 października 1918 r. ogłosiła niepodległość Polski. 

W kolejnych dniach rozbrojono kilka garnizonów austriackich, utworzono kilka 
rządów, a w listopadzie, po pertraktacjach wycofywanie rozpoczęły oddziały 
niemieckie.

W dniu 11 listopada 1918 r. nie nastąpiło 
jedno wielkie zdarzenie mające monumen-
talne znaczenie dla nas Polaków, ale nastąpił 

splot wydarzeń, które wywołały wielki entuzjazm w polskim społeczeństwie. 
Tego dnia z Compiegne rozeszła się wiadomość o zawarciu rozejmu oznaczającego 

w praktyce kapitulację Niemiec i  zakończenie wojny.
W Warszawie wydarzenia tego dnia były równie dynamiczne. Rada Regencyjna 

przekazała władzę nad polskim wojskiem zwolnionemu z twierdzy w Magdeburgu 
Józefowi Piłsudskiemu, który do Warszawy przybył dzień wcześniej, a głośnym echem 
rozeszła się wiadomość o rozbrojeniu niemieckiego garnizonu stacjonującego w War-
szawie.

Fakty te sprawiły, że polskie społeczeństwo poczuło powiew wolności. To właśnie 
wtedy Polacy zaczęli wierzyć w odzyskaną wolności i uświadomili sobie, że znaleźli się 
wprawdzie w jeszcze niezorganizowanym, pogrążonym w chaosie, ale własnym kraju.

Po jedenastym listopada dalej trwały negocjacje nad tworzeniem struktur nowego 
państwa. Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu misję utworzenia Rządu 
Narodowego, a w kolejnych dniach przekazała mu zwierzchnictwa nad państwem i 
funkcję Naczelnego Wodza.

15 listopada dokonana została zmiana nazwy państwa z „Królestwo Polskie” na 
„Republika Polska”, a następnego dnia Piłsudski specjalnym zawiadomieniem poinfor-
mował państwa europejskie o powstaniu niepodległego Państwa Polskiego.

W okresie II Wojny Światowej jawne obchodzenie polskich świąt państwowych 
było niemożliwe. Jednak, mimo represji, starano się podtrzymać pamięć o Święcie 
Niepodległości. Tak było m.in.: w 1943 r., kiedy po trzeciej niemieckiej obławie na zgru-
powania „Ponurego”, oddziały partyzanckie rozłożyły się biwakiem na Szczytniaku. To 
tam, 11 listopada 1943 r. odprawiona została msza polowa za Ojczyznę oraz poległych 
w obławie. Celebrował ją kapelan zgrupowań ks. Zygmunt Głowacki „Jaskólski”, a pa-
triotyczne przemowę wygłosił Jan Piwnik „Ponury”.

W 1945 zniesiono Święto Niepodległości i zastąpiono je Narodowym Świętem 
Odrodzenia Polski, które obchodzono 22 lipca, aż do 1988 r. Jednak i w tym okresie, 
tak jak w okresie okupacji środowiska niepodległościowe organizowały nielegalne uro-
czystości. 

15 lutego 1989 r. przywrócono Święto Niepodległości pod nazwą „Narodowe 
Święto Niepodległości”, które zgodnie z wolą jego twórców obchodzimy w dniu  
11 listopada.

Narodowe Święto Niepodległości
Polskie państwowe Święto Niepodległości ustanowione zostało w 1937 r. dla 
upamiętnienia odzyskanej w 1918 r. wolności, po 123 latach nieobecności Polski 
na politycznych mapach Europy. 

Antoni Jabłoński ps. „Zdzisław” (1896-1920)

Narodowy bohater

Urodził się 13 czerwca 1896 r. w ma-
jątku Usarzów (Gmina Lipnik), w rodzinie 
o  wielkich wartościach patriotycznych. 
Już w  czasie nauki w  średniej Szkole 
Handlowej w  Radomiu (1908-1913) 
czynnie włączył się w  działalność orga-
nizacji patriotycznych. W  czasie studiów 
na Uniwersytecie we Lwowie wstąpił do 
Związku Strzeleckiego, w  którym przy-
brał pseudonim „Zdzisław”.

Działając w  związku wykazywał się 
ogromnym zapałem do walki, ukończył 
kurs podoficerski, a  następnie szkołę 
oficerską. Tu po raz pierwszy spotkał się  
z J. Piłsudskim.

Na drugim roku studiów przeniósł 
się do Krakowa, gdzie było centrum pol-
skiej aktywności niepodległościowej.

Tuż przed wybuchem wojny wstąpił 
do tworzących się polskich oddziałów.

W  latach 1914-1917 służył 
w  szwadronie, następnie dywizjo-
nie i  pułku W. Beliny-Prażmow-
skiego. Był najmłodszym uczest-
nikiem tzw. „siódemki”, która  
2 sierpnia 1914 r. pieszo przekro-
czyła (jako polski oddział) granicę 
austriacko-rosyjską i  wkroczyła na te-
reny Królestwa Polskiego. Po krótkim 
czasie powrócili na koniach jako mały 

oddział kawalerii. Sukces polityczny 
operacji i  oddźwięk społeczny spra-
wiły, że z  małego oddziału powstała 
pierwsza jednostka kawalerii Wojska 
Polskiego. Od tego czasu brał udział we 
wszystkich walkach kawalerii 1 Pułku 
Piechoty. Walczył pod Nowym Korczy-
nem, Szczytnikami, Miechowem, Wol-
bromiem i  na swojej rodzinnej Ziemi 
Sandomierskiej.

W 1915 r. mianowany podporuczni-
kiem i  adiutantem Beliny w  dywizjonie 
ułanów. Uczestniczył w  walkach nad 
Nidą, pod Staszowem, Konarami, Tarło-
wem oraz na Lubelszczyźnie i  Polesiu. 
Przeszedł cały szlak bojowy Legionów na 
Wołyniu. 

W 1917 r. został porucznikiem, ale po 
lipcowym kryzysie przysięgowym interno-
wany do marca 1918 r., w Beniaminowie.

W  listopadzie 1918 r., w  Krakowie 
tuż przed odzyskaniem przez Polskę nie-
podległości sformował i  objął dowódz-
two szwadronu kawalerii, który następ-
nie włączony został do Wojsk Polskich. 
Wyposażenie dla szwadronu sfinansowa-
ła rodzina Jabłońskich sprzedając w tym 
celu części majątku w Rudnikach.

17 listopada ze swoim oddziałem 
wyruszył na wschód, by bić się z Ukraiń-
cami o  Przemyśl i  o  Lwów. Po tych wal-
kach jego oddział stacjonował w Kraśniku 
i Sandomierzu.

16 marca 1919 r. utworzony zo-
stał 11 Pułk Ułanów, którego zastęp-
cą dowódcy został A. Jabłoński. Już 
w  kwietniu pułk walczył z  bolszewi-
kami o Wilno. Za bohaterską walkę 11 
Pułk Ułanów otrzymał od mieszkańców 
Wilna sztandar, ufundowany dla tego 
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Człowiek, od początku swojego  
istnienia zawsze w  coś wierzył, pragnął 
poznawać swoją przyszłość, choćby tak 
prozaiczną, czy jutro złowi jakąś zwierzy-
nę, czy napełni swój żołądek.

Aby poznać swoje bliższe i  dalsze 
losy, w  otaczającym go świecie doszuki-
wał się zdarzeń, które mogłyby przekazy-
wać mu informacje o „dniu jutrzejszym”.

Z  czasem odkrywanie swojej przy-
szłości wziął w swoje ręce i sam prowoko-
wał zdarzenia, z których wyciągał wnio-
ski na przyszłość. O rodzaju i charakterze 
wróżb decydowały pory roku, dni, a cza-
sem wiązano je z patronami.

Tradycja wróżenia pochodzi z  cza-
sów pogańskich i  nawet wprowadzenie 
chrześcijaństwa nie zabiło w  ludziach 
potrzeby wróżenia.

Wróżby związane z Andrzejem swoje 
korzenie mają w  czasach starożytnych, 
ale pierwsze nowożytne, pisemne infor-
macje o  wróżeniu w  wigilię św. Andrze-
ja (29.11) pochodzą z  XVI w. Miały one 
wyłącznie charakter miłosny i matrymo-
nialny. Los mężatek był już przesądzony, 
dlatego wróżby przeznaczone były tylko 
dla panien, które w samotności dokony-
wały wróżb. 

Dlaczego w  wigilię św. Andrzeja? 
Bo greckie imię Andreas wywodzi się od 
słowa oznaczającego: męskość, mężność, 
dzielność i  opiekuńczość, a  tych cech od 
swojego przyszłego męża oczekiwały 
panny. Kiedy więc miały poznawać swoją 
przyszłość, jak nie w wigilię św. Andrzeja?

Stąd również przysłowie: „Na świę-
tego Andrzeja błyska pannom nadzieja.”

Chłopcy, swój wieczór wróżb orga-
nizowali w wigilię św. Katarzyny (24.11). 
Z  greckiego katharos oznacza: czysty, 
prawy, bez skaz, a przecież takiej kobiety 
szukali i szukają mężczyźni.

Niestety, męskie wróżenia nie prze-
trwały próby czasu.

Listopadowe długie i ciemne wieczo-
ry oraz blask palących się świec stwarzały 
doskonały nastrój do wróżb, tym bardziej, 
że za chwilę następował adwent i czas wy-
ciszenia.

Zapoznaj się z  najpopu-
larniejszymi  andrzejkowymi 
wróżbami (ramka obok).

Wróżb było znacznie 
więcej. Często tego dnia wkładano do 
naczyń z  wodą gałązki wiśni, które po 
rozkwitnięciu były stroikiem na bożona-
rodzeniowy stół, ale jednocześnie wróżbą 
dla panien, czy wyjdzie w przyszłym roku 
za mąż.

Niezwykle ważne były również sny, 
jakie nawiedzały panny w  noc andrzej-
kową. W celu wywołania jak największej 
ilości snów panny pozwalały sobie na 
ciężkostrawne kolacje.

Obecnie andrzejki to zabawa i  pod-
trzymywanie radosnej tradycji. I  chociaż 
człowiek dalej dąży do poznawania tego, 
co nieznane, co przed nim (swojego losu) 
to andrzejkowe wróżby traktuje jako 
zabawę, która niewiele ma wspólnego 
z powagą dawnych wróżb.

Z drugiej strony, nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby odrobinę uwierzyć, przy-
najmniej w tę dobrą wróżbę i wspomóc ją 
mocnym pragnieniem ziszczenia.

Najciekawsze andrzejkowe wróżby

Przyszłość odczytywano z kształtu cienia, jaki w świetle świecy tworzył na ścianie 
ulepek z  lanego wosku. Wróżący musiał wykazać się dużymi zdolnościami w  in-
terpretacji cienia i  przyporządkowaniu mu pewnej symboliki, która stanowiłaby 
o przyszłości danej panny. Utworzony cień oznaczał charakter przyszłego męża. np.: 
„kształt psa mógł oznaczać przyjacielskość i opiekuńczość przyszłego partnera.”  
Powiedzenie: „A, cień wosku dziś ukaże, co ci życie niesie w darze.”

Panny ustawiały buty przy ścianie naprzeciw wejścia, i w wyznaczonej kolejności 
przekładały je w kierunku drzwi, wypowiadając słowa niczym zaklęcie: „Której but 
na progu stanie, pierwsza będzie na wydanie.”

Lanie wosku na wodę przez ucho klucza

Przekładanie butów 

Zakręcona na stole butelka, po zatrzymaniu szyjką wskazywała, która panna pierw-
sza wyjdzie za mąż.

Kręcenie butelką

Przybyłe na andrzejkowy wieczór panny układały swoje wypieki na podłodze i 
wpuszczały do izby zwierzaka (psa, kota). Ta panna, której zwierzak spróbował wy-
pieku jako pierwsza miała wyjść za mąż.

Przekupywanie plackiem lub kiełbasą

Przekładając palce na własnym włosie wypowiadano alfabet. Litera, która przypad-
ła na końcu włosa miała być inicjałem imienia przyszłego męża.

Wróżenie z włosa

Podobnie jak przy wróżbie z włosa wypowiadano alfabet, ale określano również 
wiele innych cech swojego przyszłego męża. Odliczano np.: „chudy, gruby, …”, „niski, 
wysoki, …” i wiele innych kombinacji.

Liczenie kołków w płocie

NAJPOPULARNIEJSZE ANDRZEJKOWE WRÓŻBY

oddziału, który jako pierwszy wejdzie 
do miasta.

Po walkach na Wileńszczyźnie wrócił 
do Warszawy, gdzie w odrodzonej Polsce 
ukończył I  Kurs Wojenny Szkoły Sztabu 
Generalnego, dla najlepszych oficerów.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej 
(1920) A. Jabłoński, w  wieku 24 lat, 
otrzymał awans na majora kawalerii i ob-
jął dowództwo 11Pułku Ułanów.

Uczestniczył w  odsieczy Lwowa. 
Wykazywał się męstwem i odwagą w bi-
twach pod: Mikołajowem, Kustyniem, 
Rudenkiem Ruskim, Radziechowom 
i  Chołojowem. W  pościgu za wycofują-
cymi się oddziałami bolszewików Antoni 
Jabłoński dowodził ułanami pod Bu-
kaczowcem, Złotą Lipą i  Bożykowcem. 
Dotarł do Jampola i  Zasławia, gdzie do-

szczętnie rozbito konną armię Siemiona 
Budionnego.

Przemęczony i  wyczerpany organizm 
młodego żołnierza kilkakrotnie nie wytrzy-
mywał trudów wojny. Nigdy jednak nie 
poddawał się i  po krótkich leczeniach za-
wsze wracał do swojego oddziału, i do walki 
w  pierwszej linii. Mimo swojego młodego 
wieku, szybko zyskał uznanie i  szacunek, 
u  podwładnych, przełożonych i  całego woj-
ska.

Antoni Jabłoński zakończył swą wal-
kę na dalekich polach Ukrainy. 12 paź- 
dziernika 1920 r. w  bitwie pod Nową 
Sieniawką został ciężko ranny. Zmarł  
10 dni później, w wieku 24 lat, na cztery 
dni przed zakończeniem wojny z Bolsze-
wikami. Pochowany został w  rodzinnym 
grobowcu, na cmentarzu w Modliborzycach.

Jabłoński był wybitnym żołnierzem, 
odważnym i doskonałym dowódcą, jednym 
z  najbardziej cenionych przez Marszałka 
Piłsudskiego. Po śmierci Marszałek 
uhonorował go orderem Virtuti Militari 
i awansem do stopnia podpułkownika.

W okresie II Rzeczypospolitej jego czy-
ny opiewano w różnych publikacjach i sta-
wiano za przykład młodym pokoleniom.

Doceniany jest i dzisiaj. W listopadzie 
2008 r. gazeta „Echo Dnia” przeprowadzi-
ła sondę wśród mieszkańców wojewódz-
twa świętokrzyskiego na „jedenastu” 
najbardziej zasłużonych mieszkańców 
regionu świętokrzyskiego dla odzyskania 
niepodległości. Wśród tych „jedenastu” 
znalazł się Antoni Jabłoński.
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Północny skraj lasu kryje urokliwy „Rezerwat Skały w  Krynkach” z  blokami pia-
skowców o mocno zróżnicowanych kształtach. Dotrzemy do niego dość łatwo. Z dro-
gi krajowej nr 42 (Starachowice-Ostrowiec Św.) zjeżdżamy niecały 1 km, brzegiem 
brodzkiego zalewu w kierunku Brodów i Krynek. Zatrzymujemy się na parkingu, gdzie 
znajduje się dobrze widoczna tablica informująca o rezerwacie. Tuż obok znajduje się 
parking i nowo otwarta strefa aktywnego wypoczynku nad „Oczkiem”. Można tu spo-
kojnie odpocząć po zwiedzaniu rezerwatu, korzystając z zamontowanych ławek, stoli-
ków i stacjonarnego grilla.

Po przejściu kilkuset metrów na południowy wschód od strefy ukazują się nam 
pierwsze niezwykle ciekawe okazy wychodni skalnych.

Rezerwat obejmuje obszar 25 ha. Głównym celem przyświecającym utworzeniu 
rezerwatu była potrzeba ochrony oraz zachowanie wszelkich walorów naturalnych blo-
ków piaskowca, powstałych ok. 250 tys. lat temu. 

Wychodnie skalne występują w kilku grupach, przyjmując bardzo ciekawe kształ-
ty. Znajdziemy tu wysoki na kilka metrów skalny wąwóz z pionowymi ścianami, liczne 
nawisy skalne, ambony oraz kilkumetrowych rozmiarów piaskowego grzyba. Obcho-
dząc poszczególne bloki na około, z każdej strony dostrzegamy inne kształty.

Być może mają rację ci, którzy twierdzą, że w czasach pogańskich obszar dzisiej-
szego rezerwatu stanowił święty gaj, czyli miejsce poświęcone bóstwom i siłom natury, 
z którego żywi komunikowali się ze zmarłymi przodkami. Bez wątpienia teren ten ide-
alnie nadawał się do pełnienia funkcji religijnych.

Rezerwat jest bardzo urokliwy, idealnie nadaje się na popołudniowy spacer. Jed-
nym zdaniem: „Trud nieznaczny, a przyjemność duża”.

Krynki posiadają również bardzo ciekawe obiekty zabytkowe, które należy ko-
niecznie odwiedzić. Zaliczają się do nich: barokowy kościół p.w. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny oraz barokowa, modrzewiowa brama z usytuowanymi po bokach 
dwoma dzwonnicami.

O istnieniu drewnianego kościoła w Krynkach dowiadujemy się już od Jana Dłu-
gosza z  Księgi uposażeń diecezji Krakowskiej 1470-1480. Obecny kościół wzniesiony 
został w  latach 1724-27. Jego fundatorem był Mikołaj Zacharski - dzierżawca kuźnic 
w Brodach, który przytłoczony śmiercią żony i córki wybudował krynecką świątynię.

XVIII-wieczna świątynia wykonana w  stylu barokowym, zbudowana jest z  pia-
skowca. Dach wieńczy barokowa wieżyczka z sygnaturką. 

Do kościoła wchodzimy przez ozdobny portal. Wewnątrz kościoła znajduje się wie-
le ciekawych elementów, niektóre pochodzą z wcześniejszej świątyni. Nawa, prezbite-
rium oraz boczne kaplice zamknięte są sklepieniem kolebkowo-krzyżowym.

W północnej kaplicy znajduje się obraz MB Częstochowskiej, który może pochodzić 
z XVI w. W wielu opisach wizerunek z tego obrazu przedstawiany jest jako Mata Boża 
Krynecka, a obraz uznawany jest za cudowny.

W ścianie kościoła zamurowana jest płyta z epitafium fundatora, którego doczesne 
szczątki złożono w krypcie pod posadzką kościoła.

Kościół jest miejscem częstych koncertów, przedstawień i akademii, których głów-
nym organizatorem jest Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

Unikatowym obiektem - perłą drewnianego budownictwa jest prowadząca na 
plac przykościelny barokowa brama z dwiema dzwonnicami. Stanowi ona bardzo cen-
ny zabytek architektury drewnianej. Wybudowana została z drzewa modrzewiowego 
w  drugiej połowie XVIII w. Po obydwu stronach bramy znajdują się czworoboczne 
dzwonnice. Bramę zdobią wykonane z drewna ornamenty. Niektóre elementy bramy 
posiadają znacznie starszy rodowód, bo pochodzą prawdopodobnie z  XIV-wiecznego 
kościoła. W jednej z dzwonnic znajduje się dzwon pochodzący z końca XVI w. Brama 
i dzwonnice pokryte są gontem. 

Przed bramą stoi ciekawa figura św. Stanisława Biskupa, a  parafialny cmentarz 
kryje ciekawe XIX-wieczne nagrobki, które warto zobaczyć.

Szlakiem Przygody przez Krainę Sacrum i Profanum
Przemierzając północne odcinki szlaku przygody, biegnące przez krainę Sacrum 
i Profanum, dotrzemy do m. Krynki w gminie Brody. Od północy otacza ją zalew 
i rzeka Kamienna, a od południa rozległy las. Ale nie tylko wody i lasy sprawiają, 
że warto tę miejscowość odwiedzić.

KRYNKI


