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historia tradycji dożynkowych
Zboża z pól sprzątnięte, tradycja więc każe, by to godnie uczcili wszyscy gospodarze!!!

Historia tradycji dożynkowych na 
naszych ziemiach sięga czasów plemion 
słowiańskich. Jednak to już za czasów 
biblijnych Żydzi świętowali Sokut (od-
powiednik dożynek), podczas którego 
potrząsali na cztery strony świata cztere-
ma gatunkami gałązek (palma, wierzba, 
mirt i cytrus). Miało wyobrażać to świat 
upraw i przypominać młócenie. Święto-
wanie trwało od 15 do 21 tiszri, czyli 
na przełomie września i października. 
Starożytni Rzymianie z kolei obchodzili 
kilkudniową uroczystość feriae messis, 
czyli Dni Żniwnego Świętowania.

Średniowiecze w Polsce przynio-
sło aż 3-dniowe świętowanie dożynek. 
Święto plonów było w tamtych czasach 
przejawem dumy z przynależności do 
stanu rolniczego. W różnych częściach 
kraju inaczej nazywano uroczyste za-
kończenie żniw, zależnie od terenu były 
to na przykład dożynki, obrzynki, zarzyn-
ki, wieniec, wieńcowe czy też okrężne. 
Traktowano je jako wynagrodzenie dla 
żniwiarzy i służby za intensywną pracę 
oraz podziękowanie za zebrane plony  
i szczęśliwe zakończenie żniw.

Tradycje dożynkowe wiążą się  

z kilkoma podstawowymi elementami, 
którymi są: wieniec dożynkowy, chleb 
oraz gospodarz dożynek zwany dzisiaj 
częściej starostą dożynkowym. 

Dzisiejszy wieniec dożynkowy 
nawiązuje do ostatniej garści nie-
zżętego zboża, która na zakończe-
nie żniw w sposób uroczysty była 
ścinana i pleciona w wianek razem  
z kwiatami. Od tego momentu rozpo-
czynano świętowanie dożynek. Cechą 
charakterystyczną wieńca dożynko-
wego był jego kształt. Uplatano go  
w formie korony lub koła. Miał uosa-
biać całość zebranych plonów oraz 
urodzajność, co przyczyniło się do na-
zywania dożynkowego wieńca plonem. 
Zaszczyt niesienia wieńca w uroczystej 
procesji miała najlepsza żniwiarka, wy-
brana spośród wielu innych. Gdy świę-
towanie dożynek dobiegło już końca 
przenoszono wieniec do stodoły, gdzie 
czekał do wiosny, by wtedy wykruszyć 
z niego ziarna i wysiać z ziarnem siew-
nym. Wierzono bowiem, że takie dzia-
łanie zapewni wysokie plony.

Niemniej ważnym elementem do-
żynkowych uroczystości był chleb do-

żynkowy. Od wieków chleb stanowił 
w Polsce świętość. Potwierdza to Cy-
prian Kamil Norwid: Do kraju, gdzie 
kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez 
uszanowanie dla darów Nieba, tęskno 
mi Panie.” Chleb i sól w obrzędzie do-
żynek symbolizują najcenniejsze dary 
ziemi i mają zapewnić urodzaj i dosta-
tek. Podobnie jak przy niesieniu wień-
ca, gospodyni najlepiej sprawująca się 
podczas żniw dostępowała zaszczytu 
upieczenia dużego chleba dożynkowe-
go. Upieczony bochen niesiono w po-
chodzie tuż za wieńcem dożynkowym. 
Wręczano dziedzicowi, który cało-
wał go i dzielił sprawiedliwie między 
wszystkich, którzy uczestniczyli w pro-
cesji. Ów dziedzic zwykle był gospoda-
rzem obrzynek. Przyjmując wieniec od 
gospodyni prosił ją do tańca, po czym 
zapraszał wszystkich do stołów i czę-
stował piciem i jedzeniem. Ucztowanie 
wraz z tańcami trwało zwykle do póź-
nych godzin nocnych. Inaczej rzecz się 
miała po II wojnie światowej, kiedy to 
gospodarzem dożynek zamiast rolnika 
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starostowie dożynek województwa Mazowieckiego 
kozienice 2012

Jedną z tradycji związanych z obcho-
dami Święta Plonów jest wybór Starosty 
oraz Starościny Dożynek, którzy Przeka-
zują upieczony z tegorocznych zbiorów 
bochen chleba przedstawicielom władz 
samorządowych. W tym roku zaszczyt 
pełnienia funkcji Starostów Dożynek 
Województwa Mazowieckiego Kozienice 
2012 przypadł Anecie Szewc z Samwo-
dzia oraz Romualdowi Pierzchale z Piot-
rkowic. 

Aneta Szewc

Aneta Szewc z Samwodzia wraz  
z mężem Markiem i rodzicami Krystyną 
i Czesławem Miśkiewiczami prowadzi 
19-hektarowe gospodarstwo rolne. Ro-
dzice cały czas pomagają nam w prowa-
dzeniu gospodarstwa, przekazują swoje 
doświadczenia mówi starościna. W pra-
cach chętnie pomagają także dzieci: syn 
Dawid oraz córki Anita i Oliwia. Grunty 

własne stanowią 10 ha, a dzierżawione  
9 ha. W gospodarstwie uprawiane są prze-
de wszystkim warzywa: ogórki, ziemniaki 
odmiany Irys oraz Irga oraz różne gatunki 
cebuli, od odmian wczesnych, przez okrą-
głe aż po cebulę podłużną wyhodowaną 
z własnego nasienia. Około 3 ha area-
łu zajmują warzywa kapustne: kalafior 
oraz brokuł. Roczna produkcja tych 
warzyw wynosi około 50 ton, sprzeda-
wanych w zdecydowanej większości do 
zakładu przetwórczego w Makowie. Na 
6 hektarach zasiane jest zboże (pszenica 
i jęczmień jary), ich roczny plon wynosi 
około 6-8 ton z hektara. 

Aneta Szewc ukończyła studia 
magisterskie na kierunku ekonomia 
menedżerska na Politechnice Ra-

domskiej. W 2011 roku Aneta Szewc 
skorzystała ze środków finansowych  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013, kwota 75 000 zł zo-
stała wykorzystana na wyłożenie kostką 
brukową podwórka. W tym roku otrzy-
ma dofinansowanie około 56 000 zł na 
zakup sprzętu do paczkowania ziemnia-
ków, zawierającego wagoworkownicę, 
sortownik do ziemniaków oraz czysz-
czarkę szczotkową. Starościna sukce-
sywnie nadal będzie starała się rozwijać  
i modernizować gospodarstwo, mając na-
dzieję, że syn Dawid w przyszłości będzie 
chciał je przejąć i prowadzić.

Jej praca i zaangażowanie zostały do-
cenione przez mieszkańców wsi, którzy  
w 2011 roku większością głosów wybrali 
ją Sołtysem wsi Samwodzie. Aneta Szewc 
podsumowując wybór na Starościnę Do-
żynek Województwa Mazowieckiego 
Kozienice 2012 stwierdziła: Wiadomość 
o tym, że zostałam starościną bardzo mnie 
zaskoczyła. Niemniej jednak czuję się bar-
dzo wyróżniona i dumna z tego powodu.

Romuald Pierzchała
Romuald Pierzchała mieszka w Piot-

rkowicach, gdzie wraz z żoną Danutą pro-
wadzi 32-hektarowe gospodarstwo rolne. 
Córka Andżelika oraz syn Radosław chęt-

nie pomagają w pracach w gospodarstwie, 
ponadto zatrudniani są pracownicy do po-
mocy, szczególnie w czasie zbiorów. 

Grunty własne stanowią 12 ha,  
20 hektarów to grunty dzierżawione.  
W roku 1988, 4 hektarowe gospodarstwo 
przekazali staroście dożynek rodzice, a do-
kupił 8 ha i całkowicie zmienił jego profil. 
Zamiast zajmować się hodowlą bydła na-
stawił się na produkcję kwaszonek.

W gospodarstwie uprawiane są przede 
wszystkim ogórki. Trzy odmiany: Sona-
ta, Atomic i Atlantis zajmują areał około  
8 ha. Ogórek po zerwaniu zostaje prze-
wieziony do gospodarstwa, gdzie na-
stępnie jest kwaszony według autorskiej 
receptury z wykorzystaniem kopru po-
chodzącego z własnej uprawy. Uprawa 
pszenicy jest potrzebna jako płodozmian 
pod uprawę warzyw i zajmuje 16 ha. Zbo-
że to uzyskuje najwyższą cenę ze wszyst-

kich zbóż i ma najwyższy popyt, dlatego 
też jest najbardziej opłacalne dodaje sta-
rosta dożynek. Około 7 ha zajmuje pro-
dukcja kapusty, która po zbiorze zostaje 
zakiszona w gospodarstwie. Ponad 17-
letnie doświadczenie w prowadzeniu go-
spodarstwa zajmującego się produkcją 
kiszonek pozwala na wytwarzanie towaru 
o najwyższej jakości. Roczna produk-
cja ogórków kwaszonych wynosi około 

300 ton, natomiast kiszonej kapusty 
400 ton. Swoje kiszonki produkuje  
z przeznaczeniem na sprzedaż nie tylko 
na rynek polski, ale również na rynki 
innych krajów Unii Europejskiej oraz 
Rosji i Ukrainy. 

Romuald Pierzchała korzysta  
z dopłat dla rolników z funduszy Unii 
Europejskiej, a gospodarstwo wyposa-
żone jest w urządzenia i maszyny nie-
zbędne przy prowadzeniu upraw.

Informacje 
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ROLNICTWO W POWIECIE KOZIENICKIM
GMINA GARBATKA-LETNISKO

Gmina Garbatka-Letnisko jest gminą 
rolniczo-leśną, położoną w południowej 
części powiatu kozienickiego, na skraju 
Puszczy Kozienickiej.

Powierzchnia gminy wynosi 74 km2.
Użytki rolne zajmują 2738 ha, w tym: grun-
ty orne – 2357 ha, łąki – 226 ha, pastwiska 
– 114 ha, sady – 41 ha. Specyfiką gminy 
jest duży udział lasów, około 50% ogólnej 
powierzchni oraz charakter letniskowy, 
wynikający z malowniczego położenia  
i dobrego stanu środowiska naturalnego.  
W strukturze gospodarstw rolnych dominu-
ją gospodarstwa małe o pow. 2-5 ha, które 
stanowią 58% wszystkich gospodarstw na 
terenie gminy, średnia powierzchnia gospo-
darstwa rolnego wynosi 4,32 ha. Duże roz-
drobnienie agrarne powoduje, że większość 
gospodarstw wytworzone przez siebie pro-
dukty przeznacza na samozaopatrzenie,  
a tylko nieznaczną część kieruje na rynek. 
W strukturze zasiewów na terenie gminy 
przeważają zboża podstawowe tj. żyto, 
pszenżyto ozime, owies oraz mieszanki 
zbożowe jare, niewiele sieje się jęczmienia, 
pszenicy, czy kukurydzy na ziarno, których 
uprawa wymaga urodzajnej gleby.

Uprawia się również ziemniaki i ro-
śliny pastewne, jednak powierzchnia 
ich upraw zmniejsza się z roku na rok.  
W sadownictwie przeważają jabłonie, 
wiśnie, śliwy oraz truskawki, natomiast 
w warzywnictwie najwięcej uprawia się 
ogórków, marchwi, cebuli oraz pomido-
rów. Według danych Urzędu Statystycz-
nego najwięcej gospodarstw specjalizuje 
się w hodowli drobiu (156 gospodarstw) 
i trzody chlewnej (76 gospodarstw). Ko-
lejnym rodzajem hodowli jest chów bydła 
(73 gospodarstwa), tylko nieliczni rolnicy 
hodują konie (26 gospodarstw).

GMINA GŁOWACZÓW

Gmina Głowaczów położona jest  
w zachodniej części powiatu kozienickiego, 
jest gminą typowo rolniczą, gdzie użytki rol-
ne stanowią 65% powierzchni gminy, lasy  
i zadrzewienia stanowią 29,4% powierzch-
ni. Na terenie gminy znajduje się 39 so-
łectw. Powierzchnia gminy Głowaczów 
wynosi 18 626 ha, a użytki rolne zajmują 
11 518 ha, w tym grunty orne 9495 ha. 

Na terenie gminy kilku rolni-
ków użytkuje gospodarstwa rolne  
o powierzchni od 20 do 50 ha. Do tych 
rolników zaliczają się: Tadeusz i Bożena 
Dabińscy zam. Michałów, Małgorzata  
i Andrzej Skomiałowie zam. Mała Wieś 
– hodowla trzody chlewnej; Waldemar  

i Teresa Lewandowscy zam. Miejska Dą-
browa, Andrzej i Renata Kłosowie zam. 
Lipa – produkcja mleka;  Marek i Da-
nuta Romanowscy zam. Klementynów 
– hodowla bydła mięsnego; Mirosław 
i Małgorzata Padewscy zam. Helenów, 
Mieczysław i Małgorzata Trocińscy zam. 
Jasieniec, Zbigniew Alberski zam. Grab-
nowola –  produkcja trzody chlewnej.

Przeciętna powierzchnia gospodar-
stwa rolnego na terenie Gminy Głowa-
czów wynosi 4,47 ha.

W uprawach przeważają: głównie 
zboża (żyto, pszenżyto, owies, mieszanki 
zbożowe, pszenica), ziemniaki, łąki, wy-
stępują również kukurydza, łubin, serade-
la, truskawki.

GMINA GNIEWOSZÓW

Gmina Gniewoszów jest gminą ty-
powo rolniczą z ukierunkowaniem na 
produkcję owoców i warzyw. Domi-
nują głównie gospodarstwa o areale 
około 10 ha. Rolników mających go-
spodarstwa o większej powierzchni jest 
około 20 procent, są to osoby, które 
ciągle modernizują swoje gospodar-
stwa wprowadzając nowe technologie 
i zwiększając powierzchnie upraw. 
Użytków rolnych jest 3 946 ha, upra-
wy trwałe zajmują 237 ha. Cała pro-
dukcja zbóż zajmuje 2 866 ha, 450 ha 
ziemniaki, 120 ha kukurydza, 70 ha 
rzepak, 560 ha pastwiska, 304 ha łąki. 
Warzywa uprawiane są w miejscowoś-
ciach: Borek, Regów Stary, Oleksów 
oraz Zalesie na areale 231 ha, z czego  
108 ha zajmuje uprawa kalafiora. Po-
nadto w Zalesiu uprawiane są warzy-
wa pod osłonami na areale 12 ha. Sady 
znajdują się głównie w Borku i zajmują  
215 ha, z czego 160 ha stanowią jabło-
nie. W miejscowościach Markowola, 
Kolonia Markowola, Boguszówka, Wy-
sokie Koło, Zdunków i Sarnów upra-
wiane są również truskawki, których 
powierzchnia to 140 ha. Produkowane 
owoce i warzywa sprzedawane są na 
giełdach rolnych w Radomiu i Lubli-
nie oraz trafiają do przetwórni poprzez 
pośredników skupujących produkty od 
rolników. Poza uprawą owoców i wa-
rzyw w miejscowościach o słabszych 
glebach rolnicy zajmują się produk-
cją żywca wieprzowego. Produkcja 
mleka na terenie gminy nie jest bar-
dzo powszechna, specjalizujących się  
w hodowli bydła mlecznego, jest około  
50 producentów, których stada liczą 
powyżej 10 sztuk.

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

Gmina Grabów nad Pilicą położona 
jest w północnej części powiatu w doli-
nie Pilicy. Powierzchnia gminy wynosi 12 
476 ha, z czego użytki rolne wynoszą 6 
353 ha stanowią 51%, lasy zajmują 42,7% 
powierzchni gminy tj. 5 333 ha, pozostałe 
grunty to: grunty pod wodami to przede 
wszystkim wody rzeki Pilicy stanowiące 
granicę gminy, stawy i rowy melioracyj-
ne, tereny zabudowane, tereny komuni-
kacyjne i nieużytki. W strukturze włada-
nia gruntami udziały sektora prywatnego  
i publicznego kształtują się w następu-
jących wielkościach: sektor prywatny  
8 371 ha – 67,1% (grunty osób fizycz-
nych, wspólnot gruntowych, spółdzielni, 
kościołów/, sektor publiczny: 4 105 ha – 
32,9% /grunty Skarbu Państwa, gminy).

Podstawowym sektorem w gospodar-
ce gminy jest rolnictwo. Pod względem 
przydatności rolniczej przeważają w ob-
szarze gminy kompleksy żytnie ze znacz-
nym udziałem kompleksu zbożowo-pa-
stewnego. Udział gleb dobrych III i IV 
klasy bonitacyjnej wynosi 30%. W gmi-
nie przeważają indywidualne gospodar-
stwa rolne, w których działalność rolnicza 
stanowi podstawowe źródło utrzymania. 
Gmina specjalizuje się w gospodarce zbo-
żowo-okopowo-pastewnej, teren posiada 
też duże tradycje w produkcji owoców 
miękkich, głównie truskawek, a także 
zbóż. W ostatnim czasie wzrosła liczba 
gospodarstw specjalizujących się w ho-
dowli bydła mlecznego. Rozwój rolni-
ctwa w gminie Grabów n/Pilicą zależy od 
rozwoju gałęzi pozarolniczych. Komplek-
sy leśne stanowią pozostałości Puszczy 
Nadpilickiej i Stromieckiej. Jest to region 
atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo, 
z malowniczymi zakolami rzeki, starorze-
czami, udziałem łąk. Pod względem róż-
nych potencjałów, wśród gmin obszarów 
wiejskich subregionu radomskiego gmina 
zajmuje 2 miejsce w lesistości z udziałem 
lasów w ogólnej powierzchni.

GMINA KOZIENICE

Teren gminy zajmuje 24 556 ha,  
w tym grunty leśne zajmują pow.  
9 468 ha – 38,5% (lasy państwowe  
7 762 ha – 31,6%; lasy prywatne  
1 706 ha – 6,9%).

Powierzchnia gminy charakteryzu-
je się dużym udziałem użytków rolnych  
11 233 ha tj. 45%,w tym: grunty orne 
zajmują 7 827 ha – 34,4%; łąki 1 524 ha 
– 5,8%; pastwiska 965 ha – 3,9%; sady 

Informacje 
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148 ha – 0,7%. Nieużytki rolnicze – odło-
gi i ugory zajmują około 20 93,35 ha, co 
stanowi 4%.

Na terenie  gminy znajduje się 2 233 
gospodarstwa, w tym jest 300 gospo-
darstw od 1 – 2ha; 1061 od 2 – 5ha; 347 
od 5 – 7 ha; 332 od 7 – 10 ha; 155 od 10 
ha – 15 ha; 38 gospodarstw o powierzchni 
powyżej 15 ha.

Bonitacja gleb na terenie gminy przed-
stawia się następująco: Klasa I – 67 ha 
– 0,8%; Klasa II – 700 ha – 8,3%; Klasa 
IIIa – 1189 ha – 14%; Klasa IIIb – 806 
ha – 9,6%; Klasa IVa – 899 ha – 10,7%; 
Klasa V – 2818 ha – 33,5%; Klasa VI –  
91 ha – 32%.

Pas żyznych gleb nadwiślańskich 
zdominowany jest przez uprawę wa-
rzyw: ogórek, kalafior, kapusta, ziem-
niaki, brokuł, cebula, marchew. Ponad-
to rolnicy osiągają wysoką wydajność 
w uprawach zbóż: pszenicy, pszen-
żyta, jęczmienia. Użytki zielone zaj-
mują przeważnie grunty klasy V i VI.  
W ostatnich latach zarysował się spa-
dek pogłowia bydła i owiec w związku 
z małą opłacalnością tej hodowli. Na 
terenie gminy jest 15 hodowców trzody 
chlewnej z obsadą powyżej 100 sztuk 
trzody chlewnej. Rok 2012 jest bardzo 
trudnym dla rolnictwa także w gminie 
Kozienice.

GMINA MAGNUSZEW

Gmina Magnuszew jest gminą typo-
wo rolniczą. Na terenie gminy jest 2 837 
gospodarstw rolnych w tym: 1500 to go-
spodarstwa  o pow. od 1 – 2 ha; 644 pow.  
2  – 5 ha; 290  pow. 5 – 7 ha; 251 – pow.  
7 – 10 ha; 115 – pow. 10 – 15ha; 37 – pow. 
powyżej 15 ha.

Gmina Magnuszew zajmuje po-
wierzchnię 14 092 ha z tego grunty orne 
6 531 ha; użytki zielone 2 763 ha; lasy  
2 799 ha; tereny pod zabudowaniami  
1 066 ha; pozostałe grunty pod zabu-
dowaniami i nieużytki to powierzchnia 
– 933 ha

Do upraw rolnych dominujących, 
występujących w ponad 1000 gospo-
darstwach należą truskawki i warzywa 
głównie: ogórki, pomidory, kapusta pe-
kińska, papryka (uprawiane w gruncie 
i pod osłonami). Znaczną powierzchnię 
upraw – około 1200 ha zajmują sady.

Głównym rynkiem zbytu dla miej-
scowych rolników jest giełda rolna  
w Warszawie.

Około 50 % społeczeństwa gmi-
ny utrzymuje się z pracy w rolnictwie. 

Niska opłacalność pracy w rolnictwie 
z uwagi na niski dochód  sprawia, że 
znaczna część społeczeństwa zmuszona 
jest szukać dodatkowego zatrudnienia 
poza rolnictwem. Uprawy sadowniczo 
– warzywnicze głównie są uprawiane 
na terenie gminy w pasie nadwiślań-
skim tj. w miejscowościach: Chmielew, 
Gruszczyn, Kępa Skórecka, Mniszew, 
Rękowice, Przewóz Stary, Przewóz Tar-
nowski, Wólka Tarnowska. Natomiast 
na pozostałym obszarze gminy domi-
nują uprawy truskawek tj. Magnuszew, 
Przydworzyce, Kłoda, Trzebień, Osiem-
borów, Anielin, Rozniszew. 

GMINA SIECIECHÓW

Gmina Sieciechów jest gminą ty-
powo rolniczą o wysokich walorach 
środowiska przyrodniczego, gleby są  
o wysokim wskaźniku bonitacji. Zaj-
muje powierzchnię 6 126 ha, z czego 
63,4% tj. 3 884 ha stanowią użytki rol-
ne, będące w posiadaniu rolników in-
dywidualnych. W strukturze zasiewów 
dominują zboża, ziemniaki oraz warzy-
wa: głównie kalafiory, brokuły, cebula, 
fasolka szparagowa.

Gospodarstwa rolne prowadzi 890 
rolników, jest: 229 gospodarstw o pow.  
1 – 2 ha; 512 gospodarstw od 2 – 10 ha; 
79 gospodarstw o powierzchni powyżej 
10 ha stanowi 8,8% ogólnej liczby gospo-
darstw. Średnia powierzchnia gospodar-
stwa rolnego wynosi 4,4 ha. 

W większości są to gospodarstwa 
wielokierunkowe specjalizujące się  
w hodowli żywca wieprzowego, bydła 
mlecznego i warzyw. W produkcji żyw-
ca wieprzowego specjalizuje się: Sławo-
mir Balcerek z Wólki Wojcieszkowskiej, 
sprzedaż roczna tuczników wynosi 69 
ton. Natomiast w warzywnictwie – upra-
wie kalafiorów Sławomir Miłosz, zam. 
Mozolice Małe, 143 tony. W produkcji 
mleka i żywca wołowego: Adam Szewc, 
zam. Mozolice Małe, roczna produkcja 
mleka – 240,000 litrów i żywca wołowe-
go 13,7 ton; Wojciech Grzebalski, zam. 
Głusiec, roczna produkcja mleka wy-
nosi 130,000 litrów i żywca wołowego 
8 ton; Witold Grzebalski, zam. Głusiec, 
101,300 litrów mleka oraz 6 ton żywca 
wołowego; Krzysztof Drążyk, zam. Głu-
siec, 60,000 litrów mleka oraz 4 tony 
żywca wołowego.

W produkcji warzywniczej Bernard 
Gugała, zam. Głusiec, stosuje nowoczes-
ne technologie w uprawach warzyw.

ROLNICTWO W POWIECIE KOZIENICKIM
29 lipca jednostka Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Magnuszewie obchodziła 
jubileusz 100 – lecia swojej działalno-
ści. Zaplanowane na ten dzień uroczy-
stości rozpoczęły się  mszą św. w inten-
cji strażaków, którą celebrował ksiądz 
proboszcz Szczepan Iskra w kościele 
p.w. Św. Jana Chrzciciela w Magnusze-
wie. Wśród gości honorowych znaleźli 
się przedstawiciele parlamentu oraz sa-
morządu wojewódzkiego i powiatowe-
go, radni, sołtysi, a także duchowni oraz 
przedstawiciele firm i instytucji z terenu 
powiatu kozienickiego. 

Jubileusz był okazją do wyrażenia 
uznania dla pracy strażaków, ich odwa-
gi i poświęcenia, ale również okazją do 
wręczenia odznaczeń. Jednostka OSP  
w Magnuszewie decyzją Prezydium Za-
rządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej została odznaczona Złotym Zna-
kiem Związku – polskim odznaczeniem 
cywilnym przyznawanym za wieloletnią 
działalność w ochronie przeciwpożaro-
wej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Decyzję podpisał 
Prezes Zarządu Waldemar Pawlak. Aktu 
dekoracji dokonał Jarosław Czyż przed-
stawiciel Mazowieckiego Komendan-
ta Wojewódzkiego Państwowej Straży  
Pożarnej. 

Takim odznaczeniem został uhonoro-
wany również druh Krzysztof Kacaliński, 
komendant OSP w Magnuszewie. Na-
tomiast druhom z OSP w Magnuszewie 
zostały przyznane odznaczenia – brązowe 
medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz 
odznaki Wzorowy Strażak. Na ręce Pre-
zesa OSP w Magnuszewie złożony został 
także pamiątkowy Medal „Pro Masovia”, 
którym Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego uhonorował jednostkę.

Druhowie z jednostki świętującej swój 
setny jubileusz usłyszeli tego dnia wiele 
pochwał i podziękowań za trud i poświę-
cenie. Wpisy do Księgi Pamiątkowej, któ-
rych dokonali goście honorowi oraz wrę-
czenie im okolicznościowych pamiątek 
– ryngrafów zakończyły uroczystość. Pa-
tronat honorowy nad obchodami jubileu-
szu sprawował Prezes Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej – druh Walde-
mar Pawlak. 

Organizatorem uroczystości był Zarząd 
OSP w Magnuszewie oraz Wójt Gminy 
Magnuszew, a uświetniła je oprawą mu-
zyczną Orkiestra Dęta OSP z Kozienic. 

AgniesZkA gAjDA

100 – lecie OcHOTNicZeJ 
STRA¯Y PO¯ARNeJ  

w MAgNuSZewie
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POWIaT KOZIENICKI LauREaTEM KONKuRsu  
sTOLICa KuLTuRy MaZOWsZa 2012

Rok 2012 jest dla Powiatu Kozieni-
ckiego wyjątkowy pod względem boga-
ctwa różnorodnych imprez kulturalnych 
odbywających się w ramach Stolicy Kul-
tury Mazowsza 2012. Ten prestiżowy 
tytuł przyznany został za przedstawioną 
przez Starostwo Powiatowe w Kozieni-
cach wyjątkowo bogatą ofertę uroczysto-
ści i wydarzeń kulturalnych.

Komisja XI Edycji Konkursu, powo-
łana przez Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego Adama Struzika, doceniając 
dotychczasowe dokonania starostwa, in-
stytucji oraz stowarzyszeń z terenu nasze-
go powiatu w zakresie upowszechniania 
kultury uznała projekt Powiatu Kozieni-
ckiego za najlepszy. Do osiągnięcia tego 

sukcesu przyczyniły się również działania 
i oferty poszczególnych gmin powiatu.

Stolica Kultury Mazowsza 2012 to nie 
tylko prestiżowy tytuł, lecz także wsparcie 
finansowe z budżetu 
Urzędu Marszałkow-
skiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego  
w wysokości 150 tysię-
cy złotych. W ramach 
realizowanego projektu 
dofinansowanych było 
i będzie kilkanaście 
imprez skierowanych 
do różnych odbiorców,  
z zaplanowanych ponad 
100 imprez o charakte-
rze kulturalnym, spor-
towym, edukacyjnym,  
a także turystycznym.

12 kwietnia odbyła 
się inauguracja projektu „Powiat Kozieni-
cki Stolica Kultury Mazowsza 2012”. Go-
spodarzami uroczystości byli Janusz Stąpór 
Starosta Powiatu Kozienickiego i Adam 
Struzik Marszałek Województwa Mazowie-
ckiego. Ponadto w spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele i radni Sejmiku, dyrektorzy 
departamentów Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego oraz radni 
powiatu i gmin, wójtowie i przedstawiciele 

gmin, dyrektorzy 
placówek i instytu-
cji kultury z terenu 
Województwa Ma-
zowieckiego oraz 
Wojciech Szusta-
kiewicz starosta 
powiatu Żyrar-
dowskiego wraz  
z delegacją. Pod-
czas uroczystości 
został przekaza-
ny „symboliczny 
klucz” przez sta-
rostę powiatu ży-
rardowskiego lau-
reata poprzedniej 
edycji konkursu, 
staroście powia-
tu kozienickiego  
w asyście Marszał-
ka Województwa 
Mazowieckiego

Od kwietnia 
do lipca odbyły 
się m.in.: rekon-
strukcja historycz-

na Przedmoście 

Maciejowickie 2012; II Powiatowy Rajd 
Rowerowy „Śladami Historii”; koncert 
„Cztery Pory Roku” i Stabat Mater z udzia-
łem Konstantego Andrzeja Kulki w kościele  

w Rozniszewie z cyklu Mazowsze w Ko-
ronie Staropolskie Wieczory w Zabytkach 
Architektury Mazowieckiej; Dni Puszczy 
Kozienickiej; VIII Ogólnopolskie Prezen-
tacje Osób Niepełnosprawnych „Szukamy 
Siebie”; Inauguracja Muzycznego Lata;VII 
Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Ob-
cojęzycznej; Kozienicki Dzień Ogórka, Dni 
Gminy: Garbatka-Letnisko, Magnuszew; 
Festiwal Piękna Półfinał Miss Polski 2012, 
Miss Nastolatek; 55. Międzynarodowy Wy-
ścig „Dookoła Mazowsza” Mazovia – Tour, 
III Festiwal Jeździecki; Plener Fotograficz-
no-Malarski; Obchody 68. Rocznicy bitwy 
pod Studziankami.
Do końca roku zaplanowano jeszcze:
sierpień: 24 – 25 sierpnia X Festiwal Mu-
zyki Rozrywkowej im. Bogusława Klim-
czuka, 26 sierpnia Dożynki Województwa 
Mazowieckiego Kozienice 2012. 
Wrzesień – 1września otwarcie wystawy fo-
tografii „Kozienice w fotografii okresu woj-
ny i okupacji 1939 – 1945”, 30 września VII 
Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej
Październik: 6 – 7 października III 
Marsz Rekonstrukcyjny Szlakiem 31 Puł-
ku Strzelców Kaniowskich w powiecie 
kozienickim
Listopad: 11 Listopada – Obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości,
Wystawa poplenerowa V Pleneru Foto-
graficzno-Malarskiego,  
Grudzień: Wigilijne Spotkanie Miesz-
kańców Ziemi Kozienickiej.
Szczegółowe informacje o imprezach 
znajdują się na stronie internetowej www.
kozienicepowiat.pl, (relacje: biuletyn  
i TV „Nasz Powiat”).

ZAPRASZAMY

Adam struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 
i Zofia kucharska poetka ludowa z kozienic

Wydarzenia
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PObyT dZIECI Z LITWy W KOZIENICaCh
Na zaproszenie Zarządu Powiatu 

Kozienickiego w ramach porozumienia  
z Gminą Szaterniki podpisanego w maju 
2009 roku, w dniach od 5 do 11 lipca prze-
bywała w Kozienicach 37-osobowa grupa 
dzieci polskiego pochodzenia mieszkają-
cych na Litwie wraz z opiekunami. Już 
po raz piąty mogliśmy gościć uczniów 
ze szkół w Grygajciach i Kiwiszkach. 
Gmina Szaterniki, z której pochodzą, po-
łożona jest na obrzeżach Nowej Wilejki 
w niedalekiej odległości od Wilna, ponad 
60 % jej populacji stanowią Polacy. Naj-
większymi miejscowościami są Grygaj-
cie, Wieluciany oraz Kiwiszki.

Dzieci w wieku od 6 do 16 lat zakwa-
terowane zostały w internacie przy Ze-
spole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich  
w Kozienicach, gdzie też zapewnione 
miały wyżywienie. Za przygotowanie 
programu pobytu odpowiedzialni byli 
pracownicy Wydziału Promocji i Kultury 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach. 
Uczniowie mieli okazję zwiedzić Kozie-
nice podczas spacerów oraz zabaw pole-
gających m.in. na poszukiwaniu skarbów, 
wypoczywali nad Jeziorem Kozienickim 
oraz z radością korzystali z Krytej Pły-
walni Delfin. Chętnie również brali udział 
w grach i zabawach zorganizowanych  
w OPP „Ogród Jordanowski”. By lepiej 
poznać kulturę polską uczyli się tekstów 
polskich piosenek oraz śpiewali je wraz 
z Mirosławą Wójcicką – solistką z Klu-
bu Seniora „Relaks”. Dzieci mogły rów-
nież spędzić czas w Bibliotece Publicznej 
Gminy Kozienice, a jednym z punktów 

programu była wycieczka kulturoznawcza 
do Muzeum Regionalnego. Pobyt grupy 
dzieci z Wileńszczyny w powiecie kozie-
nickim był dla nich okazją do zetknięcia 
się z polską kulturą oraz językiem. Mogły 
poznać oraz porównać tradycje oraz zwy-
czaje panujące w Polsce i na Litwie.

Czas spędzony w Kozienicach mi-
nął bardzo szybko. Na pamiątkę pobytu  
w naszym mieście dzieci oraz opiekunki 
otrzymały upominki. Janusz Stąpór Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego oraz Józef 
Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powia-
tu Kozienickiego żegnając grupę z Gminy 
Szaterniki wyrazili nadzieję na spotkanie 

w następnych latach. Późniejsza kore-
spondencja z opiekunami potwierdziła, że 
zorganizowanie wakacyjnego pobytu dla 
uczniów z Gminy Szaterniki było owoc-
nym przedsięwzięciem. Nauczyciele  
z Grygajec oraz Kiwiszek promują powiat 
kozienicki wśród polskiej społeczności na 
Litwie. Dzieci jeszcze długo będą żyć mi-
łymi wspomnieniami z pobytu w Kozie-
nicach. 

W 2009 roku młodzież ze szkół ponad-
gimnazjalnych w powiecie kozienickim 
miała okazję zwiedzić Wileńszczyznę.

MonikA WirAsZkA

Święto Policji zostało ustanowione 21 
lipca 1995 roku i obchodzone jest w rocz-
nicę powstania Polskiej Policji Państwowej 
na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku. 

Związane z tym dniem uroczystości 
stały się okazją do wręczenia policjantom 
nominacji na wyższe stopnie służbowe, 
awansów służbowych oraz medali. 

W Kozienicach główne uroczystości 
odbyły się 27 lipca na placu przy Komen-
dzie Powiatowej Policji, gdzie spotkali 
się funkcjonariusze z terenu powiatu ko-
zienickiego oraz pracownicy komendy. 

Wśród przybyłych na uroczystość go-
ści obecni byli starostowie powiatu kozie-
nickiego, wójtowie gmin powiatu, a także 
przedstawiciele gmin, KP PSP w Kozieni-
cach, Sądu Rejonowego i Prokuratury Re-
jonowej. Na uroczystościach nie zabrakło 
również kapelana kozienickiej policji.

Odczytany został list Mazowieckiego 

Komendanta Wojewódzkiego, który zwrócił 
uwagę na fakt, że święto policji jest hołdem 
dla wszystkich oddanych służbie policjan-
tów oraz wyrazami uznania  dla wspiera-
jących ich pracowników policji. W liście, 
który odczytała sierżant Dorota Słomka, 
mazowiecki komendant wojewódzki za-
uważył również, że policja pełni szczególną 
rolę w społeczeństwie, a dzięki wytrwałej 
i pełnej poświęceń służbie, skuteczności  
i rzetelności policjanci cieszą się coraz 
większym zaufaniem społeczeństwa.

Główną częścią uroczystości w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Kozieni-
cach było przekazanie aktów nominacyj-
nych. W tym roku rozkazem personalnym 
nominacje na wyższe stopnie otrzymało  
24 funkcjonariuszy. Wręczenia aktów no-
minacyjnych dokonali Starosta Powiatu 
Kozienickiego Janusz Stąpór, wicebur-
mistrz Gminy Kozienice Małgorzata Be-

belska oraz Komendant Powiatowy Policji 
insp. Stanisław Kondeja, który podczas 
przemówienia zauważył, iż mianowanie 
na wyższy stopień policyjny jest uhonoro-
waniem trudu i zaangażowania w pracy.

Podczas uroczystości wręczono rów-
nież podziękowania i nagrody wyróż-
niającym się policjantom z posterunków 
gminnych.

Dzień ten obfitował w wyrazy uzna-
nia, podziękowania za zaangażowanie  
i sumienność oraz gotowość niesienia 
pomocy. Starosta Powiatu zwrócił rów-
nież uwagę na kwestię bezpieczeństwa, 
które jest jedną z najważniejszych spraw, 
jakimi zajmują się samorządy. Podzięko-
wał policjantom za to, że stoją na straży 
bezpieczeństwa starając się i robiąc bar-
dzo dużo czasem kosztem swojego życia 
prywatnego.

AgniesZkA gAjDA

ŚWIĘTO POLICJI

Wydarzenia
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„rozkaz – rozBiĆ wiĘzienie!”
w 69 rocznicę uwolnienia więźniów z hitlerowskiego więzienia przez oddział partyzancki Batalionów Chłopskich  

Bolesława krakowiaka „Bilofa”
„Rozkaz – rozbić więzienie!” pod 

taką nazwą 5 sierpnia w Kozienicach 
odbyły się uroczystości upamiętniają-
ce rocznicę jednej z najbardziej spek-
takularnej akcji zbrojnej przeprowa-
dzonej podczas II wojny światowej 
przez Oddział Partyzancki Batalionów 
Chłopskich Bolesława Krakowiaka „Bi-
lofa”. W ramach przedsięwzięcia orga-
nizatorzy przypomnieli o wydarzeniach  
z nocy 8/9 sierpnia 1943 r. kiedy to za-
ledwie 14 osobowy oddział partyzancki 
uwolnił około 120 polskich więźniów  
z niemieckiego więzienia w Kozienicach. 

Pierwszym akordem niedzielnych 
obchodów była prelekcja historyczna ra-
domskiego historyka Przemysława Bed-
narczyka, który w bardzo ciekawy i po-
rywający sposób przedstawił wykład na 
temat „Bataliony Chłopskie w walce na 
terenie Puszczy Kozienickiej 1942-1945”. 
Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania 
w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice 
aktywnie uczestniczyli w prelekcji poru-
szając i dyskutując o wielu historycznych 
i pozahistorycznych aspektach prezento-
wanego wykładu i innych nawiązujących 
do wydarzeń II wojny światowej. Bardzo 
dobra atmosfera i forma prezentacji spra-
wiła, że prelekcja trwała ponad 2 godziny. 
W tym czasie w kościele pw. Św. Krzyża 
odbyła się również msza św. w intencji 
żołnierzy oddziału partyzanckiego BCh-
AK Bolesława Krakowiaka „Bilofa”,  
Józefa Abramczyka „Tomasza”. 

Po mszy na terenie OPP „Ogród Jor-
danowski” wszyscy zgromadzeni mogli 
posilić się wojskową grochówką oraz 
zwiedzać ekspozycję militariów. Mimo 
kapryśnej pogody i obfitych opadów 
deszczu na terenie Ogródka Jordanow-
skiego i na widowni pojawiło się wielu 
zainteresowanych. Niestety przedłużają-
ce się opady i nawałnica, która przeszła 
nad Kozienicami opóźniła rozpoczęcie 
widowiska. Sama inscenizacja podzielo-
na została na kilka powiązanych ze sobą 
wątków, wśród których wyróżniały się: 
scenka z targowiska, niemiecka łapanka 
mieszkańców oraz finał czyli rozbicie 
więzienia. 

Widowisko zorganizowane zostało  
w miejscu, w którym 69 lat temu odby-
wały się prawdziwe wydarzenia, czyli na 
ul. Kochanowskiego, gdzie znajdowała 
się siedziba żandarmerii niemieckiej oraz 
tymczasowy areszt skąd prowadzono na 
przesłuchania więźniów do żandarmerii.  
W rekonstrukcji udział wzięli rekonstruk-
torzy odtwarzający oddział partyzancki 
i wojska niemieckie z 22 Pułku Ułanów 
Podkarpackich z Garbatki-Letnisko, Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej „Gregor” 
z Puław, Radomskiej Grupy Rekonstruk-
cji Historycznej 26 Infanterie Regiment  
z Radomia, Kozienickiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych, a także gru-
pa kilkudziesięciu odtwórców więźniów,  
w których wcielili się wolontariusze z Klu-
bu Wolontariatu Młodzieżowego „Skrzyd-

ła” oraz Grupy Teatralnej „Stojący ludzie” 
działający przy Kozienickim Domu Kul-
tury, strażacy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej ze Stanisławic. Ponadto pojawił 
się sprzęt kołowy: niemiecka ciężarówka 
Opel Blitz i motocykl. Tą kameralną in-
scenizacją organizatorzy przedstawili jeden  
z wielu epizodów walki społeczeństwa pol-
skiego z okupantem podczas II wojny świa-
towej. Widowisko tradycyjnie komentował 
Dariusz Szewc. Przed i podczas uroczysto-
ści dystrybuowane były wydane specjalnie 
na tę okoliczność broszurki przedstawiające 
tło historyczne wydarzeń.

Organizatorami przedsięwzięcia 
„Rozkaz – rozbić więzienie!” byli: Ko-
zienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych, Starostwo Powiatowe  
w Kozienicach, Gmina Kozienice. W jego 
realizację zaangażowali się następujący 
partnerzy: parafia pw. Św. Krzyża w Ko-
zienicach, Biblioteka Publiczna Gminy 
Kozienice, Kozienicki Dom Kultury, OPP 
„Ogród Jordanowski”, Stowarzyszenie 
Polskich Kombatantów w Kraju Oddział 
Kozienice i Ochotnicza Straż Pożarna  
w Stanisławicach. Uroczystości zorgani-
zowane zostały w ramach projektu „Każ-
dy dzień jest podróżą przez historię” dofi-
nansowanego przez Program Operacyjny 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz 
Gminę Kozienice. 

krZysZtof ZAjąC

rozBicie hitLerowskiego wiĘzienia w kozienicach 
8/9 sierPnia 1943 r.

Akcja uwolnienia około 120 więź-
niów z hitlerowskiego więzienia w Ko-
zienicach w nocy z 8/9 sierpnia 1943 r. 
była jedną z pierwszych, a zarazem naj-
bardziej spektakularnych akcji zbroj-
nych przeprowadzonych przez oddział 
partyzancki Batalionów Chłopskich 
pod dowództwem Bolesława Krako-
wiaka „Bilofa” na terenie powiatu ko-
zienickiego. 

Bataliony Chłopskie to druga co do 
wielkości organizacja konspiracyjna 
Polskiego Państwa Podziemnego pod-
czas drugowojennej okupacji. Powsta-
ła decyzją Centralnego Kierownictwa 
Ruchu Ludowego „Roch” w końcu 
sierpnia 1940 r. organizacja działała na 
płaszczyźnie ideowej ruchu ludowego, 
reprezentowanego przez Stronnictwo 
Ludowe. Do organizacji wstępowali 

głównie mieszkańcy wsi. Początkowo 
przyjmując nazwę „Straż Chłopska” 
kryptonim „Chłostra” z czasem prze-
mianowano ją na Bataliony Chłopskie. 
W działalności sabotażowo-dywersyj-
nej i bojowej BCh koncentrowały się 
na zwalczaniu okupacyjnego aparatu 
administracyjno-policyjnego, przeciw-
działaniu eksploatacji gospodarczej wsi 
przez okupanta, dywersji na szlakach 
komunikacyjnych, przeciwstawieniu 
się demoralizacji społeczeństwa, zaopa-
trywaniu w niezbędne produkty rolne 
i przemysłowe w instytucjach i przed-
siębiorstwach okupanta, bezpośredniej 
walce z oddziałami niemieckimi.  

Na terenie powiatu kozienickie-
go Bataliony Chłopskie, obok Armii 
Krajowej, stanowiły najpoważniejszą 
siłę Polskiego Państwa Podziemnego  

w walce z okupantem. Od listopada 
1940 komendantem obwodu (powiatu) 
kozienickiego BCh był Bronisław No-
wać „Jesion”. Do końca okupacji ko-
zienicki obwód BCh podzielony był na 
cztery rejony, z których najbardziej wy-
różniały się: rejon II z gminami Brzeź-
nica, Góra Puławska, Oblassy, Sarnów 
i Sieciechów którego komendantem był 
Julian Ciesielski „Szczodry” oraz rejon 
IV z gminami: Bobrowniki, Brzóza, 
Grabów nad Pilicą i Mariampol z ko-
mendantem Antonim Lipcem „Zygan-
tem”. To właśnie na terenie rejonu II 
powstały pierwsze Oddziały Specjalne 
a następnie Oddział Partyzancki BCh 
w obwodzie kozienickim.

Podstawę do organizowania Od-
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działów Specjalnych BCh dawał roz-
kaz nr 10 Komendy Głównej BCh  
z września 1942 r. Oddziały Specjalne 
(OS) skierowane były do prowadzenia 
działalności sabotażowo-dywersyjnej 
w środowisku wiejskim, a także były 
bazą uzbrojeniową, organizacyjną  
i ludzką do tworzenia oddziałów par-
tyzanckich. Organizowane były z ludzi 
młodych, przeszkolonych wojskowo  
i cieszących się dobrą opinią w środo-
wisku wiejskim. Do sierpnia 1944 r.  
w obwodzie Kozienice powstało 7 OS 
liczących łącznie około 100 osób. 

Pierwsze OS na naszym terenie po-
wstały na przełomie 1942/1943 r. Pierw-
szy z nich pod dowództwem kpr. pchor. 
Bolesława Krakowiaka „Bilofa” powstał 

z inicjatywy komendy placówki BCh 
Brzeźnica, liczył 12 żołnierzy. Poza 
„Bilofem” byli to: Henryk Kowalczyk 
„Henryk”, Stefan Kowalczyk „Stefan”, 
Józef Makuch „Wąsik” z Psar, Stani-
sław Amerek „Stanisław”, Jan Nowak 
„Jan”, Piotr Nowak „Piotr”, Władysław 
Pawlik „Władysław” Andrzej Pierzchała 
„Andrzej”, Władysław Piskor, Bolesław 
Szewc i Bronisław Szymański z Sam-
wodzia. Kolejny OS, pod dowództwem 
kpr. Józefa Abramczyka 
„Tomasza” liczący również 
12 żołnierzy, zorganizowa-
ny został przez komendę 
gminną BCh Sieciechów.  
W jego skład oprócz „To-
masza” wchodzili: Antoni 
Abramczyk „Komar”, Jan 
Bąk „Liść”, Józef Bąk „Sos-
na”, Henryk Bąk „Grze-
gorz”, Henryk Drachal 

„Leszczyna” – wszyscy z Kępic, Jan 
Drążyk „Strzała” z Nagórnika, Tadeusz 
Dalczyński „Katon” ze Zbyczyna, Julian 
Kibil „Klon I” z Zajezierza, Franciszek 
Majcher „Latawiec” z Woli Klasztornej, 
Edward Mazur „Orkan” i Wawrzyniec 
Wieczorek „Klon” z Zalesia. 

Do powstania pierwszego na terenie 
powiatu kozienickiego Oddziału Party-
zanckiego (leśnego), doszło w wyniku 
tragicznych wydarzeń z 29 maja 1943 r. 
Wówczas po zdekonspirowaniu części 
żołnierzy Oddziałów Specjalnych BCh 
„Bilofa” i „Tomasza”, aresztowaniach  
i przesłuchaniach Niemcy wykonali eg-
zekucję na 10 członkach BCh, głównie  
z oddziału „Bilofa”. Po tym wydarze-
niu, na początku czerwca 1943 r. zor-
ganizowany został oddział leśny z do-
tychczasowych żołnierzy „Tomasza” 
i resztek oddziału „Bilofa” do których 
dołączyli m.in. Józef Lasek „Zająkała” 
i Henryk Molenda „Radwan”. Z chwilą 
powstania oddział liczył 15 ludzi, nie-
długo napływali kolejni chętni, oddział 
zwiększył liczebność do 25 żołnierzy. 
Początkowo mieli oni swoją kwaterę w 
Puszczy Kozienickiej w uroczysku Ko-
byli Lasek nad rzeką Zagożdżonką w ba-
zie o kryptonimie „Strumień”. Oddział 
nastawiał się głównie na akcje antykon-
tyngentowe i karanie zbyt gorliwych  
w służbie okupanta. 

Przygotowania do rozbicia więzie-
nia w nocy z 8/9 sierpnia (z niedzieli 
na poniedziałek) 1943 r. w Kozieni-
cach trwały przez kilka dni. Rozpozna-
no siły nieprzyjaciela przebywające  
w mieście, rozdzielono role i rozka-
zy do wykonania. Do akcji partyzanci 
przygotowali się dokładnie, jednocześ-
nie działając z zaskoczenia, pod osłoną 
nocy. Siedziba żandarmerii niemieckiej 
mieściła się w budynkach obecnej ple-
bani kościoła pw. Św. Krzyża, tymcza-
sowy areszt żandarmerii niemieckiej, 
w którym przetrzymywano polskich 
więźniów był kilkadziesiąt metrów da-
lej na ul. Kochanowskiego.

Według Józefa Abramczyka „To-
masza” w Kozienicach znajdowało się  
w tym czasie około 40 żandarmów, ty-
luż policjantów „granatowych” i plu-
ton Wehrmachtu (około 60 żołnierzy), 
ponadto niemiecka ludność cywilna,  
a także grupy volksdeutschów i straż-
ników więziennych. 

Do akcji rozbicia więzienia wyruszył 
14-osobowy oddział, w kilkuosobowych, 
dobrze uzbrojonych i zaprawionych w wal-
ce grupach. W akcji udział wzięli: „Bilof”, 
„Tomasz”, „Grzegorz”, „Zająkała”, „Rad-
wan”, „Leszczyna”, Bolesław Gugała „Cy-
ceron”, Stanisław Wróbel „Kłos”, „Sierp” 
(NN), „Snop” (NN), „Komar”, „Jaskra” 
(NN), Andrzej Wojciechowski „Dziewią-
ty” i Adam Piasecki „Trzynasty”. 

„Cyceron” z dwoma ludźmi otrzy-
mał zadanie zablokowania posterunku 
policji „granatowej”. „Kłos”, „Sierp” 
i „Snop” wyznaczeni zostali do bloko-
wania oddziału Wehrmachtu. „Bilof” 
z „Grzegorzem”, „Dziewiątym” i jesz-
cze jednym żołnierzem miał rozbro-
ić wartownika, opanować wartownię  
i rozpuścić więźniów. Najlepiej uzbro-
jona grupa z „Tomaszem”, „Zająkałą”, 
„Radwanem” i „Leszczyną” blokowała 
gmach żandarmerii – jak się okazało 
najtrudniejszy odcinek akcji. 

O zmroku, na rowerach oddział wy-
ruszył z bazy „Strumień” do Kozienic. 
Przejechał most na Zagożdżonce, przy 
domostwie na ulicy Lubelskiej żołnierze 
pozostawili rowery, marszem ubezpie-
czonym skradali się do miejsca akcji –  
w drodze mijając gruzowiska i pozostało-
ści po tętniącej niegdyś dzielnicy żydow-
skiej. Po kilku minutach wszystkie grupy 
znajdowały się na wyznaczonych punk-
tach. Przebieg akcji w beletryzowany 
sposób przedstawia „Tomasz” w swoich 
wspomnieniach „Partyzanci z Kozieni-
ckiej Puszczy”: „Pierwsze chwile upły-
nęły w spokoju. Nic się nie działo. Był to 
znak, że weszliśmy i zajęliśmy stanowiska 
niedostrzeżeni przez wrogów, co liczyło 
się jako plus na naszą korzyść (…). Po kil-

ku minutach usłyszeliśmy czy-
jeś kroki. Wyglądało to, jakby 
się ktoś skradał w naszym kie-
runku (…). Nasłuchiwaliśmy 
pilnie. Zajęliśmy stanowiska 
za murowanymi słupkami par-
kanu. Od rogu „Zająkała” 
i „Radwan” z zadaniem za-
mknięcia ulicy Kościelnej. Ja  

rozBicie hitLerowskiego wiĘzienia w kozienicach 
8/9 sierPnia 1943 r.
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i „Leszczyna” jako osłona bramy cmen-
tarnej i przyległego placu. Broniliśmy li-
nii długości około 100 metrów.

Przed gmachem gestapo usłyszeliśmy 
rozgorączkowane głosy Niemców i szczęk 
broni. Ciemno choć oko wykol. Uprzytam-
niam sobie, że żandarmi idą na odsiecz 
załodze więzienia”. 

Grupa „Tomasza” podjęła walkę z żan-
darmami, którzy ostrzeliwali się z gmachu 
chcąc powstrzymać idących z odsieczą 
więzionym. „Radwan” i „Zająkała” sta-
wiają ogień zaporowy z broni maszyno-
wej, „Tomasz” ciska granatami. To po-
wstrzymuje żandarmów, którzy wycofują 
się do swojej siedziby. Jeszcze co najmniej 
dwukrotnie podejmą próbę walki z „leśny-
mi chłopcami” – na szczęście nieudolnie. 

„Bilof” z chłopcami osiągnął sta-
nowisko wyjściowe w przewidzianym 
czasie. Do więzienia skradali się po 
dwóch. Byli po cywilnemu. Broń mieli 
ukrytą. Na zewnątrz ubezpieczali ak-
cję „Dziewiąty” z kolegą. „Grzegorz”, 
przebrany był za kobietę, pod przydłu-
gim płaszczem dźwigał erkaem. „Bilof” 
i „Grzegorz”, obejmując się jak para 
kochanków, podeszli do wartowni. Za-
pukali. Przy drzwiach w mgnieniu oka 
rozbroili wartownika. Drzwi wartowni 
były zamknięte. „Bilof”, nie namyślając 
się, odbezpieczył granat i wsadził rękę 
przez okienko (…). Teraz przez otwar-
te drzwi wpadli do środka „Grzegorz”, 
„Dziewiąty”, a za nimi „Bilof”.

Szybko i sprawnie nasi przeprowa-
dzili rewizję, zabierając broń i wyno-
sząc ją na korytarz. Ochrona składała 

się z kilku volksdeu-
tschów. Związano im 
ręce ich własnymi 
pasami. Stawiają-
cym największy opór 
pomacano kolbami 
żebra. Wszystko to 
trwało kilka minut. 
Z szafki zabrali klu-
cze, zamknęli straż-
ników na wartowni, 
niszcząc uprzednio 
telefon i sygnał 
alarmowy. Rozbiegli 
się po korytarzu, ot-
wierając cele (…).

Więźniowie z po-
czątku nie wierzyli 
temu, że więzienie 
zostało otwarte przez 
partyzantów i że są 
wolni. Wielu było ta-

kich, którzy myśleli, że to podstęp ze stro-
ny Niemców, że wypędzają ich po to, aby 
ich rozstrzelać. Trzeba było nakłaniać 
niektórych więźniów do opuszczenia cel. 
Kilku wypchano siłą. Dopiero gdy usły-
szeli strzały, przekonali się, że to praw-
dziwi partyzanci i rzucili się hurmem do 
wyjścia. Obdarci, pokrwawieni, podobni 
więcej do strachów niż do ludzi, znikali  
w otchłani nocy.

Do jednej celi brakowało klucza, 
który według oświadczenia trzęsącego 
się ze strachu dowódcy warty znajdo-
wał się w gestapo. Zza drzwi dochodziły 
jęki. „Grzegorz” i „Dziewiąty”, młodzi 
i silni chłopcy, rąbali zawzięcie siekie-
rami drzwi, ocierając rękawami mundu-
rów zlane potem czoła.

Gdy ustąpiły zasuwy, zobaczyli małą 
celkę, a w niej stłoczonych kilkunastu 
ludzi, którzy czekali na śmierć. Egzeku-
cja miała się odbyć tej nocy o świcie. 
Potworny zaduch wiał z celi. Więźnio-
wie dopiero na świeżym powietrzu przy-
tomnieli (…). Więźniowie zostali wy-
puszczeni. Poprzez strzały doszedł nas 
kilkakrotnie powtarzany sygnał syreną, 
nadany przez „Bilofa” wzywający do 
wycofania się”. 

Po akcji cały oddział partyzancki 
zebrał się w miejscu zbiórki. Oddział 
„Bilofa” uwalniając tej nocy ponad set-
kę polskich więźniów sam nie doznał 
żadnych strat. Ta błyskotliwa akcja dała 
pewność w działaniu oddziałowi, który 
kolejny raz odbił więzienie pod koniec 
września 1943 r.

krZysZtof ZAjąC

Żołnierze oddziału BCH „Bilofa” od lewej siedzą:  
Henryk Bąk „grzegorz”, józef Abramczyk „tomasz”.  
stoją: józef Lasek „Zająkała”, Bolesław krakowiak „Bilof”  
i Henryk Molenda „radwan”
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70. ROCZNICa  
PaCyfIKaCjI GaRbaTKI

W 1942 roku hitlerowcy przeprowadzili 
na terenie Garbatki dwie krwawe pacyfika-
cje. Pierwszą z nich była likwidacja Getta, 
podczas której zginęły 62 osoby pochodze-
nia żydowskiego, drugą pacyfikacja Gar-
batki, która miała miejsce 12 lipca. Przepro-
wadzone tego dnia masowe aresztowania 
miały na celu likwidację rozwijającego się 
na terenie miejscowości ruchu konspiracyj-
nego. W wyniku tej pacyfikacji oraz towa-
rzyszącej jej łapanki aresztowanych zostało 
kilkaset mieszkańców Garbatki, którzy po 
przesłuchaniach zostali przewiezieni do 
obozów zagłady, gdzie większość z nich 
zmarła z głodu i wycieńczenia, a także na 
skutek bicia i chorób. Obozy koncentra-
cyjne, m. in. w Oświęcimiu, przeżyło za-
ledwie 46 osób spośród wszystkich aresz-
towanych. 

Mszę świętą w intencji zamordowa-
nych celebrował Ksiądz Biskup Ordy-
nariusz Diecezji Radomskiej Henryk 
Tomasik, który przypomniał zebranym w 
kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Garbatce, że „Wolność to 
podporządkowanie się prawdzie, nigdy 
podporządkowanie sobie prawdy.”

Po uroczystej mszy św. uczestnicy, 
wśród których znaleźli się doradca Prezy-
denta RP i przedstawiciel Marszałek Sejmu 
RP, a także radni Sejmiku oraz przedsta-
wiciele władz samorządowych powiatów 
i gmin województwa mazowieckiego, 
przemaszerowali pod pomnik ku czci ofiar 
Oświęcimia. Marsz odbywał się w asyście 
Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrz-
nych z Dęblina, Orkiestry Garnizonowej 
Sił Powietrznych z Radomia oraz ułanów 
ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 22 
Pułku Ułanów Podkarpackich Garbatki.

Podczas uroczystości pod pomnikiem 
wzniesionym dla uczczenia miejsca wy-
wozu mieszkańców do obozów zagłady 
zaplanowany został przygotowany przez 
Elżbietę Dziedzicką spektakl słowno 
– muzyczny „Garbatka. In memoriam.”, 
który okazał się prezentacją obszernych 
fragmentów zebranych przez autor-
kę materiałów dotyczących wydarzeń  
z 12 lipca 1942 roku. Prezentacja ta opa-
trzona została pokazem kilkudziesięciu 
zdjęć wyświetlanych na telebimie, które 
obrazowały osoby, miejsca i dokumenty 
związane z pacyfikacją, które wywoła-
ły wiele emocji wśród biorących udział 
w uroczystości członków rodzin osób 
aresztowanych przez hitlerowców pod-
czas pacyfikacji. 

Profesor Tomasz Nałęcz odczytał list 
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Prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go, natomiast poseł na Sejm RP Radosław 
Witkowski odczytał list Marszałek Sejmu 
RP Ewy Kopacz. Wójt Gminy Garbatka 
– Letnisko otrzymał kopie aktów zgonów 
mieszkańców Garbatki, które wręczyli 
obecni na uroczystości przedstawiciele 
Państwowego Muzeum KL Auschwitz 
– Birkenau w Oświęcimiu.

Honorowy patronat nad obchodami 70 
– lecia Pacyfikacji Garbatki objęli: Ewa 
Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej, Bogdan Zdrojewski Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Piotr Cywiński Dyrektor Miejsca Pamięci 
I Muzeum Auschwitz – Birkenau, Janusz 
Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego. 

AgniesZkA gAjDA

70. ROCZNICa  
PaCyfIKaCjI GaRbaTKI

Dokonczenie ze str. 9

SPROSTOWANIE

do artykułu Pana Dariusza Kossakow-
skiego p.t. „Przyczynek do Życiorysu 
Ś.P. Józefa Zielińskiego” w nr 5 z 2012 r 
pisma „Nasz Powiat”.

W związku z ukazaniem się artyku-
łu jw. pragnę wyjaśnić, że autor błędnie 
skojarzył naszego Ojca Józefa Zieliń-
skiego – byłego dyrektora budowy Elek-
trowni  Kozienice z innym człowiekiem  
o nazwisku Zieliński, którego spotkał  
w miejscowości Modliborzyce we wrześ-
niu 1939 r.

Informuje, że Ojciec nasz Józef Zie-
liński nie przebywał we wrześniu 1939 r. 
w Modliborzycach ani nie dostał się do 
niewoli niemieckiej. Dostał się do niewo-
li radzieckiej w Krzemieńcu na Podolu, 
skąd zbiegł i przedostał się do Warszawy, 
gdzie  w połowie października 1939 pod-
jął pracę w Gazowni Miejskiej.

Dnia 24 października 1939 roku Oj-
ciec odwiózł swoją żonę Hannę do kli-
niki na placu Starynkiewicza gdzie na-
stępnego dnia przyszedł na świat Ich syn 
Michał.

Autor artykułu pomylił dwie różne 
osoby o nazwisku Zieliński.

Na zakończenie  życzę Panu Kossa-
kowskiemu dużo zdrowia.

Uprzejmie proszę o zamieszczenie 
powyższego sprostowania na łamach 
Waszego pisma.

Z poważaniem
Barbara Bosowska z domu Zielińska 

– córka
Michał Zieliński – syn

Warszawa 23.07.2012 r.

iii kozienicki FestiwaL jeździecki 
– konkurs o Puchar starosty  

Powiatu kozienickiego
Tegoroczny III Kozienicki Festiwal 

Jeździecki odbył się w dniach 28 i 29 lipca 
na hipodromie przy Stadninie Koni Kozie-
nice. Jedną z części tegorocznego Festiwa-
lu Jeździeckiego były Międzystrefowe za-
wody konne w skokach przez przeszkody, 
udział w których wzięło 97 zawodników 
startujących na 108 koniach z wojewódz-

twa mazowieckiego, lubelskiego, podla-
skiego, łódzkiego i śląskiego.

Uczestnicy startowali w 13 konkursach  
o różnym stopniu trudności. Pierwszego dnia 
odbyły się konkursy w skokach przez prze-
szkody klasy LL (90 cm) do klasy C (130 
cm) oraz konkurs specjalny – próba bicia 
rekordu Kozienic. Natomiast w niedzielę 
zawodnicy startowali w konkursach przez 
przeszkody klasy LL (90 cm) do klasy P  
(110 cm), a także w konkursie klasy N o Pu-
char Starosty Powiatu Kozienickiego i klasy 
C o Puchar Burmistrza Gminy Kozienice.

W konkursie o Puchar Starosty Powiatu 
Kozienickiego startowało 24 zawodników, 
a ukończyło 21. Zwycięzcą okazał się Prze-
mysław Wójcik na koniu Mel Princes z Sek-
cji Jeździeckiej „Wieża Dominów”. Drugie  
i trzecie miejsce zajął Artur Kufel na koniach 
Kariera i Arista z Wojewódzkiego Klubu Jeź-
dzieckiego Lublin Sekcja Jeździecka Kru-

piec, który karierę za-
wodniczą rozpoczynał 
w Klubie Jeździeckim 
Skarb działającym przy 
Stadninie Koni Kozie-
nice. Zwycięzcy puchar 
i nagrodę w imieniu Ja-
nusza Stąpora Starosty 
Powiatu Kozienickiego 
wręczyła Lucyna Do-
mańska-Stankiewicz 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Kultury Sta-
rostwa Powiatowego  
w Kozienicach. 

Ponadto gościnnie 
wystąpili ułani z 22. 

Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Let-
nisko, którzy zaprezentowali pokaz musztry, 
sprawności i szarży kawaleryjskiej. 

Organizatorami III Kozienickiego Fe-
stiwalu Jeździeckiego byli Klub Jeździecki 
Skarb oraz Stadnina Koni Kozienice. Patro-
nat honorowy sprawowali Starosta Powiatu 
Kozienickiego Janusz Stąpór i Burmistrz 
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka. Te-
goroczny festiwal został zorganizowany  
w ramach projektu „Powiat Kozienicki Sto-
lica Kultury Mazowsza 2012”.

8 lipca pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Mazowieckie-
go, prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej, 
przewodniczącego Rady Powiatu Kozie-
nickiego, starosty powiatu kozienickie-
go, przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Kozienicach oraz burmistrza Gminy 
Kozienice odbył się IX Kozienicki dzień 
Ogórka – Powiśle 2012.

Organizatorami imprezy byli Zwią-
zek Producentów Rolnych w Kozieni-
cach, Komitet Organizacyjny, Powiat 
oraz Gmina Kozienice. Głównym celem 
organizatorów jest promocja produktów 
rolnych kozienickiego Powiśla. Ogórek 
stał się głównym bohaterem tej imprezy, 
ponieważ to właśnie z jego uprawy słynie 
gmina Kozienice. Plantacje ogórków na 

tym terenie zajmują ok. 400 ha. Najwięcej 
ogórków uprawia się w Piotrkowicach, 
Samwodziu, Nowej Wsi, Holendrach Ko-
zienickich i Kuźmińskich.

Podczas festynu wszyscy chętni mogli 
wziąć udział w konkursach sprawnościo-
wych, a także w konkursie organizowanym 
przez ODR. Nagrody były dodatkową mo-
tywacją, jednak najważniejsza tego dnia 
była dobra zabawa. Tej akurat nie zabrakło. 
Na obecnych czekały występy Orkiestry 
Dętej OSP z Kozienic, zespołów muzycz-
nych, degustacja potraw, stoiska regionalne, 
mała gastronomia, wesołe miasteczko.

Impreza została zorganizowana w ra-
mach projektu „Powiat Kozienicki Stoli-
ca Kultury Mazowsza 2012”.

AgniesZkA gAjDA

iX KOZieNicKi DZieŃ OgÓRKA – POwiŚle 2012
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Miejsca jakich nie znaMy – uroki Północnej 
czĘści Powiatu kozienickiego

„Miejsca jakich nie Znamy – Uroki Północnej Części Powiatu kozienickiego” to motyw przewodni V Powiatowego 
Pleneru Malarsko-fotograficznego, który trwał od 30 lipca do 8 sierpnia. tegoroczny plener współfinansowano ze środ-
ków samorządu województwa mazowieckiego w ramach projektu „Powiat kozienicki stolica kultury Mazowsza 2012”

Plenery, które są doskonałą okazją do no-
wego, artystycznego spojrzenia na historię 
regionu na stałe wpisały się do kalendarza 
imprez powiatu kozienickiego. W 2011 roku 
plener malarski odbył się w szczególnym, nie-
zwykle urokliwym miejscu naszego powiatu 
– Stadninie Koni w Kozienicach. W poprzed-
nich latach trzy plenery malarsko-rzeźbiarskie 
„Inspiracje Garbatka-Letnisko” odbyły się  
w gminie Garbatka-Letnisko przy współpracy 
i z wykorzystaniem obiektu Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych. Wiele z prac stanowi stałą 
ekspozycję w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go oraz na terenie ZSP w Garbatce-Letnisku  
i Nadleśnictwa Zwoleń.

W tym roku plener malarsko-fotogra-
ficzny zorganizowano w ramach projektu 
„Powiat Kozienicki Stolica Kultury Ma-
zowsza 2012”, a komisarzami byli Edyta 
Marczak – malarstwo oraz Stanisław Gą-
sior – fotografia.

Zadaniem uczestników pleneru było 
utrwalenie niezwykłej przyrody i zabyt-
ków w gminach Grabów nad Pilicą i Mag-
nuszew. Mieli także możliwość poznania 
malowniczych zakątków gminy Głowa-
czów podczas spływu kajakowego na rze-
ce Radomce.

Podsumowanie V pleneru nastąpiło  
7 sierpnia w Mniszewie. Wśród gości zna-
leźli się Józef Grzegorz Małaśnicki – Wice-
starosta Powiatu Kozienickiego, Jadwiga 
Kręcisz – Skarbnik Powiatu Kozienickiego, 
Lucyna Domańska-Stankiewicz – Naczel-
nik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach oraz Elżbie-
ta Wachnik – Dyrektor Biblioteki Gminy 
Magnuszew – Centrum Kultury.

Podczas podsumowania wszyscy obec-
ni mogli oglądać obrazy, które zostały na-
malowane przez artystów oraz fotografie 
wykonane przez artystów-fotografów, które 
pokazały uroki północnej części powiatu 
kozienickiego. Na plenerze powstało ponad 
20 prac malarskich, wiele szkiców i ponad 
1000 fotografii. Wystawy poplenerowe od-
będą się w Centrum Kultury w Magnusze-
wie i Klubie Środowisk Twórczych „Łaź-
nia” w Radomiu.

Uczestnicy V powiatowego pleneru 
podziękowali za ciekawy pobyt w naszym 
powiecie, za stworzenie inspirujących 
warunków do pracy twórczej. Na zakoń-
czenie otrzymali folder z wybranymi pra-
cami wykonanymi podczas pleneru oraz 
wydawnictwa Starostwa Powiatowego  
w Kozienicach.

W plenerze uczestniczyli malarze: Ewa 

Banaszczyk, Andrzej Brzegowy, Anita Gar-
bowicz, Leszek Kłos, Jarosław Majewski, 
Edyta Marczak, Katarzyna Pietrzak, Grze-
gorz Więcek, fotografowie: Witold Firso-
wicz, Stanisław Gąsior, Leszek Jastrzębiow-
ski, Ewa Kutyła, Remigiusz Kutyła, Leon 
Pierzchalski, Zygmunt Sobień, Dariusz Stan-
kiewicz, Wiesław Paweł Warchoł, Krzysztof 
Zdanowicz.

Organizatorami V Powiatowego Ple-
neru Malarsko-Fotograficznego „Miejsca 
Jakich Nie Znamy – Uroki Północnej Czę-
ści Powiatu Kozienickiego” było Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach i Radomskie To-
warzystwo Fotograficzne. Patronat objęli: 
Adam Struzik – Marszałek Województwa 
Mazowieckiego i Janusz Stąpór – Starosta 
Powiatu Kozienickiego.

historia tradycji dożynkowych
był zwykle przedstawiciel administra-
cji państwowej, a samo święto dożynek 
miało charakter głównie polityczny. 
Tradycja sprawowania funkcji gospo-
darza dożynek przetrwała do czasów 
obecnych. Co roku spośród rolników 
wybiera się Starostę oraz Starościnę do-
żynek, są to zazwyczaj osoby wyróżnia-
jące się spośród innych, w jakiś sposób 
zasłużone dla rolnictwa. 

Dożynki stały się bodźcem dla lo-
kalnych artystów do tworzenia utwo-
rów związanych ze świętem plonów. Do 
dziś zachowało się wiele pieśni, piose-
nek, przyśpiewek oraz wierszy. Jedne są 

dziękczynieniem dla Boga za szczęśli-
we zakończenie żniw oraz obfite plony 
(U stóp Twych stoimy,/ Boże Nieskoń-
czony/ Dzięki Ci składamy/ za ten dar, 
za plony.), inne przedstawiają korowód 
dożynkowy (Plon niesiemy plon/ Do-
żynkowy wieniec/ Złoto polskich zbóż 
/ Owoców rumieniec), jeszcze inne  
w rozrywkowy i zabawny sposób przed-
stawiają obchody święta plonów (Wczo-
raj u nas we wsi były znów dożynki/ Piło 
się gorzałę, piekło się tu świnki – Antoś 
Szprycha „Dożynki”). 

W czasach obecnych również orga-
nizowane jest Święto Plonów. Zacho-

wały się także podstawowe elementy 
kojarzone z jego obchodami, czyli wie-
niec, chleb dożynkowy oraz gospodarz. 
Ważnym punktem jest również msza 
odprawiana w podzięce za zebrane plo-
ny i ukończone żniwa. W Polsce orga-
nizowane są dożynki na wielu szczeb-
lach, od dożynek gminnych, przez 
powiatowe, wojewódzkie, diecezjalne 
aż po dożynki ogólnopolskie. To właś-
nie Ogólnopolskie Dożynki w Spale 
oraz w Częstochowie na Jasnej Górze 
są największym Świętem Plonów orga-
nizowanym w naszym kraju.

MonikA WirAsZkA

Dokończenie ze str 1
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Międzynarodowy sukces nauczycieli z kozienic
W dnach 12 – 19 czerwca 2012 r. na VIII 

Międzynarodowej Spartakiadzie Nauczy-
cieli – Warna 2012., w Bułgarii nauczyciele  
z Kozienic reprezentujący Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego udowodnili bardzo wyso-
ki poziom sportowy oraz ducha walki, zdo-
bywając medale dla reprezentacji Polski.

Radosław Gola – nauczyciel wycho-
wania fizycznego z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Kozienicach zdobył trzy 
złote i jeden srebrny medal oraz Puchar 
za Pierwsze miejsce w pływaniu. Uzyskał 
także największą ilość punktów, wśród 
całej reprezentacji Polski, przyczyniając 
się do zdobycia przez polską reprezenta-
cję drugiego miejsca w klasyfikacji gene-
ralnej. Anna Rybarczyk – nauczycielka 
wychowania fizycznego z Publicznego 
Gimnazjum w Świerżach Górnych, stacza-
jąc bardzo ciężkie boje ze świetnie przygo-
towanymi przeciwniczkami wywalczyła  
w tenisie stołowym brązowy medal indy-
widualnie oraz srebrny drużynowo.

Już samo zakwalifikowanie się przed-
stawicieli Powiatowego Oddziału ZNP  
w Kozienicach do reprezentacji Polski było 

bardzo dużym sukcesem, 
poprzedzonym startem 
w Mistrzostwach Polski 
Nauczycieli i uzyskaniem 
bardzo wysokich wyników. 
Kolega Radosław Gola wy-
walczył tytuł Mistrza Polski 
Nauczycieli w pływaniu, w 
kilku kategoriach. Kole-
żanka Anna Rybarczyk, to 
obecna Mistrzyni Polski 
Nauczycieli w tenisie sto-
łowym. 

Z ogromną satysfakcją 
i dumą przyjęliśmy wynik 
uzyskany przez naszych 
nauczycieli na VIII Mię-
dzynarodowej Spartakiadzie Nauczycieli w 
Warnie, w której udział wzięło ponad 400 
nauczycieli z 17 międzynarodowych ekip. 
Dzięki swojej sportowej pasji i zaangażo-
waniu przyczynili się oni do rozsławienia 
naszego regionu w krajowym oraz między-
narodowym środowisku nauczycielskim. 
Jesteśmy dumni, że naszą młodzież uczą 
tak wspaniali sportowcy i pedagodzy.

Gratulujemy sportowcom tak wspa-
niałych sukcesów oraz placówkom 
oświatowym tak znamienitej kadry na-
uczycielskiej. Dziękujemy dyrekcji obu 
szkół za życzliwość oraz umożliwienie 
udziału nauczycieli w Międzynarodo-
wej Spartakiadzie – Warna 2012.

DorotA kUrZAWA
Prezes oddziału ZnP w kozienicach

W białej koszulce radosław gola

Uroczystości upamiętniające 68. roczni-
cę bitwy pod Studziankami i walk o przy-
czółek warecko-magnuszewski odbyły się 
12 sierpnia. Jak zawsze rozpoczęły się pod 
pomnikiem Braterstwa Broni w Magnusze-
wie, uczestniczyły w nich poczty sztanda-
rowe organizacji kombatanckich, szkół, 
samorządów. Po okolicznościowym prze-
mówieniu wójta gminy Magnuszew, dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów, a Zespół 
„Półborzanki” z Augustowa zaśpiewał kilka 
pieśni i piosenek patriotycznych. Następnie 
w Studziankach Pancernych pod pomni-
kiem – mauzoleum odbyły się główne uro-
czystości rocznicowe. 

Udział w nich wzięły poczty sztandaro-
we i delegacje Wojska Polskiego, organizacji 
kombatanckich i społecznych, samorządów, 

instytucji, szkół. Wśród uczestników uro-
czystości, byli m.in.: przedstawiciele Sejmu 
RP, Zarządu Województwa Mazowieckie-
go, Radni Sejmiku Mazowieckiego, władz 
samorządowych powiatów grójeckiego, ra-
domskiego, kozienickiego, delegacje gminy 
Głowaczów, Magnuszew, Kozienice. Siły 
Zbrojne reprezentował generał dywizji Zby-
szek Czerwiński.

Po wysłuchaniu  hymnu państwowe-
go ksiądz dziekan dr Zdzisław Kałuziński  
proboszcz parafii pw. Świętego Wawrzyńca  
w Głowaczowie wraz z księdzem Markiem 
Pawełczykiem z parafii polsko-katolickiej  
w Studziankach Pancernych odmówili 
modlitwę ekumeniczną. Major Tomasz 
Klóskowski z I Warszawskiej Brygady 
Pancernej im. Tadeusza Kościuszki odczy-

tał apel pamięci, po 
czym kompania ho-
norowa oddała salwę 
honorową. 

W przemówie-
niach okolicznoś-
ciowych gen. dyw. 
Zbyszek Czerwiński, 
Janusz Stąpór starosta 
powiatu kozienickie-
go, Janusz Piechociń-
ski poseł na Sejm RP 
i płk Ludwik Rokicki 
prezes ZG ZWiRWP 
podkreślali ofiarność 
walczących żołnierzy 

i ważną rolę obchodów rocznicowych. 
Złożenie wieńców i wiązanek pod po-

mnikiem – mauzoleum w Studziankach 
Pancernych przez delegacje było kolejną 
częścią uroczystości. 

Zasłużeni kombatanci otrzymali odzna-
czenie honorowe i odznaki związkowe, które 
wręczali przedstawiciele Zarządu Głównego 
i Wojewódzkiego Oddziału Mazowieckiego 
Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego. Generał armii Rafał Wasik – wi-
ceprezydent Międzynarodowej Akademii 
Kozactwa na Ukrainie w Kijowie wręczył 
dyplomy kombatantom i samorządowcom.

W części artystycznej wystąpiły z kon-
certami pieśni i piosenek patriotycznych 
zespoły i chóry „Złota Jesień z Kozienic, 
„Półborzanki” z Augustowa oraz Skarży-
ska Kamiennej. 

Oprawę uroczystości zapewniła Kom-
pania Honorowa I Warszawskiej Brygady 
Pancernej pod dowództwem kapitana Se-
bastiana Kosteckiego. Patronat honorowy 
nad uroczystościami objął Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego – Adam Struzik

Uroczystość została zorganizowana 
przez Starostwo Powiatowe w Kozie-
nicach, Mazowiecki Oddział Związku 
Weteranów i Rezerwistów, Wójta Gminy 
Głowaczów, Wójta Gminy Magnuszew  
w ramach projektu Powiat Kozienicki 
Stolicą Kultury Mazowsza 2012. 

DAnUtA DeLektA

68.ROCZNICa bITWy POd sTudZIaNKaMI
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Maratonowy przystanek Kozienice
42 maratony w 42 dni! Wydawałoby 

się niemożliwe, a jednak dwóch śmiałków 
postanowiło podjąć to niezwykle trudne 
wyzwanie. August Jakubik oraz Mariusz 
Szostak, wcielając w życie pomysł rek-
tora uczelni, postanowili w ten sposób 
uczcić 42. rocznicę powstania Akademii 
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Ku-
kuczki w Katowicach. 

Zanim dotarli do Kozienic, przez  
38 dni ultramaratończycy zmagali się  
z różnego rodzaju przeciwnościami: 
własnymi słabościami, ciężkimi warun-
kami atmosferycznymi, a także kontu-
zjami. Właśnie z przyczyn zdrowotnych 
August Jakubik musiał przerwać 15  
i 16 maraton. Podczas niezwykle trudne-
go biegu w Elblągu urazu doznał drugi  
z maratończyków – Mariusz Szostak. 
Dzięki swojemu uporowi i wytrwałości 
nie przerwał jednak biegów i dążył do 
celu, jakim było ustanowienie rekordu ko-
lejno przebieganych dzień po dniu marato-
nów. Jego zmagania wspierała cała ekipa, 
która pokładała w nim wielkie nadzie-
je. Czesław Macherzyński, który pełnił  
w teamie potrójną rolę: sędziego, ser-
wisanta oraz psychologa wierzył, że 
nic nie przeszkodzi Mariuszowi Szo-
stakowi w przebiegnięciu wszyst-
kich 42 maratonów. W pierwszych  
10 biegach towarzyszył im Andrzej Ra-
dzikowski – brązowy medalista tegorocz-
nych Mistrzostw Polski w biegu 24 go-
dzinnym. W kolejnych miejscowościach 
pobiegł Waldemar Pędzich – dwukrotny 
złoty medalista Mistrzostw Polski w bie-
gu 24 godzinnym. Ostatnie 12 maratonów 
postanowił przebiec z maratończykami 

Paweł Szynal – funkcjonariusz BOR
W każdym z miast do maratończyków 

dołączali również miejscowi biegacze, któ-
rzy chcieli sprawdzić swoje siły oraz wes-
przeć biegaczy. Najstarszy uczestnik mara-
tonu miał 77 lat. Najmłodszy zaś to 6-letni 
Wojciech Tołop z Gdańska, który w czasie 
59 minut przebiegł 5 km! Na Stadionie 
Sportowym KCRiS-u w Kozienicach odbył 
się 39 z 42 maratonów. Do ekipy Jakubika  
i Szostaka przyłączyło się 14 osób z różnych 
miejscowości, m.in. z: Kozienic, Zwolenia, 
Radomia, Nowego Miasta oraz Piotrkowa 
Trybunalskiego. Kozienicki maraton oka-
zał się dla uczestników niezwykle ciężki 
ze względu na panujące w tym czasie upa-
ły. Na bieżni stawili się zarówno pasjonaci 
biegania, jak i przypadkowe osoby. Każdy  
z nich, niezależnie od dystansu jaki prze-
biegł schodził z bieżni z ogromną satysfak-

55. Międzynarodowy Wyścig „Dookoła 
Mazowsza” – Mazovia Tour odbywał się  
w dniach od 24 do 28 lipca. Do ry-
walizacji przystąpiło prawie 150 za-
wodników z 18 zespołów, w tym naj-
silniejsze polskie grupy zawodowe 
oraz zawodnicy z. Czech, Ukrainy, 
Białorusi, Holandii i Anglii. Wyścig 
rozpoczął się 24 lipca od Memoria-
łu Marka Cichosza na terenie Toru 
Wyścigów Konnych w Warszawie 
na Służewcu, pierwszy na mecie był 
Sylwester Janiszewski z ekipy CCC 
Polsat Polkowice. I etap liczący 180 
kilometrów  w Modlinie wygrał 
Adam Wadecki reprezentujący BDC 
MarcPol Team. Drugi dzień rywali-
zacji to 187 kilometrowy odcinek ze 

cją i uśmiechem na twarzy. 105,5 okrążenia 
(maraton) przebiegło 5 osób: August Jaku-
bik, Mariusz Szostak, Paweł Szynal, Jacek 
Chałupka, Ireneusz Zielony oraz Ewa Ci-
checka. Dystans 42,195 km w najkrótszym 
czasie pokonali Paweł Szynal i Jacek Cha-
łupka. Na bieżni świętował swoje 57. urodzi-
ny Edward Grudniewski ze Stowarzyszenia 
„Na zdrowie” Kozienice, który tego dnia 
przebiegł 32 km. Wraz z kolegami ze sto-
warzyszenia aktywnie propaguje i zachęca 
kozieniczan do biegu po zdrowie. Podobnie 
jak Czesław Macherzyński, który uświada-
mia, że konsekwencja w budowaniu formy  
z czasem przynosi pożądane rezultaty: „na-
leży systematycznie biegać, być cierpliwym 
na wyniki, robić swoje a wyniki przyjdą 
same”.

MonikA WirAsZkA
eWA CiCHeCkA

55. MiĘDZYNARODOwY wYŚcig „DOOKOŁA MAZOwSZA„ 
– MAZOViA TOuR

startem i metą w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, zwycięzcą został Grzegorz Stęp-

niak z CCC Polsat Polkowice. 27 lipca od-
był się177 kilometrowy III etap, ze startem 

i metą w Kozienicach.  W pięknym stylu 
zwyciężył Jarosław Kowalczyk z ekipy 
BDC MarcPol Team, a w Memoriale M. 
Łuczyńskiego zwyciężył Marcin Wo-
ski. Wyścig rozstrzygnął się IV etapem  
w Szydłowcu, 24 kilometrową jazdę na 
czas wygrał Vitalij Popkov z Ukraińskie-
go zespołu Lampre Continental. Trium-
fatorem 55. Wyścigu „Dookoła Mazow-
sza” został Mateusz Taciak z CCC Polsat 
Polkowice. Organizatorem wyścigu było 
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju 
Sportu  „Mazovia Team”, a współorga-
nizatorami samorządy powiatów, miast 
i gmin, przez które prowadziła trasa  
wyścigu.

Wydarzenia
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nazwy toPograFiczne Południowo-wschodniej czĘści 
Puszczy kozienickiej na Podstawie XiX wiecznych  

źródeł kartograFicznych 
czĘśĆ ii

Proweniencję nazw wzgórz otacza-
jących od północy Bąkowiec rozpo-
czniemy od najbardziej wysuniętej na 
zachód Pasmuszkowej Góry. Nazwa 
dość dziwa, ale jeżeli przyjmiemy błąd 
w pisowni polegający na zamianie lite-
ry „m” na „t”, to nazwa byłaby Pastusz-
kowa Góra. Byłaby to nazwa kulturowa 
związana z miejscem  przebywania pa-
stuchów. Bardziej prawdopodobny błąd 
popełniono jednak, przyjmując oczy-
wiście współczesne zasady pisowni, 
pisząc nazwę przez „sz” zamiast „ż”, 
co dałoby Pasmużkowa, a tym samym 
wyprowadzenie nazwy należy dokonać 
od „smużenia, czegoś co pociąga za 
sobą smugę”. Znając topografię oma-
wianego oronimu zauważamy wokół 
niego płaski, nadrzeczny teren, który 
na ówczesnych mapach był nazywany 
„Kalenie” lub „Pluski”. „Kalenie” to  
w języku staropolskim kałuże, teren 
błotnisty, podmokły. Nazwa Pluski 
wskazuje na gwarową nazwę również 
terenów podmokłych zalewowych, coś 
co pluska. Jeżeli dodamy do tego, że do 
naszych czasów przepływająca przez te 
tereny rzeka Policzanka jest obwałowa-
na to tylko upewnia nas o jej częstych 
wcześniejszych wylewach. Nad rozle-
wiskami i zastoinami wody smużyły 
się mgły, a leśna góra znajdowała się 
„za”, „po”, „poza” nimi. W mowie po-
tocznej nazwa wzniesienia usytuowana 
„po smużkach” stała się niebawem Pa-
smuszkową Górą.

O wiele bardziej zrozumiałe są na-
zwy Wilczej i Chrustowej Góry. Pierw-
sza z nich z pewnością zawdzięcza 
swoją nazwę wilkom, które jeszcze  
w 1819 r. zamieszkiwały licznie  
w tej części Puszczy Kozienickiej, tym 
bardziej, że w pobliskich folwarkach  
w Bąkowcu i Garbatce znajdowały się 
duże stada owiec liczące po kilkaset 
sztuk i często stanowiły obiekt ich ata-
ków w czasie wypasu na śródleśnych 
pastwiskach lub w ich pobliżu. 

Nazwa Chrustowej Góry wskazuje 
jednoznacznie na miejsce pozyskiwa-
nia chrustu, a więc małowymiarowe-
go asortymentu drzewnego opałowego 
oraz użytkowego, służącego m.in. do 
wyrobu mioteł, a być może, jako fa-
szyna do umacniania brzegów rowów 
i potoków. Chrust służył również jako 
materiał budowlany. Źródła z połowy 

XIX w. informują, że w czasie pożaru 
w Garbatce spłonęła chata zbudowa-
na z chrustu. Pozostałości stosowania 
takiej techniki budowlanej kryją rów-
nież mury poklasztornych budowli  
w Opactwie.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że 
Gawłowa Góra swoją nazwę dzierżaw-
czą zawdzięcza imieniu Gaweł. Imię 
to najczęściej kojarzone z utworem 
Aleksandra Fredry „Paweł i Gaweł” 
nie należało do imion popularnych 
wśród okolicznej ludności. Nie było 
ono jednak obce benedyktynom siecie-
chowskim, do których należał ów las, 
ze względu na kult św. Gawła, które-
go pustelnia, a późniejsze miejsce po-
chówku dało od 720 r. początek rozle-
głemu opactwu benedyktynów w Sankt 
Gallen (dzisiejsza Szwajcaria). Czy 
wzgórze to nazwano na cześć świętego, 
czy też na cześć dostojnika pobliskiego 
klasztoru noszącego to imię pozostanie 
na ten czas problemem do rozwiązania, 
chociaż z dużą dozą prawdopodobień-
stwa możemy mówić o jego kultowym 
przeznaczeniu. Wskazuje na to nazwa 
sąsiedniego wzgórza noszącego nazwę 
Pustelnikowej Góry, miejsca gdzie 
znajdowała się z pewnością pustelnia. 
Pewność ta wynika z faktu istnienia, 
szczególnie w średniowieczu, licz-
nych pustelni rozlokowanych wokół 
ośrodków klasztornych. Podobna sy-
tuacja musiała panować wokół klasz-
toru sieciechowskiego, a pozostałością 
po pustelnikach żyjących w bliskości 
klasztoru, a zarazem na jego uboczu są 
pozostałości w nazewnictwie toponi-
mów jak omawiana góra czy bardziej 
odległe uroczysko Pustelnik, które 
znajdowało się przy trakcie z Kozie-
nic do Zwolenia przy brodzie na rze-
ce Brzeźniczce (dzisiejsze okolice ul. 
Zielonej i Żywicznej w Garbatce-Let-
nisko).

Ostatnie ze wzniesień zostało na-
zwane Ciołkową Górą. Według obo-
wiązującej klasyfikacji należałoby 
zaliczyć ją do nazw dwuznacznych. 
Przyjmując etymologię ludową wyjaś-
nienie jej byłoby sprawą prostą, wszak 
„ciołek” to synonim słowa głuptas, ła-
maga. Sprawa komplikuje się jednak z 
punktu heraldyki, która wskazuje, że 
polskim herbem szlacheckim Ciołek 
posługiwało się od początków XIV w. 

wiele zacnych osób, łącznie z ostatnim 
królem polskim Stanisławem Augu-
stem Poniatowskim. Nie można zatem 
wykluczyć nadania tej części terenu 
klasztorowi sieciechowskiemu przez 
darczyńcę przynależnego do tego he-
raldycznego rodu. Teza ta jednak jest 
chwiejna ponieważ w dokonywanych 
nadaniach na rzecz klasztoru nie za-
chowały się dokumenty wskazujące na 
osoby pieczętujące się tym herbem. 

Na inny trop naprowadza nas sam 
wizerunek herbu. Przedstawia on  
w srebrnym polu czerwoną postać bycz-
ka, zwanego ciołkiem. Idąc tym tropem, 
posługując się analizą językową docho-
dzimy do nomenklatury łowieckiej, 
która „ciołkiem” określa rocznego 
byczka żubra, łosia, jelenia lub daniela. 
Nie mając wcześniejszych przekazów  
o używaniu tej nazwy przed 1823 r. mu-
simy przyjąć, że chodzi tu o ciołka łosia 
lub jelenia, gdyż pozostałe wymienione 
zwierzęta nie występowały już na tym 
terenie, a wzgórze to i jego okolice mo-
gły stanowić ich siedlisko. Dodatkowym 
argumentem wskazującym na związek 
nazwy góry ze światem zwierzęcym są 
przekazy źródłowe mówiące o tym jak 
ważną rolę odgrywała zwierzyna łowna 
w Puszczy Kozienickiej zarówno dla 
mnichów klasztornych jak i łowczych 
królewskich.

Ważnymi elementami w topografii 
były duże kamienie narzutowe i dri-
monimy, czyli nazwy poszczególnych, 
charakterystycznych części lasu.

kamienie

XIX w. przekazy kartograficzne  
wskazują na dwa takie obiekty: Wiel-
ki Kamień i Złoty Kamień. Toponimy 
te należą do głazów narzutowych tzw. 
eratyków, fragmentów skały litej prze-
niesionej przez lądolód polodowcowy 
wchodząc w skład moreny.

Pierwsze wzmianki o Wielkim Ka-
mieniu nazywanym w źródłach pisa-
nych także Kamieniem Opacim spo-
tykamy w opisie wspomnianego już 
rozgraniczenia lasów królewskich 
od klasztornych w XVI w. Z opisu 
tego wynika, że był to ważny punkt 
nie tylko topograficzny, ale również 

Dokończenie na str. 15

Historia
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i graniczny. Jego położenie możemy 
określić na podstawie map sporzą-
dzonych w połowie XIX w., a także  
z zachowanej z 1848 r. relacji sporu 
pomiędzy właścicielami Dóbr Garbat-
ka i Policzna o usytuowanie karczmy  
w pobliżu Molend przy trakcie z Kozie-
nic do Zwolenia przy Wielkim Kamie-
niu. Nie wchodząc w szczegóły sporu 
interesujący nas obiekt znajdował się 
przy wspomnianej drodze niedaleko 
na zachód od źródeł rzeki Krępiec. 
Użycie formy czasu przeszłego było 
celowe, ponieważ wędrując leśnymi 
szlakami na próżno szukalibyśmy go 
w opisanym miejscu. Pomimo swoich 
dużych rozmiarów obiekt ten obecnie 
nie istnieje. W jakich okolicznościach  
i w jakim celu został zniszczony nie 
jest to do końca wyjaśnione. Z prze-
kazów ustnych można domniemywać, 
że został on rozkruszony, a pozyskany 
z niego surowiec posłużył do utwar-
dzenia szosy kozienickiej. Co do cza-
su tego zdarzenia podawane są rożne 
okresy. Jedni twierdzą, że nastąpiło to 
w okresie międzywojennym, inni że 
miało to miejsce zaraz po zakończeniu 
II wojny światowej. Mieli tego doko-
nać kamieniarze przy użyciu prostych 
narzędzi jakimi były młoty i dłuta.

Złoty Kamień nie podzielił losu 
poprzednika być może ze względu na 
swoje położenie we wschodniej części 
puszczy, chociaż znajdował się niedale-
ko „nowego gościńca do Sieciechowa” 
powstałego w początkach XIX w. Goś-
ciniec ten, z którego części dawnego 
przebieg możemy korzystać obecnie, 
pozostał leśnym duktem. Jego obec-
ne położenie zaznaczone jest na wielu 
mapach turystycznych i odnalezienie 
go przez wytrawnych turystów i poszu-
kiwaczy nie powinno być zbyt trudne. 
Złoty Kamień swoją nazwę zawdzięcza 
okazałym rozmiarom i dużej zawarto-
ści miki (łyszczyków) koloru złotego. 
W słoneczny dzień lub w świetle pełni 
księżyca ten okazały niegdyś kamień 
(obecnie zauważa się stopniowe zagłę-
bianie kamienia, co pomniejsza jego 
naziemne rozmiary) mienił się charak-
terystycznym złotym blaskiem.                               

c.d.n.
krZysZtof stALMACH

Dokończenie ze str. 14

nazwy toPograFiczne 
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kozienickiej na Pod-
stawie XiX wiecznych 
źródeł kartograFicz-

nych. czĘśĆ ii
I. Tematyka konkursu: Zakres te-
matyczny konkursu obejmuje szeroką 
problematykę historyczną, utrwaloną 
w formie pisemnej, dotyczącą relacji  
o wydarzeniach, podaniach, legendach, 
obrzędach, tradycji, sposobach gospo-
darowania, przepisach kulinarnych, 
sposobie wyrobów narzędzi, odzieży, 
przedmiotów itp. przekazanych przez 
starsze osoby, zasłyszanych, odnalezio-
nych w domowych archiwach czy bi-
bliotekach, dotyczących i związanych 
z obszarem, ludźmi i miejscowościami 
gminy Garbatka-Letnisko.
II. Forma: Tekst utrwalony na papie-
rze w formie wydruku komputerowe-
go lub czytelnym pismem odręcznym  
o objętości maksimum 6 stron formatu 
A 4 (papier do drukarki lub podanio-
wy), zaopatrzony imieniem i nazwi-
skiem autora i dokładnym adresem  
z podaniem nr telefonu (w przypadku 
uczniów niepełnoletnich należy podać 
nr telefonu rodziców lub opiekunów 
prawnych).
III. Uczestnicy: Dzieci i młodzież szkol-
na z terenu gminy Garbatka-Letnisko.
Kategoria I – dzieci klas IV–VI, katego-
ria II – młodzież gimnazjalna, kategoria 
III – młodzież szkół ponadgimnazjal-
nych.
IV. Termin i miejsce składanie prac: 
Konkurs trwa od 1 sierpnia 2012 r. do 
1 grudnia 2012 r. Prace należy składać 
w zaklejonych kopertach pocztą lub 
osobiście z zaznaczeniem na koper-
cie KONKURS na adres: Krzysztof 
Stalmach ul. Kochanowskiego 270 b, 
26-930 Garbatka-Letnisko lub pocztą 
elektroniczną, drk.stalmach@op.pl  
w nieprzekraczalnym terminie do 1 
grudnia 2012 r. Po tym terminie prace 
nie będą przyjmowane.
V. Rozstrzygnięcie: Wyłonienie zwy-
cięzców dokona Kolegium powołane 
przez Organizatora w terminie do końca 
grudnia 2012 r. Wręczenie nagród nastąpi 
na uroczystym spotkaniu w terminie wy-
znaczonym przez Organizatora.

organizator
krZysZtof stALMACH

PATRONI MEDIALNI:
Program TV i Biuletyn Informacyjny 
„NASZ POWIAT”, Tygodnik „OKO”

Dr Krzysztof Stalmach
ogłasza Konkurs Historyczny
pt. „Ocalić od zapomnienia”
Pod Patronatem Honorowym 

Starosty Kozienickiego  
Janusza Stąpora

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kozienicach informuje, iż  
w dniu 31 maja 2012 roku między Pań-
stwowym Funduszem Osób Niepełno-
sprawnych a Powiatem Kozienickim 
zostało podpisane porozumienie doty-
czące realizacji pilotażowego progra-
mu „Aktywny Samorząd”.

Formy wsparcia przewidziane  
w Programie adresowane są do upraw-
nionych osób fizycznych. Dotyczą li-
kwidacji barier ograniczających spo-
łeczne i zawodowe funkcjonowanie 
osób niepełnosprawnych i obejmują 
następujące obszary wsparcia:
1. obszar A – pomoc w zakupie i mon-

tażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu,

2. obszar B1 – pomoc w zakupie specja-
listycznego sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem,

3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń 
lektorskich,

4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń 
brajlowskich,

5. obszar B4 – dofinansowanie szko-
leń w zakresie obsługi nabytego  
w ramach programu sprzętu kompu-
terowego i oprogramowania lub urzą-
dzeń lektorskich albo brajlowskich,

6. obszar C – pomoc w zakupie wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycz-
nym,

7. obszar D – pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadane-
go wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym,

8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy kategorii B,

9. obszar F – pomoc w utrzymaniu ak-
tywności zawodowej poprzez zapew-
nienie opieki dla osoby zależnej.
Powyższy Program realizowany 

będzie przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kozienicach. Obec-
nie trwają prace nad opracowaniem 
procedur i wniosków, które w najbliż-
szym czasie zostaną zamieszczone na 
stronie www.pcprkozienice.pl oraz  
www.kozienicepowiat.pl. Więcej in-
formacji dotyczących programu można 
uzyskać w siedzibie PCPR w Kozieni-
cach, ul. Świerczewskiego 20, 26-900 
Kozienice lub pod nr tel. /48/ 611-02-27.

UrsZULA koWALik
Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy 
rodzinie w kozienicach

ProGraM PiloTaŻowy 
„akTywny saMorzĄd”

Historia /Informacje
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