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TO JEST WOJNA !!!    TO  JEST WOJNA !!!
Te  wrzaski rozwydrzonych małolat nadal huczą w uszach …

i chyba Pan Bóg ich wysłuchał …

Zaledwie niewiele ponad rok 
minęło od wydarzeń, które 
zatrzęsły cała nasza Ojczyzną 
a mianowicie mam na myśli 
te zbiegowiska skupiane pod 
jakże „zacnym” hasłem „WY-
PIE……”
Rzesze młodych ludzi - często 
jeszcze dzieci - maszerowa-
ły przez miasta i miasteczka 
domagając się pozwolenia na 

zabijanie… torując drogę 
dla śmierci – by ta bezkar-
nie mogła sobie hasać. I nie 
jak na wojnie, że głównie 
uzbrojeni żołnierze zabi-
jają innych uzbrojonych 
żołnierzy. Tam w tych mar-
szach domagano się zabija-
nia niewinnych – nienaro-
dzonych.
Krzyczano - „to jest wojna 
!!!” i obrzucano kościoły…
Dziś wszyscy możemy zo-
baczyć jak wygląda wojna 
i nie na historycznych fi l-
mach, czy opowiadaniach, 
których często ci młodzi 
ludzie nie chcieli słuchać. 

Dziś widzimy to wszystko w re-
lacji niemalże „na żywo”. Kiedy 
piszę ten tekst wojna – ta mili-
tarna - mieści się jeszcze tylko w 
granicach jednego kraju – Ukra-
iny… czy nadal jeszcze tak jest, 
kiedy Państwo to czytają… czy 
może ten „pożar” już zaczyna 
obejmować Białoruś… albo 
może i inne kraje… czy da się to 
jeszcze ugasić… zanim ta śmierć 
zbierze swoje żniwo...
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Moich  wspomnień  ciąg dalszy 

W  pewnym  wieku  podejmując się oceny  
bieżących wydarzeń  niemal z automatu  po-
wracają, jak bumerang, wspomnienia mające 
związek bezpośredni bądź pośredni z tymi wy-
darzeniami …
Niespodziewana wieść  o wojnie Rosji z Ukra-
iną „ od ręki”- niezależnie - takie wspomnienia 
u mnie przywołała i niemal... zmusiła mnie do 
spojrzenia na ten problem z innej perspektywy 
niż obecnie … jest powszechnie stosowana.

Otóż, jest rok 1962 ( 17 lat po  II WŚ ...!),  będąc 
uczennicą  III klasy szkoły podstawowej  po-
jechałam na szkolną wycieczkę w Bieszczady, 
które wówczas były terenem pięknie dzikim,  
upstrzonym zakładami zajmującymi się wy-
cinką drzew i ich obróbką, z linią kolei wą-
skotorowej, którą przepięknie pachnące kłody 
drzew były transportowane, co stanowiło oso-
bliwy urok i miło zapisało się w mojej pamięci. 
Bieszczady wówczas były piękne, naturalnie 
dziewicze, pachnące, nielicznie zamieszkałe. 
Zachwyceni urokiem krajobrazu Bieszczad po-
jechaliśmy do miejscowości  Jabłonki - gdzie 
jako zwieńczenie tej wycieczki miało być od-
wiedzenie miejsca w którym zginął  w 1947r (2 
lata po wojnie ) generał Karol Świerczewski ps 
„Walter” z rąk banderowców w niespodziewa-
nej zasadzce .
Na miejscu podczas gdy gromada 30 dzieci - 
moich koleżanek i kolegów wraz z opiekuna-
mi  składała kwiaty - przy pomniku generała 
Świerczewskiego, nagle … od strony granicy 
z Ukrainą rozległ się HUK serii strzałów  w 
naszym kierunku, których świst kul usłysza-
łam nad głową. Wystraszona nauczycielka 
przeraźliwie krzyknęła „padnijcie na ziemię 
!!!”. Pamiętam - mdły zapach ziemi i STRACH 
dławiący gardło - jakiego nigdy wcześniej ani 
później nie przeżyłam. Wszyscy  na polece-
nie przytomnej nauczycielki czołgaliśmy się, 
gdzie? ... pod  autokar, jedyne, bezpieczne 
miejsce. Trudno sobie wyobrazić trwogę jaką 
wszystkie dzieci przeżyły, mimo że niemal  

natychmiast  przyjechało  wojsko i mili-
cja odtransportowując nas bezpiecznie 
leżących (na pewnym odcinku drogi), na 
podłodze autokaru, na trasę  wolną od za-
grożenia. Pamiętam jak wojskowy kazał 
kierowcy SZYBKO jechać za nim a nam 
leżeć w bezruchu na podłodze, pamiętam  
przerażenie na twarzach dzieci, ich cichy 
płacz i blade jak ściana nauczycielki oraz 
kierowcę. Na szczęście wszystko się dobrze 
skończyło, ale to wydarzenie - śni mi się  
po nocach do dziś. 

Pochodzenie rodzinne
Moja rodzina od dziada pradziada po-
chodzi z rubieży Małopolski, okolic Woli 
Gułowskiej  w powiecie Łukowskim na 
Lubelszczyźnie, obecnie miejscem odda-
lonym ok 90  km od granicy z Ukrainą. 
Tereny te podczas rzezi UPA  na Polakach 
na Wołyniu również objęte były plano-
wym przez Banderę wymordowaniem 
Polaków na tych ziemiach, co skutkowało 
licznymi napaściami nocnymi Ukraińców 
na polskie gospodarstwa, paleniem ca-
łych zagród z inwentarzem, zapasami na 
zimę i bezlitosnym mordowaniem ludno-
ści. Moja babcia ani mama nie chciały mi 
opowiadać o tym co się tam działo, chcąc 
oszczędzić mi traumy i zapewnić spokojne 
dzieciństwo. Niemniej po moim  powrocie 
z tej feralnej wycieczki z Bieszczad w sta-
nie długotrwałego odrętwienia, babcia nie 
wytrzymała … usiadła ze mną i postano-
wiła mi opowiedzieć co nieco o narodzie 
ukraińskim, bym była świadoma, że nie 
jest to naród nam przyjazny, nazywający 
nas pogardliwie Lachami i bardzo wrogo 
do nas nastawiony od dawien dawna - co 
sami udowodnili strzelając do nas niewin-
nych bezbronnych dzieci w Bieszczadach.  

Jedno ze strasznych opo-
wiadań mojej babci
Mimo partyzanckiej obrony ludności tych 
terenów, napaści UPA były liczne, głów-
nie nocne i zupełnie niespodziewane. 
Ludzie tam żyli w niepewności i strachu 
każdej nocy, organizując wzajemną po-
moc i ochronę w postaci schronów ukry-

tych zwykle w pobliżu zabudowań. Taki schron  
wykopał mój dziadek, w miejscu przy granicy z 
sąsiadem, schron ten mógł pomieścić ok 8 – 10 
stłoczonych osób, był dobrze zamaskowany. Pew-
nej nocy 1941r. jesienią młody chłopak walnął 
w okno domu mojej rodziny uprzedzając, że idą 
Ukraińcy, babcia z całą rodziną szybko pobiegli do 
schronu. Widząc młodą sąsiadkę na jej podwórku 
biegającą w panice - babcia zdążyła ją złapać i na 
siłę zabrać do kryjówki. To była wdowa po żołnie-
rzu, który zginął na wojnie, mieszkała z niepełno-
sprawną matką, miała 2 miesięczne dziecko, które 
spało na piętrze domu, nie zdążyła po nie  pobiec, 
bo matkę chciała wyprowadzić. Ledwo zdążyli w 
ostatniej chwili się ukryć a Ukraińcy już byli na 
podwórku tej sąsiadki, wpadli do mieszkania, wy-
wlekli jak worek kartofl i matkę tej  kobiety katując 
ją bez litości na śmierć. Po czym jeden z tych ban-
dytów wyszedł niosąc za nóżki  płaczące dziecko 
tej kobiety, podszedł do studni i bestialsko za te 
nóżki rozerwał to niemowlę  na pół i śmiejąc się z 
pozostałymi bandytami wrzucił je do tej studni … 
Z kryjówki sąsiadka przez szparę w deskach wi-
działa wszystko razem z moją babcią, która pro-
siła ją o ciszę by nie zdradzić kryjówki i uniknąć 
śmierci. Ukraińcy poszli dalej, rodzina z sąsiadką 
resztę nocy przekoczowali w tym dole. 
Rano jak się zrobiło jasno babcia zobaczyła … sta-
rą siwą kobietę z pogryzionymi do kości własnymi 
palcami u rąk. Sąsiadka była młodą brunetką, te-
raz została sama, następnym razem nie uciekała, 
była - ”nieobecna„ - zupełnie obojętna - została 
wielokrotnie bestialsko zgwałcona i okrutnie za-
mordowana przez tych samych zbrodniarzy. 

Dorastając wyciągałam od babci i mamy wiele 
strasznych, okrutnych, nieludzkich przerażają-
cych  opowieści o bestialstwie UPA,  o heroicz-
nej walce polskiej partyzantki z nimi i co cieka-
we … pomocy Polakom przez Niemców, bo byli 
tacy co znając okrucieństwo UPA  takiej pomocy 
udzielali, a nawet zlikwidowali bandy UPA. Pa-
miętam słowa babci: -  „Ukraińcy byli gorsi od 
Niemców - mordowali z przyjemnością, zadając 
niewyobrażalne długie cierpienia, prześcigając się 
w pomysłach  zadawanych tortur, BEZ LITOŚCI, 
mordując własne żony Polki, dzieci narodzone i 
nienarodzone - w łonach matek w poniżeniu i po-
gardzie bawiąc się tą straszną śmiercią - Niemiec 
zadawał krótką śmierć - strzelał„

Wojna, jaka by nie była jest czystym ZŁEM ale 
zapytam bo to pytanie spędza mi sen z oczu: w 

Polsce II WŚ zaczęła się 1 IX 1939 r, byliśmy 
okupowani, mordowani przez zdeklarowanego  
odwiecznego wroga  - Niemców, sprawcę spoza 
naszej granicy. Z narodem ukraińskim żyliśmy 
w przyjaźni, poszanowaniu i dobrosąsiedzkich 
stosunkach, tworząc wspólne rodziny, szanu-
jąc tradycje bez historycznych obciążeń zabor-
czych. Zwykłym ludzkim odruchem jest pomoc 
tym, którzy doświadczają agresji, którzy są ofi a-
rami, są bezbronni i osaczeni - tymczasem jak 
ocenić postawę i czyny tych, którzy potrafi li z 
premedytacją wykorzystać to osłabienie pol-
skiego narodu i zdobyć się  na haniebne pozba-
wione człowieczeństwa zachowania, bez poczu-
cia winy i elementarnej  odpowiedzialności do 
dnia dzisiejszego …?????

Mam też w pamięci rok 2014 - 2 maja  - ukra-
iński  MAJDAN, podczas  którego zamordowa-
no  159  bezbronnych Rosjan  (w tym dzieci ) w 
ciągu 2 godzin - używając młotków tasaków i 
siekier, tylko dlatego, że chcieli przeprowadzić 
uczciwe referendum. Od tego też roku  (8 lat)  
represje i mordy na Rosjanach trwały do mo-
mentu pomocy udzielonej tym ludziom, na ich 
prośbę, przez Rosję, jakby nie oceniać, ich oj-
czyznę ….. 
Co my wiemy  na temat istniejących na Ukra-
inie licznych wojskowych laboratoriów, JAKIE 
WOJSKOWE ZADANIA spełniają, hojnie fi -
nansowane przez USA?  Wiele, bardzo wiele nie 
wiemy, bo tajność jest  precyzyjna … Ale po-
winniśmy w tej sytuacji zachować wstrzemięź-
liwość w ocenie,  skupić się na naszej Polsce i 
stanąć pośrodku, pomóc tym którzy faktycznie 
tej pomocy potrzebują z rozsądną rozwagą ale 
gdzieś za plecami...  PAMIĘTAĆ, że gdy nam 
była pomoc potrzebna w identycznej sytuacji 
zostaliśmy pozbawiani życia i dorobków życia 
przez tych, których potomkowie teraz od nas …  
pomocy oczekują, tego nie wolno zapomnieć....  
!!!!!

Na zakończenie podam tekst wpisu  młodej cy-
nicznej Ukrainki - WYMOWNY … do oceny 
własnej.
„Jeszcze Polska nie zginęła ale zginąć musi, jesz-
cze Polak Ukraińcowi buty czyścić musi”.

R E K L A M A

Teresa
Ostrowska
Emerytowana
Pielęgniarka
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Hurtownia Maszyn Rolniczych, Sadowniczych i Komunalnych
Piszemy oferty - wnioski pod dopłaty unijne 

Zapewniamy transport, udzielamy nisko oprocentowanych rat,
prowadzimy skup maszyn używanych

AGRICOLA - FINANCE Katarzyna Szatan Mroczków Duży 43, 26-300 Opoczno
tel. 500-600-106, 500-750-656  e-mail: handel@specargo.pl

www.specargo.pl   http:// www.facebook.com/specargopl

W sobotę 26 lutego w Radomiu 
obyło się spotkanie regionu mazo-
wieckiego ruchu społecznego Pol-
ska Jest Jedna.
W spotkaniu uczestniczyli człon-
kowie z Radomia, Przysuchy, War-
szawy i okolic, a także zaproszeni 
goście: Pan Jarosław Dąbrowski 
- wiceprezes Stowarzyszenia Na-
uczyciele dla Wolności, Rafał Fo-
ryś- założyciel i prezes fundacji 
Rolnik Handluje oraz Marta Wil-
czyńska przedstawicielka E-parla-
mentu Wolnych Ludzi.
Omówiliśmy szereg problemów 
związanych z segregacją sanitar-
ną oraz zagrożenia związane z sy-
tuacją społeczno-gospodarczą w 

Polsce i na świecie.
W najbliższym czasie nasza aktyw-
ność będzie ukierunkowana m.in. na 
społeczny sprzeciw dla negocjowa-
nego przez WHO Międzynarodowe-
go Traktatu w sprawie profi laktyki i 
gotowości pandemicznej.
Należy wskazać, że podpisanie trak-
tatu, będzie jednoznaczne z odda-
niem prywatnej instytucji, jaką jest 
WHO, wręcz nieograniczonej wła-
dzy w kwestiach zdrowotnych kosz-
tem suwerenności naszego kraju. 

Kim jesteśmy?
Polska Jest Jedna to oddolny ruch 
obywatelski. 
Liderem jest Prezydent Siemianowic 
Śląskich Rafał Piech.
Jako organizacja sprzeciwiamy się 
wciąż postępującym ograniczeniom 
konstytucyjnych praw obywateli. Je-
steśmy inicjatywą w pełni pokojową. 
Opieramy się na dekalogu chrze-

Paulina Poneta
Koordynator
województwa
mazowieckiego
Ruch Polska Jest Jedna 

Polska Jest Jedna

ścijańskim, co jednak nie wyklucza 
współpracy z ludźmi, którzy deklarują 
inne systemy wartości. Oczekujemy 
jedynie wzajemnego szacunku.
Podejmujemy współpracę z każdym 
obywatelem lub organizacją, dla któ-
rych konstytucyjny porządek prawny, 
a więc także prawo do wolności wybo-
ru w kwestiach zdrowotnych, stanowi 
najwyższy priorytet.

W miejsce propagandowych treści me-
dialnych, chcemy zaproponować realną, 
merytoryczną debatę publiczną, w każdej 
istotnej dla obywateli sprawie. 

Jeśli chcesz stać się częścią naszej spo-
łeczności wyślij zgłoszenie na adres 
e-mail kontakt@polskajestjedna.com.pl 
lub skontaktuj się telefonicznie pod nr 
+48 327579633. 
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NEGATYWNY WPŁYW ZDALNEGO NAUCZANIA NA DZIECI I MŁODZIEŻ  ORAZ PRZEJA-
WY DYSKRYMINACJI I SEGREGACJI SANITARNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Agnieszka Kaim
Nauczyciel
Dyplomowany

W tym referacie pragnę przedstawić absurd zdalne-
go nauczania i wyrazić swój sprzeciw na niszczenie 
szkolnictwa w Polsce przez wprowadzanie przez rząd 
absurdalnych decyzji, takich jak kwarantanny i całe 
to covidowe szaleństwo  zwane reżimem sanitarnym 
w postaci zmuszania dzieci i młodzieży do zakładania  
masek na twarz, dystansu i dezynfekcji rąk. Wszyst-
kie te działania, jak to ogłasza pan minister Niedziel-
ski, podejmowane są, by zatrzymać transmisję wirusa 
SARS-COV-2. Na obecną chwilę już wiemy, że szkoły 
nie są ogniskiem zakażeń, o czym informuje nas Pol-
skie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy, szczególnie 
takie autorytety, jak prof. Zbigniew Hałat, epidemiolog 
i były szef sanepidu czy dr nauk medycznych pani Do-
rota Sienkiewicz, specjalista chorób dzieci. Lekarze ci 
jasno mówią, że dzieci rzadko chorują na COVID-19 i 
nie uczestniczą w transmisji. Swoje wypowiedzi argu-
mentują praktyką lekarską, a także podają dane staty-
styczne, które są do sprawdzenia na stronie: stat.gov.pl, 
że w Polsce z powodu COVID-19 u osób w wieku od 
urodzenia do 17 roku życia liczba zgonów wynosi dwa. 
Dlatego też wobec faktu, że  dzieci i młodzież rzadko 
chorują na COVID-19 i nie uczestniczą w transmisji 
wirusa, decyzje o zamykaniu szkół są nieuzasadnione 
i bezpodstawne, a podjęte działania niewspółmierne 
do istniejącego, o czym nas także informował pan dr 
Zbigniew Martyka - ordynator oddziału zakaźnego 
w Tarnowskich Górach czy pan dr Paweł Basiukie-
wicz, lekarz internista, kardiolog w swoim wykładzie 
o niefarmaceutycznych środkach narzuconych społe-
czeństwu do walki z tzw. pandemią. Po dwóch latach 
wprowadzania zdalnego nauczania czas najwyższy 
dokonać bilansu strat i zysków. Zysków, jak widać, 
nie ma żadnych, natomiast strat jest wiele. Po pierw-
sze - obniżenie jakości i efektów nauczania. Nic nie 
zastąpi nauczania stacjonarnego w szkole, realnego 
kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami. Dowodem 
na to są słabsze  wyniki z egzaminów maturalnych, 
zawodowych w technikach, a także na koniec szkoły 
podstawowej w stosunku do lat poprzednich. To jest 
wierzchołek góry lodowej, gdyż wiedzę można jeszcze 
nadrobić, ale jakże niepowetowane są straty w zakre-
sie zdrowia psychicznego i fi zycznego wśród dzieci i 
młodzieży. Nauka zdalna spotęgowała ilość proble-
mów psychologicznych wśród uczniów. Jako prakty-
cy obserwujemy niesamowite spustoszenie w sferze 
emocjonalnej, psychicznej i społecznej tych młodych 
ludzi. Jest wysyp depresji, wzrosła liczba prób samo-
bójczych i samobójstw nie tylko wśród młodzieży, ale 
także wśród małych dzieci w przedziale wiekowym od 
7 - 11 lat. Są to dane z Komendy Głównej Policji, która 
prowadzi statystyki na podstawie zgłoszeń rodziców. 
Edukacja to nie tylko nauczanie, lecz także wychowa-
nie, więc jak mamy wychowywać tych młodych ludzi 
przez komputer? - Przecież to fi kcja. Dla nich ważne 
są relacje rówieśnicze, uczenie się  zachowań spo-
łecznych, które przygotowują ich do dalszego życia. 
Wszelkie zalecenia lekarzy i psychologów sprzed 2020 

roku, iż dzieci nie powinny przebywać przed ekranem 
komputera dłużej niż dwie  godziny  dziennie, zostały 
doszczętnie podeptane, a uczniowie zostali przykuci 
do komputerów przez wiele miesięcy na 6-10 godzin 
dziennie, przez co ich stan zdrowia znacznie się pogor-
szył. Obserwujemy nagminnie wady wzroku, postawy 
i otyłość. Dlatego my dorośli, dyrektorzy szkół, na-
uczyciele i rodzice winniśmy zapewnić tym najmłod-
szym normalne życie i dbając o ich prawidłowy rozwój 
psychofi zyczny, dążyć do całkowitego powrotu do na-
uczania stacjonarnego w szkołach. Pragnę nadmienić, 
że sejm przyjął ustawę nowelizującą Prawo Oświatowe 
- druk 1812, a konkretnie chodzi o artykuł 125a , któ-
ry to miałby usankcjonować edukację zdalną. Z tego 
miejsca apelujemy do pana prezydenta Andrzeja Dudy 
o zawetowanie tej ustawy  i niedopuszczenie do tego, 
by szkodliwe i nieefektywne nauczanie zdalne zostało 
zalegalizowane w Polskim Prawie Oświatowym. Jest 
to niszczenie edukacji stacjonarnej na rzecz pseudo-
edukacji zdalnej. Stąd też nasza prośba do dyrekto-
rów szkół, kolegów i koleżanek nauczycieli, a przede 
wszystkim do rodziców o formę jakiegokolwiek 
sprzeciwu, o wysyłanie e-maili, pism do Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, do Kancelarii Premiera, Prezydenta, 
do Ministerstwa Zdrowia, do Kuratorów Oświaty, do 
Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Oby-
watelskich. Zachęcamy Rady Rodziców do działania, 
zanim będzie za późno na ratunek dla waszych dzieci. 
Wierzę w to głęboko, że wspólnie możemy zastopować 
ten destrukcyjny proceder zamykania szkół. Walczy-
my o powrót do szkół, ale bez przymusu zakładania 
maski na twarz. Ma to być dobrowolny wybór. We 
wrześniu ubiegłego roku Minister Edukacji pan Prze-
mysław Czarnek wydał rekomendacje odnośnie zasła-
niania ust i nosa w czasie przerw. Były to zalecenia, a 
tymczasem w szkołach dochodziło do przymuszania 
uczniów i nauczycieli do zakładania masek, a ci, któ-
rzy nie chcieli tego robić, byli często szykanowani. 
Takie działania są skandaliczne i niedopuszczalne. 
Już dziś jest wiele publikacji na ten temat, w których 
przedstawione są randomizowane badania o szkodli-
wości noszenia masek. O tym mówi w swoich wykła-
dach wielu lekarzy i naukowców, np. dr Piotr Witczak, 
czy też znany pulmunolog i immunolog dr Wolfgang 
Wodarg, wieloletni  pracownik Instytutu Kocha w 
Berlinie, a także neurolodzy dr Beata i dr Andrzej 
Żytkowscy. Wykazują oni bezskuteczność i bezzasad-
ność noszenia masek przez ludzi, gdyż nie zatrzymu-
ją transmisji wirusa, który jest 100 razy mniejszy, niż 
średnia porów w masce chirurgicznej. Nawet WHO 
zaleca, by korzystały z nich wyłącznie osoby chore lub 
opiekujące się zarażonymi. Więc jakim prawem upra-
wia się taki proceder w szkołach? Maski powodują 
niedotlenienie mózgu, którego wynikiem jest senność, 
brak koncentracji, spowolnienie myślenia, ból głowy, 
ogólne zmęczenie i wyczerpanie organizmu. Więc jak 
te małe dzieci mają normalnie funkcjonować i zdo-
bywać wiedzę? Maski na twarzach to zaprzeczenie 
wszelkich dowodom naukowym, a przede wszystkim 
podeptanie naturalnego prawa człowieka do swobod-
nego oddychania. Dodatkowo zasłonięta twarz to brak 
tożsamości człowieka, upośledza zdolność do prawi-
dłowego budowania interakcji społecznych, tak istot-
nych wśród małych dzieci i młodzieży. Na koniec chce 
jeszcze powiedzieć o haniebnym procederze segre-

gacji sanitarnej, do której dochodziło w wielu 
polskich szkołach. Po kontakcie z uczniem lub 
nauczycielem, wykazującym dodatni wynik te-
stu PCR, całe klasy były wysyłane na nauczanie 
zdalne, a niezaszczepieni uczniowie i nauczy-
ciele kierowani byli na kwarantanny, czyli na 
tzw. areszt domowy. Dodatkowo uczniowie nie-
zaszczepieni nie byli w tym czasie dopuszcza-
ni do próbnych matur oraz egzaminów zawo-
dowych. Prawo do nauki i przystępowania do 
egzaminów gwarantuje dzieciom Konstytucja, 
a nie lobby farmaceutyczne. Ponadto przecież 
przyjmowanie tych tzw. szczepionek przeciw 
COVID-19 jest dobrowolne, więc jakim pra-
wem dochodziło do podziału wśród uczniów 
na zaszczepionych i niezaszczepionych. Takie 
działania doprowadzały tych młodych ludzi do 
utraty poczucia bezpieczeństwa. Dlatego apelu-

jemy do decydentów w tym kraju o zaniechanie 
wydawania tak destrukcyjnych dyrektyw oraz do 
władz oświatowych, dyrektorów szkół, rad rodzi-
ców, kuratoriów i organów samorządowych, aby 
dołożyć wszelkich starań, by sytuacja zdalnego 
nauczania, która rujnuje Polska Oświatę, nigdy 
się nie powtórzyła i by tak haniebne działania, ja-
kimi są segregacja sanitarna i maskowanie dzieci, 
nie miały więcej miejsca w polskich szkołach. 
Prosimy głęboko przemyśleć swoje postępowa-
nie, mające tak istotny wpływ na dzieci i mło-
dzież w tym kraju, które potrzebują autorytetów, 
czyli ludzi żyjących w prawdzie, kierujących się 
nie tylko własnym dobrem, ale i dobrem drugie-
go człowieka, dla których takie hasła jak: „Bóg, 
Honor i Ojczyzna”, jakże ostatnio przez wielu za-
pomniane, są najwyższą wartością.

Zespół Szkół CKZ im. Wincentego Witosa w Bujnach
posiada bogatą ofertę edukacyjną w kierunkach licealnych, technikum,

szkoły branżowej, a także kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Szkoła posiada internat oraz stołówkę. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 
DNI DRZWI OTWARTYCH  18-19 marca 2022 r. (piątek, sobota). Więcej na stro-

nach internetwych naszej szkoły: zsckpbujny.pl oraz facebook.com/zsckzbujny

R E K L A M A
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Żarnów - Paradyż - Skórkowice

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Hubert
Szulc

Hubert
Szulc

Po pewnych licznych przesłankach, na temat działania 
lokalnej służby zdrowia, postanowiłem zbadać sprawę 
przyjmowania i badania osób nieszczepionych przeciw 
COVID-19...

 Gdy przyjechałem do ośrodka zdrowia w 
Żarnowie - około godziny 14:00 - kolejka pacjentów do le-
karza była bardzo liczna. W recepcji zapytałem wprost, czy 
do ośrodka zdrowia przyjmowane są osoby niezaszczepio-
ne przeciw COVID-19? Usłyszałem odpowiedź, że tak, i że 
nie ma z tym problemu. Zapytałem też, czy tacy pacjenci 
przyjmowani byli od początku tzw. pandemii, a w odpo-
wiedzi usłyszałem, że przecież nie było do tej pory takiego 
zakazu... Odpowiedzi na moje pytania były tak oczywiste, 
iż stwierdziłem wręcz, że wybrzmiewał w nich pogłos zdzi-
wienia, że można zadawać takie pytania – przecież ośrodki 
zdrowia są po to, aby badać i leczyć ludzi… Pani z recep-
cji zapytała mnie, czemu interesuje mnie kwestia badania 
nieszczepionych? Odpowiedziałem, że mieszkam w Skór-
kowicach i rozważam przepisanie się do innego ośrodka. 
Popatrzyła na mnie z życzliwością..., po chwili powiedzia-
ła, że ośrodek w Żarnowie jest mocno przeciążony i żebym 
spojrzał choćby na tę kolejkę, która jest w tej chwili.

Po ponad roku, od wpłynięcia wniosku, powstała Gminna 
Rada Działalności Pożytku Publicznego w Żarnowie. Zarząd 
Rady ukonstytuował się w pierwszym dniu wojny na Ukra-
inie, a okoliczność ta sprawiła, iż członkowie rady wpadli w 
wir spraw związanych z organizacją pomocy dla uchodźców 
wojennych, przybywających do Polski, oraz mieszkańców 
zaatakowanej Ukrainy, którzy pozostali w swoim państwie. 
Pierwszym działaniem była współpraca w organizacji zbió-
rek humanitarnych na terenie gminy Żarnów. Kolejnym waż-
nym przedsięwzięciem jest organizacja koncertu pod nazwą 
„Miejcie nadzieję...”, który odbędzie się 25 marca (piątek) 

 Około 10-15 minut po wizycie w Żarnowie, za-
witałem w ośrodku zdrowia w Paradyżu. Zaskoczyła mnie 
pustka i cisza… W budynku nie widziałem nikogo, poza pa-
nią w oknie rejestracji. Zapytałem, czy przyjmują nieszcze-
pionych przeciw COVID-19. A czy jest Pan szczepiony (za-
pytała Pani)? Nie jestem zaszczepiony. Kolejne pytanie – a 
czemu Pan nie zaszczepił się? Odpowiedziałem, że przecież 
szczepionki są jeszcze w fazie badań. Od tej odpowiedzi roz-
mowa zaczęła toczyć się inaczej, a Pani z rejestracji powie-
działa, że żaden pacjent nie jest pozostawiony bez opieki. 
Osoby nieszczepione i chore (nie tylko na  COVID-19), to 
pacjenci, u których najczęściej robione jest rozpoznanie na 
podstawie rozmowy telefonicznej. Otrzymałem zapewnie-
nie, że każdy otrzymuje niezbędną pomoc, poradę, receptę, 
ewentualnie skierowanie do specjalisty.

 Osoby, które nie są zaszczepione przeciw CO-
VID-19, nie są przyjmowane w ośrodku zdrowia w Skór-
kowicach – taką informację przekazują nam mieszkańcy. 
Niezaszczepieni nie wejdą do ośrodka zdrowia, ale za to 
udzielane są im inne formy pomocy, w tym konsultacje tele-
foniczne. Nie wszyscy jednak zadowoleni są z takiego stanu 
rzeczy. Jeden z mieszkańców wsi, który do ośrodka przy-
szedł z urazem fi zycznym, pomimo braku jakichkolwiek ob-
jawów chorobowych, usłyszał, iż nie będzie przyjęty przez 
lekarza, ponieważ jest nieszczepiony przeciw COVID-19. 
Niedawno doszło nawet do interwencji radnego i sołtysa, 
którzy zwrócili się do Wójta Gminy Żarnów, z prośbą o 
wyższe konsultacje w sprawie przyjmowania pacjentów w 

2022 r., o godz. 19:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. J. 
Bartoszewicza w Żarnowie. Wpływy z tego wydarzenia zostaną przekaza-
ne w całości na konto Polskiej Akcji Humanitarnej - w ramach działania 
SOS UKRAINA. Wszelkie informacje na temat możliwości nabycia bile-
tów, zostaną udostępnione na stronach internetowych gminy Żarnów, a 
także na Facebooku - na stronie pod nazwą: Gminna Rada Działalności 
Pożytku Publicznego w Żarnowie.

Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawia się 
następująco:
• Przewodniczący – Marzena Michałowska-Kowalik
• Wiceprzewodniczący – Hubert Szulc
• Sekretarz – Beata Tkaczyk
Ponadto w skład wchodzą: Sławomir Błażejewski, Grażyna Bucewka, 
Monika Kurzyk, Joanna Grodzicka, Katarzyna Januszewska-Lorek, Elż-
bieta Borończyk, Bogusław Bugała

Wójt Gminy Żarnów, Gminna Rada Działalności Pożytku 
Publicznego w Żarnowie, Szkoła Podstawowa im. J. Barto-
szewicza w Żarnowie, a także organizacje pozarządowe z 

terenu gminy Żarnów, zapraszają na koncert p.t.: 
„Miejcie nadzieję…”, który odbędzie się 25 marca 
2022 r., o godz. 19:00 w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Żarnowie. Wpływy z koncertu zo-
staną w całości przekazane na konto Polskiej Akcji 
Humanitarnej – w ramach akcji „SOS UKRAINA”. 
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje 
miesięcznik ludzi myślących samodzielnie „GŁOS 
z Serca Polski”. Wszelkie informacje na temat moż-
liwości nabycia biletów zostaną udostępnione na 
stronach internetowych gminy Żarnów, a także na 
Facebooku - na stronie pod nazwą: Gminna Rada 
Działalności Pożytku Publicznego w Żarnowie.

ośrodku.

 Na zakończenie dopiszę rzecz oczywi-
stą, iż na podstawie ofi cjalnie podawanych statystyk 
i liczb (przyjmując, iż nie są sztucznie zawyżane), 
prostym kalkulatorem wyliczamy, iż COVID-19 
zabiera  do ’Ogrodu Prozerpiny’ średniorocznie 
około 0,03% populacji ludzkiej. Przy takim pozio-
mie statystycznym, proszę, rozeznajcie się państwo 
czytelnicy, jaki jest poziom śmiertelności spowodo-

wany innymi przyczynami, i samodzielnie zróbcie 
sobie zestawienie i wnioski – myślcie niezależnie. 
Owszem… - każdemu żywotowi przysługuje szacu-
nek i ochrona, ale również każdy ma prawo do opieki 
zdrowotnej, za którą płaci często przez prawie całe 
życie. Temat COVID-19 nagle całkowicie znikł w 
naszym mediach krajowych, gdy zaczęła się wojna 
militarna Rosji przeciw Ukrainie…



6 |            GŁOS Z SERCA POLSKI nr 02 (20) · luty 2022

ŚRODA POPIELCOWA

Środa popielcowa rozpoczyna nowy, 
okres liturgiczny w Kościele – Wielki 
Post. „Nawróćcie się do Pana, Boga wa-
szego!” woła prorok Joel. To wołanie bę-
dziemy często słyszeć w tym czasie. Co 
to znaczy nawrócić się? To nie tylko pod-
jąć wielkopostne wyrzeczenia, postano-
wienia. Nawrócić się to zmienić sposób 
myślenia tak, aby nasze życie zmierzało 
do spotkania z Bogiem. ” Nawróćcie się 
do mnie całym sercem”, rozrywajcie wa-
sze serca a nie szaty”. Nawrócenie ma się 
dokonać w głębi naszego serca. 
Nawrócenie (grec. metanoja) polega na 
zmianie myślenia i postępowania. To 
odnowa duchowa, w której ważne jest 
uznanie popełnionego zła i podjęcie de-
cyzji, aby go nie powtarzać. Prawdziwe 
nawrócenie oznacza taką zmianę my-
ślenia, która prowadzi do spotkania z 
Bogiem i budzi pragnienie trwania przy 
Nim już cały czas.

Środa popielcowa jest przygotowa-
niem do największej chrześcijańskiej 
uroczystości -Świąt Paschalnych. Wielki 
Post trwa 40 dni (nie licząc niedziel) – 
aż do początku liturgii Mszy Wieczerzy 
Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwar-
tek. Dlaczego 40? Liczba ta wielokrotnie 
występuje w Biblii i ma znaczenie sym-
boliczne. Przede wszystkim nawiązuje 
do czterdziestodniowego pobytu Chry-
stusa na pustyni, czasu modlitwy, postu 
i walki z szatanem (Mt 4, 1-11). Ponad-
to 40 dni trwał potop, poprzedzający 
zawarcie przymierza Boga z Noem; 40 
lat wędrowali Izraelici do ziemi obieca-
nej; 40 dni Mojżesz przebywał na górze 
Synaj, gdzie otrzymał od Boga deka-
log. Tradycje wielkopostne sięgają naj-
wcześniejszych lat chrześcijaństwa, ale 
ulegały modyfi kacjom. W pierwszych 
wiekach Wielki Post obejmował tylko 
40 godzin, czyli Wielki Piątek oraz Wiel-
ką Sobotę, od IV wieku przygotowania 
do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
wydłużyły się do 40 dni, a w obecnym 
kształcie Wielki Post ustanowiony zo-
stał w roku 1570. Okres Wielkiego Postu 
jest wezwaniem do pokuty i nawrócenia. 
Mają w tym pomóc konkretne praktyki:

Modlitwa 
Z jednej strony stanowi ona sposób po-
głębiania osobistej zażyłości z Bogiem, 
z drugiej zaś prowadzi do otwarcia 
człowieka na plan, jaki Bóg ma wobec 
niego. Nieprzypadkowo Jezus uczy swo-
ich uczniów w modlitwie „Ojcze nasz” 
słów:niech Twoja wola spełnia się na zie-

mi, tak jak i w niebie (Mt 6, 10 b). 
Bez osobistej zgody na wolę Bożą 
cały sens modlitwy, jak i innych 
praktyk religijnych, zostaje wypa-
czony. Otwarcie się na pełnienie 
woli Bożej jest podstawowym wa-
runkiem życia chrześcijańskiego, 
bez którego trudno w ogóle mówić 
o miłości do Pana Boga. Gdzie zaś 
nie ma miłości, wszelkie praktyki 
religijne tracą znaczenie, zgodnie ze 
słowami świętego Pawła: I gdybym 
rozdał na jałmużnę całą majętność 
moją, a ciało wystawił na spalenie, 
lecz miłości bym nie miał, nic bym 
nie zyskał (1 Kor 13, 3). A zatem 
miłość jest pierwsza, modlitwa zaś 
powinna ją w nas kształtować, tak 
w relacji do Boga, jak i do drugie-
go człowieka. W okresie wielkiego 
postu każdy piątek w kościołach 
odprawia się nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej, w każdą niedzielę - na-
bożeństwo Gorzkich Żali; w para-
fi ach odbywają się wielkopostne 
rekolekcje;

Post 
Wielki Post to czas pokuty i wycisze-
nia, dlatego od Środy Popielcowej w 
liturgii obowiązuje kolor fi oletowy, 
rzadziej odzywają się dzwony i or-
gany. Generalnie postem nazywamy 
praktykę wyrzekania się. Poszczenie 
skłania nas do wzmożonej modli-
twy. Obecnie post sprowadza się 
do powstrzymywania się z pobudek 
moralnych i religijnych od spoży-
wania niektórych potraw oraz ogra-
niczenia ogólnej ilości pokarmu 
spożywanego dziennie. Jest to jed-
nak tylko zewnętrzny, fi zyczny wy-
miar postu. Istotą postu jest wpro-
wadzanie takich wyrzeczeń, którym 
towarzyszy nawrócenie wewnętrzne 
i przemiana duchowa. Poszcząc po-
kutujemy i składamy dziękczynienie 

za popełnione grzechy. Przyjmując po-
stawę pokory i ufności chcemy całko-
wicie poddać się woli Bożej. 

Jałmużna
W jałmużnie nie chodzi tylko o dawa-
nie pieniędzy. Są ludzie, którzy nigdy 
w życiu ich nikomu nie dali, a mimo 
to są wielkimi jałmużnikami, bo jał-
mużna to coś więcej niż wsparcie ma-
terialne. Nie wystarczy tutaj uspokoje-
nie sumienia taką czy inną darowizną. 
Często ważniejsze jest danie drugiemu 
człowiekowi swojego czasu, poświę-
cenie mu chwili uwagi, spojrzenie w 
oczy, podniesienie jego godności. 

Środa Popielcowa – post ścisły
Najstarszą formą przygotowania do 
świętowania Paschy - Wielkanocy był 
post. W Środę Popielcową - zgodnie 
z Kodeksem Prawa Kanonicznego - 
obowiązuje wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych i post ścisły. Wier-
ni mogą spożyć trzy posiłki w ciągu 
dnia, w tym tylko jeden – do syta. 
Do wstrzemięźliwości są zobowiązani 
wszyscy powyżej 14. roku życia, a do 
postu - osoby pełnoletnie do rozpo-
częcia 60. roku życia.

Środa Popielcowa – obrzęd posy-
pania głów popiołem
Zwyczaj posypywania głów popiołem 
na znak pokuty znany był w różnych 
kulturach już w starożytności. W li-
turgii pojawił się w VIII w. Pierwotnie 
rytuał przeznaczony był dla grzeszni-
ków odprawiających publicznie po-
kutę. Od XI stulecia zwyczaj ten (za 
sprawą papieża Urbana II) obowiązuje 
w całym Kościele. Popiół pochodzi ze 
spalonych palm, poświęconych pod-
czas poprzedniej Niedzieli Palmowej. 
W obecnej liturgii symbolowi temu 
towarzyszą wypowiadane przez kapła-
na słowa: „Prochem jesteś i w proch 
się obrócisz” lub „Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię”. Obrzęd odby-
wa się podczas Mszy św. Choć prawo 
kanoniczne nie nakłada na wiernych 
obowiązku uczestniczenia w tym dniu 

w Eucharystii, to zaznacza jednak, że z 
tej powszechnej praktyki nie powinno 
się rezygnować bez ważnej przyczyny. 
Warto już w pierwszym dniu Wielkiego 
Postu wkroczyć na drogę nawrócenia. 
W obrzędzie posypania głów popiołem, 
uznajemy, że jesteśmy grzesznikami, bła-
gamy o Boże przebaczenie i wyrażamy 
pragnienie nawrócenia. Ta droga ma nas 
doprowadzić do Triduum Paschalnego, 
stanowiącego najważniejsze wydarzenie 
roku liturgicznego.
Brak co jakiś czas obecności podobnego 
okresu w naszym życiu, brak tej świętej 
refl eksji przynajmniej raz w roku wcze-
śniej czy później jest w stanie wyjałowić 
nas z naszego człowieczeństwa i z naszej 
wrażliwości na słowo Boga i obecność 
innych ludzi. 
Doskonała lektura szczególnie na czas 
wielkiego postu pt. Pasja według obja-
wień bł. Anny Katarzyny Emmerich, 
która pomaga uświadomić sobie wiele 
szczegółów związanych z męką Chry-
stusa.

Daria
Lechowska

R E K L A M A
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W poniedziałek, 14 lutego, zmarła 
Maria Pęzik, z Gałek koło Rusinowa. 
Urodziła się w 1943 i dożyła 79 lat. 
Posiadała wyjątkowy, piękny i mocny 
głos oraz talent śpiewaczy, co czyniło ją 
jedną z najwybitniejszych śpiewaczek 

MARIA PĘZIK – ŚPIEWACZKA Z GAŁEK 

R E K L A M A

Podłoże do wysiewu 
AURA 80l

Płytka gipsowa
INCANA TORENT CAFE   

1899
zł /opak.  1899

zł /opak.

Sekator ogrodowy
Stal SK85   

5399
zł  /sztuka 499zł /sztuka

Glebogryzarka elektryczna
1500W LIDER WEG1500 

ludowych. Była również znako-
mitą tancerką, a także świetnie 
bębniła. Pani Maria była zawsze 
uśmiechnięta, serdeczna i skłon-
na do żartów.
Jej rodzinna wieś od dawna 
słynęła z wielu utalentowanych 
śpiewaczek. Ona sama śpiewa-
ła już od swych lat dziecięcych, 
a gdy dorosła była szanowaną 
starszą druhną i starościna we-
selną. Śpiewała naturalną emisją 
głosu, operując nim tradycyjną 
techniką ludową i w gwarze. 
Posiadała bogatą skarbnicę pie-
śni na wszelkie okazje i oko-
liczności: towarzyszące różnym 
pracom, weselne, pogrzebowe, 
religijne, obrzędowe, ballady, 
kołysanki i obery ciągłe z mnó-
stwem przyśpiewek - z których 
wiele sama wymyślała. 
Maria Pęzik pod koniec lat 70-
tych dołączyła do zespołu ze 
swojej wsi, który nazywał się 
Zakukała Kukułecka. Tym samy 
zaczęła występować na scenie. 

Czesław Pióro 
z Radomia

Od tego czasu prezentowała swo-
je umiejętności wokalne zarówno 
zespołowo, jak i solowo. W 2012 r. 
w Gałkach powstał kolejny zespół 
śpiewaczy Gołcunecki i Pani Ma-
ria weszła w jego skład, a kierow-
niczką została Maria Siwiec. Był 
to bardzo znany i ceniony zespół 
na arenie ogólnopolskiej. W 2013 
roku, na 47 Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą, Gołcunecki, jako pierwszy 
w historii zespół z Radomszczyzny, 
zdobyły nagrodę główną „Basztę”. 
Maria Pęzik, jako znakomita tan-
cerka, występowała też podczas 
konkursów tradycyjnego tańca lu-
dowego i była wyróżniana. W 1996 
roku wraz ze swoim mężem i in-
nymi tancerzami wystąpili na XII 
Ogólnopolskim Konkursie Tańca 
Tradycyjnego w Rzeszowie i jako 
zespół z Gałek otrzymali nagrodę 
główną „Taneczny Krąg”, w kate-
gorii grup tanecznych za wybitną 
prezentację tańców zbiorowych. 

Zagrała im wtedy Kapela 
Józefa Zarasia z Nieznamie-
rowic.
Występowała także m.in. 
podczas Dni Kolbergow-
skich w Przysusze, na 
Konkursie Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych Regionów 
Nadwiślańskich w Ma-
ciejowicach, na festiwalu 
Wszystkie Mazurki Świata 
w Warszawie, na festiwalu 
Rozstaje w Krakowie oraz 
na pierwszym festiwalu 
Zawieruchy Radomskie w 
2016 r.
Współpracowała z różnymi in-
stytucjami i organizacjami, m.in. 
Muzeum Wsi Radomskiej, funda-
cją Muzyka Odnaleziona, fundacją 
Wszystkie Mazurki Świata oraz Ra-
domską Szkołą Tradycji.
Jej głos został utrwalony na archi-
walnych nagraniach Piotra Gana z 
Radia Kielce, a także Polskiego Ra-
dia oraz prof. Andrzeja Bieńkow-
skiego. Jej śpiew można usłyszeć na 

płycie „Kapela Jana Kmity i Lip-
ców” wydanej przez Muzeum Wsi 
Radomskiej oraz na płycie „Jan 
Kmita. Skrzypek z Przystałowic 
Małych”, której pomysłodawcą był 
Mateusz Niwiński.
Można ją zobaczyć w fi lmie Ma-
cieja Bochniaka pt. Magnezja, w 
którym zagrała w 2020 r.
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Ocalić od zapomnienia, czyli wspominania najstarszych mieszkańców Goździkowa

Rok 2022 SEJM RP ogłosił ROKIEM MARII KONOPNICKIEJ MARIA KONOPNICKA
- KONKURS INTERPRETACJI POEZJI W 180 LECIE URODZIN

W roku 2022 mija w 180 lecie 
urodzin Marii Konopnickiej 
w Suwałkach. Ta wielka po-
etka i pisarka czasu zaborów 
była bardzo zaangażowana 
w protesty przeciwko prze-

Stowarzyszenie Wiązownica, które działa 
od 4 lat cały czas realizuje projekty skupia-

śladowaniu dzieci polskich 
we Wrześni, walczyła o pra-
wa kobiet, wspierała więź-
niów politycznych w zaborze 
pruskim. W związku z tym, 
chcąc przenieść jej poezję 
„pod strzechy” Fundacja Po-
godna Szkoła prowadząca 
Niepubliczną Szkołę Podsta-
wową im. św. Andrzeja Apo-
stoła w Nieznamierowicach 
organizuje konkurs inter-
pretacji jej poezji dla dzieci 

Dłoń
Gdy los mi cztery nogi dał
pochylił moje ciało w skłonie
zacząłem liczyć każdy krok
i każdą dłoń po twojej stronie

Wciąż mnie potrąca szary tłum
pędzący nurtem bezimiennej rzeki
ręką wycieram z czoła strach
i łzę ukradkiem spod powieki

Gdy się zatrzymasz widzę cię
widzę twój lęk i twoją trwogę
słyszę że też cię dopadł strach
i pytasz siebie w którą drogę

To chodźmy razem przez ten świat
ja wszystkie ścieżki znam kamienie
ty mi pokażesz z nieba blask
ja ci swój sposób na cierpienie

Stowarzyszenie 
Wiązownica

Dariusz 
Danilczuk

Wiesław
Juźwik

jące się na kulturze i edukacji, dbamy 
o poznawanie i zachowanie w pamię-
ci naszej lokalnej historii, unikatowe-
go folku i sylwetek ludzi – działaczy, 
którzy tutaj mieszkali i współtworzyli 
naszą społeczność. 
W pierwszym zrealizowanym projek-
cie  „Ocalić od zapomnienia” człon-
kowie stowarzyszenia pozyskali z 
prywatnych archiwów fotogra� e, nie-
które okazały się prawdziwymi pereł-
kami, uwieczniającymi nieistniejące 
już obiekty, lub miejsca tętniące ży-
ciem, a dziś w totalnej ruinie. Wiele 
zdjęć pokazuje ginące obrzędy, pracę 
na roli, czy dawną modę. 
Wszystkie zdjęcia zostały zapre-
zentowane na wystawie w Świetlicy 
Wiejskiej budząc wspomnienia, oraz 
zachęcając do rozmowy. Ciesząc się 
sukcesem wystawy, zapragnęliśmy 
konturować nasze działania, aby oca-
lić od zapomnienia coś więcej niż 
sam obraz, dlatego w tym roku pod-
jęliśmy działania, aby utrwalić słowo.

Ocalić od zapomnienia – słowo
Do realizacji tegorocznego  projek-
tu „Ocalić od zapomnienia” chcemy 
zaprosić najstarszych mieszkańców 
wsi Goździków i ościennych wiosek, 
aby utrwalić w formie zapisu audio 
ich wspomnienia z okresu dzieciń-
stwa, młodości. Pretekstem do tego 
będzie wystawa starych zdjęć, które 
same wywołują wspomnienia daw-
nego wiejskiego życia. Do nagrań 
zachęciliśmy ok 10 osób, są to oso-
by, które mają wyśmienitą pamięć, 
potra� ą niesamowicie opowiadać o 
przeszłości naszej miejscowości, oko-
licy, dawnym dworze, nieistniejącym 
uzdrowisku i innych historiach, które 
z każdym pokoleniem coraz bardziej 

i młodzieży z powiatu przysu-
skiego. Konkurs poprzedzony 
zostanie kilkoma warsztatami 
interpretacji poezji prowadzo-
nymi przez znanych aktorów z 
Warszawy i okolic. Podczas sa-
mego konkursu, który zostanie 
zorganizowany w szkole lub na 
scenie w centrum Nieznamie-
rowic, po ogłoszeniu laureatów 
i rozdaniu nagród wszyscy 
będą mogli posłuchać recitalu 
polskiej poezji śpiewanej czasu 

„cichną”. Co ważne podczas nagra-
nia zostanie utrwalona dawna gwa-
ra, barwa głosu, emocje jak również 
melodia. Wśród osób, które zostały 
zaproszone do projektu jest były 
urzędnik, nauczycielki pierwszej 
szkoły powszechnej,  gospodyni 
wiejska, najlepsza uczennica, która 
do dziś pamięta wierszyki i piosen-
ki nauczone w szkole.
Wszystkie wspomnienia po mon-
tażu i przygotowaniu do publikacji, 
zostaną udostępnione w internecie. 
Zrealizowany projekt będzie bez-
cennym źródłem informacji o na-
szej Małej Ojczyźnie na następne 
pokolenia, ocali od zapomnienia 
najważniejsze fakty z historii, tak 
dalekiej jak daleko sięgają wspo-
mnienia naszych seniorów.
Projekt jest realizowany dzięki � -
nansowemu wsparciu Fundacji 
PZU

zaborów. Projekt jest realizo-
wany dzięki wsparciu Fundacji 
PZU.
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Rok Józefa Wybickiego – autora polskiego hymnu Konkurs recytacji poezji 
Polskiego Romantyzmu

TRZY KRZYŻE
Przede mną stoją te trzy tytany:
Jeden jest stary, zniszczony,
Drugi jest cały krwią zachlapany,
Trzeci jest lśniący i nowy.
Pod pierwszym krzyżem trzy kwiaty złożę
I dotknę skorupy zgnitej.
Miej go w opiece, o dobry Boże:
Grób pierwszej Rzeczpospolitej.
Pod drugim krzyżem złożę kamienie,
Wznosząc tym samym błaganie -
Nie do przeszłości, tam nic nie zmienię -
Niech to się więcej nie stanie!

Pod trzecim krzyżem gorzko zapłaczę.
Szepnę: „Świat krwią się pokrywa”,
Lecz przez łzy nagle jasno zobaczę,
Że w grobie nikt nie spoczywa!
Rozglądam się dokoła – mam wrażenie
Że pośród tych półek leży mały tom.
Jeśli go otworzę znajdę w nim siebie,
Jeśli go otworzę znajdę scenę tą!

Mateusz 
Łaszczak

Powstaje bezpłatny audiobook edukacyjny 
o życiu i twórczości Józefa Wybickiego

Józef Wybicki to postać niezwykła. Trwale 
zagościł w polskiej historii tworząc słowa 
naszego hymnu. Aby w sposób szczegól-
ny uhonorować tę postać Fundacja Ra-
zem Dla Kultury współpracująca często 
z okolicznymi szkołami rozpoczęła reali-
zację bezpłatnego audiobooka dla dzieci 
z udziałem dziećmi i zawodowego aktora 
w roli narratora. Życie Józefa Wybickiego 
to gotowy scenariusz na � lm sensacyjny. 
To postać ciągle jeszcze mało znana, którą 
warto pokazać młodemu pokoleniu jako 
wzór postępowania, gdyż nie jest to cukro-
wany manekin, a człowiek z krwi i kości, z 
zasadami, który dąży do wybranych przez 
siebie w życiu celów pomimo przeciwno-

Znaczenie Mickiewicza i innych 
polskich romantyków dla dzie-
jów literatury i kultury duchowej 
Polaków jest nie do przecenienia. 
Szczególnie odcisnęła ona pieczęć 
na duchu narodu trakcie zaborów, 
gdy Polski nie było na mapach Eu-
ropy. Wtedy dawała moc i budowa-
ła patriotyzm. W trudnych czasach 
należy bezwzględnie przypominać 
poezję tego okresu, aby młode po-
kolenia na nowo ją odkryły. Bardzo 
trafnie znaczenie Mickiewicza dla 
tożsamości Polaków określa poeta 
Tadeusz Różewicz, porównując jego 
twórczość do chleba, którym karmi 
się cały naród: „Chleb który żywi i 
zachwyca, który się w krew naro-
du zamienia, poezja Mickiewicza”. 

ści losu będąc ponadczasowym wzorem 
do naśladowania. Realizował działa-
nia twórcze i patriotyczne głównie na 
emigracji. Za realizację słuchowiska z 
udziałem dzieci i aktora zajmie się grupa 
osób z doświadczeniem w produkcji kil-
kunastu słuchowisk dla dzieci. Autorem 
scenariusza jest niezwykle doświadczo-
ny Stanisław Matczuk. Nacisk w scena-
riuszu został położony na informacje 
ważne i ciekawe dla dzieci i młodzieży, 
pokazane w sposób dla nich przyjazny, 
stanowiąc bezpłatny, familijny produkt 
medialny, w którym dzieci dzieciom 
opowiedzą piękną audio historię.

Do projektu zaprosimy grupę ok. 5-10 
dzieci z okolicznych szkół, które pozna-
liśmy w trakcie kilku cykli warsztatów 
interpretacji tekstu i technik scenicz-
nych prowadzonych przy wsparciu zna-
nych aktorów. Uznaliśmy, że mamy wo-
kół siebie kilka dziecięcych diamentów 
wymagających oszlifowania pod okiem 
profesjonalistów. Stąd pomysł, aby stwo-
rzyć tym dzieciom szansę na kolejny 
krok w rozwoju i nagrać z nimi w roli 
głównej słuchowisko. Projekt jest reali-
zowany dzięki wsparciu Fundacji PZU.

Powróciła
Powróciła 
Za oknem zima klasyczna 
już prawie zapomniana, 
pojawiła się niegroźna, eteryczna 
niczym dama dystyngowana.

Rzeczywistość puszysta jak cukiernia 
w słodyczy ciast lukrowanych,
jak miękki pudel ogonkiem merda 
zaprasza na bal posrebrzany.

Dzika róża w białej organdynie,
a jeszcze wczoraj w łachmanach.
Czerwone korale błyszczą w otulinie 
kroplami burgunda – bajeczna odmiana.

Biały kot żegluje tanecznie 
po falach gałązek spienionych.
Po północy dom opuścił grzecznie,
pudrem lekkiej zadymki olśniony.

Uchylam bramkę okna, wołając pupila,
po śniadaniu rześki mleczny spacer.
Niech mnie i kotopieska unikalna chwila
obejmie. Bo czy zimę nazajutrz zobaczę?

Dariusz 
Danilczuk

Dariusz Danilczuk

kroplami burgunda – bajeczna odmiana.

Uchylam bramkę okna, wołając pupila,

Niech mnie i kotopieska unikalna chwila
obejmie. Bo czy zimę nazajutrz zobaczę?

Danuta Ewa 
Skalska

Do późna wczoraj słyszałam działa,
A przez noc całą psy wyły:

Nad samym ranem, gdym się zdrzemała,
Trzy mi się krzyże przyśniły.

Wincenty Pol

Tak więc rok 2022 ustanowiony 
przez Sejm RP Rokiem Polskiego 
Romantyzmu będziemy święto-
wać w gminie Klwów i okolicy 
z wielką poezją. W ramach pro-
jektu realizowanego przez stowa-
rzyszenie Babska Rzeczpospolita 
Klwów dzięki wsparciu Fundacji 
PZU zrealizowany zostanie w 
szkołach cykl warsztatów inter-
pretacji poezji prowadzony przez 
zawodowych aktorów z Warszawy. 
Aktorzy, którzy tu przyjadą to też 
często ludzie ze wsi i małych miast 
i wiedzą, jakiej determinacji wy-
maga nauka i rozwój aby spełniać 
swoje marzenia. Finałem projektu 
będzie konkurs interpretacji po-
ezji Polskiego Romantyzmu dla 
dzieci z Klwowa i okolicznych 
gmin, podczas którego po rozda-
niu nagród będzie miał miejsce 
bezpłatny koncert polskiej poezji 
śpiewanej. Dzięki temu, zapewne 
wiele dzieł polskich romantyków 
wejdzie od nowa pod przysłowio-
we strzechy.
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Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki 
Miasto trzech nacji. Fragment książki pt. Rubieże Przysuchy. 

Wyd. 2000 s. 148-168, cz. 2

Miasto trzech nacji…
(Przysucha)

Przysucha to jedno z nielicznych 
miast w Polsce, które choć historycz-
nie jest wielce interesujące, to…które-
go dzieje są równie mało znane.
 
(…) Po zgonie męża w roku 1777 – do 
końca życia była starostą wolbrom-
skim - Urszula Dembińska - „bogata 
wdowa umysłu męskiego, hojna i lu-
biąca wszędzie nieść pomoc” - pod-
jęła trud prowadzenia rozległych in-
teresów, związanych z posiadanymi 
dobrami, a położonymi w Przysusze i 
okolicach, Szczekocinach, – dobrach 
jej męża, oraz Sędziszowie, Krako-
wie i okolicach, znakomicie radząc 
sobie z trudnym przecież zadaniem. 
Tym bardziej, że większość dóbr była 
w złym stanie, ale wdowa nazywa-
na starościną wolbromską słynęła ze 
stanowczego charakteru, co niewąt-
pliwie pomagało jej w utrzymaniu 
majątku. 
Wzniesione z jej inicjatywy w oko-
licy Szczekocin kuźnice żelaza, były 
wysoko dochodowe. Wyposażała 
swoje majątki w nowoczesne maszy-
ny rolnicze. Przeprowadzona w 1777 
roku inwentaryzacja wykazała, że z 
dziesięć z czternastu jej wsi, jest za-
pleczem hut i przemysłu metalurgicz-
nego: Janów - wielki piec, walcownia 
stalowa, pudlingarnia, walcownia 
blachy, kopulak, 4 fryszerki, 3 młyny 
wodne, kopalnie rudy żelaza (doły 
rudne) i kopalnia glinki ogniotrwałej. 
Działalność starościny - poza dobra-
mi położonymi w powiecie opoczyń-
skim, koncentrowała się również w 
majątkach położonych pod Krako-
wem, gdzie rozwijała gospodarkę 

rolno - hodowlaną, oraz wznosiła 
kuźnice, prochownie, papiernie i 
huty szkła. Była też wielką donatorką 
Przysuchy i twórczynią jej rozwoju.
Po zgonie męża Franciszka Dembiń-
skiego - dzięki jej fundacji – w latach 
1780 – 1786 rozbudowano kościół w 
Przysusze, wykorzystując w budowie 
ciosany piaskowiec. Otaczała także 
opieką też inne swoje rozległe dobra 
położone w Krakowie i okolicach 
oraz w Szczekocinach.  
W roku 1800 na mocy wyroku sądu 
ziemskiego w Radomiu, dobra przy-
suskie przejął od Urszuli Dembiń-
skiej jej syn Ignacy (1765 - 1829). 
Siedzibą nowego dziedzica był mod-
rzewiowy dwór w Przysusze wraz z 
kaplicą. Urszula zaś zachowała pra-
wo do pałacu w Rusinowie 
i majątku w Szczekocinach.
I to właśnie dzięki kon-
sekwentnej polityce go-
spodarczej, Przysucha za-
wdzięcza jej swój rozwój 
gospodarczy i kulturalny, 
ale życie nie znosi próż-
ni i nic nie trwa wiecznie. 
Rozwój zakładów wymagał 
podejmowania poważnych 
inwestycji, te zaś kredyto-
wania. W rokuj 1818 Bank 
Polski skredytował inwesty-
cje Dembińskich w Przy-
susze, ale nie każda inwesty-
cja była opłacalna, zdarzały 
się więc i kłopoty.
Rada rodzinna podjęła de-
cyzję o ratowaniu zagrożo-
nych zlicytowaniem dóbr 
przysuskich i w tym celu 
sprzedano majątki w Koryt-
kowie i Machorach, w ten 
sposób zaspakajając rosz-
czenia wierzycieli. Wów-
czas też ustanowiono dziedziczką 
pozostałych dóbr przysuskich Ame-
lię Dembińską (1785 – 1859), córkę 
Ignacego, wychowywaną przez bab-
kę – Urszulę z Morsztynów Dem-
bińską. W 1825 roku zawarła ona 
związek małżeński z Ludwikiem 
Dembińskim herbu Nieczuja (1785 
– 1835) z Gór.3 
Dobra przysuskie powoli zmniejsza-
ły swój obszar, podlegając różnym 
rynkowym sytuacjom, powstającym 

w trudnej dla wszystkich politycz-
nej rzeczywistości. Z pozostałości 
dóbr przysuskich powstał folwark 
Dembińskich zarządzany kolejno 
przez Juliusza (1831-1887), Henryka 
(1866-1915) i Henryka Antoniego 
(1911-1986).
Od roku 1837 na mocy kolejnych 
ukazów carskich Przysucha i okolice 
kilkakrotnie zmieniały przynależ-
ność administracyjną, co powodowa-
ło wiele perturbacji, a reperkusje po 
powstaniu styczniowym 1863 roku, 
doprowadziły Przysuchę do utraty w 
1870 roku praw miejskich.
Od tego czasu datuje się powolny 
upadek Przysuchy, potęgowany czę-
stym obrotem nieruchomościami, 
wzrastającą biedą, prowincjonalną 

lokacją pozbawioną ważniejszych 
traktów komunikacyjnych, polityką 
zaborców i szeregiem zmian w okre-
sie przełomu wieków, oraz czasem 
egzystencji pierwszych dni niepodle-
głości i wojen światowych.
Mimo tego – dzięki szczęśliwemu 
(dziwnemu?) zbiegowi okoliczności – 
Przysucha w niezwykły wręcz sposób 
awansowała. W dniu 1.01.1956 roku 
Przysucha – będą wsią (!) - stałą się 
stolicą powiatu przysuskiego, w woje-

wództwie kieleckim, ale prawa miej-
skie odzyskała je dopiero 1. 01.1958 
roku. Od tego czasu datuje się powol-
ny rozwój miasta, w którego admini-
stracji pozostają gminy: Borkowic, 
Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potwo-
rów, Rusinów i Wieniawa, a którego 
znacznie utwierdziło się dopiero po 
zmianach ustrojowych w końcu XX 
wieku.
Herbem Przysuchy jest używany od 
roku 1745 do dziś szlachecki herb 
rodziny Dembińskich – Rawicz, jed-
nak pierwszym herbem miasta, był 
używany zaledwie kilka miesięcy, też 
szlachecki herb rodziny Czermiń-
skich – Wieniawa.
Różne i dość skomplikowane dzieje 
legalizacji obydwu wizerunków są 

wielce interesujące. Dość 
powiedzieć, obydwa prze-
grały z machiną admini-
stracyjna i o ile zachował się 
dokument przywileju Wie-
niawy, to Rawicza zaginął, 
ale…ten właśnie jest w uży-
ciu. Nie bez wpływu zapew-
ne długoletnich dziedziców 
Przysuchy.
Warto jednak wiedzieć, że 
w przywileju lokacyjnym 
miasta, wydanym w Kra-
kowie 16.01.1745 roku za-
pisano: „niniejszym listem 
naszym przywilejem chętnie 
zezwalamy i moc dajemy 
aby dziedzic wyżej wyrażo-
ną wieś Przysucha nazwaną, 
jako już na kształt miasta 
pobudowaną, na miasto 
obrócił, miastem zwali, one 
wedle upodobania swego 
rozszerzali, lokowali…które 
to miasto…mianować się bę-
dzie wiecznemi czasy Przy-

sucha, znak zaś albo pieczęć z literami 
tego miasta taka jaka tu jest wyryta, 
do stwierdzenia aktów listów i spraw 
miejskich będzie miało…”
Ów znak na tym przywileju to…
Wieniawa – herb kasztelana mało-
goskiego Antoniego Czermińskiego, 
inicjatora osady rzemieślniczej, da-
jącej początek miastu Przysucha. Z 
jedną wszak różnicą, bo przy godle 
– łbie żubra przebitym mieczem – po 
obydwu jego strona widnieją litery 

M – P, wyrażające inicjały: Miasto 
Przysucha. Drugi dokument wyda-
ny dla miasta w tym samym – 1745 
– roku wzmiankuje już Rawicza, ale 
wizerunek herbu gdzieś się zawie-
ruszył…No cóż…Dembińscy górą 
byli.
Mimo owej prosperity Przysuchy nie 
obywało się bez kłopotów, inicjo-
wanych w większości przypadków 
przez …sulejowskich cystersów, któ-
rzy zazdrośni o wzrastająca popular-
ność przysuskich targów i jarmar-
ków, robili wiele, aby ich zakazać. I 
nawet to się im udało w roku 1739, 
ale dokument lokacyjny z roku 1745 
informuje, że „..od tychże Panów 
Rad Naszych mając wiadomość, iż 
wszyscy obywatele tak…wojewódz-
twa sandomierskiego, jako i innych 
pogranicznych wszelkie handle w tej 
wsi prowadzą i miejsce to za najspo-
sobniejsze do handlów i wygody po-
trzebom swoim ile od główniejszych 
miast odległe mają i trzymają… 
umyśliliśmy zezwolić jakoż niniej-
szym listem przywilejem naszym 
chętnie zezwalamy…”
Król zatwierdził tym samym dwa 
targi w tygodniu i osiem w roku dla 
Przysuchy na niekorzyść cystersów, 
bo… Skrzynno miastem nie było.4
Niestety, nic prostym nie jest. Roz-
wój Przysuchy uzależniony był od 
wielu decyzji podejmowanych przez 
jej właścicieli, którym przede wszyst-
kim zależało na osiąganiu jak naj-
większych profitów, z prowadzonej 
przez nich działalności. Zagadnienia 
dotyczące mieszkańców miasta, były 
bezsprzecznie drugoplanowe.
Na początku XIX wieku Dembińscy 
zaczęli ograniczać prawa mieszczan 
do swobodnego wypasu bydła i po-
zyskiwania drewna na budowę do-
mów, co gwarantował im przywilej 
kasztelana Czermińskiego. Sytuacja 
ta doprowadziła do jawnego wręcz 
zatargu mieszczan z Juliuszem Dem-
bińskim, którzy już w roku 1830 
skargi do sądu składali. Kiedy jed-
nak bezprawne działania dziedziców 
pozostawały bezkarne, w 1858 roku 
złożyli oni w Trybunale Cywilnym 
Guberni Radomskiej w Radomiu, 
skargę przeciwko samowoli dzie-
dzica Przysuchy. Proces w różnych 
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instancjach toczył się przez kilka lat, a 
prawomocny wyrok w sprawie, wydał 
wreszcie Wydział I Departamentu IX 
Senatu Rządzącego Królestwa Polskie-
go w Warszawie w 1866 roku, którego 
treść jest dla mieszczan korzystna.
„Senat Rządzący zaskarżony wyrok 
Sądu Appellacyjnego daty 27 Maja/8 
Czerwca i 30 Maja/12 Czerwca 1865 r. 
uchyla, wyrok zaś Trybunału Cywilne-
go w Radomiu daty 11/23 Marca 1859 
r. w ten sposób zmienia iż utrzymujący 
wyrzeczenie co do pastwiska, oraz co 
do drewna na opał wydać się mającego, 
przyznaje powołującym prawo brania 
na budowle z lasów dóbr Przysuchy co 
dwa lat po jednej sztuce drzewa budow-
lanego, oraz na porządki gospodarskie i 
domowe odpowiedniego drzewa corocz-
nie po jednej furze parokonnej na każdą 
osadę z właściwych porębów za assy-
gnacyą dziedzica zresztą wyrok Try-
bunału w swej mocy zachowuje. Wpis 
wedle ocenienia Kontrolli Skarbowej, 
w kwocie Rsr. trzy złożony, zatwierdza. 
Koszta tej Instancji na Rsr. pięćdziesiąt 
ustanawia i takowe skarżącym od po-
wołanego Dembińskiego za…”
Juliusz Dembiński odwołał się od tego 
wyroku w tzw. „appelllacyi incydental-
nej”, w której to wyniku dość szybko 
jak na procedury sądowe, w niespeł-
na dwa miesiące później, bo w dniu 
21.07/2.08.1865 roku wydał kolejny 
wyrok:

„Sąd Appellacyjny Królestwa Polskie-
go Oddalając wniosek przedwstępny 
Prokuratora, w samej sprawie appela-
cyą główną mieszczan Miasta Przysu-
chy od wyroku Trybunału Cywilnego 
Guberni radomskiej w Radomiu z d. 
11/23 Marca 1859 r. zapadłego złożo-
ną, jako bezzasadną oddala, na skutek 
zaś appellacyi incydentalnej Juliusza 
Dembińskiego pomieniony wyrok Try-
bunału w tem zmienia, iż mieszczanom 
miasta Przysucha przyznaje prawo 
brania z lasów dóbr Przysuchy drzewa 
potrzebnego na sprzęty domowe i go-
spodarskie jedynie dla rzemieślników 
trudniących się wyrobami żelaznemi. 
Mariannę z Dembińskich Jastrzębską 
ze związku sprawy wypuszcza. Apelu-
jących mieszczan za wywołanie sprawy 
na karę Rs2 kp. 40 skazuje. Wpis dodat-
kowy na kp. 30 oceniaany i opłacony 
zatwierdza. Kosztów pozasądowych Ju-
liuszowi Dembińskiemu od Mieszczan 
Rs. 25 przysądza.Mocą wyroku w dru-
giej instancji wydanego. W Warszawie 
21 lipca/2 sierpnia 1865 r.”
A więc „raz na wozie, raz pod wozem”, 
bo „łaska pańska na pstrym koniu jeź-
dzi”.
To były trudne czasy, a znalezienie się 
niepiśmiennych mieszczan w tyglu 
skomplikowanego prawa, interpreto-
wanego przez hermetyczną społecz-
ność palestry, oddalało szanse na od-
wołanie się do tzw. sprawiedliwości.

Niezwykle interesującym jest jed-
nak to, że wszystkie sprawy zakładali 
mieszczanie zbiorowo, a zachowane 
dokumenty zawierają dokładne wy-
kazy tej strony procesu, przytaczając 
równocześnie w wielu przypadkach 
profesje skarżących. To zaś jest dowo-
dem na ciągłość rodzin przysuskich i 
ich zawodowych tradycji.
To liczna zbiorowość: Abramowicz 
Stanisław, Adamkiewicz Jan – szewc, 
Bach Abraham, Bartel Franciszek - 
ślusarz, Bartel Jan, Bielecki Walenty, 
Bur Jan – garbarz, Chmieleski Balcer 
– cieśla, Chmieleski Szymon – cieśla, 
Czyżewski Teofi l, Dziubiński Kazi-
mierz, Giżyński Teodor, Gołąbczewski 
Paweł - szewc, Grzecznarowski Józef, 
Grzecznarowski Kazimierz – ślusarz, 
Gurazdowicz Franciszek – gwoź-
dziarz, Hampel Antoni – mydlarz, Ja-
gielski Stanisław - szewc, Janoski Fran-
ciszek – ślusarz, Jastrzębski Erazm, 
Kalinowski Antoni, Kasprowicz Jan 
– siodlarz, Kaczewski Józef, Kaczew-
ski Tomasz – szewc, Kaliwoda Julian, 
Paliwoda Paweł – piekarz, Kałuziński 
Piotr – szewc, Karczmarek Jan, Karcz-
marek Onufry, Korzeniowska Aniela, 
Kopcziński Wawrzyniec – szewc, Ko-
rzeniowski Ludwik, Kothe Karol, Kru-
czyńska Jacenty – wdowa po garbarzu,  
Krześniewski Jan, Kulesza Antoni, Ku-
lesza Jan, Kulesza Marcin, Laskowski 
Marcin, Łuczyński Antoni, Łuczyński 

Franciszek, Malczewski Walenty, 
Michocki Jakub - zdun, Michocki 
Jan, Miller Wilhelm – garbarz, Ma-
chalski Józef – aptekarz, Myśliński 
Alojzy, Nowacki Józef – ślusarz, 
Nenfeld Aby, Nowakowski Andrzej 
– ślusarz, Nowakowska Anna, Pa-
dusiński Jan - ślusarz, Pakarski To-
masz – rymarz, Pawliszewski Anto-
ni – rzeźnik, Plaskota Wojciech, 
Puchowicz Katarzyna, Putysendrof 
Gotfryd – szewc, Rubinowicz Her-
szek, Ruczyński Franciszek, Rutka 
Jan – sukiennik, Sadalska Marian-
na, Sadalski Józef, Sędziowski Ju-
lian, Siewierski Józef, Służyński Jan 
– szewc, Służyński Paweł, Szczepań-
ski Jan, Sztark Jan, Sztark Krzysztof 
- piekarz, Stępień Marcin - szewc, 
Tokarska Katarzyna, Tokarski To-
masz – rymarz, Wasilewska Kata-
rzyna, Wawrzynkiewicz Stanisław, 
Wasilewski  Tadeusz – ślusarz, 
Wiórkiewicz Jan – kotlarz, Wiór-
kiewicz Józef, Wiórkiewicz Piotr, 
Wolmer Jakub – szewc, Zajlich Jan 
– ślusarz, Zajlich Józef, Zwierz-
chowski Tomasz - kowal, Zwierz-
chowski Wojciech, Żurek Antoni, 
Żurek Wincenty – mularz.5
Takie to perypetie dziejowe są 
udziałem Przysuchy, nic nie jest 
proste, ale aby zrozumieć teraźniej-
szość, należy znać przeszłość i ta 
wyżej zaprezentowana została.

Dzieje każdego regionu zawierają 
fakty ogólnie znane, kultywowa-
ne i zapadające się w pamięci na 
lata. Jednak jakże wiele – nie mniej 
ważnych – ulega degradacji, defor-
macji, bądź zapomnieniu. Różne 
są przyczyny takiego stanu rzeczy: 
egzystencja, migracja, polityka czy 
wręcz ignorancja. Los nie skąpi 
nam przykrych doświadczeń, ale 
mimo tych niełatwych do pokona-
nia okoliczności, nie wolno dopu-
ścić, aby dorobek i wiedza pokoleń 
uległa dewastacji.

------------------------------------------

1http://krajoznawca.org/kg18/246-dzieje
-wolbromia [Dostęp: 30.05.2020].
2Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki. Nie-
znamierowice. Niegdyś miasto. Opowieść 
subiektywna. Wola Mrokowska 2020, s. 
109-110.
3Ignacy był żonaty trzykrotnie, ale do-
czekał się tylko córek, z których Amelia 
otrzymała w wianie Przysuchę. W: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Przysucha?veac-
tion=edit&section=3 [Dostęp:6.11.2020].
4Napoleon Kosiński. Przysucha, Herb, hi-
storia i okolice. W: SLOWO LUDU nr 34 
(229) z 20.08.1986.
5Akta procesów sądowych – oryginały. W 
zbiorach Autora.
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Równoległa rzeczywistość?

24 lutego tego roku rozpoczęła się inwazja Rosji 
na Ukrainę. W mediach nie brakuje doniesień na 
bieżąco. Jakąkolwiek włączymy stację, radiową czy 
telewizyjna, włączymy internet, wszędzie widzimy 
i słyszymy informacje co dzieje się na wschód od 
naszego kraju. Pokazywane są relacje z terenów 
zaatakowanych przez Rosję, zniszczone budynki, 
oddziały wojska zarówno rosyjskiego jak i ukra-
ińskiego. Co jakiś czas można zobaczyć fi lmy ro-
dem z Hollywood na których Prezydent Ukrainy, 
zagrzewa do walki swoich rodaków, odwiedza ich 
w okopach, przebywa w schronach z rodakami, 
wśród ludności cywilnej, która ucieka za granicę. 
Pokazywane są również relacje z granicy polsko
-ukraińskiej gdzie przybywają uchodźcy ukra-
ińscy uciekający przed działaniami wojennymi. 
Pokazywane są kobiety z dziećmi, osoby starsze 
z bagażami, dobytkiem jaki udało im się zabrać. 
Polacy tłumnie przybywają na granicę i niosą po-
moc potrzebującym. Przywożą żywność, środki 
opatrunkowe i artykuły pierwszej potrzeby. Za-
bierają ukraińskie rodziny do swoich domów lub 
przewożą do miejsc w których mogą zamieszkać. 
Całe polskie społeczeństwo zaangażowało się w 
pomoc uchodźcom. Natomiast świat zaangażował 
się w pomoc dla Ukrainy. Najpierw wprowadzono 
sankcje gospodarcze dla Rosji, a następnie zapew-
niono, że na Ukrainę zostanie dostarczona broń 
i amunicja. Prezydent Zełenski, utwierdzony w 
poparciu przez cały świat zaczął coraz śmielej do-
pominać się kolejnej pomocy. Podpisał wniosek o 
przystąpienie do Unii Europejskiej i liczył zapew-
ne na rozpoczęcie rozmów o wejście do sojuszu 
NATO. Wezwał sąsiednie kraje o dostarczenie 
kolejnej broni, a nawet samolotów, które są w po-
siadaniu krajów nadbałtyckich i Bułgarii. Nie liczy 

się z tym, że spełnienie jego próśb i żądań spowoduje 
wciągnięcie w ten konfl ikt kolejne kraje.
Wciąż podawane są informacje o przebiegu kolejnych 
negocjacji rosyjsko-ukraińskich, informacje o roz-
mowach prezydenta Francji z Prezydentem Rosji, o 
rozmowach prezydenta Izraela z prezydentem Rosji. 
Prezydenta Izraela? No właśnie, w konfl ikt angażuje 
się nawet Izrael. A jakie są szczegóły tych rozmów? 
Niestety nie wiadomo. Wiadomo jednak, że Izrael 
wysłał Ukrainie pomoc humanitarną i przyjmuje 
uchodźców. Jednak nie zdecydowano się na wysłanie 
broni ani amunicji. Wstrzemięźliwość Izraela jest 
spowodowana sytuacją pomiędzy Izraelem a Iranem. 
Izrael bowiem od lat przeprowadza nocne naloty na 
pozycje irańskie i przemytników broni w Syrii. Nie 
byłoby to możliwe bez domyślnego przyzwolenia 
Rosji, która de facto kontroluje przestrzeń powietrz-
ną nad Syrią. Do rozmów z Władimirem Putinem 
włączył się też Prezydent Turcji. Próbuje on prze-
konać przywódcę Rosji do pokojowego rozwiązania 
konfl iktu z Ukrainą. Turcja jednak nie wprowadziła 
sankcji zachodu wobec Rosji. Nie jest to bowiem w 
interesie Turcji, ponieważ ta jest uzależniona od do-
staw gazu z Rosji gdyż rosyjski Gazprom jest właści-
cielem gazociągu Turkstream. Krążą również plotki, 
że pod osłoną działań wojenny w Ukrainie, Turcja 
organizuje intensywne naloty na osiedla Kurdów. Do 
negocjacji pokojowych z Rosja włączyły się także In-
die. Indie wstrzymały się jednak od głosu w ONZ w 
sprawie rezolucji potępiającej Rosję i wzywającej do 
wycofania jej wojsk z Ukrainy. Szef indyjskiego re-
sortu spraw zagranicznych przekonywał później na 
konferencji prasowej, że zdaniem jego rządu jedyną 
drogą do rozwiązania konfl iktu są rozmowy pokojo-
we. Indie jednak poza powiązaniami gospodarczymi 
nie mają większego interesu w zaangażowanie się w 
konfl ikt pomiędzy Ukraina a Rosją. Bowiem około 
60% sprzętu wojskowego, którym dysponują Indie 
pochodzą z Rosji. Szczegóły rozmów przywódców 
europejskich państw również są owiane tajemni-
cą. Cóż bowiem proponują Putinowi w zamian za 
wycofanie wojsk z Ukrainy? Kanclerz Niemiec sam 
przyznał, że pełne zastosowanie sankcji wobec Ro-
sji jest niemożliwe ze względu na kontrakty dostaw 

źródeł energii do 
Europy. Jak widać 
pierwsze emocjo-
nalne poparcia 
dla Ukrainy po-
woli słabną. Pre-
zydent Ukrainy 
zagalopował się 
tak daleko, że nie 
zwrócił uwagi, iż 
swoimi żądaniami 
wywoła III wojnę 
światową. Jednak 
NATO zaczęło się 
ostrożnie wycofy-
wać z większego 
zaangażowania 
w pomoc Ukra-
inie, bojąc się za-
ostrzenia konfl ik-
tu z Rosją. Coraz 
częściej słyszy 
się również, jak 
dobrze przygoto-
wani do wojny są 
ukraińscy żołnie-
rze, którzy zostali 
przeszkoleni w 
Polsce, w Bułga-
rii oraz Rumunii. 
Czyżby spodzie-
wali się od dłuż-
szego czasu wojny 
z Rosją? Może 
jednak plotki o 
zorganizowanych 
oddziałach banderowców działających na 
wschodzie Ukrainy i terroryzujących ludność 
pochodzenia rosyjskiego nie są do końca wy-
ssane z palca? A może cały ten konfl ikt ma dru-
gie dno o którym ofi cjalnie się nie mówi? Skąd 
bowiem tak duże zaangażowanie Ameryki w te 
wojnę i szum medialny, którym mam wraże-
nie, że sterują. Przypomnę w tym miejscu, że 
znaczna większość mediów na świecie znajduje 

Marta
Kasprzak

się w rękach USA.
Myślę, że konfl ikt na Ukrainie to tylko przykrywka 
działań które w czasie wojny łatwo ukryć. Ale o tym 
pewnie się dowiemy jak opadnie kurz a Ukraina znaj-
dzie się w miejscu dawno dla niej przewidzianym. 
Miejmy tylko nadzieję, że Polska jak zwykle nie zo-
stanie złożona w ofi erze tego nowego porządku, bo 
jak na razie to najwięcej my na tym tracimy, zarówno 
gospodarczo jak i społecznie.

Rosjanie medialnie tkwią w epoce 
Iwana Groźnego. „Pojmanych nowo-
grodzian opricznicy łamali kołem, 
kastrowali, rwali cęgami. Okaleczo-
nych wraz z żonami i dziećmi wpy-
chali do lodowatej rzeki. Zginęło tak 
kilka tysięcy ludzi. Leonid, nowy ar-
cybiskup Nowogrodu, choć służalczy, 
został zaszyty w skórę niedźwiedzia i 
rozszarpany przez psy”. To cytat z 
Wikipedii.
Tu nie chodzi o Putina. Rosjanie to 
barbarzyńcy. Uczniowie Czyngis-
Chana. Robili to w Czeczeni -roz-
rywali kobiety czołgami. W Polsce 

torturowali i zamordowali w latach 
1945 – 1949  100 tysięcy naszych 
patriotów. W wspomnianym No-
wogrodzie wymordowali nawet 
zwierzęta. Kilku Nowogrodzian 
wypuścili by siali strach w okolicz-
nych miastach. Ivan Groźny w tym 
celu powołał oddział 6000 zbirów 
ubranych na czarno. Porównajcie 
państwo ich z Czeczenami  Ka-
dyrowa lub grupą Wagnerow-
ców. To te same czarne sotnie. 
Robią dokładnie to samo. W 
Rosjanach tkwi okrucieństwo 
pielęgnowane przez wieki. Pu-
tin nie różni się mentalnie od 
Iwana Groźnego. Nowogrodzia-
nie wysyłali poselstwo do Zyg-
munta Augusta ale w tamtejszej 
Polsce jak dziś na zachodzie. 
Od lat w międzynarodowym 
trybunale do osądzania zbrodni 

Rafał
Ziętek

przeciw ludzkości i są materiały o zbrod-
niach Rosji popełnionych w Czeczeni. I 
co? I nic. Niemcy dalej handlują z Rosją. 
Układ Ribbentrop – Mołotow dalej ak-
tualny. To co się dzieje to trzecia wojna 
światowa wywołana kolejny raz przez 
Niemcy i Rosję. Winston Churchill po-
wiedział, że Niemcy trzeba bombardo-

wać raz na 20 lat nie pytając o zgodę. 
Mam też i dobre informacje. Jedna trze-
cia wojsk Rosyjskich nie nadaje się już do 
użytku. Rosjanie udławili się Ukrainą. W 
Powstaniu Warszawskim nieuzbrojeni 
chłopcy zabili 20 tysięcy Niemców. Kijów 
jest nie do zdobycia. Te wszystkie obrazy 
barbarzyństwa w końcu trafi ą do Rosjan i 
Rosja upadnie pod ciężarem swojego okru-
cieństwa. Rosja przegra. Niemcy upadną 
pod ciężarem swojej buty. Czas na Polskę. 
Napiszę o tym w następnym numerze.

Komentarz polityczny - Wojna na Ukrainie
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Z życia jednostki OSP Przysucha

W dniu 14.02.2022 r o godzinie 
17:23 Dyżurny Operacyjny z 
SKKP PSP w Przysusze zadys-
ponował nas zastępem GBA Re-
nault do mężczyzny, który wpadł 
do studni w miejscowości Kuź-
nica. Na szczęście nic poważne-
go mu się nie stało. Na miejscu 
działały również 2 zastępy z JRG 

Kamil Potocki 
(Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 
Przysusze)

Hubert Potocki
(Naczelnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 
Przysusze)

w Przysusze. Nasz drugi zastęp 
pełnił w tym czasie zabezpiecze-
nie rejonu.
16.02.2022 r. o godzinie 09:25 
SKKP PSP w Przysusze zadyspo-
nowało nas zastępem GBA Star, 
do wypompowania wody z zala-
nej posesji przy ul. Młyny. Dzia-
łania prowadziliśmy z zastępem 
GCBA z JRG w Przysusze.
W dniu 19.02.2022 r. na terenie 
całej Polski przeszły gwałtowne 
wichury, które spowodowały duże 
szkody oraz ofi ary w ludziach. 
Bardzo dużą ilość zdarzeń odno-
towano również w naszym po-
wiecie. Nasza jednostka była tego 
dnia sześciokrotnie dysponowana 
głównie do usuwania powalonych 
drzew, które blokowały drogi. 
Najwięcej razy interweniowali-
śmy w okolicach miejscowości 

Ruski Bród 
gdzie po-
w a l o n e 
d r z e w a 
uniemożli-
wiały prze-
jazd DW 
749.
K o l e j n e -
go dnia tj. 
20.02.2022 
r. byli-
śmy dwukrotnie dysponowani do 
zdarzeń. Pierwszy raz o godzinie 
11:02. Interwencja dotyczyła po-
mocy ZRM w zniesieniu pacjenta 
z mieszkania w bloku. Drugie zgło-
szenie o godzinie 18:17 dotyczyło 
pochylonego nad drogą drzewa w 
miejscowości Lipno. W drugim 
przypadku działania prowadzili-
śmy z zastępem SHD JRG Przysu-

cha.
21.02.2022 r. o godzinie 15:12 za-
dysponowani zostaliśmy do po-
chylonego drzewa nad budynkiem 
mieszkalnym w miejscowości Jaku-
bów. Na miejscu były obecne rów-
nież zastępy GCBA i SHD z JRG w 
Przysusze. 
O godzinie 20:05 udajemy się na 
ulice Majora Hubala celem pomocy 
ZRM przy transporcie pacjenta.
W dniu 24.02.2022 r. o godzinie 

8:27 zostaliśmy 
zadysp onowani 
ponownie na ulice 
Majora Hubala ce-
lem pomocy ZRM.
Dnia 28.02.2022 r. 
o godzinie 16:58 
zostaliśmy zadys-
ponowani do po-
tracenia dziecka 
na ul. Jana Pawła. 
Na miejscu działa-
ły zastępy z JRG w 
Przysusze.

R E K L A M A R E K L A M A
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Czy grozi nam katastrofa klimatyczna - Część druga

Noc Walki Duchowej o Błogosławieństwo dla Polski 26-27 luty 2022

Dzień Żołnierzy Wyklętych 

W części pierwszej omówiłem jakie czyn-
niki mają wpływ na klimat. Przedstawia-
jąc dane z historii Ziemi, pokazałem, że 
największe wymieranie było skutkiem 
zlodowaceń. Nigdy w historii Ziemi nie 
było powszechnego wymierania spowodo-
wanego zwiększeniem stężenia poziomu 
CO2 i związanej z tym wzrost temperatu-
ry. Było wręcz odwrotnie. Duże stężenie 
gazów cieplarnianych nie obroniło Zie-
mi przed zlodowaceniem. Wykazałem 
że wzrost stężenia CO2 jest korzystny bo 
niweluje skutki degradacji biosfery przez 
człowieka przez jej dynamiczny rozwój. 
Fotografi e Ziemi  pokazują że wzrost  CO2 

26 lutego, w sobotę, o godz. 20:30 w 
bazylice Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej Wszechpośredniczki  
Łask w Niepokalanowie odbyło się 
wydarzenie „Noc walki duchowej o 
błogosławieństwo dla Polski”. Kil-

1 marzec to ustanowiony dzień pa-
mięci o żołnierzach walczących po II 
Wojnie Światowej z radzieckim oku-
pantem. Dla wielu, nawet do dzisiej-
szego dnia zmiana okupanta w1945 
roku z niemieckiego na radzieckiego 
to było wyzwolenie. Jak ruscy wy-
zwalają to widzimy dziś na Ukrainie. 
Z tym, że dziś Ukraina to broniące się 
państwo z funkcjonującymi władza-

z 300 ppm sto lat temu do 400 ppm dziś 
spowodował że Ziemia jest bardziej zielona.
Pytanie jest następujące: Czy dzia-
łalność człowieka ma wpływ 
na biosferę? Jeżeli tak to jaki?
Wpływ człowieka na biosferę jest rujnujący.
Zajmowanie siedlisk zwierzęcych i roślin-
nych powoduje wymieranie gatunków.
Cała produkcja z przemysłu chemicz-
nego trafi a do wód, gleby i oceanów.
Powoduje to wymieranie całych ekosyste-
mów przyrodniczych. W ostatnich kilku set 
latach obserwujemy wymieranie gatunków 
jakie nie miało miejsca w historii Ziemi.
Biosfera produkuje tlen niezbędny do 
życia. Spadek poziomu tlenu jest niespo-
tykany we wcześniejszej historii Ziemi. 
Wciągu ostatnich 100 lat poziom stęże-
nia tlenu spadł o 0,1% i wynosi obecnie 
20,95%. Mówią o tym prace naukowe.
ht tp s : / / s c r ipp s o 2 . u c s d . e du / ass e t s /
pdfs/plots/dai ly_avg_plots/spo.pdf
h t t p s : / / s c r i p p s o 2 . u c s d . e d u /
Jeżeli ten spadek się utrzyma to za 400 lat 

kadziesiąt parafi i w Polsce i na całym 
świecie włączyło się w modlitwę. Ca-
łości przewodniczył charyzmatyczny 
kapłan ks. Dominik Chmielewski, a 
pomagali mu w tym Wojownicy Maryi.
Akcję modlitewną rozpoczęto o 
godz. 21 Apelem Jasnogórskim,  a 
zakończono o godz. 5 hymnem „ Te 
Deum” – Ciebie Boga wysławiamy.
W programie wydarzenia było m.in. 
wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu, Akt zawierzenia Polski i siebie 
Niepokalanemu Sercu NMP, różaniec 

mi, z wojskiem i z wsparciem praktycz-
nie z całego świata – zarówno w kwestii 
uzbrojenia – broni, amunicji i wyposaże-
nia jak i dostarczania informacji wywia-

stężenia tle-
nu spadnie 
o 2,5% , a to 
oznacza pro-
blem z od-
dychaniem. 
Tlen głównie 
p r o d u k u j ą 
oceany. Cała 
p r o d u k c j a 
świata trafi a 
do oceanów. 
Oceany są 
dziś jed-
nym wiel-
kim ściekiem, a przecież to płuca Ziemi. 
Walka z wzrostem CO2 to temat zastępczy.
Światem rządzą korporacje. Te pieniądze z 
opłat za zielone certyfi katy trafi ają do ich 
kieszeni. UE to korporacja. Liczy się zysk 
a nie dobro ogółu. Walka z rzeczywistym 
zatruciem naszej planety ich nie obcho-
dzi tym bardziej, że to one musiałyby wziąć 
na siebie ciężar fi nansowy i organizacyjny.

za Ojczyznę, Litania do 
św. Andrzeja Boboli oraz 
Litania Narodu Polskie-
go i modlitwa za Ojczy-
znę do św. Jana Pawła II.
Msza Święta w intencji 
Ojczyzny koncelebrowa-
na przez ok. 20 kapłanów 
odbyła się o północy, w 
której uczestniczyło ok.5 
tys. wiernych w bazylice 
i ok. 2 tys. na zewnątrz.

dowczych. Dodatkowo okupant jest ci-
śnięty sankcjami z każdej strony a przede 
wszystkim to trwa dopiero kilka dni…
Żołnierze Wyklęci często walczyli przez 
wiele lat z niemieckim okupantem. Kiedy 
nasza państwowość została zniszczona, 

Co należy robić? Po pierwsze trzeba wie-
dzieć i tę wiedzę przekazywać dalej.
Po drugie. Należy się zastanowić czy 
przynależność do UE nam się opłaci.
Trzeba się zorganizować i zacząć pu-
blicznie o tym mówić. Jak to zro-
bić napiszę w następnym wydaniu.

wojska rozbite a pomocy znikąd nie było 
widać. I wówczas po wielu latach walki 
z niemcami, podjęli walkę z sowietami 
– to byli dopiero „Heroje nad Herojami”

Rafał
Ziętek

Agnieszka 
Kaim
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Szachy

Bezpieczeństwo dzieci w sieci (gier) – czy to nas jeszcze interesuje? cz. 1

Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” wraz 
z   Kapitułą Kultury Szachowej i Akademią 
Szachową Marka Niedźwieckiego od kilku lat 
wcielają w życie  projekt „Dolina Krzemowa 
nad Mleczną”. W bieżącym roku postanowi-
liśmy przeprowadzić cykl zawodów  szacho-
wych w wytypowanych radomskich szkołach. 
Mianowicie w marcu zaplanowaliśmy  prze-
prowadzić mistrzostwa szkoły w szachach. 
Oprócz tego w bieżącym roku kalendarzo-
wym odbędą się jeszcze trzy inne konkursy 
szachowe. Poniżej pełny tekst regulaminu 
mistrzostw szkoły. 

Regulamin 
Mistrzostw Szkoły w Szachach w ramach 
projektu „Dolina Krzemowa nad Mleczną”

Cel: Wyłonienie mistrza szkoły w szachach: 
PSP 6, PSP 17, PSP 21, PSP 26, PSP 27 i
         PSP 34
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy 
„Roszada”, Kapituła Kultury Szachowej, Aka-
demia Szachowa Marka Niedźwieckiego.
Zasady przeprowadzenia mistrzostw:Każdy 
uczestnik dostanie 6 zadań szachowych do 
rozwiązania o tematyce „Mat w jednym po-
sunięciu”. Czas przeznaczony na rozwiązanie 
wynosi 20minut. 
Uczestnictwo:W mistrzostwach szkoły mogą 
wziąć udział uczniowie konkretnej szkoły. 
Uczestnictwo jest bezpłatne.
Terminy mistrzostw: PSP 6 -  14.03.br.  Godz. 
15:30, PSP 27- 15.03.br.  Godz 14:00, PSP 
17- 17.03.br.  Godz. 14:10, PSP 26 - 17.03.
br.  Godz. 16:30, PSP 21 - 18.03.br.  Godz. 
16:25,PSP 34 - 29.03.br.  godz. 15:00
Zgłoszenia:Uczniowie nie będący członkami 
Koła Szachowego UKS”Roszada” winni gło-
sić akces w terminie do 3 dni przed rozpo-
częciem mistrzostw na adres mailowy: uks.
roszada@gmail.com , numer tel. kontaktowe-
go: 502-147-317 
Nagrody: Każdy uczestnik otrzyma pamiąt-
kowy dyplom oraz drobny upominek w przy-

padku pozyskania sponsorów.
Zasady ustalania kolejności miejsc: O kolej-
ności zajętych miejsc decyduje suma punk-
tów uzyskanych z rozwiązania zadań (jedno 
zadanie to jeden punkt). W przypadku rów-
ności punktów o wyższym miejscu decyduje 
krótszy czas rozwiązania. 
Współpraca. „KNM Kominy Na Miarę” Ja-
nusz Domagała spółka jawna 
- Biuro Rachunkowe Mirosława Siczek -Con-
wex Serwis www.conwex.pl -Virgo Poligrafi a 
www.virgo.net.pl
 Patronat medialny: -Tygodnik  „Gość Nie-
dzielny” - Portal Internetowy „Twój Radom”                                                                               

Marek
Niedźwiecki

 -„Głos Z Serca Polski”                   

W dniach od 20.01. do 03.03 br. w Publicz-
nej Szkole Podstawowej Nr 17 im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu odbywał się 
IX Memoriał Szachowy im. Jana Niedź-
wieckiego. Każdy z szachistów rozegrał 7 
partii szachowych tempem 10 minut. W 
wyniku rozgrywek pierwsze miejsce zajął 
Igor Duda uzyskując 6 punktów. Kolejne 
miejsca zajęli: 2.Ryszard Karasek, 3.Marcel 
Górski, 4.Jakub Korczak, 5.Mikołaj Szydło, 
6.Alan Panek, 7.Igor Kamizela, 8.Adam 
Tomtas. 

Do analizy oraz opisania kilku przypad-
ków, w mojej opinii, niszczenia dzie-
ciństwa naszych pociech, skłoniło mnie 
osobiste doświadczenie. Od wielu mie-
sięcy obecności mojego 5-letniego syna 
w przedszkolu zależy mi na tym, żeby 
się odnalazł, rozwijał i wnikliwe słucham 
co opowiada, pytam, chce znać jego od-
czucia, troski i rozpoznawać progres lub 
degradację tego co w procesie wychowa-
nia udało się nam z żoną wprowadzić. 
Sytuacja nabrała dynamiki kiedy po raz 
kolejny usłyszałem w co bawi się syn, w 
zasadzie 90% jego opowieści z przedszko-
la to właśnie ten temat, który uważam za 
bardzo ważny do omówienia. Szczególnie 
kładę na serce rodzicom, którzy uważają, 
bez choć rozsądnej dozy krytycyzmu, że 
gry komputerowe czy na smartfonie są 
dobre dla dzieci i nie ma powodów żeby 
się zagłębiać w ich treść. Mój syn nieco 
niewyraźnie i nieprecyzyjnie, nie znając 
dobrze języka angielskiego, próbował mi 
powtórzyć co usłyszał i w co się bawił. Co-
dziennie chwalił się z radością co koledzy 
opowiadają, do jakiej zabawy zachęcają 
i co polecają rysować (ostatnio np. syn 
mówił, że rysował jakieś zwierzę a kolega 

Piotr
Żagożdżon

chciał żeby rysował Freddiego - postać z 
FNAF ale o tym poniżej). Zacząłem więc 
szukać, a na tyle często mi o tym mówił, 
precyzując nazwy, tytuły, że rozumiałem 
i szukałem, żeby być na bieżąco. Zde-
nerwowany i zszokowany treścią tego co 
wyczytałem i obejrzałem oraz nauczony 
doświadczeniem sprzed jakiegoś czasu, 
kiedy modna stała się zabawa w squeed 
game, postanowiłem powiedzieć Wam 
Rodzice właśnie o tym, bo uważam, że to 
my dorośli powinniśmy troszczyć się o to, 
jakimi treściami nasiąkają młode, chłonne 
umysły naszych dzieci oraz woląc zapobie-
gać niż potem walczyć ze skutkami, zacząć 
działać. 
Poniżej krótka analiza tytułów, które syn 
„przynosi” z kolejnych zabaw, ponieważ 
gry stają się tu scenariuszem. Zaczynam 
od „soft owych”. „Jedynka” wg mnie jest 
najlżejsza gatunkowo i nie ma czego za-
rzucić wizualnie, ale skoro już analizuję 
tytuły to proszę zorientować się o co cho-
dzi, szczególnie, że jest popularna i niesie 
za sobą mnóstwo gadżetów, włącznie z 
ubraniami dla dzieci. Moim zdaniem w 
głębszej analizie trzeba rozważyć jak to 
wpływa na rozwój dziecka.
1. Among us
Znalazłem dla Waszej informacji o co cho-
dzi, cytat ze stron opisujących gry w sieci:
Zadaniem będzie próba przygotowania 
swojego statku kosmicznego do odlotu. Ale 
uważaj, ponieważ jeden lub więcej loso-
wych uczestników z załogi jest oszustem, 

który chce zabić wszystkich. Brzmi 
ciekawie, prawda? Prawie jak granie 
w starą grę obozową Mafi a, w której 
niektóre osoby należały do organizacji 
unicestwiającej mieszkańców, a reszta 
żyła sobie spokojnie i typowała wro-
gów na wspólnych posiedzeniach. 
W Among Us sprawdzimy mapę ad-
ministratora i kamery bezpieczeństwa, 
aby mieć oko na innych członków zało-
gi. Natychmiast będziemy raportować 
znalezione zwłoki, żeby rozpocząć dys-
kusję na temat tego, kim jest podejrza-
ny oszust. Następnym krokiem będzie 
dzwonienie na spotkania alarmowe w 
celu omówienia podejrzanych zacho-
wań, a także głosowania za wyrzuce-
niem typowanych przez nas morder-
ców.
Ponadto załączam fragment z poradnika:

W trakcie gry jako załogant w Among 
Us, prędzej czy później trafi sz na zwło-
ki innego gracza. Za każdym razem 
powinno się je zgłaszać, warto jednak 
się do tego odpowiednio przygotować 
- o czym piszemy w niniejszym porad-
niku.
Oszuści (Impostor) szalejący po ma-
pie będą mordować innych graczy. Po 
każdej zabitej postaci pozostanie ciało 
(1), które możesz raportować. Jeśli się 
do niego zbliżysz, wystarczy kliknąć na 
ikonkę Report (2) przy prawej krawę-
dzi ekranu.
Jak tego typu gra wpływa na młodego 
człowieka i jakie „programuje” w nim 
zachowania pozostawiam do analizy 
indywidualnej. Myślę, że ci z nas, któ-
rym zależy na dzieciństwie wolnym od 
niedziecięcych sytuacji, zareagują. 

Ciąg dalszy w następnym numerze



GŁOSGŁOS
z Serca   Polski 

16 |            GŁOS Z SERCA POLSKI nr 02 (20) · luty 2022

JEŻELI CHCESZ ZOBACZYĆ
KOLEJNY NUMER TEJ GAZETY

WESPRZYJ NAS

GAZETA BEZPŁATNA
WYDAWCA
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Nieznamierowice
Nieznamierowice 39, 26-411 Rusinów
NIP 6010085722    Regon 146140860 
 KRS 0000420625
Nakład: 5000 egz.

Wszelkie uwagi i propozycje 
współpracy proszę zgłaszać na 

adres redakcji:
e-mail:

glos.serca.polski@gmail.com
tel. 603-379-933

Redaktorzy:
Krzysztof Lechowski, 
dr hab Paweł Lesiak

Za zawartość i treść reklam Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności

Projekty grafi czne i skład:
Asysta AnKar - Asysta wirtualna  Grafi ka
ankar.asystawirtualna@gmail.com

R E K L A M A

Wejdą, nie wejdą, wejdą… 
czyli wojenne przemyślenia w krajach pomiędzy Niemcami a Rosją

To pytanie od wieków nurtuje Polaków i inne narody na-
szego regionu. Raz chodzi o Niemców, a raz o „Ruskich”. 
Chociaż uczciwie przyznać trzeba, że wyliczanka zawdzię-
cza swoją popularność bardziej tym drugim. Są oczywi-
ście jeszcze inne nacje, z którymi wiążą nas wielowiekowe 
doświadczenia, ale to już za długa historia, jak na krótki 
artykuł. Poza tym, obecnie nie ma odpowiedniego klima-
tu żeby o tym pisać. Teraz pisać krytycznie można o tych 
wyżej wymienionych. A i nazbierało się im faktycznie za 
uszami. 
I tak, Niemcy w ostatnich latach zajmują się wspomnia-
nym klimatem; tzn. najpierw – poprzez swoją działalność 
przemysłową na terenie Niemiec i innych krajów, gdzie 
utrzymują fabryki – trują środowisko naturalne i ocieplają 
klimat (patrz chociażby afera dieselgate z pierwszoplano-
wym udziałem koncernu Volkswagen), a potem dzielnie 
reprezentują światową awangardę walki… z ociepleniem 
klimatu. Ponadto nasi zachodni sąsiedzi walczą o pra-
worządność w Polsce. Z tego tytułu przeforsowali w Unii 
Europejskiej de facto sankcje gospodarcze wobec naszego 
kraju, na długo zanim zaczęto w ogóle mówić o poważ-
nych sankcjach przeciw Federacji Rosyjskiej. Niepoważne 
sankcje wobec Rosji wprowadzono – w rzeczy samej –  w 
2014 roku po zajęciu Krymu przez zielonych ludzików. 

Wprowadzono je w taki sposób, żeby zachować twarz, ale nie za-
nadto zaszkodzić relacjom gospodarczym z Rosją. 
Mimo zrównania z ziemią syryjskiego Aleppo, aneksji Krymu, 
ataku na Gruzję, krwawego podboju Czeczeni, licznych zabójstw 
dziennikarzy, opozycyjnych polityków i innych dysydentów, czy 
wreszcie otrucia i uwięzienia Aleksieja Nawalnego, prezydenta Ro-
sji do ostatniej chwili traktowano z wyjątkowym szacunkiem, jako 
ważnego i odpowiedzialnego partnera. Rosję zaś przedstawiano 
jako kraj, któremu należą się szczególne względy z uwagi na „Wiel-
ką Wojnę Ojczyźnianą”. Wykazywano zrozumienie dla „rosyjskiej 
duszy” i uzasadnionego rosyjskiego poczucia zagrożenia ekspansją 
NATO do Polski i krajów bałtyckich. I nie myślę tu li tylko o byłym 
kanclerzu Niemiec Gerhardzie Schröderze (SPD), wciąż będącym 
na służbie u Putina, ale o niemieckiej elicie – od prawa (np. była 
kanclerz Angela Merkel z CDU) do lewa (np. „pacyfi stka” Sahra 
Wagenknecht z Die Linke). W tym samym okresie te same elity 
niemieckie i unijne odsądzały od czci i wiary przykładowo Jaro-
sława Kaczyńskiego czy Donalda Trumpa. Przedstawiano ich jako 
faszystów, nazistów i nacjonalistów, kseno- i homofobów,  w sumie 
– jako osoby godne największej pogardy. Na tym tle Putin prezen-
tował się niemalże jak elegancki dżentelmen, chociażby wtedy, gdy 
spacerował z późniejszym „królem Europy” na tle mew po białym 
molo w Sopocie. 
Przy wszystkich wadach Kaczyńskiego i Trumpa – ani jeden, ani 
drugi nie mordowali na oczach całego świata seryjnie ludzi, w tym 
nawet dzieci, w bezczelny sposób zapewniając o zaprowadzaniu 
pokoju. Obecnie unijne elity twierdzą, że Putin ich oszukał… Jed-
nak ośmieszany swego czasu przez TVN i „Gazetę Wyborczą” śp. 
Lech Kaczyński ostrzegał przed Putinem i rosyjskim neoimperia-
lizmem już w 2008 r. w Tbilisi w trakcie trwania rosyjskiej agresji 
na Gruzję czy w 2009 r. na Westerplatte w 70. rocznicę rozpoczęcia 
II Wojny Światowej – wtedy nawet w obecności samego „cara Ro-
sji” oraz kanclerz Merkel.
To „postępowy” Zachód, dbający o prawa mniejszości LGBTQI+, 
zwalczający ksenofobię, homofobię, rasizm i nie wiadomo co jesz-

cze, wprowadzający na siłę ideologię gender do codziennego języka, 
oraz troszczący się o ocieplenie klimatu matki Ziemi, wyhodował 
„Matjuszkę Rosiję” – państwo-potworka, posiadające wszystkie te fa-
talne cechy, przeciwko którym Zachód rzekomo walczy. A dlaczego? 
Ano dla pieniędzy i wygody. Niestety tzw. unijne wartości, którymi 
wymachuje się Polsce przed nosem przy okazji debaty o praworząd-
ności i prawach mniejszości seksualnych, najwyraźniej są mniej 
cenne od korzyści z handlu towarowego z Rosją: Niemiec, Francji, 
Holandii itp. 
Żeby zadośćuczynić zasadzie audiatur et altera pars, odnieść się trze-
ba do żądań Putina dotyczących bezpieczeństwa Rosji. Prezydent 
Rosji uważa, że jego kraj został oszukany i upokorzony, gdyż obie-
cano, że po zjednoczeniu Niemiec na początku lat 90. XX w. NATO 
nie będzie rozszerzało się na Wschód, zwłaszcza do byłych republik 
sowieckich. Obecnie jednak infrastruktura wojskowa NATO znaj-
duje się choćby w krajach bałtyckich i Polsce. Abstrahując od wielu 
wątpliwości dotyczących bezpośrednio rzeczonej obietnicy nieroz-
szerzania NATO (warto tu polecić lekturę dostępnego w internecie 
artukułu Michaela Rühle pt. Rozszerzenie NATO i Rosja: mity i rze-
czywistość, „NATO Review” z 1 lipca 2014 r.), należy stanowczo pod-
kreślić, że Federacja Rosyjska, jako spadkobierczyni ZSRR, nie ma 
żadnego prawa, zwłaszcza moralnego, ograniczać innym narodom 
prawa do samostanowienia. To przecież Rosja carska przez 123 lata 
okupowała Polskę pospołu z Prusami i Austro-Węgrami. To Związek 
Sowiecki zawarł równo 100 lat temu w Rapallo tajny układ z Niem-
cami, co umożliwiło pogwałcenie Traktatu Wersalskiego, remilitary-
zację Niemiec i rozpętanie II Wojny Światowej. To Pakt Ribbentrop 
– Mołotow dał ostatecznie zielone światło dla niemieckiej agresji na 
nasz kraj. To Związek Sowiecki 17 września 1939 r. dobił Polskę ręka 
w rękę z Hitlerem, razem z nim mordował polskie elity (współpra-
ca Gestapo z NKWD) i wymordował polskich ofi cerów w Katyniu. 
To Radio Moskwa gorąco nawoływało do wywołania Powstania 
Warszawskiego, po czym gdy ono wybuchło, Armia Czerwona za-
trzymała swoją ofensywę przeciw Wehrmachtowi na całe 5 miesięcy, 

umożliwiając dokonanie rzezi walczącej Warszawy; warto nad-
mienić, że Stalin nie zezwolił nawet na wykorzystanie swoich 
lądowisk przez alianckie samoloty próbujące nieść pomoc wal-
czącej Warszawie. To Armia Czerwona i NKWD mordowały 
żołnierzy AK, którzy wcześniej pomagali im zwalczać Wehr-
macht. To dowództwo Armii Czerwonej podstępnie zaprosiło 
w 1945 r. przywódców Polskiego Państwa Podziemnego na 
spotkanie, po czym w trakcie jego trwania całą polską delega-
cję porwano, osadzono w więzieniu, a następnie osądzono w 
pokazowym procesie w Moskwie (tzw. proces szesnastu); kilku 
skazańców, w tym ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki, 
nie doczekało wolności, umierając w więzieniu, najprawdopo-
dobniej wskutek morderstwa. I wreszcie rzecz najważniejsza z 
punktu widzenia relacji NATO – Polska – Rosja. ZSSR złamał 
obietnicę, że zezwoli na przeprowadzenie w Polsce po II Woj-
nie Światowej wolnych i demokratycznych wyborów. Zamiast 
oddania władzy w ręce demokratycznie wybranego rządu, w 
Polsce ustanawiano komunistyczną dyktaturę, która w latach 
40. i 50. wymordowała dziesiątki tysięcy osób. 
W takiej sytuacji Rosja powinna prosić Polaków i inne narody 
o wybaczenie i wypłacić reparacje wojenne, a nie stylizować się 
na ofi arę napaści NATO i „pacyfi kować” stalinowskimi meto-
dami Ukrainę. Jeśli część Rosjan i ich przywódca uważają, że 
obecność obcych wojsk u granic Rosji to zagrożenie dla Rosji, 
to co mają powiedzieć te narody, u których wojska carskie, 
sowieckie i Federacji Rosyjskiej nie zatrzymywały się u gra-
nic, tylko wkraczały do środka, pozostając tam na pokolenia, 
gwałcąc, grabiąc, paląc i mordując? Jeśli zaś część polityków 
niemieckich uważa, że faktycznie nie dotrzymano obietnicy 
nierozszerzania NATO w zamian za zgodę ZSSR na zjedno-
czenie RFN i NRD, to proponuję naszym zachodnim sąsiadom 
nie powrót do stanu sprzed 1997  r. (rozszerzenie NATO), ale 
do stanu sprzed 1990 r. (zjednoczenie Niemiec).
Niech Matka Boska Staroskrzyńska ma nas w swojej opiece!

Paweł 
Lesiak


