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      Inszy niechaj pa³ace murowane maj¹

     I szczerym z³otog³owem �ciany obijaj¹,
     Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnia�dzie ojczystym,

     A Ty miê zdrowiem opatrz i sumieniem czystym...

      J. Kochanowski

Wprowadzenie

Biblioteka Sycyñska � monograficzna seria wydawnicza � jest ho³dem wspó³-
czesnych wielkiemu poecie Odrodzenia Janowi Kochanowskiemu z Sycyny. Kul-
tywuj¹c legendê poety i przypominaj¹c jak¿e ci¹gle aktualn¹ jego twórczo�æ, chce-
my przypomnieæ równie¿ innych wybitnych poetów, pisarzy naszej ziemi, a tak¿e
nasze ma³e ojczyzny.

Przekazywana Pañstwu monografia �Wierzbica� to ju¿ XIV tom, m.in. po
Sycynie, Ciepielowie, I³¿y i kilka dni przed prezentacj¹ Policzny, Wysokiego Ko³a,
Kazanowa.

Ide¹ przewodni¹ naszych wydawnictw jest utrwalanie pamiêci o ma³ych spo-
³eczno�ciach, miejscowo�ciach i jak¿e wspania³ych zwyk³ych ludziach, tworz¹-
cych ich historiê i dzieñ dzisiejszy. Im bardziej poznajemy �wiat, tym bardziej
cenimy nasze korzenie, dziedzictwo. Codzienno�æ to równie¿ konieczno�æ doko-
nywania trudnych wyborów, rozwi¹zywania problemów i pokonywania wiêkszych
i mniejszych przeciwno�ci.

Po latach ��wietno�ci�, czekaj¹cej wszêdzie pracy, Wierzbica, jak wiele po-
dobnych miejscowo�ci, prze¿ywa ogromne trudno�ci. A przecie¿ nawet w cza-
sach trudnych jednostki odnosz¹ sukcesy. Wielu potrafi siê nimi dzieliæ.

Na stronach monografii Anety Czy¿ewskiej �Wierzbica� pojawia siê bardzo
du¿o godnych ludzi, czêsto ju¿ nieobecnych. Jestem przekonany, ¿e ka¿dy miesz-
kaniec Wierzbicy odnajdzie swoj¹ rodzinê, znajomych, wspomni zdarzenia,
w których uczestniczy³, instytucje, w których siê uczy³, pracowa³ lub bywa³.
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Dla spo³eczeñstwa Wierzbicy ksi¹¿ka jest znakomitym dokumentem. Mam
nadziejê, ¿e bêdzie to dokument szanowany, a wiele zdarzeñ wspominanych.

Autorka wykona³a wielk¹, profesjonaln¹ pracê. Cieszy, ¿e to w³a�nie przed-
stawicielka m³odego pokolenia z dum¹ i czci¹ patrzy na historiê i dzieñ wspó³cze-
sny ludzi swojego �najdro¿szego miejsca na ziemi�. Z podziwem obserwowa³em
setki konsultacji, rozmów, poprawek i uzupe³nieñ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w tym
powa¿nym dziele uczestniczy³o bardzo du¿o mieszkañców Wierzbicy.

Pragnê podziêkowaæ recenzentowi monografii dr. Dariuszowi Kupiszowi za
cenne uwagi i propozycje.  Moim kolegom � autorom edytorskiego opracowania,
mgr. Marcinowi Olifirowiczowi, mgr Joannie Fundowicz, Krzysztofowi Barto-
dziejowi i Edycie Kozie³ � dziêkujê za pomys³y, jako�æ i tempo pracy.

Wierzê, ¿e monografia jest dobrym prezentem dla Wierzbicy, dla znajomych
 i rodzin, szczególnie tych, którzy mieszkaj¹ i pracuj¹ z dala od stron ojczystych.

Zapraszam do odwiedzenia Sycyny i naszego Stowarzyszenia O�wiatowego
Sycyna. Odwied�cie Pañstwo gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego.

Zapraszam do wspó³pracy z naszym Stowarzyszeniem. Aktualno�ci naszej
dzia³alno�ci prezentowane s¹ na stronie internetowej www.sycyna.ppp.pl.

   prof. dr hab. Henryk Bednarczyk
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Od autorki

�Gdzie� na mapie �wiata maleñki znak� � �piewa³a Irena Santor. Piosenka
po�wiêcona by³a Warszawie, a tu � monografii Wierzbicy, osadzie w powiecie
radomskim i województwie mazowieckim. Do dnia dzisiejszego Wierzbica nie
doczeka³a siê w³asnej monografii historycznej. Dane dotycz¹ce osady gromadzi³
Antoni Chrz¹szcz, dyrektor Szko³y Powszechnej przed II wojn¹ �wiatow¹. Publi-
kacja w formie ksi¹¿kowej dotychczas nie ukaza³a siê.

Moja przygoda z pisaniem monografii zaczê³a siê kilka lat temu. Dzieci ze
szko³y podstawowej w ramach edukacji regionalnej przychodzi³y do biblioteki,
w której pracujê, w celu uzyskania informacji dotycz¹cych Wierzbicy. W tym
czasie równie¿ studiowa³am historiê i zaczê³am gromadziæ dane dotycz¹ce miej-
scowo�ci, w której siê urodzi³am i nadal mieszkam. Z ka¿dym rokiem materia³ów
�ród³owych i artyku³ów dotycz¹cych osady przybywa³o. Korzysta³am z doku-
mentów archiwalnych, z zasobów Biblioteki Narodowej w Warszawie, i dziêki
uprzejmo�ci rodziny z notatek sporz¹dzonych przez Antoniego Chrz¹szcza oraz
publikacji prasowych i ksi¹¿ek, w których by³y zawarte informacje o Wierzbicy.
Praca powsta³a dziêki pomocy osób ¿yczliwych, które mnie wspiera³y, dodawa³y
otuchy i s³u¿y³y swoj¹ wiedz¹. Chcê im podziêkowaæ za ich trud, ¿yczliwo�æ i mi³e
s³owa.

Praca zosta³a skonstruowana chronologicznie, a zarazem problemowo. Po-
szczególne rozdzia³y dotycz¹ innych zagadnieñ. Z pewno�ci¹ nie uda³o mi siê
dotrzeæ do wszystkich materia³ów znajduj¹cych siê w archiwach czy te¿ bêd¹-
cych w prywatnym posiadaniu. Du¿¹ satysfakcj¹ dla mnie by³oby, gdyby praca ta
sta³a siê punktem wyj�cia do dalszych badañ.

Wierzbica to ma³a ojczyzna, w której rodzimy siê, dorastamy, rozpoczynamy
naukê, zak³adamy rodziny lub wyje¿d¿amy, ale zawsze chêtnie do niej powraca-
my. To szczególne miejsce nawi¹zania pierwszych przyja�ni i znajomo�ci.

Czas przemija, z nim równie¿ tradycja, zwyczaje i pamiêæ o naszych przod-
kach. Moralnym obowi¹zkiem jest przypominanie o pracy i dorobku kulturowym
naszych przodków. W ¿yciu ka¿dego z nas szczególne miejsce zajmuj¹ cmenta-
rze, mo¿emy powiedzieæ, ¿e od nich wszystko siê zaczyna. Moment refleksji,
zadumy i siêgania pamiêci¹ w przesz³o�æ. Zadajemy sobie pytanie, jak ¿yli nasi
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przodkowie, czym siê zajmowali, czy kultywowali tradycje i zwyczaje, a tak¿e
� z jakimi problemami siê borykali i czy by³y one podobne do naszych, czy te¿
inne. Na te i inne pytania musimy odpowiedzieæ sobie sami.

Nawi¹zuj¹c do piosenki Ireny Santor wiêkszych, a na pewno mniejszych punk-
tów znajdziemy na �mapie �wiata� ogrom. Jeden z nich jest w Polsce, w woje-
wództwie mazowieckim, ko³o Radomia. Obok niego niedu¿y napis � Wierzbica.
Jednak dla tych, którzy przyszli tu na �wiat, rozpoczynali naukê, dorastali, nawi¹-
zywali pierwsze przyja�nie, za³o¿yli rodziny, to miejsce szczególne. Czêsto z nie-
go wyje¿d¿amy � po naukê, �za chlebem�. Zawsze jednak do niego powracamy.
Ci, którzy zapu�cili korzenie gdzie� dalej, mo¿e tylko wspomnieniami w jesieni
¿ycia, a niektórzy z nich jeszcze pó�niej, aby �spocz¹æ w�ród swoich�.

Wierzbica jest specyficzn¹ miejscowo�ci¹ � mo¿na powiedzieæ, ¿e dwukrot-
nie prze¿ywa³a swój renesans. Po raz pierwszy, kiedy Kazimierz Jagielloñczyk
w 1469 roku nada³ jej prawa miejskie i przywilej targowy. Po raz drugi to minione
piêædziesi¹t lat, czas powstania cementowni, jej rozkwitu, ZWAC-u i innych do-
brze prosperuj¹cych przedsiêbiorstw. Wierzbica prze¿ywa³a i prze¿ywa wszyst-
kie problemy transformacji, z bezrobociem i upadkiem przedsiêbiorstw w³¹cznie.

Jestem przekonana, ¿e po latach marazmu i beznadziei przed Wierzbic¹ otworz¹
siê nowe szanse i mo¿liwo�ci.

         Aneta Czy¿ewska
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Z dziejów Wierzbicy

Pochodzenie nazwy

Nazwa miejscowo�ci Wierzbica jest pochodzenia topograficznego, bierze na-
zwê od apelatywu  wierzba � nazwy ro�liny, która licznie wystêpowa³a na tym
terenie. Wierzbica oznacza drzewo lub krzew z rodziny kotkowych, wspó³cze�nie
wierzbowatych. Historyczny rozwój polszczyzny wskazuje, i¿ za podstawê s³o-
wotwórcz¹ toponimu Virbiche nale¿y przyj¹æ staropolsk¹ postaæ fonetyczn¹ wy-
mienianego apelatywu � wirzba. Do XVI w. toponim Wierzbica brzmia³ Wirzbi-
ca, a jego wspó³czesna postaæ ustali³a siê dopiero po 1569 roku1.

Pradzieje

�lady osadnictwa na obszarze gminy Wierzbica �wiadcz¹ o bardzo wczesnej
obecno�ci cz³owieka. Potwierdzaj¹ j¹ zarówno pojedyncze znaleziska, jak i sta-
nowiska archeologiczne � osady, cmentarzyska, obozowiska oraz pracownie (miej-
sca obróbki krzemienia). W Wierzbicy znajduje siê wa¿ny zabytek archeologicz-
ny � kopalnia krzemienia �Zele�� pochodz¹ca z czasów, gdy spo³eczno�ci ludz-
kie nie zna³y jeszcze miedzi i br¹zu oraz nieco pó�niejszych, kiedy dostêp do nich
by³ na tyle ograniczony, ¿e znaczn¹ czê�æ narzêdzi i broni wykonywano z krze-
mienia. Eksploatacja krzemienia rozpoczê³a siê najprawdopodobniej w okresie
paleolitu (10 000 lat p.n.e), kiedy cz³owiek nie opanowa³ jeszcze uprawy ziemi
i chowu zwierz¹t. �rodki do ¿ycia gromadzono wówczas dziêki zbieractwu dziko
rosn¹cych ro�lin oraz my�listwu. Nazwa �Zele� w tradycji ludowej oznacza uro-
czysko i �wiadczy o tym, ¿e by³o to przez d³ugie lata miejsce odludne, które bywa
siedzib¹ z³ych duchów.

1 M. Kamiñska � Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego, Wroc³aw�Warszawa�
Kraków, 1964.
D. Kopertowska � Nazwy miejscowe województwa radomskiego, Kielce 1994.
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Pozosta³e �lady z epoki kamienia koncentruj¹ siê wzd³u¿ pasa prowadz¹ce-
go z pó³nocnego zachodu na po³udniowy wschód, a szczególnie obficie wystê-
puj¹ w okolicach wsi Polany. Zosta³y one rozpoznane jako kopalnia oraz piêæ
pracowni obróbki krzemienia. Jedn¹ zlokalizowano w pobli¿u Stanis³awowa.

Kopalnia �Zele� zosta³a odkryta w trakcie badañ w latach 1922�1934 przez
prof. Stefana Krukowskiego z Warszawy i pod t¹ nazw¹ wesz³a do nazewnictwa nauko-
wego. Pierwsze systematyczne badania powierzchniowe stanowiska s¹ zas³ug¹
prof. dr. Romualda Schilda z Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie.

Pocz¹wszy od lat 50. obszar, na którym znajdowa³a siê kopalnia zosta³ znacznie
przekszta³cony przez dzia³alno�æ inwestycyjn¹ cementowni �Przyja�ñ�. W 1973 roku
przeprowadzono przez prehistoryczne pole górnicze dwie drogi, które zniszczy³y wa¿n¹
czê�æ stanowiska. Prace budowlane i drogowe spowodowa³y, ¿e na terenie pradziejo-
wej kopalni gromadzono liczne ha³dy gliny i rumoszu wapiennego.

Realizacjê programu badañ archeologicznych rozpoczêto jesieni¹ 1979 roku
od systematycznej inwentaryzacji materia³ów zabytkowych, znajduj¹cych siê na
powierzchni. Analiza uzyskanych danych pozwoli³a na okre�lenie zasiêgu sta-
nowiska i jego ogólnej chronologii. Stwierdzono, i¿ stanowisko obejmuje ob-
szar o wymiarach oko³o 400x300 m, to jest powierzchniê oko³o 12 ha. Kopalnia
�Zele� nale¿y tym samym do grupy najwiêkszych prehistorycznych kopalñ krze-
mienia w Europie �rodkowej, obok takich obiektów z terenów Polski, jak Krze-
mionki Opatowskie i �wieciechów. Zebrane zabytki krzemienne, bêd¹ce pó³pro-
duktami narzêdzi i odpadkami z ich przygotowania mo¿na datowaæ w przybli¿e-
niu na oko³o 5000�1600 lat p.n.e. Pojedyncze zabytki mog¹ byæ znacznie starsze,
ale kwestia ta nie jest jednoznacznie rozstrzygniêta. Oczywi�cie trudno obecnie
przyj¹æ, ¿e kopalnia �Zele� funkcjonowa³a nieprzerwanie przez blisko 3500 lat.
Bardziej prawdopodobnym wydaje siê, ¿e w podanych ramach chronologicznych
zamykaj¹ siê zarówno okresy kopania szybów, wydobywania i obróbki surowca,
jak te¿ czasowych przerw w eksploatacji miejscowego krzemienia.

W 1980 roku rozpoczêto wstêpne prace wykopaliskowe. Celem ich by³o roz-
poznanie rodzaju i wielko�ci szybów s³u¿¹cych do eksploatacji surowca oraz cha-

rakteru i g³êboko�ci zalega-
nia z³o¿a. Prace wykopali-
skowe kontynuowano w la-
tach 1981�1982.

Ju¿ pierwszy sezon wy-
kopaliskowy w 1980 roku
wykaza³ obecno�æ szybów
znacznie g³êbszych ni¿ za-
zwyczaj, przekraczaj¹cych
5 m. To by³a pierwsza sen-
sacja, gdy¿ tej wielko�ci
prehistoryczne obiekty
górnictwa krzemienia na
terenie Europy �rodkowejPrace przy �Zele�
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znane by³y dotychczas jedynie z kopalñ w Krzemionkach Opatowskich i w Mauer
� dzielnicy dzisiejszego Wiednia. Drug¹ sensacj¹, zwi¹zan¹ �ci�le z pierwsz¹, jest
fakt, i¿ czê�æ szybów kopalni zag³êbia³a siê znacznie w ska³ê wapienn¹, gdy z wy-
j¹tkiem Krzemionek Opatowskich we wszystkich innych, badanych dotychczas ko-
palniach krzemienia na terenie Polski, krzemieñ pozyskiwano z ³atwiejszych w eks-
ploatacji warstw gliny i zwietrzeliny wapiennej, naruszaj¹c niekiedy co najwy¿ej
strop wapieni krzemieniono�nych. Szyby kopano z u¿yciem narzêdzi z surowców
organicznych, prawdopodobnie g³ównie rogu jeleniego i drewna. Nie zachowa³y
siê one do naszych czasów. Jedynym interesuj¹cym wyj¹tkiem jest odkrycie w 1982
roku na dnie jednego z szybów dwóch rogowych narzêdzi, w tym kilofa.

Krzemieñ potrzebny by³ przede wszystkim w stale zamieszkiwanych osadach,
te za� zak³adano w miejscach, gdzie naj³atwiej by³o uzyskiwaæ ¿ywno�æ � czy to
drog¹ zbieractwa i my�listwa, czy te¿ w wyniku uprawy roli i chowu zwierz¹t
domowych. Rejon kopalni krzemienia w Wierzbicy nie by³ dogodny dla obu tych
typów pierwotnej gospodarki. Poniewa¿ w pierwszych fazach obróbki wydobyte-
go krzemienia odpada³o oko³o 50�75% jego masy pocz¹tkowej, aby nie transpor-
towaæ do odleg³ych miejsc niepotrzebnego balastu, wstêpne fazy obróbki krze-
mienia przeprowadzano na miejscu, do stadium mniej lub bardziej zaawansowa-
nego pó³produktu. Pracoch³onniejsz¹, a dostarczaj¹c¹ mniej odpadu, ostatni¹ fazê
przygotowania narzêdzia realizowano w osadach. Dlatego na terenie kopalni znaj-
dowa³y siê nie tylko szyby i ha³dy materia³u odpadowego wydobytego przy ich
dr¹¿eniu, ale równie¿ miejsca obróbki uzyskanego surowca, zwane pracowniami
krzemieniarskimi oraz miejsca obozowania ówczesnych górników i krzemieniarzy.

Przez wiêkszo�æ czasu wykorzystania z³o¿a �Zele� wstêpna obróbka krze-
mienia zmierza³a przede wszystkim do uzyskania tak zwanych �wiórów�, to jest
charakterystycznych, smuk³ych, niezbyt grubych od³upków, o d³ugo�ci co naj-
mniej dwa razy wiêkszej ni¿ szeroko�æ. Z wiórów krzemiennych wykonywano
w osadach  ró¿nego rodzaju narzêdzia, jak na przyk³ad tak zwane �drapacze�,
�rylce�, �przek³uwacze� i �wiertniki�. Z wiórów wykonywano tak¿e no¿e oraz
wk³adki tn¹ce do sierpów. Oprawa sierpów by³a wykonywana z materia³ów orga-
nicznych. Wszystkie wymienione wy¿ej rodzaje narzêdzi wykonane z krzemienia
�zelowskiego� znamy z osady w Opatowie, w województwie kieleckim, po³o¿o-
nej na ¿yznych terenach lessowych. Sta-
nowisko w Opatowie odkryte w okre-
sie miêdzywojennym by³o osad¹ pier-
wotnych rolników z V tysi¹clecia p.n.e.
Od kopalni w Wierzbicy dzieli je w li-
nii prostej odleg³o�æ oko³o 50 km.

Wióry i wymienione wy¿ej rodza-
je narzêdzi z krzemienia �zelowskie-
go�, nale¿¹cego do grupy tak zwa-
nych  krzemieni ,,czekoladowych�
(od charakterystycznej barwy), zna-
ne s¹ z osad wspólnot wczesnorolni- Szyb �Zele�
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czych z V�III tysi¹clecia p.n.e. Na terenie Ma³opolski, Kujaw, �l¹ska Opolskie-
go, a nawet z osad po³o¿onych nad Dunajem, na Nizinie Zachodnios³owiañskiej.
W tym ostatnim przypadku odleg³o�æ, na jak¹ dotar³ krzemieñ z �Zela� w wyniku
wymiany po�redniej przekracza w linii prostej 400 km, a dzia³o siê to w czasach,
gdy nie znano jeszcze transportu ko³owego ani nie wykorzystywano w celu poru-
szania siê si³y poci¹gowej zwierz¹t.

W 1980 roku odby³o siê w Niemieckim Muzeum Górniczym w Bochum
miêdzynarodowe sympozjum i wielka wystawa po�wiêcona prehistorycznemu
górnictwu krzemienia z okazji 50-lecia tej zas³u¿onej placówki muzealno-na-
ukowej. Ambicj¹ organizatorów by³o zawarcie w wydanym z tej okazji ponad
600-stronicowym katalogu informacji o wszystkich pradziejach kopalnianych
krzemienia w Europie. W�ród 19 kopalñ z terenu Polski wymieniono tak¿e ko-
palniê wierzbick¹ �Zele�.

Przeprowadzone badania kopalni krzemienia �Zele� pozwalaj¹ usytuowaæ j¹ jako drugie
co do wa¿no�ci stanowisko prehistorycznego górnictwa krzemienia w Polsce, obok Krzemio-
nek Opatowskich, i jedno z najpowa¿niejszych w Europie �rodkowej2.

Bardzo bogato reprezentowana na terenie gminy jest kultura epoki ¿elaza, która trwa³a od
700 r. p.n.e. do 1100 r. n.e. Opar³a siê ona na utrwalonych ju¿ szlakach w poprzednich epokach
i stworzy³a podstawy do wykszta³cenia osadnictwa w wiekach �rednich. W okolicach Polan
rozpoznano trzy cmentarzyska z okresu halsztackiego kultury ³u¿yckiej (ok. 700��400 r. p.n.e.).
Z okresu lateñskiego (ok. 400�150 r. p.n.e.) znaleziono ko³o £¹czan trzy osady reprezentuj¹ce
kulturê grobów kloszowych. Jednej z nich towarzyszy du¿e cmentarzysko. Osadê z tego okresu
rozpoznano równie¿ ko³o Suliszki, a cmentarzysko w okolicy Zalesic. Te ostatnie lokalizacje
�wiadczy³yby o rozprzestrzenianiu siê osadnictwa w kierunku pó³nocno-wschodnim.

Okres prze³omu er, czyli wp³ywów rzymskich, to liczne osady kultury przeworskiej (do
450 r. n.e.). Zidentyfikowano je w piêciu miejscach ko³o £¹czan. Jedna z nich by³a prawdopo-
dobnie osad¹ produkcyjn¹ zwi¹zan¹ z wytopem ¿elaza. W okolicy Polan zidentyfikowano osiem
osad, z tego dwie produkcyjne. W Polanach i Wierzbicy £ugi znaleziska wskazuj¹ równie¿ na
istnienie stanowisk produkcyjnych � z dymark¹.

Stanowisko okre�lone jako osada zlokalizowano tak¿e w Rudzie Wielkiej i Rzeczkowie.
W 1999 r. i latach poprzednich prowadzono badania archeologiczne w £¹czanach i w ich

wyniku odkryto 56 grobów popielnicowych, w których znaleziono ponad 200 metalowych przed-
miotów z II�III w n.e. Archeolodzy szukali grobów znaczniejszych cz³onków nieznanej spo-
³eczno�ci, zamieszkuj¹cej te tereny prawie 2000 lat temu. Natrafiono na dwa bardzo bogate
groby � jeden mêski, a drugi kobiecy. W jednym z nich znaleziono z³oty wisior, najprawdopo-
dobniej powsta³y w krêgu kultury rzymskiej. W drugim, mêskim grobie znaleziono fragmenty
bogatego wyposa¿enia rycerza (miecz i umbo � metalowy �rodek skórzanej tarczy) oraz wyj¹t-
kow¹ rzadko�æ archeologiczn¹ � precyzyjnie wykonan¹ urnê, m.in. z namalowanym rycerzem
na koniu. Obok urny z prochami by³y trzy tzw. przystawki, tj. ma³e gliniane misy, w które
wk³adano jedzenie i zakopywano w grobie podczas pochówku. W pozosta³ych mêskich gro-
bach znaleziono m.in. oszczepy, ostrogi i miecze, a w ¿eñskich ozdoby ko�ciane, grzebienie,
szyd³a i zapinki. Znaleziono wiele fragmentów zbroi, a nie natkniêto siê na ¿adne narzêdzia
produkcyjne lub rolnicze. Hipotetycznie mo¿na stwierdziæ, ¿e by³a to typowa osada wojskowa.
Na niektórych urnach znaleziono symbole swastyki, mo¿na na tej podstawie wysun¹æ przy-
puszczenie, ¿e mieszkañcy osady znajduj¹cej siê na terenie obecnych £¹czan czcili s³oñce3 .

2 H. M³ynarczyk � Prehistoryczna kopalnia krzemienia na uroczysku �Zele� w Wierzbicy w woje-
wództwie radomskim. W: Cement Wapno Gips nr 3/1983, s. 79�82.

3 Pami¹tki po rycerzach. Kim byli mieszkañcy podwierzbickich £¹czan, w: �S³owo Ludu�
z 14.10.1999, s. 2.
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Dzieje wsi i miasta do początku XIX w.

Wierzbica le¿y na styku ówczesnego Mazowsza i Ma³opolski. Od pocz¹t-
ków pañstwowo�ci polskiej, czyli od czasów Mieszka I a¿ do rozbicia dzielni-
cowego, czyli do �mierci Boles³awa Krzywoustego w roku 1138, by³ to obszar
pañstwa pierwszych Piastów. Po tej dacie obecny teren gminy Wierzbica znalaz³
siê w Ksiêstwie Krakowskim, a nastêpnie na terenie Ziemi Sandomierskiej wy-
dzielonej z dzielnicy senioralnej. Usytuowanie Wierzbicy ³¹czy³o siê z nara¿e-
niem jej na zbrojne napady.

Najwcze�niejsza wzmianka �ród³owa dotycz¹ca w³a�cicieli Wierzbicy pocho-
dzi z roku 11614 . W�ród rycerzy stanowi¹cych orszak ksi¹¿¹t Boles³awa Kê-
dzierzawego i Henryka Sandomierskiego na uroczysto�ci po�wiêcenia ko�cio³a
w £êczycy obecni byli bracia Krystyn i Otto z Wierzbic. Ojciec ich �  Wszebor
II Starszy ju¿ nie ¿y³, na zje�dzie towarzyszy³ im jako opiekun komes Stefan, stryj
lub wuj m³odych Wszeborowiczów5 .

Rodowód panów na Wierzbicy nie jest ³atwy do ustalenia. Istnieje kilka hipotez
ich przynale¿no�ci rodowej. Na podstawie przeprowadzonych badañ ustalono, ¿e
Otton ¿y³ w drugiej po³owie XII w., oko³o 1167 r., w ka¿dym razie przed 1185 r.
Musia³ byæ pe³noletnim, poniewa¿ móg³ rozporz¹dzaæ w³asno�ci¹ nieruchom¹ na
rzecz Ko�cio³a. Z pewno�ci¹ by³ m³odym cz³owiekiem, poniewa¿ dane z albumu
miechowskiego i dokumentu Monacha nazywaj¹ go �dominus Otto de Verbic�.

W czasie rz¹dów biskupa krakowskiego Gedki6, tj. miêdzy rokiem 1161�1195
jeden ze wspomnianych braci, zwany w dokumentach �Dominus Ottus de Ver-
bic� oddaje wie� Dzierzkówek na rzecz maj¹cego powstaæ klasztoru bo¿ogrob-
ców przy ko�ciele �w. Jakuba w Skaryszewie7. Ponadto dowiadujemy siê, ¿e
w tym czasie biskup Gedko przekaza³ zakonnikom dziesiêcinê z Wierzbicy klasz-
torowi miechowskiemu, wed³ug dokumentu z 1198 roku. Sta³o siê to prawdopo-
dobnie za zgod¹ obu braci lub na ich pro�bê. Nale¿y wnioskowaæ, ¿e Otto, pan na
Wierzbicy, by³ jednym z pierwszych dobroczyñców zakonu bo¿ogrobców. Po raz
ostatni spotykamy Ottona i Krystyna jako ofiarodawców w³asnego gniazda ro-
dzinnego � Wierzbicy � zakonowi Cystersów w W¹chocku.

Darowizna Wierzbicy mog³a nast¹piæ ju¿ w chwili fundacji opactwa w¹choc-
kiego. Nie nale¿y wykluczyæ pó�niejszej daty, w ka¿dym razie nie mo¿na jej prze-
sun¹æ dalej ni¿ poza prze³om XII i XIII wieku. Data dokumentu Monacha z 1198 r.
nie rozstrzyga tej kwestii, poniewa¿ dyplom ten opiera siê na wcze�niejszych
zapiskach klasztornych (nie zmieniaj¹c najprawdopodobniej ¿adnych informa-
cji). Otton wystêpuje w nim z przydomkiem �de Verbic�, to jednak w³asno�æ ta
mog³a byæ ju¿ w posiadaniu klasztoru.

Przywilej z 1260 r. o denatorach Wierzbicy (comes Otto et Cristin filius Potreconis frater
eius), informuje, ¿e obaj bracia dokonali darowizny z w³o�ci wierzbickiej i ¿e by³a to ich

4 F. Piekosiñski � Rycerstwo polskie wieków �rednich,  Kraków  AU, 1896, t. II, s. 245, 280.
5 Kodeks dyplomatyczny ma³opolski t. II, 1153�1333, Kraków 1886, s. 4.
6 Encyklopedia Powszechna w 28 tomach wyd. przez Samuela Orgelbrandta w latach 1859�1868,

T. XXIV, s. 776.
7 Kodeks dyplomatyczny ..., op.cit.
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wspólna w³asno�æ, czyli ¿e byli braæmi �niedzielnymi�. W dokumencie tym wyra�nie czyta-
my, ¿e tylko Krystyn jest synem Piotra. Ojcostwo Piotra tylko po�rednio dotyczy Ottona,
poniewa¿ nazywa Krystyna jego bratem. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e Otton by³ przyrodnim bra-
tem Krystyna, ale wtedy niezrozumia³¹ by³aby wspólna niedzielna w³asno�æ rodowa. Najpraw-
dopodobniej w³asno�æ wierzbicka stanowi³a posag matki Ottona i Krystyna, który odziedziczyli
obaj synowie.

Krystyn musia³ wyraziæ zgodê na nadanie Wierzbicy klasztorowi w¹chockiemu przez
Ottona. Robi¹c to, poniós³ wielk¹ ofiarê, rezygnowa³ bowiem z dóbr, które mu siê nale¿a³y
w spadku. Najprawdopodobniej postawi³ warunek mnichom, aby go traktowali na równi
z bratem, jako fundatora i dobrodzieja klasztoru. Tym sposobem zyska³ korzy�ci natury
duchowej, jak udzia³ w modlitwach zakonników. Dlatego te¿ dokument z 1260 r. podaje
obu braci jako ofiarodawców Wierzbicy.

Wszeborowicze ¿yli mniej wiêcej w tych samych ramach czasowych, co bracia z Wierz-
bicy. Istnieje pokusa uto¿samienia ich. Identyfikacja ich natrafia jednak na powa¿ne trudno-
�ci. W dokumencie z 1260 r. imiê ojca brzmi Piotr, a w dokumencie z 1161 r. Wszebor.
W zapisce ³êczyckiej pierwszy jest wymieniony Krystyn, a nastêpnie Otton, a dokument z 1260 r.
wymienia braci w odwrotnej kolejno�ci. Dokumentacja sporz¹dzana by³a chronologicznie, zgod-
nie z dat¹ urodzenia i na tej podstawie nie nale¿y upieraæ siê przy uto¿samieniu obu omawia-
nych par.

Niwiñski komentuje8 : �Otó¿ sprawê wyobra¿am sobie w ten sposób, ¿e w³a�ciwym ofia-
rodawc¹ Wierzbicy by³ Komes Otto, a Krystyn udzieli³ swego przyzwolenia na alienacjê maj¹t-
ku rodowego, ale na takich warunkach, ¿e co do praktycznego znaczenia konsens ten równa³ siê
darowi�nie. Krystyn musia³ tak¿e zezwoliæ na donacjê Dzierzkówka, ale konsens powy¿szy nie
wymaga³ od niego wielkiej ofiary, gdy¿ Otto by³ jeszcze m³ody i móg³ spodziewaæ siê potom-
stwa. W innych warunkach przysz³a do skutku darowizna Wierzbicy, Otto nie posiada³ prawdo-
podobnie potomstwa, zw³aszcza mêskiego. W przeciwnym, bowiem razie nie zapisa³by przy-
puszczalnie klasztorowi tak rozleg³ych dóbr, które stanowi³y g³ówny zr¹b jego maj¹tku; zreszt¹
nie s³ychaæ nic o jego dzieciach. Mo¿na wiêc z du¿ym prawdopodobieñstwem przyj¹æ, ¿e
w chwili nadania Wierzbicy by³ bezdzietnym, a przynajmniej nie mia³ synów. Darowizna ta, jak
widzimy, przypada na pó�niejszy okres ¿ycia Ottona, mo¿e nawet dokona³ jej na ³o¿u �mierci
lub w obliczu gro�nego niebezpieczeñstwa, np. przed wypraw¹ krzy¿ow¹. W ka¿dym razie nie
móg³ siê ju¿ wtedy spodziewaæ potomstwa, wskutek czego jedynym jego koniecznym spadko-
bierc¹ by³ brat Krystyn. Ten ostatni, przyzwalaj¹c w takich warunkach na alienacjê rodowego
maj¹tku, ponosi³ wielk¹ ofiarê, rezygnowa³, bowiem z dóbr, które na pewno mia³y przypa�æ
drog¹ spadku. Do tego nie chodzi³o tu o jeden, czy parê �rebców w Dzierzkówku, lecz o roz-
leg³¹ w³o�æ z³o¿on¹ z kilku wsi. Je¿eli wtedy Krystyn pozwoli³, mimo wszystko, na donacjê
Ottona, to z pewno�ci postawi³ mnichom za warunek, aby go traktowali na równi z bratem, jako
fundatora i dobrodzieja klasztoru. Zyskiwa³ przez to korzy�ci natury duchowej, jak udzia³
w modlitwach zakonników, aniwersarz itp. Dlatego to dokument z roku 1260 podaje obu braci
jako ofiarodawców Wierzbicy�.

Drug¹ kwestiê, tj. ojcostwo, wyja�nia Niwiñski w tej¿e pracy wysuniêciem przypuszcze-
nia, �¿e Wszebor nosi³ drugie imiê chrze�cijañskie Piotra�.

Z powy¿szych wyja�nieñ wynika, ¿e dwaj bracia Krystyn i Otto, wymienieni w ró¿nych
�ród³ach, byli prawdopodobnie synami Wszebora i prawid³owymi w³a�cicielami rozleg³ej w³o�ci
wierzbickiej, a po raz pierwszy wystêpuj¹ w dokumentach w roku 1161 na zje�dzie w £êczycy.
Darowizna za� samej w³o�ci wierzbickiej  na rzecz klasztoru Cystersów dokonana zosta³a wkrótce
po przekazaniu bo¿ogrobcom Dzierzkowa lub w czasie za³o¿enia opactwa , tj. w roku 1179, gdy¿
� jak twierdzi Niwiñski w cytowanej wy¿ej pracy � chocia¿ �dominus Otto� z przydomkiem de
�Verbic� wystêpuje w dokumencie  z 1190, �to jednak w³o�æ ta mog³a ju¿ nale¿eæ do klasztoru�,
bo dokument zosta³ przypisany z dawnych notatek klasztornych � byæ mo¿e bez usuniêcia wyrazu
�Verbic�. Od tego czasu historia nie wspomina o Krystynie i Ottonie, a Wierzbica z okolicznymi
wsiami, jako rozleg³a w³o�æ, dzieli losy swoich nowych w³a�cicieli, szarych mnichów z Mory-
mundu.

8 M. Niwiñski � Ród panów na Wierzbicy. W: Miesiêcznik Heraldyczny nr 2/1991, s. 29�35.
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Rozbicie dzielnicowe w XIII w. nie przynios³o istotnych zmian w przynale¿no�ci
administracyjnej, Wierzbica le¿a³a w ziemi sandomierskiej � Ksiêstwie Krakowskim.
W XIII w. Leszek Bia³y obdarzy³ Wierzbicê przywilejami i zwolni³ od ciê¿arów ksi¹-
¿êcych. W tym czasie Wierzbica z okolicznymi wsiami by³a ju¿ w³asno�ci¹ Cyster-
sów.

Po �mierci Leszka Bia³ego (listopad 1227) prawowitym panem ziemi krakow-
skiej i sandomierskiej zosta³ jego ma³oletni syn Boles³aw Wstydliwy. W jego imieniu
rz¹dy sprawowa³a ksiê¿na wdowa � Grzymis³awa, córka Inwara, ksiêcia wo³yñskie-
go na £ucku, a matka Boles³awa. Ksiê¿na przeje¿d¿a³a przez Wierzbicê
 w 1229 r., podczas podró¿y na jeden z wieców, który odprawi³a wdowa po Leszku
Bia³ym z Konradem Mazowieckim nad Pilic¹9.

Dziêki temu dowiadujemy siê, ¿e  pierwsze targi w osadzie odbywa³y siê ju¿ 1227
roku. W 1275 r. ksi¹¿ê krakowski Boles³aw Wstydliwy wyda³ zezwolenie na za³o¿e-
nie w Wierzbicy10, osady targowej, z przywilejami wzorowanymi na wcze�niej funk-
cjonuj¹cych osadach w Tarczku i I³¿y11 . W tym czasie wykszta³ci³ siê w³a�ciwy uk³ad
przestrzenny, który przetrwa³ z ma³ymi zmianami do naszych czasów. Zasadniczym
jego elementem jest po³udnikowy uk³ad drogi z poszerzeniem zbli¿onym do trójk¹ta
po zachodniej stronie ko�cio³a12.

Hordy tatarskie spustoszy³y i spali³y klasztor Cystersów w W¹chocku, ograbi³y
jego dobra, a 8 czy te¿ 9 mnichów, którzy nie zdo³ali umkn¹æ, przep³aci³o to ¿yciem13.
Prawdopodobnie nie ominê³y równie¿ i Wierzbicy, która by³a jednym z wa¿niejszych
maj¹tków klasztorych. Po zjednoczeniu Polski dokonanym przez W³adys³awa £okietka
na pocz¹tku XIV w., Wierzbica znajdowa³a siê nadal na ziemi sandomierskiej w Ma-
³opolsce.

W przypadku Wierzbicy mamy do czynienia najprawdopodobniej z tzw. wielo-
krotno�ci¹ lokacji i przenoszeniu z prawa polskiego na niemieckie. Klasztory ma³o-
polskie i nie tylko, w tym równie¿ klasztor Cystersów w¹chockich, do którego nale¿a-
³a Wierzbica, otrzymywa³y kilkakrotnie przywileje przenoszenia ich posiad³o�ci
z prawa polskiego na prawo niemieckie14.

 Prawa miejskie Wierzbica uzyska³a w 1469 roku. Zosta³a lokowana wed³ug pra-
wa niemieckiego. Wierzbica mia³a w herbie ró¿ê. �Miasto Narodowe Wierzbica
by³o niegdy� wsi¹, lecz w roku 1469 Kazimierz Jagielloñczyk, król Polski, na miasto
pod tym¿e rokiem swym przywilejem zamieni³ i prawo wolno�ci jako i inne miasta
nada³, a razem tym¿e samym przywilejem w tym mie�cie dwa jarmarki rocznie.
Pierwszy na �w. Filipa i Jakuba, a drugi na �w. Krzy¿a i targi tygodniowe przezna-
czy³ � prawem magdeburskim rz¹dziæ siê dozwoli³�15. Dosz³o do tego na mocy przy-
9 Kodeks dyplomatyczny ma³opolski t. II, 1153�1333, Kraków 1886,  s. 18, 19.
10 Miasta polskie w Tysi¹cleciu, t. 1. (kom. red. Stanis³aw Pazyra (przewodn.): red. nauk. Mateusz

Siuchniñski; nauk. dokumentacjê herbów oprac. Marian Haisig i Zygmunt Wdowiszewski przy wspó³-
udziale Mariana Gumowskiego. Wroc³aw, Ossolineum 1965.

11 Kodeks dyplomatyczny ..., op. cit.
12 M. Bogucka, H. Samsonowicz � Dzieje miast polskich i mieszczañstwa w Polsce przedrozbiorowej,

Wroc³aw,  Ossolineum 1986, s. 99.
13 M. Niwiñski � �redniowieczni opaci klasztoru w¹chockiego. w: Przegl¹d Powszechny 1931,

s. 332.
14 S. Kura� � Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi ma³opolskich XIV i XV w. Wroc³aw, Ossoli-

neum 1971, s. 84.
15 Archiwum Pañstwowe w Radomiu � Akta szczególne Komisji Woj. Sandomierskiego. Przywilej erekcji

Wierzbicy � Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Rad. Gr. Inscriptionum, Ks. 6, r. 1559.
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wileju wydanego na sejmie w Radomiu w wigiliê �w. Ma³gorzaty 12.07.1469
roku. Równocze�nie z uzyskaniem prawa niemieckiego nast¹pi³a parcelacja gruntu
folwarcznego, prawdopodobnie pomiêdzy zagrodników i karczmarzy, jak rów-
nie¿ ludno�æ wie�niacz¹. Wierzbica zyska³a równie¿ targi tygodniowe w ka¿d¹
sobotê, a mieszczanie uzyskali taki sam przywilej, jak mieszkañcy W¹chocka.
Opatowi w¹chockiemu, Marcinowi, jak wspomina Niwiñski16, nale¿y przypisaæ
mniej znany przywilej w³o�ci wierzbickiej z oko³o 1260 roku. Dokument ten przy-
znaje klasztorowi prawo polowania na bobry, wymieniaj¹c obok Wierzbicy �
Radomice, ¯ycin, Wilczkowice i W¹chock17. Uzyskanie praw miejskich spowo-
dowa³o zmiany gospodarcze. Folwark klasztorny zosta³ rozdzielony miêdzy pod-
danych klasztoru, którzy jako mieszczanie mieli p³aciæ czynsz, prawdopodobnie
do skarbca klasztornego.

Rozporz¹dzenie królewskie z dnia 07.04.1508 r. zobowi¹zywa³o �miasta klasz-
torne� do dawania podwód dla goñców królewskich udaj¹cych siê z Polski na
Litwê przez £uków i Brze�æ. Dotyczy³o równie¿ klasztoru w¹chockiego i nale¿¹-
cych do niego miast: W¹chocka, Wa�niowa i Wierzbicy18. Na pro�bê opata w¹-
chockiego, Rafa³a, 02.02.1418 r. król zatwierdzi³ przywilej za³o¿enia wójtostwa
w Wierzbicy wydany przez opata Godfryda w 23.03.1405 roku. Zapiski s¹dowe
stwierdzaj¹, ¿e na pocz¹tku XV w. Wierzbica posiada³a organizacjê gminn¹ we-
d³ug prawa niemieckiego. Notatka z 20.03.1414 r. wspomina wyra�nie o wójcie
wierzbickim, ³awnikach i s¹dzie niemieckim w Wierzbicy. Wierzbica prawo nie-
mieckie otrzyma³a najprawdopodobniej od króla razem z immunitetem. Nie jest
wykluczone, ¿e dopiero w XIV w. przeniesiono j¹ na prawo niemieckie na zasa-
dzie przywileju W³adys³awa £okietka z 1308 roku19. Przynale¿ne wsie pozosta³y
jednak na prawie polskim. Jest to ciekawy przyk³ad, jak prawo niemieckie mog³o
s³u¿yæ Polakom za dogodn¹ formê do uzyskania przywilejów potrzebnych dla
rozwoju osady targowej.

W czasie rozwoju pañstwa za króla Kazimierza Wielkiego szlak handlowy,
prowadz¹cy z Wielkopolski przez ziemiê ³êczycko-sieradzk¹, sandomiersk¹
i dalej na po³udniowy wschód przez ziemiê przemysk¹ ku Morzu Czarnemu,
spowodowa³ rozkwit Wierzbicy. W XV�XVI w. ugruntowa³ siê szlak prowa-
dz¹cy z Opoczna, przez Gielniów, Szyd³owiec, Jastrz¹b, Wierzbicê, I³¿ê, do San-
domierza � stolicy województwa. Przez Wierzbicê przebiega³a odnoga starej dro-
gi handlowej, biegn¹cej z dalekiej Rusi do Gdañska. £¹czy³a ona osadê z I³¿¹ i ze
Skrzynnem, w du¿ym stopniu wp³ynê³a na wzbogacanie siê mieszkanców zajmu-
j¹cych siê handlem20. Szlakiem przewo¿ono skóry, sukno i sól. Towary czê�ciowo
sprzedawano miejscowej i okolicznej ludno�ci podczas jarmarków, a nastêpnie

16 M. Niwiñski � �redniowieczni opaci klasztoru w¹chockiego. W: Przegl¹d Powszechny, 1931.
17 Kodeks Dyplomatyczny Katedry krakowskiej �w. Wac³awa,  cz. I, wyd. F. Piekosiñski, Kraków 1874,

s.78.
18 T. Wierzbowski � Matricularium IV. S. 23 nr 327.
19 S. Kura�: Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi Ma³opolski XIV � XV wieku. Wroc³aw,

Ossolineum 1971, s. 87.
20 K. Maleczyñski � Najstarsze targi w Polsce i ich stosunek do miast przed kolonizacj¹ na prawie

niemieckim. Lwów 1926, s. 13�14.
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kupcy zaopatrywali siê na dalsz¹ drogê w p³ody pochodz¹ce z pobliskich lasów,
jak wosk, miód i tym podobne. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e równie¿ p³ody rolne
brane by³y pod uwagê przy wymianie towarów21.

Wierzbica w omawianym okresie rozwija³a siê dobrze, �wiadczy o tym 7 kar-
czem i wysoka warto�æ dziesiêciny, przewy¿szaj¹ca trzykrotnie dziesiêcinê z I³¿y22.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Wierzbica na d³ugo przed kolonizacj¹ stanowi³a jedno
z 22 targowisk rozsianych na terenie rozleg³ej diecezji krakowskiej. Pierwszy targ
w Wierzbicy przypad³ na rok 122723. Targ w Wierzbicy mia³ tak dogodne po³o¿e-
nie, ¿e nawet powstanie nowego o�rodka handlowego w W¹chocku nie umniej-
szy³o jego pozycji. Wierzbica le¿a³a na pograniczu dwóch ogromnych po³aci le-
�nych. Od pó³nocnego wschodu szumia³a potê¿na Puszcza Radomska, a od stro-
ny po³udniowej i zachodniej ci¹gnê³y siê bory w¹chockie i koneckie. Po³o¿enie
przy trakcie handlowym spowodowa³o rozwój miasta, ale kupcy wierzbiccy byli
zbyt s³abi ekonomicznie, aby uj¹æ w swoje rêce wielki handel hurtowy, mimo to
ci¹gnêli z niego niema³e korzy�ci.

Utrzymanie bezpieczeñstwa i porz¹dku na targu wymaga³o specjalnej orga-
nizacji s¹downiczej, umo¿liwiaj¹cej szybki wymiar sprawiedliw�ci, zw³aszcza
w sprawach mniejszej rangi, drobnych kradzie¿y, oszustw, bójek i tym podob-
nych. W tym celu skoncentrowano w jednych rêkach w³adzê s¹downicz¹ nad ca³¹
ludno�ci¹ przebywaj¹c¹ na targu, bez wzglêdu na jej stan (wolna lub niewolna)
i przynale¿no�æ poddañcz¹. Powy¿sz¹ w³adzê sprawowali w okresie przedimmu-
nitetowym sêdziowie targowi, czasem sam kasztelan. Po nadaniu immunitetu w³a-
dza s¹downicza przechodzi³a zazwyczaj na funkcjonariuszy w³a�ciciela wsi
(np. wójta). Na mocy przywileju Leszka Bia³ego klasztor w¹chocki sprawowa³
w³adzê s¹downicz¹ nad ca³¹ ludno�ci¹ obecn¹ na targu w Wierzbicy, zarówno nad
wolnymi, jak i niewolnymi, nad w³asnymi poddanymi, jak i nad obcymi przyby-
szami (advenami)24. Poddani klasztorni mieli zazwyczaj odpowiadaæ przed ob-
cym s¹dem za wystêpki pope³nione na obcym terenie. Opat w¹chocki mia³ prawo
s¹dziæ obcych przybyszów za wystêpki pope³nione w obrêbie w³o�ci wierzbic-
kiej. Klasztorna w³adza s¹downicza na terytorium wierzbickim by³a ograniczona.
Ksi¹¿ê rezerwowa³ dla swego s¹du nadworne sprawy o zabójstwa i rany krwawe.
Ten typ rozgraniczenia odpowiada³ wspó³czesnym normom prawnym25.

W zwi¹zku z przynale¿no�ci¹ Wierzbicy do klasztoru w¹chockiego jej miesz-
kañcy mieli du¿e przywileje, m.in. immunitet dla klasztoru nadany przez Leszka
Bia³ego zawiera³:

� ca³kowite zwolnienie od �wiadczeñ i powinno�ci na rzecz ksiêcia, a w szcze-
gólno�ci pilnowania soko³ów ksi¹¿êcych, od budowy i napraw grodów
i wyprawy wojennej, z wyj¹tkiem obrony kraju i przewodu rycerskiego.

� prawo polowania na bobry.

21 K. Maleczyñski � Najstarsze targi w Polsce ..., s. 190.
22 Miasta polskie w tysi¹cleciu w zarysie, t. 1, s. 551�552.
23 K. Maleczyñski � op. cit, s. 198.
24 Advena s¹ to chwilowi przybysze pojawiaj¹cy siê na targu w celach handlowych, a nie wolni osadni-

cy, którzy przybyli do w³o�ci w celu osiedlenia siê.
25 M. Niwiñski � op. cit., s. 90�91.
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� immunitet s¹dowy, na mocy, którego klasztor posiada³ s¹downictwo nad
ca³¹ ludno�ci¹ w³o�ci wierzbickiej, zarówno woln¹, jak i niewoln¹. Immu-
nitet dotyczy³ tak¿e ludno�ci przyby³ej na targ.

Grzywny s¹dowe pobierane przy tych sprawach, przeznaczane by³y najpraw-
dopodobniej do podzia³u miêdzy ksiêcia a opactwo26.

Przywilej z 1275 r. stanowi punkt kulminacyjny w rozwoju immunitetu klasz-
tornego. Do tego czasu przywileje opactwa wzrasta³y ci¹gle i rozszerza³y siê na-
wet ponad miarê. Natomiast w przywileju Leszka Czarnego z 1284 r. zauwa¿amy
nieznaczne ograniczenie wybuja³ych swobód klasztornych.

Wierzbica zajmowa³a szczególnie uprzywilejowan¹ pozycjê we w³o�ciach klasz-
tornych. By³a zasadniczo zwolniona od ciê¿arów prawa ksi¹¿êcego, ale
z pewnymi wyj¹tkami. Mieszkañcy zobowi¹zani byli do obrony ziemi i przewodu
rycerskiego. Zastrze¿ona zosta³a równie¿ osobista w³adza prawodawcza ksiêcia
w sprawach wiêkszej wagi. Inne posiad³o�ci opactwa posiada³y te¿ do�æ znaczne
przywileje, ale zdecydowanie mniejsze ni¿ Wierzbica. W szczególno�ci nie obo-
wi¹zywa³o u nich prawo pobierania kar za mê¿obójstwo, ewentualnie zwolnienie
od pilnowania gniazd sokolich27.

W XV w. podnios³a siê stopa ¿yciowa spo³eczeñstwa, a jednocze�nie nast¹pi³a
powolna dewaluacja pieni¹dza. Z tych powodów dochody uzyskiwane przez cy-
stersów z czynszów i danin nie mog³y w dostatecznej mierze pokryæ wydatków,
potrzebnych na utrzymanie zakonu. Powoli odchodzono od gospodarki czynszo-
wo-dzier¿awnej, która w takich warunkach okaza³a siê mniej rentown¹ ni¿ wpro-
wadzana gospodarka folwarczna. Zagospodarowano czê�æ nieu¿ytków, zamienia-
j¹c je na pola uprawne. Brak r¹k do pracy w zwi¹zku z wzrastaj¹cym zapotrzebo-
waniem na zbo¿e i jego eksportem do Europy Zachodniej spowodowa³ zwiêkszenie
liczby dni roboczych na rzecz klasztoru. Temu postanowieniu sprzeciwili siê miesz-
kañcy Wierzbicy, pozywaj¹c przed s¹d komisaryczny opata Rafa³a Zaborowskiego
o nadmierny wymiar robocizny28. Na podstawie okazanych przez mieszczan przy-
wilejów s¹d wyda³ wyrok w dn. 28.02.1540 r. okre�laj¹cy wysoko�æ robocizny.

 Z akt Komisji Województwa Sandomierskiego29  dowiadujemy siê, ¿e �mieszkañcy miasta
Wierzbicy i przedmie�cia Rzeczków na mocy dekretu króla Polskiego Zygmunta Starego
w r. 1540 wydanego oddaj¹ dorocznie do dóbr suprymowanych Zalesice ¿yta korcy 161,
garncy 4, kap³onów 162 � oprócz powy¿szej wymienionej daniny obowi¹zani byli odrabiaæ
corocznie � nastêpuj¹ce powinno�ci:
a) Dwie ³¹ki Pasternik i Pasieka zwane, nale¿¹ce w czê�ci do dóbr Zalesice, a w czê�ci do

wójtostw rz¹dowych w Wierzbicy i Rzeczkowie, pokosiæ siano, wysuszyæ, zgrabiæ i do
tych¿e folwarków zawie�æ,

b) Zaoraæ, zredliæ i uwlec 4060 zagonów gruntu do wójtostwa w Wierzbicy i Rzeczkowie
nale¿¹cego

c) Odrobiæ do wójtostw pomienionych 162 dni do ¿niwa jarzyn za op³at¹ za ka¿dy dzieñ
po groszy 3 i do ¿niwa oziminy 162 dni bez ¿adnej op³aty�.

26 M. Niwiñski � op. cit., s. 91.
27 M. Niwiñski � Opactwo cystersów w W¹chocku. Fundacja i dzieje uposa¿enia do koñca wieków

�rednich, Kraków 1930, s. 92�93.
28 M. Niwiñski � op. cit.,  s. 129.
29 Archiwum Pañstwowe w Radomiu.
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Na podstawie rejestru poborowego (podatkowego) z 1569 r. Wierzbica p³aci³a od
10 ³anów 4 komorników, 1 rzemie�lnika, jej struktura spo³eczna nie ró¿ni³a siê niczym od
wiejskiej30. Rejestr odnotowuje informacje dotycz¹ce wsi nale¿¹cych do parafii Wierzbica.
£¹czany, w³asno�æ Józefa Rokickiego, p³aci³y od 7 ³anów, Polany tak¿e w³asno�æ tego¿ liczy-
³y 9 ³anów, 6 zagrodników, 1 rzemie�lnika i 2 komorników. Zalesicie, równie¿ w posiadaniu
Rokickiego, p³aci³y od 3 ³anów i 5 zagrodników. Rzeczków liczy³ 12 ³anów, Pomorzany za�
63/4 ³ana, 12 pó³³anków i 3 æwieræ³any. Suliszka (wcze�niej w parafii Mirzec) by³a zdecydo-
wanie mniejsza i liczy³a 3 ³any. D¹brówka Warszawska, w³asno�æ Jakuba Chomentowskiego
i Jana Chlochola, p³aci³a od 3 ³anów. Natomiast z tej samej wsi Jan Rogaliñski p³aci³ od
3 zagrodników. Je¿eli chodzi o wie� Ruda Wielka, to rejestr odnotowuje:

Stanis³aw, El¿bieta Kurek � 1/2 ³ana
Jan Kierzkowski � 1/2 ³ana, 3 zagrodników,
Miko³aj Markowicz � 1/2 ³ana,
Wojciech i Jan Gembkowie � 1/2 ³ana, 1 zagrodnik,
Jan Grzybowski � 3/4 ³ana,
Adam Nieczuja � 1 ³an, 5 zagrodników,
Maciej Rudzki � 6 ³anów,
Gotard Rudzki � 6 ³anów,
Jakub i Piotr Kyrbowie � 1/4 ³ana, 1 æwieræ³an31.

W tym¿e rejestrze odnotowano, ¿e �To miasteczko wg starego zwyczaju p³aci miêdzy
wsiami jako i inna wie� i te¿ zap³acon¹ stoi i czopowego na 1 ratê 1 florena 26 groszy. Item na
ostatni¹ ratê 1 florena 2 grosze. Wiêksza po³owica miasteczka zgorza³a i wolno�æ maj¹�32.

Na podstawie lustracji województwa sandomierskiego z 1576 r. wiemy, jakie ciê¿ary na
rzecz króla ponosili poddani opactwa w¹chockiego. Obejmowa³y one z ³anu: podymnego 2�7
groszy, sepu przewa¿nie po 4 korce ¿yta  i 8 korcy owsa. Czê�æ osad pe³ni³a robociznê, wyno-
sz¹c¹ od kilku do kilkunastu dni w roku. Od pocz¹tku XVI w. spotykamy siê równie¿ z obo-
wi¹zkiem dawania podwód dla pos³añców królewskich pod¹¿aj¹cych na Litwê. Powinno�æ ta
ci¹¿y³a na mieszkañcach dwóch miasteczek klasztornych W¹chocka, Wierzbicy i Wa�niowa.

Na podstawie lustracji przeprowadzonej we wsiach klasztornych, które powinny daniny
na ka¿dy rok oddawaæ do ekonomii kozienickiej z opactwa w¹chockiego, w latach 1660�
�1664, odnotowano:
1. Miasto Wierzbica posiada³o 241/2 ³any jako innotescit z odprzysiê¿enia w radomskim

grodzie feria 4 in crastino s. Headvigis Electae (16 X) 1658 uczynionego, jest 12 ³anów.
Mieszczanie oddawali 48 korców ¿yta, 96 korców owsa, 120 wozów drewna i 12 tramów.

2. Wie� Polany posiada³a 4 ³any. Powinna oddaæ 16 korcy ¿yta, 32 korce owsa, 40 wozów
drwa, 4 tramy. Z obowi¹zków wywi¹za³a siê nastêpuj¹co: Odda³a 4 korce ¿yta i 9 kor-
ców owsa.

3. Wie� Pomorzany posiada³a 21/2 ³ana. Powinna oddaæ: 10 korców ¿yta, 20 korców owsa,
25 wozów drwena, 21/2 trama. Z obowi¹zków poddani wywi¹zali siê: 4 korce ¿yta,
9 korcy owsa, 25 wozów drewna i 21/2 trama.

4. Wie� £¹czany posiada³a 3 ³any. Poddani przekazali 12 korców ¿yta, 24 korce owsa,
30 wozów drewna i 3 tramy33 .

Lustracja podaje, ¿e Wierzbica, Rzeczków, Chronów, Wawrzyszów, Rogowa i Laskowa
Wola zobowi¹zane by³y �niwy pewne folwarkowe ka¿dy rok na ozimê i jarzynê zaoraæ
 i zasiaæ zbo¿em folwarkowym, po¿¹æ i w kupy u³o¿yæ. Item do poprawnej groble u stawów
przy mie�cie na ka¿d¹ jesieñ po dni 2, a kiedy siê grobla przerwie, tedy tak d³ugo robiæ maj¹,
a¿ j¹ zastawi¹. Item dom zrobiæ, zbudowaæ i pobiæ w folwarku, ko³y, chrusty woziæ, grodziæ,

30 Miasta polskie w Tysi¹cleciu, s. 551�552.
31 A. Pawiñski  �  Polska XVI wieku pod wzglêdem geograficzno-statystycznym, �ród³a dziejowe,

IV Mazowsze, Ksiêgarnia Gebethnera i Wolfa, Warszawa 1886, t. XV, s. 307.
32 �ród³a dziejowe, s. 327.
33 Op. cit, s. 138, 139.
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³¹ki sieæ i inne powinno�ci odprawiaæ. Takowe wszystkie ich ciê¿ary i powinno�ci lustracja
wzwy¿ pomieniona specyfikuje�34.

Za czasów Jana Kazimierza okolicê tutejsz¹ pl¹drowa³y niejednokrotnie
zbrojne oddzia³y Szwedów. W 1662 r., czyli ju¿ po naje�dzie szwedzkim,
Wierzbica zap³aci³a pog³ówne od 505 mieszkañców (jako ciekawostkê nale¿y
wiedzieæ, ¿e mia³a w tym czasie wiêcej mieszkañców ni¿ Radom, Szyd³o-
wiec, Kozienice czy te¿ Zwoleñ i porównywaln¹ ilo�æ do I³¿y). W 1667 by³o
55 domów. Po 1775 r. by³o ju¿ 116 domów, w tym: karczma, plebania, szpital,
prebenda, wójtostwo i byæ mo¿e ratusz. W 1793 r. istnia³y nastêpuj¹ce ulice:
Polañska, W¹chocka i Przytycka. W ci¹gu siedmiu lat przyby³o 15 dymów.
W sk³ad zabudowañ wchodzi³o: 110 cha³up, 11 dymów rzemie�lniczych, karcz-
ma, wójtostwo z dworem, karczm¹ i dwoma cha³upami oraz plebania z trzema
cha³upami35. Najprawdopodobniej dobr¹ kondycjê ekonomiczn¹ Wierzbica
z okolicznymi wioskami zawdziêcza³a doskona³ej gospodarce klasztornej. Osa-
da rozrasta³a siê, a przywilej króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego z roku
1776 powiêkszy³ liczbê z trzech jednodniowych jarmarków rocznie do dzie-
wiêciu. Od 1776 r do 1810 r. jarmarki odbywa³y siê w nastêpuj¹cych dniach:
21 stycznia,19 marca, �w. Józefa, 3 maja, w pierwszy wtorek po Zielonych
�wi¹tkach, na Przemienienie Pañskie, na �w. Idziego,w poniedzia³ek po nie-
dzieli ró¿añcowej, 11 listopada, �w. Bart³omieja, 6 grudnia.

Oprócz wymienionych dni jarmarcznych targ odbywa³ siê w ka¿dy czwar-
tek. W 1810 r. jarmarki zniknê³y z krajobrazu Wierzbicy, a miasto z ró¿nych
przyczyn straci³o na znaczeniu, podupad³o.

W dobie zaborów

Powstanie listopadowe

Województwo sandomierskie od momentu wybuchu powstania listopadowe-
go stanowi³o jego zaplecze zaopatrzeniowe. Zak³adano na jego terenie magazyny
aprowizacyjne i uzbrojenia. Uzbrojenie dostarcza³y ku�nie z W¹chocka, Suche-
dniowa, Samsonowa i Kozienic.

Od sierpnia 1831 r. rozpoczê³y siê w tych stronach dzia³ania wojenne korpusu
gen. Samuela Ró¿yckiego przeciw wojskom rosyjskim Rüdigera. 05.08.1831 r.
Rüdiger przerzuci³ wiêkszo�æ swych wojsk przez Wis³ê, jego podjazdy siêga³y Lip-
ska i Sienna. Jako dowódca województwa sandomierskiego, krakowskiego
i kaliskiego (04.08.1831 zosta³ mianowany dowódc¹ wojskowym w tych¿e woje-

34 Lustracja województwa sandomierskiego 1660�1664,  wyda³y M. Oprawko i K. Schuster, cz. I, Kra-
ków, PLON 1971, s. 24.

35 Miasta Polski w Tysi¹cleciu, s. 551�552, Wroc³aw, 1965.
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wództwach) Ró¿ycki dzia³a³ na ty³ach armii Paskiewicza. Niejednokrotnie bawi³
w Wierzbicy, bo czêsto wypad³o mu �ci¹gaæ nieprzyjaciela na linii Szyd³owiec�I³¿a.

W drugiej po³owie sierpnia si³y polskiego korpusu wynosi³y 5150 ludzi i 10
dzia³ek36. Pr¹dzyñski za� w swoich pamiêtnikach pisze, ¿e gen. Ró¿ycki mia³ pod
swoimi rozkazami przesz³o 10 batalionów piechoty, 19 szwadronów jazdy i 10
dzia³, czyli 5764 piechoty, 2140 kawalerii i 250 kanonierów � razem 8154 ludzi37.

07.08.1831 r. Ró¿ycki przyby³ poczt¹ do Opatowa i przej¹³ od Szeptyckiego
dowództwo. Zarz¹dzi³ koncentracje wszystkich si³ w Radomiu, gdzie zamierza³
wspomóc swój oddzia³ maszeruj¹cy z Warszawy. Koncentracjê wojska uprzedzi³
Rüdiger d¹¿¹c do szybkiego zniszczenia si³ polskich, w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytu-
acj¹ dosz³o do dwóch bitew 09.08.1831 roku. Pierwsza rozegra³a siê pod wsi¹
Granica. Jakkolwiek genera³ nie odwa¿y³ siê uderzyæ wstêpnym bojem na znacz-
nie liczebniejszego nieprzyjaciela, to jednak niezmordowanie a skutecznie pro-
wadzi³ walkê podjazdow¹. W ci¹g³ych po�cigach, utarczkach i odwrotach wojsko
polskie musia³o czêsto zmieniaæ miejsca postoju. Z poszczególnych miejscowo-
�ci gen. Ró¿ycki wysy³a³ raporty do sztabu g³ównego, przedstawiaj¹c w nich po-
³o¿enie w³asne i nieprzyjaciela38. Z tre�ci jednego z tych raportów, sporz¹dzonego
w Szyd³owcu dn. 10.08, dowiadujemy siê, ¿e poprzedniego dnia odby³a siê sze-
�ciogodzinna bitwa pod I³¿¹ z oddzia³em nieprzyjacielskim Kwietnickiego, pod-
czas której po³owa miasteczka sp³onê³a.

Wojska Ró¿yckiego zaatakowa³ Kwietnicki nie czekaj¹c na wsparcie ks. Wir-
temberskiego. Si³y polskie wzmocni³ p³k Franciszek Gajewski. Po pierwszych
niepowodzeniach Kwietnicki przerwa³ bitwê czekaj¹c na przyj�cie drugiej ko-
lumny. Ró¿yckiego pierwszy sukces nape³ni³ otuch¹, lecz zarz¹dzi³ wycofanie siê
z I³¿y, poniewa¿ wiedzia³ o nadchodz¹cej drugiej kolumnie wojska carskiego39.
Polacy wziêli 56 jeñców do niewoli, z którymi szli przez Wierzbicê w stronê
Szyd³owca, a stamt¹d udali siê do Przytyka.

W korpusie gen. Samuela Ró¿yckiego by³y cztery szwadrony jazdy ukraiñ-
sko-wo³yñskiej pod dowództwem pu³kownika Karola Ró¿yckiego. Szwadronami
dowodzili kapitanowie: D³uski, Dunin, Grudziñski i Przyborowski, którzy mieli
razem 450 ludzi. W trzecim szwadronie plutonem Tatarów litewskich dowodzi³
kapitan Samuel Bielak, by³y oficer rosyjskiej gwardii. By³ dzielnym Polakiem.
Pochodzi³ z okolic Augustowa. Z w³asnych funduszy utworzy³ oddzia³ jazdy
z samych braci i krewnych, nad którymi obj¹³ komendê. Poleg³ od kuli nieprzyja-
cielskiej pod Wierzbic¹ o kilkaset kilometrów od swoich stron rodzinnych. ¯ycie
i maj¹tek odda³ na o³tarzu ojczyzny. Jedyn¹ pami¹tk¹ z czasów powstania listopa-
dowego jest mogi³a Samuela Bielaka, kapitana wojsk polskich. Na posesji rodzi-
ny Rolów w Zalesicach40  le¿¹ na niewielkim wzniesieniu dwa kamienie. Na jed-

36 W. Tokarz � Wojna polsko-rosyjska 1830/31 Warszawa , Wojsk. Inst. Nauk.-Wydaw. 1930, s. 505, 506.
37 Pamiêtniki gen. Pr¹dzyñskiego opr. Br. Gembarzewski, Kraków: Ksiêgarnia Spó³ki  Wydawniczej

Polskiej, 1909, t. III.
38 B. Paw³owski � �ród³a do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830/31,  t. IV. Warszawa, Wojskowe

Biuro Historyczne 1935.
39 W. D¹bkowski � Kampania genera³a, s. 14.
40 Informacjê tê poda³ Antoni Chrz¹szcz, dyrektor szko³y w Wierzbicy przed II wojn¹ �wiatow¹. Nie-

wielkiej zmianie uleg³a infrastruktura wsi Zalesice, ale kamienie te znajduj¹ siê do dnia dzisiejszego
na terenie posesji pañstwa Rolów.
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nym z nich widnieje napis: �Samuel Bielak, kapitan wojsk polskich, poleg³y
w dniu 7 wrze�nia 1831�. Kamieñ mogilny niewiele nam mówi, podanie ustne za-
wiod³o. Siêgnijmy do historii roku 1831. Twardym rylcem wykute na g³azie po-
lnym wyrazy porównajmy z po¿ó³k³ymi kartami dziejów owych czasów.

Opis potyczki pod Wierzbic¹, w której �mieræ poniós³ kapitan Bielak, znajduje-
my u Ehiela Bereviczy we wspomnieniach podporucznika i w powie�ciach kozac-
kich Czajkowskiego. Na pamiêtniki te powo³uje siê Callier w swoim dziele � Bitwy
i potyczki 1831 r. � przy opisie utarczki pod Wierzbic¹.

Wydarzenie to Czajkowski przedstawia w nastêpuj¹cy sposób: �Ko³o karczem-
ki na polu niedaleko Wierzbicy jaki� poczciwy mieszkaniec tego miasteczka doniós³

nam, ¿e Moskale... wyruszyli z Wierzbicy w celu cofania siê do Skaryszewa ... Ru-
szyli�my ku Wierzbicy. Jazda nieprzyjacielska ju¿ skry³a siê w las, a æma doñców

bez³adnie rozrzucona uwija³a siê ko³o wietrznego m³yna i wzd³u¿ ponad lasem. Pu³k
nasz dosta³ rozkaz zawie�æ harc z nimi i zatrzymaæ ich pod lasem, aby strzelcy celni

podlascy, zas³onieni jazd¹ mogli zaj�æ w las, przeci¹æ drogê doñcom i zrobiæ za-
sadzkê. Za zbli¿eniem siê naszych doñce spod m³yna pierzchli ku lasowi. Karol

Ró¿ycki zatrzyma³ szwadrony i wys³a³ pierwszy pluton pierwszego szwadronu pod
dowództwem Rajmunda Hurkowskiego, niedawno przyby³ego do nas oficera, na

harce. Ma³¹ liczb¹ chcia³ o�mieliæ doñców i tym sposobem zatrzymaæ ich przed
lasem jak najd³u¿ej. Nasi harcownicy ju¿ zsadzili kilku doñców

 z koni, podoficer Wielobyski ranny by³ w podeszwê, odbit¹ kulk¹ od kamienia, zabi-
to konia pod je�d�cem Micha³em z Rafa³ówki, kiedy Hurkowski rozpojony bojem

coraz bardziej pocz¹³ nacieraæ i przeæ doñców ku lasowi�.
�Dowódca naszego pu³ku wys³a³ kapitana Bielaka, którego pluton Tatarów by³

przy naszym trzecim szwadronie, z rozkazem do Hurkowskiego, aby siê zatrzyma³
i  z wolna cofa³ do lasu; rozkaz zosta³ zawieziony i wykonany. Pluton naszych har-

cowników cofa³ siê, doñce bardzo wolno nastêpowali�.
�Kapitan Bielak wraca³; ju¿ by³ o sto kroków od naszego frontu, a najmniej

trzysta za harcownikami, kiedy nagle w dolinie zsun¹³ siê z konia. My�leli�my, ¿e
z dobrej woli zsiad³; a to doñska kula go zasadzi³a, trafi³a w samo serce i jak podno-

sili jego bracia i pokrewni, ju¿ on znaku ¿ycia nie okazywa³�.
�G³o�nym jêkiem zap³aka³a tatarska dru¿yna, pa³aszami wykopali grób swemu

bratu � przywódcy; dziki kamieñ na nim po³o¿yli, ³z¹ smutku skropili i kamieñ
i ziemiê. My�l¹ smutku ¿a³owali za poleg³ym i siedli na koñ ... doñcy skryli siê

w las, umknêli zasadzki celnych strzelców, a ca³y korpus szed³ w stronê I³¿y�.
Przed wojn¹ 1914 roku rodzina kapitana Bielaka czyni³a starania o przeniesie-

nie szcz¹tków w rodzinne strony, lecz rz¹d rosyjski nie wyda³ zezwolenia. Dawniej
mogi³a mia³a wspania³e ¿elazne ogrodzenie, a potem zamieniono je na kamienne.

W powstaniu listopadowym w sierpniu i wrze�niu 1831 r. du¿e straty ponios³y
miasta woj. sandomierskiego z powodu zaboru zbo¿a przez wojska rosyjskie. Wierz-
bicê obci¹¿ono wydatkami w kwocie 32 742 z³ pol. 17 gr. Przyczyn¹ by³ postój
w mie�cie rosyjskiego korpusu gen. Rüdigera41.

41 W.W. Bednarski � Straty wojenne Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym 1830/1831,
 w: Wiadomo�ci Historyczne 3 (Maj � Czerwiec 182) 1989, s. 211.
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Powstanie styczniowe

Przez Wierzbicê i Rzeczków przechodzi³y niejednokrotnie wojska rosyjskie.
Aby unikn¹æ rabunku, niektórzy mieszkañcy z Rzeczkowa ukrywali inwentarz ¿ywy,
odzie¿ i po�ciel w �Mokrych Do³ach�, gdzie by³ wówczas las. Czêsto mieszkañcy
osady okazywali powstañcom pomoc. Przewa¿nie dostarczali im kwater i podwód,
niekiedy za� ostrzegali przed zbli¿aniem siê wiêkszych si³ nieprzyjacielskich.

W kwietniu 1863 r. oddzia³ powstañczy pod dowództwem kpt. Samuela Bie-
lañskiego przedziera³ siê z Puszczy Kampinoskiej w kierunku Gór �wiêtokrzy-
skich. Powstañcza kwatera oddzia³u mie�ci³a siê w Wilcznej po³o¿onej w lasach
miêdzy Skaryszewem a Zalesicami. Z Wilcznej dowódca wys³a³ 15-letniego pa-
stucha na zwiad, aby sprawdzi³, czy w okolicy Wierzbicy nie ma sotni kozackich.
Pastuch � Szczepan Madej czêsto wykonywa³ dla powstañców podobne zadania.
Po upewnieniu siê, ¿e teren jest bezpieczny oddzia³ noc¹ dotar³ do Wierzbicy.
Miejscowa plebaniia sta³a siê kwater¹ kpt. Bielaka, a jego zastêpca por. �Marios�
(student z Warszawy) zaj¹³ okoliczne zabudowania. Nad ranem pozostawieni na
�czujce� zwiadowcy zameldowali dowódcy, ¿e od Radomia nadci¹gaj¹ dwa od-
dzia³y wojska. Informacjê otrzymali od konnego goñca z D¹brówki Warszaw-
skiej. Okaza³o siê, ¿e by³ to oddzia³ carskich dragonów poprzedzony sotni¹ ko-
zack¹. W�ród powstañców zarz¹dzono pobudkê. Kapitan Samuel Bielañski po-
dzieli³ oddzia³ na trzy grupy. Dwie pierwsze mia³y za zadanie odparcie ewentual-
nego ataku (dzia³ania zaczepne wykluczono z powodu s³abego uzbrojenia: ma³a
ilo�æ amunicji, my�liwskie strzelby i niewielka ilo�æ karabinów), a trzecia grupa
by³a zapasowo-odwodow¹. Szybka sotnia kozacka, wyprzedzaj¹c znacznie szwa-
dron dragonów, minê³a miasteczko. Kozacy skierowali siê do W¹chocka, w któ-
rym powstañcy rozbili jednostkê wojsk carskich i odbili 180 rekrutów pêdzonych
pod eskort¹ z Kielc do Radomia. Jad¹cy wolniej dragoni zatrzymali siê na krótki
postój w Wierzbicy, aby napoiæ konie i zje�æ �niadanie. W tym czasie jeden
z oficerów skierowa³ siê w stronê plebanii, a jad¹cy za nim ordynans zauwa¿y³
w krzakach zamaskowanego powstañca. Strzeli³ w jego kierunku i rani³ go. Ran-
ny broni¹c siê, odda³ kilka strza³ów i w zwi¹zku z tym dosz³o do niespodziewanej
potyczki, która przekszta³ci³a siê w ostr¹ walkê. Na pomoc dragonom przyby³y
posi³ki, a kpt Bielañski wyda³ rozkaz odwrotu. Jedna z grup podzielonego oddzia-
³u, dowodzona przez por. �Mariosa� wycofa³a siê w kierunku W¹chock � Wierzb-
nik. �Marios� natkn¹³ siê na id¹c¹ z odsiecz¹ dragonom sotniê kozack¹. Zosta³
zaskoczony na otwartym polu. Rozkaza³, aby piêciu powstañców z broni¹ paln¹
(niektórzy uzbrojeni byli tylko w szable lub kosy) pozosta³o w krzakach przy
drodze prowadz¹cej do W¹chocka, a sam ratuj¹c resztê oddzia³u wycofa³ siê
w kierunku lasów polañsko-osiñskich. Pozostawiona pi¹tka utrudnia³a po�cig, de-
speracko broni¹c siê, a¿ do wyczerpania siê amunicji. Kozacy zorientowali siê, ¿e
jest to niewielka ilo�æ powstañców, otoczyli ich i bezbronnych zasiekli szablami.
Powstañcy zostali pochowani we wspólnej mogile, miejsce to upamiêtnia drew-
niany krzy¿.
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Kapitan Bielañski ze swoim oddzia³em odpiera³ ze zmiennym szczê�ciem g³ów-
ne natarcie dragonów. W godzinach popo³udniowych, po uporaniu siê z oddzia-
³em �Mariosa�, powróci³a na pomoc Rosjanom sotnia kozacka. Bielañski wraz
z sze�cioma innymi rannymi powstañcami schroni³ siê chwilowo w maj¹tku Zale-
sice, a pozostali powstañcy przedostali siê do lasu zalesicko-skaryszewskiego,
aby po³¹czyæ siê z oddzia³ami p³k. Dionizego Czachowskiego. Kpt Samuel Bie-
lañski zmar³ na skutek odniesionych ran i up³ywu krwi. Natomiast por. �Marios�
d³ugo jeszcze walczy³ w lasach w¹chockich. Znany by³ nie tylko z bezpo�redniej
walki z wrogiem, zajmowa³ siê równie¿ gromadzeniem ró¿nego rodzaju broni,
któr¹ poddawa³ przeróbce, aby mog³a s³u¿yæ powstañcom. Po upadku powstania
d³ugo ukrywa³ siê w lasach � osiñskim i polañskim. W maju 1865 r. Kozacy zosta-
li poinformowani o jego le�nej kryjówce, otoczyli go i zaatakowali, broni³ siê do
wyczerpania amunicji. Zosta³ zmasakrowany szablami. Kozacy konaj¹cego por.
�Mariosa� w³óczyli po lesie, znêcaj¹c siê nad nim potwornie. Skona³ w mêczar-
niach42.

W czasie trwania powstania do Wierzbicy zaszed³ ma³y niezidentyfikowany
oddzia³ powstañców, a w �lad za nim pod¹¿yli Rosjanie. Nie mog¹c uj�æ pogoni,
skryli siê w olejarni Franciszka Radzimirskiego, który zaj¹³ siê nimi. Schowa³
broñ, da³ im inn¹ odzie¿ i zaj¹³ prac¹ w olejarni. Moskale nie domy�lili siê, ¿e
maj¹ do czynienia z powstañcami i opu�cili zagrodê Radzimirskiego.

Dnia 21 sierpnia przemaszerowa³y przez Wierzbicê oddzia³y Eminowicza
i Æwieka. Zadaniem ich by³o alarmowaæ miejskie garnizony rosyjskie bez wda-
wania siê w wiêksze bitwy z nieprzyjacielem. Wracali z I³¿y, gdzie natknêli siê na
silniejszy oddzia³ wojska rosyjskiego, z którym mieli niewielk¹ potyczkê. Po-
wstañcy pod¹¿yli drog¹ na Kowalê. Za nimi postêpowa³ z I³¿y Tichockij43. Dzieñ
by³ gor¹cy, przydro¿ny py³ wzbija³ siê pod stopami maszeruj¹cej kolumny po-
wstañczej, osiada³ swym brudem na szamerowanych mundurach, w¿era³ siê
w przepocone i zmêczone twarze ¿o³nierskie i resztkami swego rdzawego welonu
opada³ na ostre �cierniska pól. W³adze miejskie Wierzbicy dostarcza³y im pod-
wód. Ten i ów wymyka³ siê z miasteczka, aby pod¹¿yæ za oddzia³em. W Rzeczko-
wie do oddzia³ów powstañczych wst¹pi³ karczmarz Podkuliñski. Pod Kowal¹,
w g³êbi lasu, na �Smolance�, Polacy roz³o¿yli siê obozem. Czê�æ piechoty odpo-
czywa³a pod karczm¹. Rozstawiono pikiety, starszyzna posz³a do dworu. Od stro-
ny Radomia zbli¿a³ siê nieprzyjaciel. Zaalarmowane oddzia³y ruszy³y z miejsca,
lecz ¿o³nierze spod karczmy nie zd¹¿yli siê po³¹czyæ z kolumn¹ i zostali z dwóch
stron zaatakowani przez Moskali. Nieprzyjaciel by³ w sile piêciu kompanii pie-
choty, dwóch szwadronów dragonów i kozaków. Polacy przyjêli bitwê, aby bro-
niæ towarzyszy. Dzieñ mia³ siê ku zachodowi, zapada³ zmrok. Eminewicz pod
os³on¹ ludzi kapitana Makarskiego zdo³a³ sformu³owaæ kolumnê do ataku. Na
czele prawego skrzyd³a stan¹³ Rudawski, lewe prowadzi³ Æwiek. Rosjanie podpa-
lili Kowalê. Powstañcy otoczyli pó³kolem wie� i w ³unie p³on¹cych domostw po-

42 B.Wasil  � �Zapomniany bohater�, w: Tygodnik Radomski 01.11.1990.
43 St. Zieliñski � Bitwy i potyczki, 1863�1864, Raperswil: Fundusz Wydaw. Muzeum Narodowego,

1913,  s. 140.
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czêli od strony dworu nacieraæ na Moskali. Pierwszy zaatakowa³ Makarski i za
pomoc¹ bagnetów wypêdzi³ z niej nieprzyjaciela, który wycofa³ siê w stronê Ra-
domia. Powstañcy ruszyli przez Za³awie do Krogulczy. Tam zostawili 28 rannych
i 15 zabitych. Najwiêcej strat poniós³ oddzia³ Rudawskiego. W bitwie tej poleg³
prawdopodobnie Podkuliñski, karczmarz z Rzeczkowa. Rosjanie stracili tej nocy
podobno 100 ludzi. Wys³any przez Eminowicza w stronê Radomia oddzia³ konny
natkn¹³ siê na Rosjan, przy cmentarzu dosz³o do potyczki.

Na �lad bitwy pod Kowal¹ natrafiono przed I wojn¹ �wiatow¹, gdy w lesie
obok dworu kopano do³y na fundamenty. Znaleziono tam wspóln¹ mogi³ê po-
wstañców. Na pami¹tkê powstania styczniowego wystawiono dwa krzy¿e, jeden
w Wierzbicy, drugi pod wsi¹ Rzeczków.

Ku wolnej Polsce

Powstania narodowe pozostawi³y po sobie mogi³y i pamiêæ o tych, którzy
walczyli o wolno�æ. Now¹ nadziejê wolno�ci przyniós³ ze sob¹ rok 1914. Wojna
stworzy³a szansê na uzyskanie niepodleg³o�ci. Same dzia³ania wojenne nie omi-
nê³y okolic Wierzbicy. 02.05.1915 r. rozpoczê³a siê wielka ofensywna pañstw
centralnych bitw¹ pod Gorlicami. Po czterodniowych zmaganiach 3 armia rosyj-
ska zosta³a pobita, a front prze³amany i ruszy³a lawina, której ju¿ Rosjanie nie
zdo³ali zatrzymaæ. 11.05.1915 r. pozycjê nad Narwi¹ opu�ci³a i przemaszerowa³a
na pó³noc 1 armia austriacka i podleg³a jej I Brygada Legionów. Oddzia³y 1 armii
rosyjskiej pocz¹tkowo wycofywa³y siê, ale tylko do linii Koprzywnica � Klimon-
tów � Opatów, gdzie Rosjanie nie tylko stawiali zaciek³y opór, lecz nawet lokal-
nie przeszli do kontrofensywy. Od 16 do 25 maja toczy³y siê walki, które nie da³y
przewagi ¿adnej ze stron. Polscy legioni�ci walczyli pod Konarami, Kozinkiem
i Swojkowem, zatrzymuj¹c rosyjskie przeciwuderzenia. W tym czasie niemieckie
dywizje gen. Woyrscha zajê³y Kielce, Koñskie, a nastêpnie Wierzbnik i Szyd³o-
wiec. Niemcy szli przez Wierzbicê w stronê I³¿y i 20 maja pod wsi¹ Pakos³aw
zatrzymali ich ¿o³nierze Legionu Pu³awskiego. W walce zosta³ ciê¿ko ranny do-
wódca Legionu pp³k Antoni Reut, dowództwo obj¹³ po nim p³k Jan Rz¹dkowski.
¯adna ze stron nie odnios³a przewagi i front na kilka tygodni zatrzyma³ siê na linii
Koprzywnica � Iwaniska � Chybice � Wierzbica � Nowe Miasto nad Pilic¹. Sam
Radom i Sandomierz pozosta³y w rêkach rosyjskich.

Wybory sejmowe wyznaczono na 26.01.1919 r. Kampania wyborcza w kraju
toczy³a siê g³ównie miêdzy lewic¹ a prawic¹. Wybory zosta³y poprzedzone wy-
borami do rad gminnych. Rozpisano je na podstawie dekretu z 28.11.1918 r. rz¹du
J. Moraczewskiego �o utworzeniu Rad Gminnych, na obszarze by³ego Królestwa
Kongresowego�. Wybory do rad gminnych mia³y siê odbyæ w terminie do
10.01.1919 roku. Z 22 gmin powiatu radomskiego do 23.12.1918 r. w 19 gminach
ustalono datê wyborów. W 3 gminach (Gêbarzów, Rogów i Zalesice) z niezna-
nych bli¿ej powodów nie wyznaczono daty wyborów. W 19 gminach wybory do
rad gminnych odby³y siê w okresie od 28.12.1918 do 09.01.1919 roku.
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Niedziela wyborcza 26.01.1919 r. w ca³ym powiecie przebiega³a spokojnie.
Ordynacja wyborcza z 28.11.1918 r. nadawa³a czynne prawo wyborcze wszyst-
kim obywatelom, bez ró¿nicy p³ci, wyznania i narodowo�ci, obywatelom pañ-
stwa polskiego, którzy do dnia wyborów ukoñczyli 21 lat.

Frekwencja wyborcza w gminach powiatu radomskiego by³a wysoka i wyno-
si³a od 47,1% (Rogów) do 94,9% (Potworów). �rednio frekwencja w gminach
waha³a siê w granicach miêdzy 71,0%�83,0%. W gminie Wierzbica statystyka
wyborcza poda³a liczbê 893 uprawnionych do g³osowania i 953 g³osuj¹cych. Ze
wzglêdu na widoczn¹ pomy³kê frekwencjê wyborcz¹ dla gmin wiejskich ca³ego
powiatu radomskiego obliczono bez gminy Wierzbica. Najprawdopodobniej
uprawnionych do g³osowania by³o 988 osób. Na tej podstawie frekwencja w gmi-
nie wynosi³aby 96,5%.

W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego Wierzbica prze¿ywa³a powa¿-
ne trudno�ci ekonomiczne, a sytuacja mieszkañców pozbawionych w du¿ej mie-
rze op³acalnej pracy przypomina³a los innych miejscowo�ci kraju.

II wojna światowa

Wybuch wojny zasta³ mieszkañców Wierzbicy w czasie prac polowych.
Starsze pokolenie pamiêta³o dzia³ania wojenne sprzed przesz³o 20 lat. Liczyli
siê z tym, ¿e czas wojny nie bêdzie ³atwym okresem ich ¿ycia. Ju¿ we wrze-
�niu odczuli na w³asnej skórze panowanie niemieckie. Przez Wierzbicê otar³
siê wrze�niowy front. Cofaj¹ca siê 36 DP z grupy gen. Skwarczyñskiego za-
trzyma³a siê na krótko w rejonie Koñskich. Napieraj¹ca na ni¹ jednostka nie-
miecka XVI korpusu pancernego zmusi³a grupê do cofania siê. Do bitwy do-
sz³o pod Kazanowem i 36 DP wycofuj¹c siê w ci¹g³ych walkach pod Bara-
kiem, Sadkiem, Wierzbic¹, Skaryszewem dotar³a do I³¿y, gdzie zosta³a osta-
tecznie pokonana.

Akty wrze�niowej represji nie ominê³y mieszkañców osady, których oku-
pant podejrzewa³ o posiadanie broni lub sprzêtu wojskowego. Pod takim za-
rzutem zostali aresztowani na pocz¹tku pa�dziernika 1939 r. Józef Ziêtek
i Józef Szczêsny z Polan oraz Józef Piszczek z Wierzbicy. Wojenne represje
nie ominê³y równie¿ go�cia tutejszej plebanii, o. Andrzeja Czes³awa Klimusz-
ko. �W roku 1940, wyrwawszy siê z r¹k gestapo w Kaliszu, zatrzyma³em siê

na czasowy pobyt w osadzie Wierzbica w pobli¿u Radomia. Tam w spokojny
letni poranek wtargn¹³ silny oddzia³ hitlerowców z zamiarem ukarania miesz-

kañców za niedostarczony Niemcom kontyngent drzewa. Pod groz¹ kierowa-
nych na mnie luf kazano mi i�æ tam, dok¹d spêdzano wszystkich mê¿czyzn,

którym na sposób �redniowieczny wymierzono karê ch³osty. Oprawcy kazali
k³a�æ siê ludziom na pniaku drzewa i z wyra�nym sadyzmem katowali swoje

ofiary i potem kuli bagnetami. Mnie kazali siê przypatrywaæ tym bestialstwom.
Oprawcy po zmaltretowaniu niewinnych ludzi zabrali siê do mnie. Chodzi³o

im o o�mieszenie i poni¿enie mnie w oczach ludzi. Oprowadzali mnie po rynku
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w�ród szyderstw i inwektyw, fotografowali w asy�cie esesmanów z karabina-
mi w rêkach. Kiedy chcieli mnie zmusiæ do biegania po rynku, przeciwstawi-

³em siê. Nie mog³em, nie chcia³em im pozwoliæ na poni¿enie mej godno�ci,
jako cz³owieka i jako Polaka. Opór mój doprowadzi³ hitlerowców do sza³u.

Zosta³em przez nich pobity i okaleczony44�.
W 1940 r. pomieszczenia plebanii i wiêkszo�æ budynków gospodarskich zajê-

te zosta³y przez wojska niemieckie komisarza Grimme�go45. Zmieniaj¹ce siê od-
dzia³y wojska niemieckiego stacjonowa³y w Wierzbicy. Na kwatery wybierali
najlepsze domy. W pamiêci mieszkañców Wierzbicy lata okupacji zapisa³y siê
jako okres w miarê spokojny. Nie odczuwali wzmo¿onych represji ze strony oku-
panta. W 1944 roku m³odzi mieszkañcy osady trzema samochodami ciê¿arowymi
zostali wywiezieni z placu szkolnego na roboty do Piñczowa, gdzie pracowali przy
kopaniu okopów. Z przymusowej pracy wszyscy powrócili cali i zdrowi. Niektó-
rym uda³o siê zbiec i dotarli do domów wcze�niej ni¿ pozostali wywiezieni.

Radiostacja niemiecka
mie�ci³a siê na Wiatrakach,
za� na ulicy ¯abiej (dzisiaj
Staszica) u rodziny Edwar-
da Grabskiego Niemcy urz¹-
dzili swoj¹ kuchniê polow¹.
Do�æ czêsto g³odnych
mieszkañców osady nêci³
zapach gulaszu i gotowane-
go miêsa.

Podczas wojny na
mieszkañców na³o¿ono kon-
tygenty, zobowi¹zani byli do
oddawania zbo¿a, ziemnia-
ków, mleka, jaj, drobiu i in-
nych p³odów rolnych.

W czasie wojny na obszarze powiatu radomskiego dzia³a³y formacje zbrojne
ZWZ � AK, BCh i AL. Armia Krajowa w swojej strukturze podzielona by³a na
jednostki, obwody i podobwody, te za� na placówki. Obwód radomski podzielony
by³ na siedem podobwodów, te za� na dwadzie�cia cztery placówki. Wierzbica
by³a 23 placówk¹ o kryptonimie �Wschód� z komendantem Mieczys³awem Drusz-
czem ps. �W³odarz�. Oddzia³y AK dokonywa³y na terenie obwodu wiele akcji
dywersyjnych i bojowych. W placówce Wierzbica, w sierpniu 1943 r. patrol dy-
wersyjny w sk³adzie Franciszek Aleksandrowicz, Stanis³aw Adamski �Czajka�,
Marian i Stanis³aw Zió³kowie pod dowództwem �Huragana� zastawi³ zasadzkê
na szosie pod Wierzbic¹, rozbroi³ trzech Niemców i zdoby³ trzy karabiny. Kolejn¹
akcjê przeprowadzili w styczniu 1944 roku. Oddzia³ �Cezara� zorganizowa³ za-

44 O. Klimuszko, Andrzej Czes³aw � Moje widzenie �wiata: parapsychologia  w moim ¿yciu. Warszawa,
Novum,  1989, s. 20�21.

45 ADS, APW.

¯o³nierze BCh: Jan Walas, Trojanowski, Czes³aw Rafalski, Jarz¹-
bek, Józef Sitkowski
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sadzkê na ¿andarmeriê w okolicy
maj¹tku Zalesice pod Wierzbic¹.
W walce zgin¹³ Jan Kotowski
�Kubek�. Kilku ¿andarmów zo-
sta³o rannych, a pozostali wyco-
fali siê46.

Oddzia³ gestapo, stacjonuj¹-
cy w Wierzbicy od d³u¿szego cza-
su, �depta³ po piêtach� miejsco-
wemu oddzia³owi Armii Krajowej
i organizowa³ zasadzki na jego
dowódcê � Mieczys³awa Drusz-
cza ps. �W³odarz�. Rodzina
Druszczów mieszka³a przy ulicy

Szyd³owieckiej. Przed wojn¹ Mieczys³aw Druszcz pracowa³ jako posterunkowy
na Posterunku Policji Pañstwowej w Wierzbicy. Wczesnym rankiem 4 wrze�nia
1944  r. oddzia³ gestapo otoczy³ dom, w którym mieszkali Druszczowe i wyci¹gn¹³
z po�cieli �pi¹cego komendanta placówki AK. Zatrzymanego umie�cili w samo-
chodzie, lecz wyrwa³ siê i zbieg³ przez podwórko Koseli w stronê ulicy ¯abiej,
ale tam równie¿ byli ¿o³nierze niemieccy. Na ulicy ¯abiej zosta³ postrzelony
i schroni³ siê w �wie¿o wym³óconej s³omie Wac³awa Kozaka. Gdy sprawdza³, czy
jest ju¿ bezpieczny, zosta³ zauwa¿ony przez jednego z ¿o³nierzy niemieckich
i nastêpnie zastrzelony. W spokoju nie pozostawiono ¿ony komendanta � Ireny.
Wywieziono j¹ pod Polany i wysadzono z samochodu ko³o figurki. Jeden z ¿o³-
nierzy kaza³ jej biec i kiedy zaczê³a uciekaæ, zosta³a zastrzelona. Niemcy równie¿
chcieli zabiæ syna Druszczów, lecz wstawi³a siê za niewinnym dzieckiem pani
Sankowska � akuszerka mieszkaj¹ca w tym samym domu. Do Wierzbicy przyby-
³a w czasie wojny i prawdopodobnie pochodzi³a z okolic Poznania. Do zakoñcze-
nia wojny opiekowa³a siê dzieckiem, za� córk¹ Druszczów zajêli siê dziadkowie
mieszkaj¹cy w Jesionnej. Ma³¿eñstwo Druszczów pochowano na cmentarzu
w Wierzbicy. Do dnia dzisiejszego grobem opiekuj¹ siê kombatanci z Armii Kra-
jowej. W tym samym dniu gestapo równie¿ przyjecha³o po cz³onka AK Zygmun-
ta Cielniaka, lecz w porê zosta³ ostrze¿ony i uda³o mu siê zbiec.

Stronnictwo Ludowe powo³a³o w³asn¹ formacje zbrojn¹ do obrony polskiej
wsi przed okupantem niemieckim w 1940 roku. W powiecie radomskim Batalio-
ny stanowi³y powa¿n¹ si³ê zbrojn¹. BCh k³ad³y nacisk na tworzenie silnej sieci
organizacyjnej, politycznej i wojskowej. W zasadzie nie by³o sta³ych oddzia³ów.
Do przeprowadzania akcji tworzono dora�ne grupy bojowe. Po wykonaniu zada-
nia cz³onkowie oddzia³u rozchodzili siê do domostw. W Wierzbicy powo³ana zo-
sta³a do ¿ycia grupa dywersyjna BCh dowodzona przez porucznika Mieczys³awa
Mnicha ps. �Ciêciwa�, wchodz¹ca w sk³ad zgrupowania BCh podpu³kownika Jana
Soñty �O�ki�. Grupa dzia³a³a od 1940 do 1945 r. i liczy³a 22 ¿o³nierzy: W³ady-

Nagrobek komendanta AK

46 W. Borzobohaty � �Jod³a� Okrêg Radomsko-kielecki ZWZ � AK 1939�1945; Warszawa, PAX 1988,
 s. 127, 130, 131.
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s³aw Jarz¹bek, Antoni Mnich, Feliks Zawisza, Zygmunt Zió³ko, Aleksy Mnich,
Czes³aw Rafalski, Wac³aw Trojanowski , Antoni  Sitkowski, Józef Sitkowski, Ka-
zimierz Radzimirski s. Antoniego, Józef Zawisza, Feliks Duralski, Kazimierz Ra-
dzimirski s. Wawrzyñca, Jan Sierawski, Edward Micha³kiewicz, Jan Duralski,
Fryderyk Balana, Józef Nowakowicz, Jan Walas, Leon Dujko, Walenty Jastrzêb-
ski i Józef Janek. BCh i AK wspó³pracowa³y ze sob¹ i przeprowadzi³y razem
wiele wspólnych akcji. Najwiêksz¹ by³o rozbrojenie Niemców w Mirowie, party-
zanci zdobyli amunicjê, która pos³u¿y³a im do dalszej walki.

Od maja 1940 r. zaczynaj¹ dzia³aæ w powiecie radomskim organizacje lewi-
cowe, a w czerwcu 1942 r. dowództwo okrêgu GL Radom przyst¹pi³o do tworze-
nia oddzia³u partyzanckiego w rejonie wsi Polany i Wierzbica. Organizacjê od-
dzia³u powierzono radomskiemu komuni�cie J. Ziêtali. Trzonem by³a grupa gwar-
dzistów z Radomia oraz uciekinierzy z getta i radzieckich obozów jenieckich. We
wrze�niu 1942 r. dowództwo nad oddzia³em obj¹³ Stanis³aw Olczyk �Garbaty�
i do koñca wojny walczy³ g³ównie w powiatach i³¿eckim i w³oszczowskim.

W kwietniu 1941 r. Niemcy przyst¹pili do tworzenia gett na terenie Guberni
Radomskiej. Najwiêksze getto powsta³o w Radomiu, oprócz tego utworzono mniej-
sze getta w Szyd³owcu, Skaryszewie, Wierzbicy, Przytyku i Bia³obrzegach. Li-
kwidacja gett nast¹pi³a w sierpniu 1942 r., a wszystkich ¯ydów wywieziono do
obozu koncentracyjnego w Treblince. W czasie jednego z transportów do stacji
Jastrz¹b zosta³a rozstrzelana grupa ̄ ydów, zostali pochowani na cmentarzu ¿ydow-
skim za Wierzbic¹47. Najprawdopodobniej siedmiu ¯ydom z getta wierzbickiego
uda³o siê prze¿yæ wojnê: Adolkowi, Bajli, Gi³ce, dwom Hercykom i Zelmanom.

W marcu 1942 r. ¿andarmi wymordowali piêcioosobow¹ rodzinê Turków
w Polanach. 02.12.1943 r. równie¿ w Polanach zabito piêæ osób, dwie kobiety
i dwoje dzieci, a 15.02.1944 r. zamordowano 16 osób. 14.08.1944 r. zosta³a oto-
czona przez oddzia³y Wehrmachtu i ¿andarmeriê wie� Podsuliszka. Podpalono j¹,
wskutek czego doszczêtnie sp³onê³o 14 gospodarstw. Zastrzelono 16 mieszkañ-
ców wsi, w tym dwie kobiety48.

 Powojenna rzeczywistość

Dla czê�ci podziemia walcz¹cego z okupantem wojna nie zakoñczy³a siê
z dniem 5 maja. Do pierwszego starcia z now¹ w³adz¹ dosz³o 09.06.1945 r. Zbroj-
ny oddzia³ �Gro�nego� zaatakowa³ funkcjonariuszy milicji. W starciu zgin¹³ ko-
mendant MO ze Starachowic i milicjant Józef Pa³a.

Nasilaj¹ce siê represje ze strony komunistów spowodowa³y reakcjê �rodo-
wisk konspiracyjnych 02.09.1945 r. powo³ano do ¿ycia Zrzeszenie Wolno�æ i Nie-
zawis³o�æ, którym kierowa³ p³k Rzepecki. Organizacja mia³a charakter politycz-
ny, choæ w praktyce zajmowa³a siê samoobron¹ zbrojn¹. W programie �O wol-
no�æ obywatela i niezawis³o�æ pañstwa� WiN postulowa³o realizacjê programu

47 Na podstawie relacji mieszkañca Wierzbicy.
48 Powiat radomski... s. 118�121.
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RJN z 1944 r. � zbli¿enie z pañstwami zachodnimi, rewizjê granicy wschodniej,
powrót polityków polskich z emigracji, przyspieszenie wyborów parlamentarnych
i nadzór nad nimi ze strony mocarstw anglosaskich.

Pod koniec 1945 r. w podziemiu pozostawa³o oko³o 80 tys. osób, w tym 30
tys. cz³onków WiN i 20 tys. NSZ i Narodowego Zwi¹zku Wojskowego. Prowa-
dzi³y one dzia³ania g³ównie w samoobronie, choæ sporadycznie wykonywa³y ak-
cje odwetowe na funkcjonariuszach UB, MO i PPR49.

Zarz¹d WiN, jak ka¿da organizacja wojskowa, dzieli³ siê na komendy obsza-
rów: centralnego, po³udniowego i zachodniego. Obszary dzieli³y siê na okrêgi �
odpowiada³y województwom, w sk³ad okrêgu wchodzi³y inspektoraty i obwody.
Okrêg kielecki podzielony by³ na dwa inspektoraty. W sk³ad pierwszego inspek-
toratu wchodzi³y nastêpuj¹ce powiaty: kielecki, konecki, radomski i starachowic-
ki. Ka¿dy powiat nazywany by³ obwodem i zaszyfrowany okre�lonym kryptoni-
mem. Wierzbica wesz³a w sk³ad obwodu radomskiego50. Na dowódcê WiN-u na
terenie gminy Wierzbica powo³ano W³adys³awa Radulskiego �Renomê�. Szeregi
organizacji zasilili: Mieczys³aw Szkopek �M³ot�, Kazimierz Stanis³awek, Edward
Ziêtek �Ochotnik�, Kazimierz Radzimirski �Stal�, Aleksander Zió³ko �Ry��, Zyg-
munt Zió³ko, Adam Jastrzêbski �Szyb�, Stanis³aw Guzik �Kosma�, Marian Paw-
³owski �Skiba�, Jan Zawisza, Marian Zielonka �Marcin�, Feliks Zielonka �Mali-
na�, Edward Micha³owski �M�ciciel�, Franciszek Markiewicz, Mieczys³aw Sie-
radzki �Rozs¹dny� i Lucjan Stanis³awek �Pokrzywka�. Grupa wierzbicka WiN
stanowi³a bazê zaopatrzeniowo-obwodow¹ oddzia³u �Dzidy� � Marcina Sadow-
skiego. Wierzbicka WiN wspó³pracowa³a z grup¹ w¹chock¹ Czes³awa Kurczyñ-
skiego �Koguta�.

Jedn¹ z najwa¿niejszych akcji, jak¹ zorganizowa³ WiN, by³ atak na wiêzienie
w Radomiu przy ul. Reja i odbicie wiê�niów politycznych w nocy z 8 na 9 wrze-
�nia 1945 r. Cz³onkowie organizacji szczegó³owo przygotowali plan dzia³ania,
w�ród jego twórców by³ W³adys³aw Radulski. Akcja powiod³a siê i uwolniono
292 wiê�niów.

Walka polskiego podziemia z w³adz¹ komunistyczn¹ trwa³a przez pierwsze
lata powojenne. Oddzia³ Tadeusza Zieliñskiego �Ig³y� zlikwidowa³ funkcjonariu-
sza MO w Wierzbicy i Jana Wronê w Podsuliszce.

Inn¹ formê aktywno�ci przyj¹³ Ruch Ludowy. Ludowcy w 1945 r. organizo-
wali zjazdy. Jeden z pierwszych odby³ siê w Radomiu w dn. 18.11.1945 r. poprze-
dzony kursem spo³eczno-o�wiatowym w Wierzbicy z udzia³em 30 cz³onków
z 10 kó³. Na zje�dzie dokonano wyboru Zarz¹du, do którego weszli Stefan Mar-
sza³ek � prezes, Ludwik Borek � wiceprezes, Stanis³aw Piskorz � drugi wicepre-
zes, Feliks Jastrzêbski � sekretarz i Józef Szczepanowski � skarbnik. Wierzbica
w zarz¹dzie mia³a dwóch przedstawicieli w osobach Stanis³awa Piskorza i Felik-
sa Jastrzêbskiego. Aktywnym dzia³aczem na terenie gminy by³ równie¿ Stefan
Sierawski, zaraz po przej�ciu frontu przyst¹pi³ do pracy w stronnictwie i Wierzbi-
cy w zwi¹zku �Wici�.

49 S. Dziurzyñski � Ofiary terroru stalinowskiego mówi¹; Radom: Oddzia³ ZWPOS,  1993, s. 161.
50 Op. cit., s. 159, 160.
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Przez ca³y okres
PRL w gminie prê¿nie
dzia³a³ ZSL. Powojen-
nym prezesem ZSL by³
Stanis³aw Trybu³ z Su-
liszki. Pa³eczkê po nim
przej¹³ Józef Kruciñski,
a od po³owy lat siedem-
dziesi¹tych funkcjê tê
pe³ni Ireneusz Wojcie-
chowski. Ko³o Gminne
ZSL w Wierzbicy mia-
³o etatowego sekretarza
� ostatnim by³ Leszek
Górecki. ZSL w miej-
scowo�ciach wchodz¹cych w sk³ad gminy tworzy³o swoje ko³a, nie zapomina³
o m³odzie¿y, któr¹ skupia³ najpierw w zwi¹zku �Wici�, a nastêpnie w Zwi¹zku
M³odzie¿y Wiejskiej.

Ludowcy w 1987 roku w dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê ruchu ludowego ufundo-
wali obelisk � granitowy kamieñ upamiêtniaj¹cy postaæ Walentego Jastrzêbskie-
go, powiatowego dzia³acza ludowego urodzonego w Wierzbicy. Uroczysto�æ mia³a
miejsce w Zielone �wi¹tki, 8 czerwca 1987 roku. G³ównym jej organizatorem by³
miejscowy gminny komitet ZSL. W dniu ods³oniêcia obelisku do Wierzbicy przy-
byli zas³u¿eni dzia³acze ruchu ludowego, a tak¿e przedstawiciele w³adz woje-
wódzkich w Radomiu. Wartê honorow¹ pe³nili stra¿acy i harcerze ze szko³y pod-
stawowej z Wierzbicy. Wspólnie prze¿yte chwile z Walentym Jastrzêbskim wspo-
minali Feliks Jastrzêbski i Stanis³aw Warcho³. Ods³oniêcia pomnika dokona³ przed-
stawiciel WK ZSL wiceprezes A. Rojek.

Organizacj¹ dominuj¹c¹ na terenie gminy by³a PZPR. Jej szeregi zasilili pra-
cownicy zak³adów z obszaru Wierzbicy. Najwiêcej cz³onków mia³a w�ród za³ogi
cementowni, Zak³adów Wyrobów Azbestowo-Cementowych i Kombinatu Remon-
towo-Budowlanego Przemys³u Cementowo-Wapiennego i Gipsowego. Niemal¿e
ca³a kadra kierownicza nale¿a³a do partii. W zak³adach pracy dzia³a³y ko³a przy-
zak³adowe PZPR. Partia mia³a zaplecze w m³odych aktywistach ZSMP.

Powojenna rzeczywisto�æ dla mieszkañców gminy Wierzbica zupe³nie zmie-
ni³a siê w porównaniu ze spokojnym i ustabilizowanym ¿yciem sprzed wojny. Do
ma³ej osady przyby³y grupy ekspertów, którzy szukali surowca dla nowej cemen-
towni. Wraz z jej uruchomieniem zmieni³ siê charakter gminy, która z rolniczej
osady przekszta³ci³a siê przemys³ow¹. Nie wszyscy mieszkañcy byli zadowoleni
z takiej zmiany, najbardziej ubolewali nad t¹ sytuacj¹ bogaci ch³opi, którym wy-
w³aszczono ziemiê pod cementowniê i kamienio³om. Si³¹ próbowali wyprzeæ
wchodz¹ce grupy odwiertnicze. Do pracuj¹cych geologów wychodzili uzbrojeni
w kosy, wid³y, motyki i inne narzêdzia rolnicze. W ten sposób próbowali ich znie-
chêciæ do pracy, lecz na szczê�cie akcje te nie przynios³y oczekiwanych przez
ch³opów rezultatów.

Ods³oniêcie pomnika po�wiêconego Walentemu Jastrzêbskiemu
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Dla Wierzbicy, osady typowo rolniczej, wybudowanie cementowni by³o b³ogo-
s³awieñstwem i wniesieniem kaganka o�wiaty dla miejscowego spo³eczeñstwa.
Najbli¿ej zlokalizowane zak³ady przemys³owe by³y odleg³e o 20�30 km. Nie istnia-
³a w tym czasie praktycznie ¿adna komunikacja z wyj¹tkiem oddalonej o 7 km
stacji Jastrz¹b. Na czwartkowy targ w Radomiu mieszkañcy gminy je�dzili furman-
kami lub wychodzili wczesnym rankiem pieszo, aby dotrzeæ na czas. To dziêki
przemys³owi do Wierzbicy, wcze�niej ni¿ do innych gmin, dotar³a komunikacja.

Budowa cementowni to równie¿ przybycie grupy wykszta³conych osób, która
wywar³a ogromny wp³yw na rozwój �wiadomo�ci mieszkañców. Od niej dowie-
dzieli siê, ¿e mo¿na ¿yæ nie tylko z rolnictwa, ¿e przemys³ jest dla nich szans¹,
której nie mo¿na zmarnowaæ. Powsta³o równie¿ ognisko ¿ycia kulturalnego, ja-
kim by³ klub robotniczy zlokalizowany w jednym z nowo wybudowanych blo-
ków. Organizowano wyjazdy samochodami ciê¿arowymi na przedstawienia te-
atralne i filmy do Radomia i Skar¿yska-Kamiennej. Na potrzeby rodzin pracow-
ników za³o¿ono przedszkole i ¿³obek.

 Rozbudowa cementowni spowodowa³a nap³yw ludno�ci. Powsta³a potrzeba
wybudowania osiedla robotniczego. W blokach zamieszkali pracownicy cemen-
towni wywodz¹cy siê z okolicznych wiosek. Z dziada pradziada byli przyzwy-
czajeni do uprawy roli i hodowli trzody chlewnej. Na w³asne potrzeby w s¹siedz-
twie bloków budowali drewniane chlewiki i hodowali w nich trzodê chlewn¹.
Latem dochodzi³ z nich ogromny fetor. Najwiêksze skupisko chlewików znajdo-
wa³o siê w miejscu, gdzie dzi� s¹ bloki nr 34 i 35. Przed ich wybudowaniem
chlewiki zlikwidowano, w³a�ciciele protestowali i nie chcieli siê ich pozbyæ. Blo-
kowa �winka do dnia dzisiejszego funkcjonuje w anegdocie, bardziej pomys³owi
lokatorzy hodowali j¹  podobno w wannie.

Do ¿ycia w 1946 roku zosta³ powo³any o�rodek zdrowia, który mie�ci³ siê
w baraku, wspólnie z izb¹ porodow¹. Pacjentów przyjmowa³ lekarz Dubiñski. Po
wybudowaniu osiedla robotniczego o�rodek zdrowia przeniesiono do jednego
z bloków i przyjêto nowych lekarzy. D³ugoletnim lekarzem by³ pan doktor D¹bek.
Równie¿ na osiedle zosta³a przeniesiona apteka, która mie�ci³a siê na ulicy Party-
zantów. Przed wojn¹ prowadzi³ j¹ Kazimierz Da³mas, a po nim Pliszczyñski.

Budowa osiedla robotniczego  w latach 50. i 60.
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W 1992 r. gmina
Wierzbica jako jedna
z pierwszych w woje-
wództwie radomskim
przejê³a s³u¿bê zdrowia.
Dzia³aj¹ trzy o�rodki
zdrowia w Wierzbicy,
£¹czanach i Rudzie
Wielkiej. W tym czasie
utworzono laboratorium
analityczne, wyposa¿o-
no go w aparaturê do
oznaczeñ morfologicz-
nych i biochemicznych.
Mo¿na w nim wykonaæ
dziewiêtna�cie rodza-
jów badañ. W laborato-
rium pracuj¹ � Alina Li-
sek i Zofia £y¿wa. ZOZ
dysponuje sprzêtem
EKG i RTG. Poza
o�rodkiem zdrowia
funkcjonuje prywatne
laboratorium analiz le-
karskich, dysponuj¹ce
znacznie wiêkszym wa-
chlarzem badañ.

W przychodni przy-
zak³adowej cementowni
mie�ci³a siê pracownia
RTG. Latem 2003 roku
lokal zosta³ rozebrany,
a dzia³alno�æ pracowni zawieszono. W lipcu 2003 r. pod patronatem gminnego
ko³a PSL zawi¹za³ siê komitet spo³eczny z przewodnicz¹cym Adamem Mosio-
³em, który za swój cel obra³ uratowanie pracowni RTG. Urz¹d gminy wydzier¿a-
wi³ na ten cel lokal w jednym z bloków na osiedlu. Adaptacja pomieszczenia nie
jest prosta i wymaga du¿ych nak³adów finansowych. Wnêtrze pracowni, w któ-
rym bêdzie siê mie�ci³ aparat rentgenowski musi byæ wy³o¿one specjalnym mate-
ria³em izolacyjnym, tak, aby �ciany nie przepuszcza³y promieniowania.

 Obecnie w o�rodku zdrowia przyjmuje trzech lekarzy rodzinnych � Ma³go-
rzata Kowalska, Ma³gorzata Maciejczak-G³¹b, Teresa Iracka-Sma³z � okulista,
dwóch neurologów, laryngolog i ginekolog. O�rodek zatrudnia pielêgniarki.
W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia dzia³aj¹ dwa gabinety stomatologicz-
ne i trzeci poza nim. Wspó³pracê z gabinetami prowadzi miejscowa pracownia
protetyki dentystycznej.

Pracownicy Izby Porodowej
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Nale¿y równie¿ wspomnieæ o dzia³alno�ci izby porodowej. Pierwsz¹ po³o¿n¹
gminn¹ by³a pani Janina Majewska. Pacjentki opiek¹ otacza³ lekarz Leon Dubiñ-
ski. Pierwsze lata to przede wszystkim u�wiadamianie kobiet, pacjentek nie by³o
wiele, ale z up³ywem lat wszystko siê zmieni³o, przybywa³o rodz¹cych. W izbie
brakowa³o koniecznego sprzêtu, np. cyrkla do mierzenia miednic. Doktor Dubiñ-
ski by³ pomys³owym cz³owiekiem i wiedzia³ jak uzupe³niæ brakuj¹cy przyrz¹d.
Kupi³ dwa nowe sierpy, umówi³ siê z kowalem i pod jego kierunkiem wspólnie
wykonali potrzebny cyrkiel, który w niczym nie ustêpowa³ orygina³owi. Pocz¹t-
kowo brakowa³o ró¿nego sprzêtu, m.in. wózka do przewo¿enia kobiet po poro-
dzie na salê ogóln¹, salowe na rêkach przenosi³y pacjentki. Du¿ym utrudnieniem
by³ brak pralki, praczka Genowefa Waku³a rêcznie na tarze pra³a pieluchy i po-
�ciel. Pralkê �Franiê� zakupiono dopiero po kilkunastu latach.

Do pracy w izbie porodowej brakowa³o po³o¿nych. Doktor Dubiñski namó-
wi³ pani¹ Danutê Zawiszê do ukoñczenia szko³y po³o¿niczej w Krakowie i na-
stêpnie podjêcia pracy w wierzbickiej izbie porodowej.

W Dniu Kobiet 8 marca 1972 roku, przeniesiono symbolicznie do nowego
lokalu dwie po³o¿nice i dwa noworodki. W adaptowanym budynku starej szko³y
warunki by³y bardzo dobre. Zainstalowano centralne ogrzewanie i ciep³¹ wodê.
Utworzono poradniê �K� z lekarzem i po³o¿n¹. Przyjêto do pracy nowe po³o¿ne,
pracowa³y cztery kobiety na dwie zmiany. Pomoc¹ fachow¹ s³u¿y³ ginekolog
i pediatra, noworodki bada³ dwa razy w tygodniu. Miesiêcznie dwie po³o¿ne od-
biera³y �rednio 30�40 porodów.

Po powstaniu izby porodowej w Szyd³owcu ZOZ chcia³ zlikwidowaæ wierz-
bick¹ placówkê. Pomys³owi temu sprzeciwi³y siê pracownice, a przewodnicz¹ca
Ko³a Gospodyñ Wiejskich, Stanis³awa Ogorza³ek, wystosowa³a petycjê do Woje-
wódzkiego Wydzia³u Zdrowia w Radomiu. Petycja nie pomog³a, ale nie pozwolo-
no wywie�æ wyposa¿enia placówki i w efekcie od przenosin odst¹piono. W pa�-
dzierniku 1983 r. na emeryturê odesz³a pani Danuta Zawisza i praczka Genowefa
Waku³a. Kierownikiem placówki zosta³a pani Daniela Jastrzêbska. Izba dzia³a³a
do 1 lutego 1992 roku. Obecnie w budynku mie�ci siê Dom Pomocy Spo³ecznej.

Po wojnie zaczê³a równie¿ funkcjonowaæ lecznica dla zwierz¹t. W tym celu
rada gromadzka wybudowa³a budynek przeznaczony na lecznicê, tzw. agrono-
mówkê. Pierwszym wetrynarzem by³ Bobiñski, mia³ kilku nastêpców. D³ugolet-
ni¹ praktyk¹ mo¿e pochwaliæ siê Julian Rotuski. Pod koniec lat 90. zosta³a za³o-
¿ona druga, konkurencyjna, lecznica dla zwierz¹t i prowadzi j¹ Pawe³ G³owacki.

W 1955 roku powo³ane zosta³o do ¿ycia Kó³ko Rolnicze. Jego inicjatorami
i za³o¿ycielami byli: Józef Kwiecieñ i Józef Grabski. Przy wspó³pracy lokalnej
spo³eczno�ci, a szczególnie Józefa Zawiszy, który zosta³ skarbnikiem i Anny Za-
wiszy � ksiêgowej, kó³ko rozpoczê³o dzia³alno�æ. Pierwszym prezesem Kó³ka
Rolniczego zosta³ pan Józef Kwiecieñ, funkcjê tê pe³ni³ spo³ecznie. Pierwotnie
kó³ko mie�ci³o siê na terenie gospodarstwa Józefa Grabskiego, który jako kolejny
prezes zakupi³ dwa ci¹gniki, maszynê do m³ocki na czyste ziarno, p³ugi, kultywa-
tory i inne maszyny rolnicze. Z biegiem lat maszyn przybywa³o, zakupiono sno-
powi¹za³kê, kombajn. Kó³ko Rolnicze �wiadczy³o typowe us³ugi rolnicze dla



37

Z dziejów Wierzbicy

mieszkañców gminy. Nastêpnymi prezesami byli Kazimierz Zawisza i Edward Zió³-
ko. Po reorganizacji Kó³ko Rolnicze przekszta³ci³o siê w Spó³dzielniê Kó³ek Rolni-
czych (SKR). Przez kilka lat nie mia³o w³asnego placu. Maszyny i sprzêt rolniczy
przechowywane by³y u zmieniaj¹cych siê prezesów. Po kilku latach SKR zakupi³ plac
przy ul. Kochanowskiego i tam powsta³a baza z biurem. SKR swoj¹ dzia³alno�æ pro-
wadzi³ do pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych.

Pod koniec lat 60. w Wierzbicy rozpoczêto budowê nowego budynku Urzêdu
Gminy. Zakoñczono go w 1971 r. Wraz z rozrostem aparatu administracyjnego budy-
nek zrobi³ siê za ciasny. W 1991 r. zosta³ oddany do u¿ytku nowy, przestronny lokal.

Na pocz¹tku lat 80. powsta³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa �Razem�. Na cele
inwestycyjne wykupi³a ziemiê od rolników przy ul. Górnej. Powsta³ plan zago-
spodarowania przestrzennego nowego osiedla �Na Wiatrakach� i rozpoczêto in-
westycjê. Wytyczono now¹ ulicê � Wiatraczn¹, nazwa jej pochodzi od wiatraków,
które kiedy� sta³y w tym miejscu. Ostatni zachowany wiatrak na pocz¹tku lat 80.
zosta³ przeniesiony do Muzeum Wsi Radomskiej. Po rekonstrukcji mie�ci siê
w nim kawiarnia. Spó³dzielnia posiada siedem bloków, w tym jeden na starym
osiedlu. Ostatni blok odda³a do u¿ytku w 1992 r. Zamieszka³y w nim 24 rodziny,
które same musia³y siê zaj¹æ wykoñczeniem przyznanych mieszkañ. Lokatorzy
Spó³dzielni Mieszkaniowej �Razem� nie martwi¹ siê o opa³ na zimê, poniewa¿
w sezonie grzewczym 2002/2003 wyremontowano kot³owniê. Wymieniono in-
stalacjê i piec wêglowo-koksowy. Po renowacji kot³ownia jest opalana paliwem
ekologicznym. W roku 2003 prezes spó³dzielni, Adam Cie�lak, zadba³ o najm³od-

Nowy budynek Urzêdu Gminy
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szych lokatorów i urz¹dzi³ plac zabaw. Nowe, kolorowe hu�tawki, zje¿d¿alnie s¹
atrakcj¹ i przyci¹gaj¹ dzieci z ca³ej Wierzbicy.

  Gmina Wierzbica od 1990 r. prowadzi³a liczne inwestycje. W 1991 r. oddano
do u¿ytku nowy budynek Urzêdu Gminy mieszcz¹cy siê przy ulicy Ko�ciuszki
73. Wspó³w³a�cicielami budynku s¹ Bank Spó³dzielczy i Urz¹d Pocztowy. Do
dnia dzisiejszego czê�æ budynku jest niewykorzystana. Inwestycjê tê rozpoczêto
pod koniec lat 80. Wszystkie inwestycje ostatnich lat odby³y siê za kadencji Alek-
sandra Piskorza, który przez 12 lat pe³ni³ funkcjê wójta. W ci¹gu tych lat wybudo-
wano now¹ szko³ê podstawow¹, przedszkole i dom nauczyciela w Zalesicach.
Po³o¿ono nawierzchniê asfaltow¹ i wyremontowano ponad 30 km dróg. Za jego
kadencji skanalizowano Wierzbicê. Przeprowadzono remont o�rodków zdrowia
w Wierzbicy i £¹czanach. Remonty generalne  przeprowadzono te¿ w szko³ach
podstawowych w Wierzbicy (w tzw. du¿ej i ma³ej szkole), D¹brówce Warszaw-
skiej oraz czê�ciowo w Rudzie Wielkiej, Polanach, £¹czanach i Suliszce. Odna-
wiaj¹c placówki o�wiatowe nie zapomniano równie¿ o przedszkolach, w ka¿dym
z nich wykonano kapitalny remont. W czasie tych dwunastu lat w gminie wybu-
dowano wiele wodoci¹gów. W s¹siedztwie cementowni powsta³a ekologiczna
oczyszczalnia �cieków. W Wierzbicy Osadzie wkonano kanalizacjê � by³a to jed-
na z wiêkszych gminnych inwestycji.

Na rok 1992 planowana by³a inwestycja gazyfikacji gminy. Mia³a byæ prze-
prowadzona etapami, jako pierwsze wyznaczono £¹czany, Polany i Zalesice. Na
prace dokumentacyjne wydano 40 000 z³. Inwestycja nie dosz³a jednak do skutku.

Kolejn¹ inwestycj¹, która nie zosta³a zrealizowana, a poniesiono na ni¹ du¿e
nak³ady finansowe, by³o wysypisko �mieci. Jedyne wysypisko �mieci, jakie mie-
�ci³o siê w gminie znajdowa³o siê w Rzeczkowie, okre�lono je jako tymczasowe.
Przy jego lokalizacji nie zosta³a uwzglêdniona tzw. strefa ochronna. Po³o¿one
by³o zbyt blisko zabudowañ gospodarskich, których w³a�ciciele skar¿yli siê na
uci¹¿liwe s¹siedztwo. Rada Gminy przychylaj¹c siê do pró�b mieszkañców pod-
jê³a uchwa³ê o lokalizacji nowego wysypiska. Mia³o powstaæ na terenie Kolonii
Wierzbica na pograniczu trzech gmin Wierzbicy, Mirowa i Mirca. Badania geolo-
giczne pod³o¿a zlecono radomskiej firmie �Ekolog�, wykonano równie¿ badania
hydrologiczne z wynikiem pozytywnym. Zespó³ opiniuj¹cy inwestycjê zleci³, aby
w³adze gminy Wierzbica wyst¹pi³y do wójtów s¹siednich gmin oraz Wydzia³u
Ochrony �rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach o wyra¿enie zgody na
budowê wysypiska. Jako pierwsi inwestycji sprzeciwili siê mieszkañcy Osin. Ich
sprzeciw popar³ wójt gminy Mirzec. Protesty mieszkañców odby³y siê w listopa-
dzie 1995 r., jako kolejny do³¹czy³ wójt Mirowa. Wysypisko zlokalizowane zo-
sta³o w odleg³o�ci 1500�2000 m od najbli¿szych zabudowañ. Wykonawca roz-
pocz¹³ prace w pa�dzierniku i do po³owy listopada wykona³ 40% robót � czê�æ
drogi dojazdowej i wykopa³ nieckê. Na ten cel wydano 200 tysiêcy z³ z kasy
gminy. Protestuj¹cy rolnicy obawiali siê, ¿e �mieci bêd¹ przenoszone przez wiatr
na ich pola. W odleg³o�ci 2 km maj¹ zlokalizowane studnie g³êbinowe, zaopatru-
j¹ce ich domostwa w wodê. Samorz¹d z Mirca twierdzi³, ¿e budowa wysypiska
narusza interesy mieszkañców gminy. Ostatecznie sprawa budowy wysypiska tra-
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fi³a trzykrotnie do Kolegium Odwo³awczego przy Sejmiku Samorz¹dowym, za
ka¿dym razem z wynikiem wstrzymuj¹cym inwestycjê, co w efekcie doprowa-
dzi³o do jej zaniechania.

W czasie transformacji ustrojowej nast¹pi³ �powrót do targowych tradycji
osady� � do Wierzbicy w celach handlowych zaczêli przyje¿d¿aæ mieszkañcy
by³ych republik radzieckich. Swoje towary sprzedawali w niedzielê na wierzbic-
kim rynku. Zainteresowanie ze strony mieszkañców by³o tak du¿e, ¿e handluj¹-
cych ci¹gle przybywa³o. Targowisko rozrasta³o siê i stragany zaczêto ustawiaæ
wzd³u¿ ulicy Górnej i Ko�ciuszki. Do sprzedaj¹cych obcokrajowców do³¹czyli
rodzimi sprzedawcy. Do dnia dzisiejszego targ cieszy siê du¿¹ popularno�ci¹ za-
równo w�ród mieszkañców Wierzbicy, jak i okolicznych wiosek.

W maju 1997 r. z incjatywy proboszcza Jerzego Krogulca nast¹pi³o otwarcie
�wietlicy Socjoterapeutycznej �Ancora� Katolickiego Stowarzyszenia �Betania�
w Wierzbicy. Macierzysta placówka mie�ci siê w Mstowie ko³o Czêstochowy.
�Ancora� skupia dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, jest jedyn¹ pla-
cówk¹ tego typu na terenie gminy, do której dzieci mog¹ przyj�æ i spêdziæ wolny
czas na zabawie lub nauce, a tak¿e zje�æ kanapki i napiæ siê gor¹cej herbaty. Pier-
wotnym za³o¿eniem �wietlicy by³o dotarcie do m³odzie¿y uzale¿nionej od alko-
holu i narkotyków. Korzystaj¹ z niej dzieci z ca³ej Wierzbicy. Przychodz¹ nie
tylko po to, aby odrobiæ lekcje, ale przede wszystkim porozmawiaæ z opiekunami,
opowiedzieæ im o swoich problemach i bol¹czkach. Szukaj¹ wsparcia i zrozumie-
nia, którego czêsto nie znajduj¹ w rodzinnych domach. Placówkê wspomóg³ urz¹d
gminy w Wierzbicy oddaj¹c do dyspozycji budynek zajmowany do 1991 roku
przez urz¹d gminy. Obiekt przez sze�æ lat sta³ niewykorzystany i po przeprowa-
dzonym remoncie rozpoczê³a w nim swoj¹ dzia³alno�æ �wietlica. W �wietlicy za-

Targ w Wierzbicy
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trudnione zosta³y cztery panie z wykszta³ceniem pedagogicznym. Obecnie pra-
cuj¹ dwie panie Krystyna Janek i Urszula Adamiec. Z pomoc¹ m³odzie¿y spiesz¹
równie¿ nauczyciele szkó³ z terenu Wierzbicy, pomagaj¹ dzieciom w odrabianiu
prac domowych i nadrabianiu zaleg³o�ci szkolnych.

Dzieci maj¹ zapewnion¹ nie tylko fachow¹ pomoc w nauce. �wietlica jest
czynna codziennie od 1400 � 1900. Podopieczni mog¹ korzystaæ z si³owni i graæ
w tenisa sto³owego. W ramach aktywnych form spêdzania wolnego czasu w pla-
cówce organizowane s¹ wycieczki krajoznawcze, szczególnie lubiane przez dzie-
ci m³odsze. W czasie wakacji i ferii  dzieci wyje¿d¿aj¹ na tygodniowe turnusy
w góry.

Przy �wietlicy swoj¹ dzia³alno�æ prowadzi wolontariat. Jedna z wolontariu-
szek � Patrycja Kowalczyk zosta³a bohaterk¹ programu �Zwyczajni niezwyczaj-
ni� za pomoc niesion¹ bli�nim.
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Ludno�æ i zajêcia mieszkañców

Wierzbica od XII do pocz¹tku XIX wieku stanowi³a w³asno�æ klasztoru w¹-
chockiego i jako miasto ko�cielne by³a zamkniêta dla osadnictwa ¿ydowskiego.
Dopiero po kasacie klasztoru Cystersów w W¹chocku i przejêciu jego dóbr przez
rz¹d w 1819 roku do Wierzbicy zaczêli nap³ywaæ ¯ydzi.

Dok³adna liczba ludno�ci ¿ydowskiej nie jest znana, przyczyn¹ tego jest brak
danych z powszechnych spisów ludno�ci. Starozakonni unikali spisów: po pierw-
sze, aby unikn¹æ opodatkowania, a po drugie � ze wzglêdów religijnych. ¯ydzi
unikali spisów ludno�ci nawet w XIX wieku. Spisy ludno�ci ¿ydowskiej w 1787 r.
wykazuj¹ du¿e rozbie¿no�ci. Spisy by³y przeprowadzone przez Ko�ció³ i admini-
stracjê pañstwow¹. Wed³ug spisu pañstwowego w Wierzbicy mieszka³o 3 ¯ydów,
a 19 wed³ug spisu ko�cielnego. Starozakonni zamieszkali w Wierzbicy nale¿eli
do gminy ¿ydowskiej w Szyd³owcu1 . Na przestrzeni 40 lat liczba mieszkañców
wyznania moj¿eszowego w Wierzbicy wzros³a  z 19 osób w 1787 r. do 121
 w 1827 roku.

W 1795 roku, po III rozbiorze Polski obszar Wierzbicy wszed³ w sk³ad zaboru
austriackiego. Na podstawie danych statystycznych z 1810 r. wiemy, ¿e by³o wte-
dy 151 domów i 877 mieszkañców. Na mocy decyzji Kongresu Wiedeñskiego
w 1815 r. powsta³o Królestwo Polskie, które po powstaniu styczniowym utraci³o
resztki suwerenno�ci na rzecz carskiej Rosji. Wierzbica wesz³a w sk³ad Guberni
Radomskiej i powiatu radomskiego. Po kasacie klasztoru Cystersów w W¹choc-
ku w 1819 r. jego dobra przesz³y na w³asno�æ rz¹du. Rozwój s¹siedniego Rado-
mia i przejêcie przez niego wielu funkcji handlowych spowodowa³o do�æ szybki
regres Wierzbicy. Ostatnie jarmarki odby³y siê w 1810 roku. W 1800 r. miasto
posiada³o 600 z³ dochodu, a w 1819 r. wzrós³ on do 1133 z³. Podwy¿szony dochód
Kasy Miejskiej o 733 z³ by³ spowodowany podwy¿szeniem podatków propina-
cyjnych. Miasteczko by³o typowo rolnicze, nie rozwija³o siê w nim rzemios³o na
wiêksz¹ skalê i nie dzia³a³y ¿adne manufaktury, które mog³yby doprowadziæ do

1 Do gminy ¿ydowskiej nale¿a³y równie¿: Sienno, Jastrz¹b, Zygmuntów w powiecie radomskim i W¹-
chock z powiatu sandomierskiego.
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2 Archiwum Pañstwowe w Radomiu � Rz¹d Gubernialny Radomski sygn. 2130 a.

rozkwitu i poprawy sytuacji materialnej mieszkañców. Mimo regresu miasto wy-
brukowa³o rynek. Zgromadzono równie¿ materia³ do wybrukowania ulic, lecz
w³adze nie mia³y odpowiedniej kwoty na dokoñczenie inwestycji. Wzrost liczby
ludno�ci by³ powolny i wi¹za³ siê z brakiem �popêdu przemys³owego�2. Do mia-
sta przybywa³a g³ównie ludno�æ w celach zarobkowych lub objêcia urzêdu. Wzrost
w ci¹gu roku waha³ siê do 50 osób.

Wzrost liczby mieszkañców Wierzbicy w latach 1820�1859

Lp. Rok Liczba ludno�ci

1 1820 991

2 1830 1205

3 1840 1352

4 1850 1301

5 1859 1357

W roku 1820 liczba ludno�ci wynosi³a 991 osób, z czego Polaków 960, ̄ ydów
31. Niewielka liczba mieszkañców zajmowa³a siê handlem, by³o 3 krawców,
1 grabarz, 2 kowali, 2 ko³odziejów, a pozostali to rolnicy. W 1830 roku by³o 1205
osób, a w ci¹gu nastêpnego dziesiêciolecia uby³o 51. W 1859 r. zosta³ przeprowa-
dzony spis ludno�ci z natury, na podstawie którego wiemy, ¿e w Wierzbicy by³o
1357 mieszkañców, w tym 682 mê¿czyzn i 675 kobiet. Wiêkszo�æ stanowili kato-
licy � 1147 osób, a wyznania starozakonnego by³o 210 osób. Mieszkañcy zajmo-
wali siê g³ównie rolnictwem, ale byli te¿ przedstawiciele innych profesji: duchowny
wyznania rzymskokatolickiego � 2, duchowny starozakonny � 1, urzêdników � 2,
nauczyciel rz¹dowy � 1, szewców � 4, krawców � 6, kowali � 3, rze�ników � 3,
wapniarzy � 7, olejarzy � 2, bednarzy � 1, kramarzy � 1, szynkowy trunków � 2,
szynkowy solny � 3, dystrybutor tabaki � 1, m³ynarzy � 2, piekarzy � 4, s³u¿¹cych
� 38, wyrobników � 37.

Ciekawym jest, ¿e czê�æ wierzbickich ¯ydów zajmowa³a siê upraw¹ ziemi,
nie by³o to typowe zajêcie dla tej nacji. ¯ydzi mieszkaj¹cy w Polsce trudnili siê
przede wszystkim drobnym rzemios³em i handlem.

Nie funkcjonowa³y cechy i zgromadzenia kupieckie, mimo nadal istniej¹cych
przywilejów jarmarcznych nie powrócono do nich. Brak by³o równie¿ sk³adów
budowlanych i wszelkiego rodzaju magazynów. W miasteczku mie�ci³ siê Magi-
strat i oprócz niego nie istnia³y ¿adne urzêdy. Przy ko�ciele parafialnym istnia³
przytu³ek � nie by³ dotowany przez w³adze gubernialne, utrzymywany by³ ze sk³a-
dek parafialnych.

Niezbyt pochlebn¹ opiniê o mieszkañcach spotykamy w po³owie XIX wieku.
�Trudno by³oby znale�æ w ca³ym Królestwie Polskim miasta, które by pod wzglê-
dem inteligencji umys³owej i moralno�ci ni¿ej, a przynajmniej na równi z Wierz-
bic¹ staæ mog³o. Pijañstwo od wieków zapewne tu zakorzenione wywar³o wp³yw
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na zniedo³ê¿nienie umys³owe i doprowadzi³o na pozór pobo¿nych mieszkañców
do najwiêkszej demoralizacji, bo stosunkowo do ogó³u ludno�ci zbyt wiele znaj-
duje siê tu nierz¹dnic, z³odziejów i pijaków. Co do kradzie¿y zdaje siê, ¿e g³ówna
przyczyna le¿y w z³ym urzêdowaniu gruntów i zbyt ³agodnym prawie na szkodni-
ków. (...) Zaprawieni od dziecka nie szanuj¹ cudzej w³asno�ci. Kradn¹ � wada
przekszta³ca siê w na³óg, a nawet chorobê nie do wyleczenia. Jedynym �rodkiem
przeciw z³emu zagospodarowaniu by³oby wydanie rozporz¹dzenia zapobiegaj¹-
cego rozdrabnianiu gruntów i wyjednanie surowego prawa na szkodników�3.
Z powy¿szego raportu o stanie Wierzbicy dowiadujemy siê, ¿e gospodarstwa miej-
scowych rolników by³y podzielone na ma³e poletka. Ka¿de pole by³o w¹skie
i d³ugie, wp³ywa³o to niekorzystnie na uprawê. Zmiana tego stanu nast¹pi³a po
przeprowadzeniu komasacji po II wojnie �wiatowej.

Na pocz¹tku XX w. wzros³a aktywno�æ spo³eczna mieszkañców. W powie-
cie radomskim w 1905 r. w Skaryszewie i Rzeczkowie istnia³y grupy organiza-
torów Polskiego Zwi¹zku Ludowego . Na czo³o ¿ycia politycznego wysun¹³ siê
Ignacy Kolbuz. Dzia³acze ruchu ludowego prowadzili w powiecie tak¿e pracê
o�wiatowo-kulturalno-spo³eczn¹. Miêdzy innymi utworzyli kó³ko rolnicze
w Wierzbicy. Cz³onków za³o¿ycieli i zaproszonych na zebranie go�ci by³o 17,
w tym z Wierzbicy T. Duralski, W. Minda, W. Dziurzyñski, W³. Bobrowski,
St. Ogorza³ek, Józef Kucharski, Józef Wionczanek i z Rzeczkowa J. Kobus
i J. Krupa.  Do utworzenia �Kó³ka rolniczego� szczególnie przyczynili siê Du-
ralski, Minda i Krzemiñski.

Postawa moralna mieszkañców Wierzbicy uleg³a poprawie po I wojnie �wiato-
wej. Ks. Franciszek Sobótka, proboszcz parafii pisze w raporcie do Kurii Diecezjal-
nej dn. 22.01.1920 r.: �Ludno�æ parafii wszystka jest prawomy�lna, nie ma tu ani
socjalistów i wywrotowców ¿adnych. Ludno�æ ta, przywi¹zana do swego kawa³ka
ziemi, nie daje pos³uchu wywrotowcom. S³u¿ba dworska dwóch folwarków: Pomo-
rzan i Zalesic pocz¹tkowo wierzy³a chodzikom � socjalistom, obecnie przekonaw-
szy siê, ¿e ci du¿o mówi¹ i obiecuj¹, a maj¹ cel w mêtnej wodzie ryby ³owiæ�4.

Powstanie styczniowe wywar³o wp³yw na naturalny ruch ludno�ci i rozwój zaludnienia.
Szczególnie ludno�æ ma³ych miasteczek, w czasie jego trwania dostarczy³a znaczn¹ w sto-
sunku do liczby mieszkañców czê�æ kontyngentu organizacji wojskowej i do³ów organizacji
cywilnej. W latach 1862�1864 liczba urodzeñ utrzyma³a siê na tym samym poziomie, a na
wsi by³ jej niewielki wzrost. W miastach i miasteczkach nast¹pi³ spadek liczby urodzeñ.
W Wierzbicy kszta³towa³ siê nastêpuj¹co w latach: 1862 � 69, 1863 � 198, 1864 � 208. Przy-
rost naturalny w latach 1862�1863 wzrós³ o 29 urodzeñ i w latach 1863�1864 o 10 urodzeñ.
W parafii Wierzbica nast¹pi³ przyrost naturalny ogó³em o 10 osób. Dziel¹c ilo�æ urodzeñ na
urodzenia w miejskiej czê�ci parafii to przyrost zmniejszy³ siê o 14 urodzeñ, a zwiêkszy³ siê
o 24 osoby w wiejskiej czê�ci parafii. Przyrost naturalny ludno�ci powi¹zany jest z ilo�ci¹
zawartych ma³¿eñstw. Z liczb wynika, ¿e ma³¿eñstwa zawarte w 1862 r. nie wywar³y wiêk-
szego wp³ywu na urodzenia w 1863 r. i zaznaczy³y siê dopiero wyra�nie w 1864 roku. Nale¿y
te¿ przypuszczaæ, ¿e czê�æ ma³¿eñstw zawartych w 1862 i 1863 r. ¿y³a w roz³¹ce ze wzglêdu
na udzia³ w powstaniu. Ilo�æ zawartych ma³¿eñstw w Wierzbicy kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:
1862 � 51, 1863 � 29, 1864 � 41. Czas trwania powstania to tak¿e czas zwiêkszonej ilo�ci
zgonów. W parafii Wierzbica wzrost ten by³ widoczny, bo wska�nik umieralno�ci wzrós³ do

3 Archiwum Pañstwowe w Radomiu RGR.
4 ADS, APW, SbS bp.
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150%, w stosunku do roku 1862. Sytuacja ta jest zrozumia³a z racji czynnego udzia³u mieszkañ-
ców w powstaniu. Zgony w latach przedstawia³y siê: 1862 � 102, 1863 � 180, 1864 � 113.
Podsumowuj¹c wyniki ruchu naturalnego ludno�ci nale¿y stwierdziæ, ¿e powstanie nie wp³ynê-
³o ujemnie na liczbê urodzeñ, choæ zapewne nieco j¹ obni¿y³o. W 1863 r. zmniejszy³a siê do�æ
widocznie liczba zawartych ma³¿eñstw, a drastycznie wzros³a liczba zgonów5. Osoby zmar³e
w czasie powstania dzielono na kilka kategorii, np. �mieræ naturaln¹, poleg³ych przypadkowo,
straconych, powieszonych czy te¿ zamordowanych. I tak np. straceni zostali podzieleni na trzy
grupy: w pierwszej akta wyra�nie stwierdzaj¹, ¿e denat zosta³ powieszony przez powstañców,
w drugiej grupie brak takiego potwierdzenia w ksiêgach stanu cywilnego, a nazwisko ofiary
znane jest tylko z oficjalnej listy straconych przez powstañców lub innych �róde³. W obu tych
przypadkach przyjmuje siê, ¿e zmarli zostali straceni przez powstañców. Do trzeciej grupy nale¿¹
zapisy ograniczaj¹ce siê do stwierdzenia, ¿e denat zosta³ zabity w jednym tylko przypadku
w parafii Wierzbica �przez nieznanych zbójców�6, a w innych na polecenie s¹du nie podano,
przez kogo lub te¿, ¿e zosta³ pogrzebany na polecenie s¹du, co wskazuje na �mieræ gwa³town¹.
W ksiêgach metrykalnych istnieje zapis, ¿e zmarli �bez podania przyczyny zgonu�7. Rozszyfro-
wuj¹c ten zapis, mo¿emy przypuszczaæ, ¿e dotyczy³ on osób straconych przez powstañców,
rzadziej poleg³ych znalezionych po up³ywie pewnego czasu lub przypadkowych ofiar. W ksiê-
gach metrykalnych dotycz¹cych Wierzbicy istnieje w³a�nie ten zapis przy nazwisku Aleksandra
Zielonki. Na podstawie innych danych �ród³owych dowiadujemy siê, ¿e Aleksander Zielonka
zosta³ stracony przez powstañców8.

W roku 1867 osada liczy³a 1800 mieszkañców9.  Na podstawie kolejnych spisów ludno�ci
dowiadujemy siê, ¿e w Wierzbicy w 1871 r. by³o 169 domów i 1411 mieszkañców. Gmina
posiada³a 316 morgów ziemi obszarniczej i 3508 mórg ziemi ch³opskiej, a w 1893 r. by³o 176
domów i 1395 mieszkañców.

Po upadku powstania styczniowego w ramach represji rz¹d carski wiele miej-
scowo�ci pozbawi³ praw miejskich . W guberni radomskiej do wybuchu powstania
prawa miejskie posiada³o 67 miast, za� po represji tylko dziesiêæ z nich zachowa³o
przywileje: Radom, Kozienice, Opoczno, Przedbórz, Koñskie, Szyd³owiec, Ostro-
wiec, Opatów, Staszów i Sandomierz. Wierzbica z s¹siednimi miasteczkami, jak
Jastrz¹b, Skaryszew, I³¿a czy te¿ W¹chock utraci³a zwi¹zane z prawami miejskimi
przywileje ekonomiczne. W tym czasie gmina Wierzbica mia³a 5336 mórg i 1869
mieszkañców, w tym 6 prawos³awnych i 371 ¯ydów. W sk³ad gminy wchodzi³y
nastêpuj¹ce miejscowo�ci: Rzeczków, Stepanów i Wierzbica. W Wierzbicy mie�ci³
siê VI okrêg s¹du gminnego. Du¿¹ w³asno�æ stanowi³y majoraty rz¹dowe, oparte
by³y zapewne o skonfiskowane dobra klasztoru w¹chockiego. Liczy³y one 3331
mieszkañców (11 protestantów i 81 ̄ ydów). W sk³ad gminy wchodzi³y oprócz miej-
scowo�ci dzisiaj znajduj¹cych siê w gminie Wierzbica (£¹czany, Podgórki, Polany,
Pomorzany al. G³odna Wólka, Suliszka, Zalesice) tak¿e miejscowo�æ Modrzejowi-
ce al. Antonów, Wilczna, dzisiaj nale¿¹ce do  gminy Skaryszew i piêæ miejscowo�ci
nale¿a³o do gminy Kowala: B³êdów, D¹brówka Warszawska, Ruda Wielka, Sob-
ków, Stanis³awów. Dla tego obszaru s¹d gminny mie�ci³ siê w Wolanowie10.

5 E. Fajkosz � Aspekt demograficzny powstania styczniowego. W: Rocznik �wiêtokrzyski nr II, s. 249�266.
6 E. Fajkosz � Powstanie w �wietle ksi¹g stanu cywilnego. W: Rocznik �wiêtokrzyski.
7 Op. cit.
8 Op. cit.
9 Zne. P. Olg. T. 26, s. 954.
10 Studium uwarunkowañ i zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica � Diagnoza, s. 16.
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W czasie II wojny �wiatowej w lipcu 1940 roku Niemcy przeprowadzili
w Guberni Radomskiej spis ludno�ci. Na jego podstawie wiemy, ¿e Wierzbica
nadal by³a gmin¹ i nale¿a³a do dystryktu radomskiego. W czasie okupacji osada
liczy³a 1689 mieszkañców i 2089 ha powierzchni. W ci¹gu trzech lat osada zmniej-
szy³a siê o 94 osoby. W 1943 r. liczy³a 1595 mieszkañców11.

Po zakoñczonej wojnie w 1945 r. w Polsce zosta³ przeprowadzony nowy po-
dzia³ administracyjny pañstwa. Nast¹pi³a dynamiczna odbudowa kraju, jak rów-
nie¿ szybki wzrost liczby mieszkañców. Opieraj¹c siê na danych statystycznych
z przeprowadzonego w 1970 r. Narodowego Spisu Powszechnego  dowiadujemy
siê, ¿e Wierzbica by³a miejscowo�ci¹ gminn¹ w powiecie szyd³owieckim � woje-
wództwo kieleckie. Liczba mieszkañców wynosi³a 3502 osoby, w tym 1763 mê¿-
czyzn i 1739 kobiet. Z pracy utrzymywa³o siê 96,9%. Z rolnictwa utrzymywa³o
siê 766 osób, a z przemys³u i us³ug 2630 osób. W istniej¹cych na terenie gminy
zak³adach przemys³owych zatrudnienie posiada³o 1921 mieszkañców. Zasoby
mieszkaniowe sk³ada³y siê z 381 budynków z 859 mieszkaniami i 2276 izbami.
Z ogólnej liczby mieszkañ 508 posiada³o wodoci¹g i 479 ustêp sp³ukiwany.

W 1976 r. zosta³a przeprowadzona w Polsce reforma administracyjna kraju. Wierzbica
pozosta³a miejscowo�ci¹ gminn¹, zlikwidowano powiaty � nie wchodzi³a ju¿ w sk³ad powia-
tu szyd³owieckiego, bezpo�rednio podlega³a w³adzy administracyjnej w województwie ra-
domskim. W 1978 r. przeprowadzono spis ludno�ci w nowym podziale administracyjnym kra-
ju. Wierzbica liczy³a 3681 mieszkañców, w tym 1855 mê¿czyzn i 1826 kobiet. �ród³em utrzy-
mania dla 3466 osób by³a praca, dla 2687 mieszkañców praca poza rolnictwem, a dla 779 osób
w rolnictwie. We w³asnych gospodarstwach rolnych pracowa³y 683 osoby. W�ród osób pracu-
j¹cych poza rolnictwem 296 osób pracowa³o dodatkowo w swoim gospodarstwie rolnym,
a spo�ród pracuj¹cych w swoim gospodarstwie rolnym 41 osób pracowa³o dodatkowo poza
rolnictwem. Czynni zawodowo stanowili 56,0% mieszkañców wsi � 2062 osoby, w tym 974
kobiety. Z ogólnej liczby czynnych zawodowo 533 osoby (290 kobiet) pracowa³o w rolnictwie,
a 1529 osób (684 kobiety) w dzia³ach poza rolnictwem. W�ród osób pracuj¹cych poza rolnic-
twem by³o: 767 pracuj¹cych w przemy�le, 356 w budownictwie, 91 w transporcie i ³¹czno�ci,
113 w handlu, 30 w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej, 69 w o�wiacie i kulturze,
53 w ochronie zdrowia i kulturze fizycznej i 50 w pozosta³ych dziedzinach gospodarki.

W liczbie 2705 osób w wieku 15 lat i wiêcej by³o 929 osób, czyli 34,3% tej populacji.
By³y to osoby w stanie wolnym (panny, kawalerowie, wdowy, wdowcy, rozwiedzeni), w tym
487 kobiet. W osadzie 1776 mieszkañców by³o w stanie ma³¿eñskim.

Przypatruj¹c siê strukturze wykszta³cenia tej grupy to: wykszta³cenie wy¿sze posiada³o
55 osób, 479 �rednie policealne i niepe³ne wy¿sze, 575 zasadnicze zawodowe i niepe³ne �red-
nie zawodowe, 1226 posiada³o wykszta³cenie podstawowe i 370 osób nie ukoñczy³o szko³y
podstawowej � by³y bez wykszta³cenia.

Ogólna liczba gospodarstw domowych wynosi³a 1076, w tym 931 gospodarstw jednoro-
dzinnych, a 238 wielorodzinnych. Na 1076 gospodarstw przypada³o:122 gospodarstwa jed-
noosobowe, 205 dwuosobowe, 507 trzy- i czteroosobowe i 242 z piêcioma i wiêcej osobami.

W 922 mieszkaniach znajdowa³o siê 2695 izb. W budynkach mieszkalnych o niepalnym
materiale �cian znajdowa³o siê 737 mieszkañ, a w budynkach mieszkalnych o materiale �cian
palnych � 181 mieszkañców. Z ogólnej liczby mieszkañ � 649 posiada³o wodoci¹g, 598 ustêp
sp³ukiwany, 603 wyposa¿onych by³o w ³azienkê, 316 w centralne ogrzewanie i 558 w ciep³¹
wodê bie¿¹c¹.

11  Dane pochodz¹ce z: Amtliches gemeinde � und Dorfverzeichnis für das Generalgouverment � März
1943 r.
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Pod wzglêdem struktury izbowej zasoby mieszkaniowe wykaza³y: 33 mieszkania jedno-
izbowe, 285 dwuizbowe, 379 trzyizbowe, 192 czteroizbowe i 33 mieszkania z piêcioma
i wiêcej izbami. Bior¹c pod uwagê powierzchniê u¿ytkow¹ mieszkania to by³y: 93 mieszka-
nia o powierzchni poni¿ej 30 m2, 184 � o pow.  30� 39 m2, 295 � o pow.  40�49 m2, 145  o pow.
50�59 m2, 132 o pow. 60�79 m2, 63 o pow. 80�109 m2 i 10 o pow. u¿ytkowej powy¿ej 110 m2

i wiêcej.
W Wierzbicy by³y 353 indywidualne gospodarstwa rolne, które ogó³em posiada³y 2116

ha u¿ytków rolnych.
Na przestrzeni dziesiêciu lat w Wierzbicy liczba ludno�ci zwiêkszy³a siê o 509 miesz-

kañców. Na podstawie Powszechnego Spisu Ludno�ci przeprowadzonego w 1988 r. osadê
zamieszkiwa³o 4190 osób, w tym: 2123 mê¿czyzn i 2067 kobiet. G³ównym �ród³em utrzyma-
nia dla 3491 osób by³a praca. Z tej liczby 2982 osoby utrzymywa³y siê ze �róde³ pozarolni-
czych, a 509 osób z rolnictwa. W�ród tych ostatnich 425 osób pracowa³o we w³asnym gospo-
darstwie rolnym, oprócz tego 16 z nich pracowa³o dodatkowo poza rolnictwem. Spo�ród
osób utrzymuj¹cych siê ze �róde³ pozarolniczych 566 osób dodatkowo pracowa³o we w³a-
snych gospodarstwach rolnych.

Osadê zamieszkiwa³o 2101 osób czynnych zawodowo, w tym 999 kobiet, po�ród któ-
rych 241 znajdowa³o zatrudnienie w rolnictwie, a 758 poza rolnictwem. W�ród kobiet czyn-
nych zawodowo pracowa³o: 754 w przemy�le, 345 w budownictwie, 2 w le�nictwie, 85 w trans-
porcie i ³¹czno�ci, 1423 w handlu, 56 w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej, 89 w o�wia-
cie i kulturze, 101 w s³u¿bie zdrowia i 60 w pozosta³ych dzia³ach gospodarki narodowej.

Po�ród osób, które by³y w wieku 15 lat i wiêcej, to: 937 pozostawa³o w stanie wolnym
(469 kobiet), a 1996 w stanie ma³¿eñskim, z których 1870 osób zamieszkiwa³o wspólnie
 z ma³¿onkiem.

Wykszta³cenie wy¿sze posiada³o 106 osób, �rednie, policealne i niepe³ne wy¿sze (2 lata
nauki) � 693 osoby, zasadnicze zawodowe i niepe³ne �rednie zawodowe (2 klasy) � 1198 osób.
Z nieukoñczonym wykszta³ceniem podstawowym i bez wykszta³cenia w tej grupie pozostawa-
³o 258 osób.

Gospodarstwa domowe ogó³em stanowi³y liczbê 1186, z czego 944 to by³y gospodar-
stwa jednorodzinne, a 207 zamieszkuj¹ce wspólnie. Gospodarstw ze sk³adem jednoosobo-
wym by³o 162, dwuosobowym 222, trzy- i czteroosobowym � 508, a 294 gospodarstwa sk³a-
da³y siê z piêciu i wiêkszej liczby osób.

W XIX w. w Wierzbicy i okolicy rozwija³a siê hodowla owiec, a w zwi¹zku
z tym i tkactwo. Jeszcze za cystersów spotykamy w roku 1490 sukiennika Stani-
s³awa Strzaskowskiego. W roku 1812 warsztaty tkackie prowadzili: Miko³aj i Grze-
gorz Krawczykowscy w Rzeczkowie. Sukiennikiem w roku 1830 w Wierzbicy
by³ Tomasz Ciszkowski. W Wierzbicy stado owiec w roku 1860 liczy³o 587 sztuk,
a przed I wojn¹ �wiatow¹ na polach pas³y siê niekiedy stada siêgaj¹ce tysi¹ca
sztuk. Najwiêkszym owczarzem by³ w tamtym czasie Murawski, który straci³ lew¹
rêkê na wojnie tureckiej, pomocnikiem jego by³ Teofil. Ostatnim owczarzem
w Wierzbicy, który pas³ swoje stada do roku 1932 by³ Tomasz Nowak. Od pary
owiec pobiera³ garniec ¿yta rocznie oraz pewn¹ niewielk¹ op³atê pieniê¿n¹. Rzecz-
kowskie stada owiec dochodzi³y do 400 sztuk. Owce, tzw. angielki, strzy¿ono raz
do roku, dawa³y do 6 funtów we³ny, a rodzime strzy¿ono dwa razy do roku
i dawa³y po 2 funty we³ny. Cena funta we³ny waha³a siê miêdzy 2 a 3,5 z³otego.
Znaczn¹ czê�æ we³ny przerabiano na samodzia³. W ka¿dym niemal domu Wierz-
bicy, jak i Rzeczkowa sta³y warsztaty tkackie. Wyrabiano na nich kilimy, we³nia-
ki zw. sorcami, brêzichami lub burkami oraz zapalniki, spodnie i kurtki. Nadmiar
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wyrobów wywo¿ono do I³¿y, gdzie sprzedawano zapa�nik w cenie od 6 z³ i spodnie
w cenie 18�20 z³. Do Szyd³owca sz³y sorce po 18�20 z³ za sztukê, tam te¿ farbo-
wano we³nê. W kilimach wystêpowa³y zazwyczaj nastêpuj¹ce zestawienia barw;
granatowy i czerwony, zielony i czerwony lub kolejno kilka kolorów, jak: czer-
wony, zielony, amarantowy, pomarañczowy, bordo, ró¿owy i cytrynowy. Sorce
wyrabiano w kolorze granatowym w bia³e pr¹¿ki, spodnie � granatowe lub czar-
ne, kurtki � granatowe. Przeciêtnie gospodarze trzymali od 5 do 40 sztuk owiec.
Egzemplarze przeznaczone na ubój sz³y do Radomia. Sprzedawano w ci¹gu tygo-
dnia od 40 do 100 sztuk.

W wyniku komasacji przeprowadzonej po II wojnie �wiatowej zanik³a wspól-
na trójpolowa gospodarka i w zwi¹zku z tym zanik³y te¿ rozleg³e tereny pastwisk.
Na skutek tego hodowla owiec zarówno w Wierzbicy, jak i w Rzeczkowie zosta³a
zaniechana. W mniejszym stopniu zajmowano siê upraw¹ lnu. Z lepszego gatun-
kowo w³ókna wyrabiano p³ótna na bieliznê, a z po�ladu worki.

W styczniu 1811 roku garbarzem w Wierzbicy by³ Szmul Michlowicz. W 1823 r.
nowy zak³ad otworzy³ Eryk Eyzynberg. Garbarnie w Wierzbicy przetrwa³y do
1873 roku, kiedy to po¿ar strawi³ prawie doszczêtnie ca³¹ osadê.

Osada s³ynê³a na ca³¹ okolicê z wypalania wapna. Na podstawie spisu ludno-
�ci z 1859 roku by³o 7 wapniarzy, a w roku 1874 gmina Wierzbica liczy³a 12
wapienników, w których wypalano tygodniowo do 700 m2 wapna. Sprzedawano
je do Radomia, Grójca, Zwolenia, a nawet  dalej na wschód, za Wis³ê. Do II woj-
ny �wiatowej pozosta³ jeden piec wapienny, który rozpalano 3�4 razy do roku.
Powodem upadku tej ga³êzi produkcyjnej by³o masowe wytwarzanie wapna kie-
leckiego w piecach zmechanizowanych, jak równie¿ jego ni¿sza cena. Na nieko-
rzy�æ wp³ynê³o równie¿ wytrzebienie lasów, a co z tym siê wi¹¿e zwy¿ka ceny na
drewno opa³owe.

Na gruntach uprawnych czêsto wyorywano ¿u¿el. Wiêksze bry³y mia³y kszta³t
cebrzykowaty lub garnka. �rednica tych bry³ wynosi³a 35�56 cm, a wysoko�æ nie
przekracza³a 30 cm. Przewa¿nie spotykany na polach ¿u¿el drobny powsta³ na
skutek rozbicia klocków, rzadziej za� natrafiano na rumowisko, z³o¿one z kilku
sztuk. Boki kloców otacza przepalona i rozsypuj¹ca siê glina, w której gdzienie-
gdzie przebija ¿u¿el. Spód i wierzch wolne s¹ od gliny. ¯u¿el jest barwy szarej,
miejscami o po³ysku metalicznym. W rozbitych klocach da siê zauwa¿yæ w gór-
nej czê�ci niekszta³tne pró¿nie, wype³nione czê�ciowo wêglem drzewnym, czê�ci
za� dolne, pozbawione domieszek pochodzenia drzewnego, mniej g¹bczaste, za-
wieraj¹ ciastowaty metalowy stop w zwisaj¹cych soplach.

Rzadziej od ¿u¿la spotykano na polach pod Zabagniem wêglowiska. Jak wia-
domo kilkaset lat temu inaczej wypalano ¿elazo ni¿ dzi�. ¯u¿le wystêpuj¹ce na
polach s¹ �wiadkami pierwotnego hutnictwa wystêpuj¹cego w tej okolicy. Spo-
sób wytapiania rudy by³ bardzo prosty. Wystarczy³o wykopaæ dó³, wylepiæ go
glin¹, rozpaliæ ognisko, a zasypawszy go rozproszkowan¹ rud¹, otrzymano na
dnie paleniska metal. Do rozpalenia prymitywnego pieca u¿ywano wêgla drzew-
nego lub wysuszonego drewna. Ten pierwotny sposób wytapiania ¿elaza prze-
trwa³ u nas do�æ d³ugo. Lasy dostarcza³y potrzebnego paliwa, a rzeki wykorzysty-



48

Wierzbica

12 Na podstawie notatek Antoniego Chrz¹szcza.
13 J. D³ugosz � Liber beneficiorum diecesis cracoviensis nunc primum et codice autographo editus, t. II,

Kraków 1864.
14 Archiwum Pañstwowe w Radomiu � IV. 1477.
15 Archiwum Pañstwowe w Radomiu � XXXV/8.
16 Ostatni z piêciu wiatraków przetrwa³ do po³owy lat osiemdziesi¹tych XX w. Aktualnie znajduje siê

w Muzeum Wsi Radomskiej i mie�ci siê w nim kawiarnia. Obecnie, na miejscu, gdzie sta³y wiatraki,
wybudowane s¹ bloki nale¿¹ce do ul. Wiatracznej.

wano jako si³ê do napêdzania urz¹dzeñ miel¹cych rudê. Kowal by³ równocze�nie
górnikiem, z wydobytej rudy wytapia³ ¿elazo i wyrabia³ ró¿ne przedmioty domo-
wego u¿ytku. Porzucone na polach ¿u¿le zawieraj¹ oko³o 50% ¿elaza, gdy¿ pier-
wotne hutnictwo pos³ugiwa³o siê wtedy wysokoprocentow¹ rud¹, a nie potrafi³o
uzyskaæ z niej wiêkszej ilo�ci metalu. W zwi¹zku z tym, kiedy powsta³y wielkie
piece, zbierano ¿u¿el i ponownie go w nich przetapiano12.

Ludno�æ miejscowa od najdawniejszych czasów trudni³a siê rolnictwem.
W XV w. osada i jej najbli¿sza okolica by³a w³asno�ci¹ klasztoru w¹chockiego13.
W czasach kronikarza Jana D³ugosza Wierzbica uprawia³a 30 i pó³, a Rzeczków
15 ³anów ziemi, z której p³acono czynsz pieniê¿ny i oddawano klasztorowi pewne
�wiadczenia w naturze oraz robociznê. Roczny czynsz z jednego ³ana wynosi³
czwart¹ czê�æ grzywny, czyli 12 groszy. Ponadto sk³adano w daninie zbo¿owej
(osep) osiem korcy owsa, cztery korce ¿yta, 30 jaj, 4 koguty i 2 sery. Niezale¿nie
od tego dawano robociznê, która w osadzie wynosi³a 4 dni z ³anu rocznie, w Rzecz-
kowie za� jeden dzieñ tygodniowo z w³asnym wozem i p³ugiem. Ziemiê orn¹
posiada³ równie¿ wójt i pleban. Pole pierwszego obejmowa³o przestrzeñ dwóch
³anów, rozmiary roli plebana nie s¹ znane. Niewiele ziemi uprawnej posiadali
zagrodnicy, których w Wierzbicy by³o 30 i pewna liczba w Rzeczkowie. Zagrod-
nicy pracowali jeden dzieñ tygodniowo pieszo, a z ogrodów p³acono po 3 grosze
i jeden dzieñ pracy. Z wymienionych zagrodników wierzbickich sze�ciu posiada-
³o niewielkie kawa³ki ziem, w przybli¿eniu wynosz¹ce czwart¹ czê�æ ³ana. Za-
grody te p³aci³y po pó³ marki  czynszu zakonowi. Oprócz zagrodników by³o
w Wierzbicy sze�æ gospód karczemnych, w Rzeczkowie jedna, z których ka¿da
posiada³a jedn¹ czwart¹ lub jedn¹ pi¹t¹ czê�æ ³ana gruntu. Karczmarz trudni³ siê
warzeniem trunków i wyszynkiem. Pewien procent przypada³ na folwark klasz-
torny, który podlega³ bezpo�rednio mnichom lub te¿ czê�ciowo by³ dzier¿awiony.
Z ziemi na rzecz ko�cio³a p³acono dziesiêcinê snopow¹ i konopn¹. Warto�æ dzie-
siêciny w Wierzbicy wynosi³a 20, a w Rzeczkowie 15 grzywien.

Po kasacji klasztoru Wierzbica przechodzi³a ró¿ne koleje losu, lecz nie zmie-
nia³a rolniczego charakteru. W roku 1820 burmistrz Urbañski skar¿y³ siê na z³e
czasy, pisa³: �Sposób utrzymywania siê mieszkañców Wierzbicy z przedmie�ciem
Rzeczków jedyny jest tylko rolnictwo, które ile w tych czasach zupe³nie nieprzy-
jemnych, mozolnej pracy r¹k obywatela rolnika bynajmniej niewyrównuj¹cy�14.

Wiêcej wzmianek o rolnictwie spotykamy w aktach z roku 1860, gdzie ówcze-
sny burmistrz Jeziorañski pisa³: �Popêd do roli jest tak wielki, ¿e mieszkañcy tutejsi
uwa¿aliby to dla siebie niejako za ujmê, a¿eby siê mieli zatrudniaæ  jak¹ profesj¹�15.

 Przemia³ zbo¿a odbywa³ siê w piêciu wiatrakach16, olej wyt³acza³y 2 olejarnie,  ponadto
znajdowa³a siê jedna garbarnia. Rolników w obydwu miejscowo�ciach by³o 261. Liczba ro-
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gacizny wynosi³a 847 sztuk, z czego krów dojnych 350, ja³owizny � 302 sztuki i wo³ów
roboczych 195 sztuk. Koni trzymano 275 sztuk, owiec 587 i trzody chlewnej 178 sztuk.

Przeciêtny wysiew zbó¿ wynosi³ ¿yta korcy 566, pszenicy 301, jêczmienia 130, owsa
425, grochu 47, tatarki 72, prosa 8, rzepaku 20, kartofli 529 i lnu 9.

 Zbiór w przybli¿eniu przedstawia³ siê nastêpuj¹co: ¿yta korcy 1505, pszenicy 910,
jêczmienia 2152, owsa 376, grochu 288, tatarki 120, prosa 20, rzepaku 20 i kartofli 3703.

 Obszar pod uprawê wynosi³: pod ¿yto 20 w³ók, pszenicê 11, owies 12, groch 2, tatarkê
3, rzepak 11 morgów, proso zajmowa³o 1 w³ókê i 20 morgów, kartofle
3 w³óki i len 5 morgów.

 Pszczelarstwo sta³o na bardzo niskim stopniu rozwoju, gdy¿ wykazane jest
tylko 10 pniów na Wierzbicê i Rzeczków.

Stroje

Ubiór mieszkañców Wierzbicy i Rzeczkowa, jak i pobliskiej okolicy w koñ-
cu XIX w. by³ ujednolicony. Zarówno barw¹, jak i krojem dawny strój nie by³
podobny do dzisiejszego. Mê¿czy�ni nosili bia³e koszule z lnianego p³ótna, tka-
nego w domu. Koszula siêga³a do kolan, na piersiach by³a rozpinana, rêkawy
mia³a zakoñczone mankietem o podwójnym p³ótnie, bez przeciêcia i guzików.
Niewielki wyk³adany ko³nierzyk zawi¹zywano pod szyj¹ czerwon¹ wst¹¿eczk¹.
Latem noszono bia³e p³ócienne spodnie zwane portkami, �ci¹gane wszytym w
pasie sznurkiem. Wypuszczano na nie zwykle koszulê. Opasywano siê do�æ sze-
rokim pasem rzemiennym ze sprz¹czk¹. Czê�ciej u¿ywano d³ugiego, kolorowe-
go lub szarego pasa, tkanego z p³ótna, którym mo¿na by³o przepasaæ siê trzy
razy. Zazwyczaj z przodu by³ umocowany u pasa cyganek, który wisia³ na osob-
nym rzemyku, obijaj¹c siê o kolana. Na koszulê nak³adano zwykle kamizelkê,
podszyt¹ p³ócienn¹ podszewk¹. Przód mia³a uszyty z samodzia³owej tkaniny
we³nianej, identycznej jak portki. By³y one przewa¿nie koloru czerwonego, zie-
lonego lub granatowego i mia³y po dwa rzêdy guzików, a na bokach kieszonki.
Zim¹ p³ócienne portki zastêpowano we³nianymi, przewa¿nie czarnymi o jednej
kieszeni. Pocz¹tkowo nie mia³y one z przodu napinañ podobnych do góralskich.
Obuwano siê w buty szyte, wywrotki, a nastêpnie w obuwie szpilkowe. Nie-
odzownym obszyciem w dni ch³odne by³ krótki spencer do pasa, zrobiony
z czarnej we³ny. Jesieni¹, a tak¿e czêsto zim¹, nak³adano na spencer sukmanê
wcinan¹ w pasie. By³a ona zazwyczaj siwego lub czarnego koloru, obszyta czarn¹
ta�m¹. Z przodu by³y dwa rzêdy guzików, z ty³u za� w pasie obok dwóch guzi-
ków sz³y naszycia ta�m¹. Sukmana taka odznacza³a siê nadzwyczajn¹ trwa³o-
�ci¹ i przechodzi³a w spadku z ojca na syna. Zim¹ u¿ywano te¿, jako wierzch-
niego okrycia, ko¿ucha zwanego tubu³em. By³ on szyty z baranich skór, czarn¹
we³n¹ do spodu, d³ugi za kolana, nieco wciêty w pasie, o du¿ym, wyk³adanym
na zewn¹trz ko³nierzu. Za nakrycie g³owy s³u¿y³ kaszkiet o do�æ du¿ym daszku,
koloru granatowego lub czarnego. Czapka taka mia³a z boku przeciêcie, �ci¹-
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gniête kolorow¹ wst¹¿k¹. Ten typ czapek zwany by³ �maciejówk¹�17. Niektórzy
mieszkañcy Wierzbicy nosili wysokie czapki obszyte na dole paskiem kolorowe-
go pluszu, wy¿ej marszczon¹ i podtrzymywan¹ na drutach, tkwi¹cych w �rodku.
Czapki te by³y zazwyczaj w ciemnej tonacji.

Strój kobiecy sk³ada³ siê z koszuli, spódnicy zwanej brêziochem, gorsetu, ka-
ftanu, zapaski przedsobnej i zapaski nasobnej. Kobiety nosi³y koszule o szerokich
rêkawach, zakoñczone w¹skimi obszywkami, zapinanymi kolorowymi guzikami.
Przy szyi wykoñczone by³y prostym, wyk³adanym ko³nierzem. Brzegi ko³nierzy-
ka i mankietów zdobiono w¹sk¹, marszczon¹, szyde³kow¹ koronk¹. Koszule szy-
to z p³ótna lnianego w dwóch gatunkach. Ta czê�æ koszuli, która by³a widoczna,
szyta by³a z p³ótna w najwy¿szym gatunku, delikatnego i dobrze wybielonego.
Natomiast ta czê�æ, która by³a schowana pod spódnic¹, czyli nado³ek, szyta by³a
z p³ótna gorszego gatunku, w kolorze be¿u. Koszule mia³y krój przyramkowy, od
nazwy ma³ego karczka, który nazywano przyramkiem. Gorsety, jako jedna z nie-
licznych czê�ci stroju kobiecego szyte by³y z tkaniny produkowanej fabrycznie.
By³y to cienkie we³ny granatowe, czarne lub ¿ó³te. We³niane gorsety siêga³y ko-
bietom do pasa. Mia³y one do�æ g³êbokie dekolty. Gorsety mia³y na dole szerokie
z¹bki, a obciskano je z przodu sznurówk¹. Czêsto dla ozdoby przy brzegach ob-
szywano je czarnymi aksamitnymi ta�mami i marszczonymi kolorowymi tasiem-
kami. Szyjê kobiety zdobi³y sznurami ró¿nokolorowych paciorków. Bogate go-
spodynie stroi³y siê w korale naturalne lub w bursztyny.

 Kaftany wykonywano z we³ny w kolorze granatowym, siêga³y poni¿ej pasa.
We³niane spódnice, zwane brêzichami, równie¿ pochodzi³y z samodzia³u. Farbo-
wano je na czerwono, granatowo, a czê�ciej spotykano w kolorowe pr¹¿ki: czer-
wone, ¿ó³te, bia³e, i granatowe, odpowiednio dobrane. By³y one suto marszczone
i wszywane w pasek. Z przodu posiada³y rozciêcie. U do³u, dla ozdoby, obszywa-
ne by³y rzêdami czarnych tasiemek. �wi¹teczne obszywano czarn¹ szyde³kow¹
koronk¹. Na spódnicê nak³adany by³ fartuch, zwany zapask¹ przedsobn¹. Jego
nazwa wi¹¿e siê z tym, ¿e noszono go z przodu. Zapaski szyto z samodzia³owych
tkanin we³nianych. T³o ich by³o zawsze ciemnogranatowe, niemal czarne, a na
nim roz³o¿one by³y pasy sk³adaj¹ce siê z ró¿nokolorowych cieniutkich pasecz-
ków w jasnych kolorach. U do³u zapaski znajdowa³ siê pas najszerszy i w miarê
przesuwania siê do góry paski te stawa³y siê coraz wê¿sze. Zapaski nie by³y marsz-
czone, lecz uk³adano je w bardzo drobne pliski, zwane karbowankami. Do ich
zaprasowywania u¿ywano wyjêtych prosto z pieca gor¹cych chlebów.

Zapaska nasobna, podobnie jak przedsobna okre�la sposób jej noszenia. Za-
paski te nak³adano na ramiona lub narzucano na g³owy. Nie by³y sta³ym elemen-
tem stroju. Kobiety zak³ada³y je w ch³odne lub deszczowe dni. Szyto je z samo-
dzia³owych tkanin we³nianych w granatowym lub czarnym odcieniu, na którym
by³y symetrycznie roz³o¿one bia³e paski. Suto je marszczono, tak aby mog³y okryæ
ca³¹ kobiec¹ sylwetkê. Na g³owach kobiety wi¹za³y chustki, zwane szalinówka-

17 Radomskie wêdrówki regionalne: przewodnik edukacji regionalnej pod red. Janusza Pulnara. ITeE,
Radom 2000, s. 175.
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mi. Produkowane by³y fabrycznie z cienkiej we³ny, z motywem kwiatowym. No-
szono je obowi¹zkowo, poniewa¿ wiejskiej kobiecie nie wypada³o pokazywaæ siê
publicznie z ods³oniêt¹ g³ow¹18.

Kobiety nosi³y czarne trzewiki, sznurowane, na niskich obcasach. Poñczochy
siwe, czarne lub bia³e wyrabiano w domu z we³ny. Na co dzieñ, przewa¿nie nie
chodzi³y w skórzanych butach, lecz w drewnianych chodakach lub po prostu na
bosaka. W dni �wi¹teczne zak³ada³y skórzane obuwie, ale tylko wchodz¹c do ko-
�cio³a. Drogê do �wi¹tyni, oczywi�cie latem, pokonywa³y na bosaka. Przed bram¹
ko�cio³a oczyszcza³y nogi z piasku i zak³ada³y od�wiêtne obuwie. But by³ drogim
towarem i mia³ pos³u¿yæ na d³ugie lata. Analogicznie z obuwiem postêpowali
mê¿czy�ni19.

Przed I wojn¹ �wiatow¹ mo¿na by³o spotkaæ starszych ludzi, którzy nosili taki
ubiór. Po wojnie powêdrowa³ on do kufrów, czêsto le¿a³ zamkniêty w skrzyniach
lub wyrzucony by³ na strych. Obecnie stroje z minionej epoki mo¿emy podziwiaæ
w muzeach etnograficznych lub na cz³onkach zespo³ów folklorystycznych. Ten
strój, który dzi� nazywamy ludowym, kiedy� by³ zwyk³ym ubiorem roboczym
ludno�ci wiejskiej.

Wierzbicka zabudowa

W XIX w. w Wierzbicy niemal wszystkie domy by³y drewniane i kryte
strzech¹. Cha³upy w zale¿no�ci od statusu maj¹tkowego, czyli zamo¿no�ci
gospodarzy by³y jedno- lub wieloizbowe, rozdzielone sieni¹. W domach wie-
loizbowych najczê�ciej powtarzaj¹cym siê by³ uk³ad czteroizbowy, gdzie dwa
pomieszczenia pe³ni³y funkcje mieszkalne. Dwa pozosta³e to alkierz i komo-
ra, pe³ni³y one funkcje gospodarcze. W tym rozmieszczeniu jedna z izb pe³ni-
³a funkcjê robocz¹ i nazywano j¹ czarn¹ izb¹, a druga stanowi³a pomieszcze-
nie reprezentacyjne i nosi³a nazwê bia³ej izby. Czarna izba by³a miejscem robo-
czym, wykonywano w niej wszystkie codzienne czynno�ci. Wyposa¿ona by³a
w najprostszy sprzêt, taki jak ³awa, pó³ki na naczynia, tzw. listwy, ³ó¿ka. Za-
mo¿niejsi gospodarze posiadali kredens na naczynia kuchenne. Sprzêty te roz-
stawiane by³y wokó³ �cian, tak aby �rodek pozosta³ pusty. Jesieni¹ i zim¹ �ro-
dek izby zajmowa³ warsztat tkacki.

Druga z izb, zwana bia³¹, nie by³a pomieszczeniem u¿ywanym na co dzieñ.
Jedynie w niej sypiano. Pe³ni³a funkcjê pomieszczenia reprezentacyjnego �
paradnego. W niej znajdowa³ siê �wiêty k¹t, czyli ma³y domowy o³tarzyk. Pod
oknem ustawiony by³ stó³, przykryty bia³ym obrusem. W centralnym miejscu
stawiano figurkê Matki Boskiej lub Pasyjkê i miejsce to zdobiono bukietami
z bibu³owych kwiatów. Obok k³adziono ró¿aniec i ksi¹¿eczkê do nabo¿eñ-
stwa. Na co dzieñ sto³u tego nie u¿ywano do jedzenia.

18 Op. cit., s. 171, 174.
19 O. Kolberg � Dzie³a wszystkie t. 20, Radomskie, cz. 1, Polskie Wydaw. Muzyczne, Kraków 1964.
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Kolejnym charakterystycznym elementem bia³ej izby by³y �wiête obrazy.
Zazwyczaj wieszano je na �cianie na wprost wej�cia w dwóch rzêdach. Ilo�æ
obrazów �wiadczy³a o zamo¿no�ci gospodarzy. W�ród ró¿nych wizerunków
�wiêtych obowi¹zkowo wieszano obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej, Chry-
stusa Ukrzy¿owanego, �wiêtej Agaty oraz reprodukcje obrazów z miejsc kul-
tu. W izbie tej sta³y równie¿ skrzynie i kufry, s³u¿y³y one do przechowywania
odzie¿y. Mia³y pó³okr¹g³e wieka i mocowano je na kó³kach. By³y jednokolo-
rowe, najczê�ciej ciemnozielone. Ich cech¹ charakterystyczn¹ by³y dekora-
cyjne, metalowe okucia na krawêdziach i przy zamku. Równie¿ ³ó¿ka znajdo-
wa³y siê w bia³ej izbie.

Gospodarze w miarê swoich mo¿liwo�ci zdobili obie izby. By³y to tkani-
ny, wycinanki, paj¹ki i bukiety. Tkaniny s³u¿y³y do przykrywania ³ó¿ek i sto-
³u. £ó¿ka s³ano dwoma tkaninami. Bezpo�rednio na po�ciel k³adziono lnian¹
kapê zakoñczona szerok¹ szyde³kow¹ koronk¹. Wystawa³a ona spod we³nia-
nego kilimu. Kilimy tkano w pasy o szeroko�ci oko³o 7 cm w trzech kolorach:
czerwonym, zielonym i granatowym. Ka¿dy z tych pasów rozdzielony by³
dodatkowym ¿ó³tym paseczkiem. W latach dwudziestych XX w. zacz¹³ w ki-
limach pojawiaæ siê kolor fioletowy. Na tak zas³anych ³ó¿kach uk³adano po-
duszki, powleczone w bia³e pow³oczki, wykoñczone falbank¹ lub koronk¹.
Sto³y nakrywano lnianymi obrusami. Najczê�ciej by³y one haftowane i brzegi
ozdabiano szyde³kow¹ koronk¹.

Wraz z up³ywem czasu wnêtrze wiejskiego domu zaczê³o coraz bardziej przy-
pominaæ wystrój domów miejskich. W latach dwudziestych XX w. zamiast glinia-
nych polep zaczê³y pojawiaæ siê drewniane pod³ogi. Kufry i skrzynie zastêpowa-
³y szafy, gliniane garnki ustêpowa³y miejsca metalowym naczyniom.

Po¿ary

 Prymitywne �rodki przeciwpo¿arowe dzia³a³y w miarê skutecznie jedynie
w momencie pojawienia siê ognia w obej�ciu. Kiedy p³omienie ogarnê³y zabudo-
wania, nie by³o ju¿ mowy o ratowaniu budynku, w którym szala³ po¿ar, a tak¿e
o czê�ci miasteczka, na któr¹ wiatr niós³ pêki p³on¹cej s³omy. Z tego te¿ wzglêdu
ogieñ zawsze przynosi³ straty miastu. Jeden z gro�niejszych po¿arów wybuch³
w sierpniu 1873 roku. Ogieñ pokaza³ siê oko³o godziny ósmej w zabudowaniach
Jarz¹bka. Mieszkañcy pracowali przy ¿niwach, z tego te¿ powodu nie uda³o siê
st³umiæ ognia w zarodku. P³omienie przenios³y siê na s¹siednie zabudowania,
zanim mieszkañcy zd¹¿yli przybyæ z pól ogieñ ogarn¹³ ca³¹ Wierzbicê. Wieczo-
rem spad³ deszcz i czê�ciowo st³umi³ p³omienie, resztê dogasili mieszkañcy osa-
dy. Dziesi¹tki rodzin pozosta³y bez dachu nad g³ow¹. Ponownie du¿y po¿ar ogarn¹³
Wierzbicê w 1904 roku. Ogieñ wydosta³ siê z zagrody Macieja Zió³ki. Ponownie
za trzy tygodnie, niewielki stosunkowo po¿ar zniszczy³ kilka zagród. Po fali po-
¿arów mieszkañcy Wierzbicy rozpoczêli budowaæ murowane budynki kryte da-
chówk¹. Ostatni raz ogieñ zniszczy³ doszczêtnie osadê w 1915 roku. Podpalenia
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dokona³o wycofuj¹ce siê wojsko carskie. Ludno�æ zosta³a ewakuowana w stronê
Radomia. Po tym po¿arze ocala³ jeden dom drewniany Jana Zawiszy i kilka mu-
rowanych.

Epidemie

Najbardziej rozpowszechnion¹ chorob¹ XIX w., zbieraj¹c¹ najwiêksze ¿niwo,
by³a cholera. �Gdziekolwiek siê pojawia³a, zrz¹dza³a wszêdzie straszn¹ �miertel-
no�æ�, dezorganizowa³a pracê w miastach i na wioskach, zarówno w przemy�le,
jak i w rolnictwie. Ludno�æ na wie�æ o nadci¹gaj¹cej epidemii wpada³a w po-
p³och. Epidemia cholery w Królestwie Polskim pojawia³a siê falami co kilka lat:
1836/37, 1848/9, 1852, 1855, 1866/7, 1870, 1872, 1894. Do Europy choroba do-
ciera³a ze wschodu lub po³udnia jako tzw. cholera azjatycka lub indyjska.

Epidemia cholery nie ominê³a równie¿ mieszkañców Wierzbicy i Rzeczko-
wa. W Królestwie Polskim pierwsze zachorowania na cholerê odnotowano w obo-
zie wojska polskiego pod Janowem Lubelskim. Najprawdopodobniej choroba
zosta³a przywleczona przez wziêtych do niewoli jeñców rosyjskich20 . W tym cza-
sie w ko³ach rz¹dowych i w�ród wiêkszo�ci lekarzy panowa³o przekonanie, ¿e
cholera nie jest chorob¹ zaka�n¹. Uwa¿ano, ¿e g³ównym �ród³em zachorowañ s¹:
brud, g³ód, pijañstwo, ob¿arstwo, niemoralne prowadzenie siê, z³e warunki
mieszkaniowe, z³y stan sanitarny miast i wsi, �zgni³e powietrze�. Rada lekarska
reprezentowa³a pogl¹d, ¿e cholera nie udziela siê ani przez ludzi, ani przez rze-
czy, ale przez ogólne w powietrzu miazmata. Rada uwa¿a³a równie¿, ¿e wszelkie
�rodki zaradcze i ostro¿no�ciowe raczej szkodz¹, ni¿ pomagaj¹. W czerwcu 1831 r.
równie¿ prasa donosi³a, ¿e w�ród ludno�ci ¿ydowskiej w wioskach i miastecz-
kach oko³o Brodów grasowa³a choroba zwana cholera morbus. W tej kwestii nie
pomogli s³awni wiedeñscy lekarze, a wszelkie �rodki przeciwdzia³aj¹ce okaza³y
siê bezskuteczne21. Choroba wkrótce pojawi³a siê w Wierzbicy. Przywêdrowa³a
wraz z wojskiem rosyjskim podczas kampanii wojennej jesieni¹ 1831 roku. Woj-
sko polskie tak¿e zosta³o ni¹ dotkniête. Nie wiemy dok³adnie, jakie ¿niwo zebra³a
choroba w roku 1831, poniewa¿ nie ma ksi¹g metrykalnych z tego okresu.

W Królestwie Polskim zorganizowan¹ walkê z t¹ straszn¹ chorob¹ rozpoczê-
to podczas kolejnej fali epidemii � w 1847 r. W tym celu powo³ano Centralny
Komitet zapobiegaj¹cy cholerze pod przewodnictwem ksiêcia Gorczykowa. Po
dwóch latach dzia³alno�ci komitet zosta³ rozwi¹zany, a jego funkcjê przejê³a Ko-
misja Rz¹dowa Spraw Wewnêtrznych. Zadanie zwalczania choroby rz¹d przeka-
za³  gubernatorom cywilnym i naczelnikom powiatów.

W zarz¹dzeniu ogólnym Rz¹du Gubernialnego z 10.11.1847 r. podano szczegó-
³ow¹ instrukcjê �rodków zapobiegawczych. W szczególno�ci instrukcja poleca³a:

20  S. Koba � Z historii lecznictwa kieleckiego XIX wieku, Muzeum �wiêtokrzyskie, Kielce 1973, s. 47.
21 Kurier Warszawski z dn. 06.06.1831 r.
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� aby w³adze policyjne i policyjno-lekarskie z ca³¹ skrupulatno�ci¹ dopilno-
wa³y usuniêcia z ulic, placów publicznych, podwórzy, kana³ów i �tym po-
dobnych miejsc tego wszystkiego, co szkodliwymi wyziewami wp³ywa na
zepsucie powietrza� oraz ¿eby czuwa³y nad porz¹dkiem i czysto�ci¹
w mieszkaniach ubogiej ludno�ci, ¿yj¹cej w ciasnych lokalach i nie dopu-
�ci³y do sprzeda¿y zepsutych owoców, warzyw, niedopieczonego lub zatê-
ch³ego chleba, zepsutego miêsa, wêdlin, ryb i innych artyku³ów ¿ywno-
�ciowych oraz napoi.

� Zarezerwowaæ w szpitalach miejsca dla chorych na cholerê w stosunku
1 miejsce na 100 mieszkañców miasta.

� Zarezerwowaæ w tym¿e stosunku miejsca w domach prywatnych lub pu-
blicznych w tych miastach, gdzie nie ma szpitali.

� Przygotowaæ w suchych, przestronnych izbach po 5 lub 10 miejsc w ka¿-
dym ma³ym miasteczku lub wsi.

� Obmy�liæ i wynale�æ �rodki na wyposa¿enie zarezerwowanych pomiesz-
czeñ we wszystkie potrzebne sprzêty, jak ³ó¿ka, sto³y wanny, bieliznê itp.

� Zaopatrywaæ w lekarstwa apteki, które s¹ obowi¹zane wydawaæ je biednej
ludno�ci bezp³atnie, na koszt pañstwa.

Zalecano równie¿ polewanie do³ów kloacznych, �cieków i wszystkich innych
miejsc mog¹cych byæ ogniwami epidemii co najmniej raz na tydzieñ koperwasem

¿elaznym, bior¹c funt jeden na 4 garnce wody. Zabraniano natomiast wprowadza-
nia cia³ zmar³ych na cholerê do ko�cio³ów22.

 Przy kolejnej fali cholery Rz¹d Gubernialny w Radomiu 27.08.1852 r. pole-
ci³ naczelnikom powiatów, aby dopilnowali dostaw ¿ywno�ci do o�rodków epide-
mii. Uchylaj¹cym siê od tego obowi¹zku grozi³o poci¹gniêcie do odpowiedzial-
no�ci karnej. W zarz¹dzeniu tym przytoczono wypowiedzi z terenu Guberni War-
szawskiej, gdzie do miast dotkniêtych epidemi¹ nikt nie dostarcza³ ¿ywno�ci
i ludno�æ zdrowa umiera³a �mierci¹ g³odow¹.

Kampaniê u�wiadamiaj¹c¹ prowadzi³ równie¿ Wydzia³ Lekarski, który
17.08.1852 r. rozes³a³ do powiatów Guberni Radomskiej nastêpuj¹c¹ instrukcjê:
Skoro kto do�wiadczy rozwolnienia � na brzuch wzi¹æ pas flanelowy, napiæ siê
miêty, melisy lub herbaty. Je¿eli jêzyk ob³o¿ony, brak apetytu, smak gorzki � na-

tychmiast wzi¹æ proszek z ipekakuany na wymioty, a je¿eli mimo tego rozwalnia-
nie trwaæ bêdzie � zaraz poradziæ siê lekarza. W obecnym czasie najlepszym po-

karmem jest kawa³ek miêsa wo³owego i kieliszek wódki pio³unowej lub wina gorz-
kiego. Z powodu za� ranków i wieczorów ch³odnych � w tej porze dnia ciep³o

ubraæ siê nale¿y i nosiæ na brzuchu pas flanelowy23.
Z zestawieñ liczbowych ludno�ci Wierzbicy z lat 1840�1850 wynika, ¿e cho-

roba, która nawiedzi³a osadê w 1848 r,. poch³onê³a wiele ofiar. W czasie tej deka-
dy liczba mieszkañców zmniejszy³a siê o 51 osób. Cholera nawiedzi³a osadê po-
nownie w latach 1856�1860. Ostatni¹ epidemiê cholery zanotowano w 1894 roku.

24  S. Koba � Z historii.... s. 50�51.
25  0p. cit., s. 51.
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Zmar³o na ni¹ od maja do wrze�nia 80 osób. O rozmiarach strat mówi¹ nam liczby
zmar³ych w poszczególnych latach: w 1892 r. liczba zgonów wynosi³a 128 osób,
w 1893 � 227 osób, w roku 1894 � 277 osób, w roku 1895 � 87, a w roku 1896 �
82 osoby. Na podstawie tych danych obserwujemy spadek zgonów po 1894 roku,
mianowicie spada on z liczby 277 na 87. Choroba zebra³a swoje ¿niwo w Wierz-
bicy i Rzeczkowie. Okoliczne wioski nie zazna³y epidemii. W trakcie jej trwania
powsta³ w osadzie prowizoryczny szpital. Minê³y lata moru. Pozosta³y krzy¿e na
rozstajnych drogach i mogi³y na cmentarzu zmar³ych na cholerê. Czas powoli
zatar³ napisy, groby zrówna³y siê z ziemi¹ i niewiele osób wie, w którym miejscu
pochowani zostali ich przodkowie. Wszystko ulega zapomnieniu.
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Rys ogólny

Wierzbica znajduje siê województwie mazowieckim na terenie Równiny Radom-
skiej w po³udniowo-zachodniej czê�ci i wraz z Rzeczkowem, B³êdowem, D¹brówk¹
Warszawsk¹, Rud¹ Wielk¹, Zalesicami, £¹czanami, Stanis³awowem, Podgórkami,
Polanami, Pomorzanami tworzy gminê nale¿¹c¹ do powiatu radomskiego.

W roku 1860 ogólny obszar pól miasta Wierzbicy i wsi Rzeczków wynosi³
160 w³ók, z czego pod oba osiedla odchodzi³o 5 w³ók i 21 morgów, pod zabudowa-
nia 2 w³óki, pod ogrody 2 w³óki i 28 morgów i cmentarze 3 morgi i na ulice
20 morgów, a reszta to ziemia uprawna (154 w³óki i 9 morgów). W owym czasie
teren gminy kszta³tem przypomina³ trójk¹t równoramienny, którego wierzcho³ek
le¿a³ na pó³nocnym wschodzie, a podstaw¹ jego by³a linia graniczna biegn¹ca od
po³udnia ku pó³nocy. Na pó³nocy graniczy³a z polami Rudy Wielkiej, B³êdowa
i D¹brówki Warszawskiej, od wschodu z gruntami wsi Zalesice i maj¹tku Zalesice,
maj¹tku Pomorzany oraz wsi Polany. Tereny Kolonii Polany graniczy³y z Zaba-
gniem, a na po³udniu zamyka³y pier�cieniem obszar gminy Wierzbica.

W roku 1860 w osadzie by³o 9 ulic: Rynek, Radomska, I³¿ecka, Skaryszewska,
Zakrêtna, W¹chocka, Szyd³owiecka, B³otna i Przedmie�cie Rzeczków. Miasto
w tym czasie by³o w jednej czwartej brukowane. Nawierzchnie z powodu braku
odpowiedniej konserwacji by³y w op³akanym stanie, ¿e z trudno�ci¹ przemieszcza-
³y siê po niej pojazdy, zw³aszcza podczas wiosennych roztopów i jesiennych desz-
czów. �rodkiem miasta bieg³ rów �ciekowy, w którym po ulewnych deszczach sta³a
woda. Kamienia brukowanego by³o tak du¿o, ¿e jak pisze burmistrz � �nie tylko
miasto pobrukowaæ, lecz nawet szosê miêdzy Radomiem i Wierzbic¹ usypaæ by
nim mo¿na by³o�1 . Przed³u¿eniem ulic by³y drogi b³otniste i o z³ej nawierzchni.

Oko³o roku 1870 zosta³a za³o¿ona Kolonia Stepanówka przy trakcie wiod¹-
cym do Radomia. Nastêpnie nazwê jej zmieniono na Szczepanówka. Po kilkuna-
stu latach po drugiej stronie drogi, od wschodu, powsta³a druga Kolonia Bezput-

1 Archiwum Radomskie. Akta Kom. Woj. Sand.
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ne, któr¹ to nazwê zamieni³a Rada Gminy w 1929 r. na Grabarkê, upodabniaj¹c j¹
do nazwy ³¹ki (Grabarka), s¹siaduj¹cej z polami tej Kolonii. W roku 1929 nazwy
ulic w Wierzbicy s¹ nastêpuj¹ce: Rynek, Szyd³owiecka, I³¿ecka, Zam³ynie (Ra-
domska), Ko�na, ¯abia, W¹chocka i Starow¹chocka. Wszystkie by³y brukowane,
a niektóre wysadzane drzewkami. Przy ulicach Rynek i Szyd³owiecka by³y u³o¿o-
ne chodniki z p³yt betonowych. Drogi bite by³y wysadzone drzewkami i bieg³y
w stronê Radomia i Szyd³owca. Po�wiêcenie pierwszej z nich odby³o siê uroczy-
�cie 11.11.1931 r., a drug¹ oddano do u¿ytku 11.11.1937 r. (do Szyd³owca). Rów-
nie¿ droga o twardej nawierzchni ³¹czy³a Wierzbicê z Polanami. Przed wojn¹ wy-
konano równie¿ now¹, szerok¹ szosê w stronê W¹chocka. Na terenie osady jesie-
ni¹ 1937 r. zbudowano dwa mosty ¿elbetowe. W dniu 14.02.1938 r. po raz pierw-
szy zap³onê³y lampy elektryczne. Energiê elektryczn¹ dostarcza³o Zjednoczenie
Elektrowni Okrêgu Radomsko-Kieleckiego S.A., w skrócie �Zeork�.

Mieszkañcy Wierzbicy i okolicznych wiosek me³li zbo¿e w m³ynie Józefa
Dujczyñskiego. Przej¹³ go ziêæ pana Józefa � Jan Zawisza. Wraz z synem Józe-
fem pracowa³ w nim do upañstwowienia 7 marca 1953 roku. Funkcjê kierownika
powierzono wtedy Józefowi Zawiszy. D³ugoletnim pracownikiem m³yna by³ rów-
nie¿ Feliks Zawisza. Po przej�ciu na emeryturê Józefa i Feliksa Zawiszy m³yn
zosta³ zamkniêty, a budynek po nim sprzedany panu Mieczys³awowi Staszew-
skiemu. Obecnie w budynku po by³ym m³ynie mie�ci siê sklep z czê�ciami do
maszyn rolniczych.

 Równie¿ przed wojn¹ zosta³a za³o¿ona ku�nia przez pana Franciszka £y¿wê,
która �wiadczy³a swe us³ugi miejscowym gospodarzom. Ku�nia funkcjonowa³a
do pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, tj. do �mierci w³a�ciciela.

W 1928 roku rodzina Guzików zakupi³a parcelê w rynku i za³o¿y³a masarniê,
która funkcjonowa³a do pocz¹tku lat piêædziesi¹tych jako w³asno�æ prywatna.

Rynek � widok z 1937 roku
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Nastêpnie zosta³a przejêta przez Spó³dzielniê Samopomoc Ch³opska i swoj¹ dzia-
³alno�æ prowadzi³a w tej postaci do 1960 roku. Po przejêciu przez spó³dzielniê
dotychczasowy w³a�ciciel zosta³ pozbawiony pracy, nie pozwolono mu nawet
zarz¹dzaæ by³¹ w³asno�ci¹.

Po wojnie rozpoczê³y swoje funkcjonowanie Gminne Rady Narodowe. Na obecnym ob-
szarze gminy dzia³a³y w £¹czanach, Rudzie Wielkiej i w Wierzbicy. W 1972 roku nast¹pi³a
reorganizacja i zlikwidowano Gromadzkie Rady Narodowe, a na ich miejsce powo³ano Urzê-
dy Gmin. Z dniem 15.11.1972 roku na stanowsko pe³nomocnika do tworzenia Gminy Wierz-
bica i likwidacji GRN w £¹czanach, Rudzie Wielkiej i Wierzbicy powo³ano pani¹ Mariannê
Rad³owsk¹. Przyjmowa³a i gromadzi³a dokumentacjê po by³ych radach i organizowa³a pracê
urzêdu. Na stanowisko naczelnika gminy zosta³ powo³any Boles³aw Zieliñski. Z roczn¹ przerw¹
w³adzê w gminie sprawowa³ do 1988 roku. W latach 1979�1980 naczelnikiem gminy by³
Wac³aw �lêzak. Po odej�ciu na emeryturê pana Zieliñskiego naczelnikem do 1990 roku by³
Jerzy Jaszcza. W 1990 r. odby³y siê pierwsze wybory samorz¹dowe do Rady Gminy i wesz³y
do niej nastêpuj¹ce osoby: Danuta Banaszkiewicz,  Leopold Czarnecki, Kazimierz Dziurzyñ-
ski, Kazimierz Gryz, Aleksander Jarz¹bek, W³adys³aw Kosela, Ma³gorzata Kowalska, Ma-
rian Kozdrach, Anna Ksi¹¿ek, Maria Lata³a, Janina Majewska, Zdzis³aw Minda, Józef Ogar,
Aleksander Piskorz, Jadwiga Piskorz, Józef Prokopczyk, Janusz Rola, Józef �liwiñski, An-
drzej Troæ, Zofia Wiêcaszek, Tadeusz W³odarczyk, Stanis³aw Wo�niak, Franciszek Zawisza,
Kazimierz Zawisza i Józef Zió³ko. Z grona radnych zosta³ wybrany wójt gminy � Aleksander
Piskorz. Przewodnicz¹c¹ zosta³a Anna Ksi¹¿ek, a jej zastêpc¹ � Józef Pacholczyk. W sk³ad
zarz¹du gminy weszli: Aleksander Piskorz � przewodnicz¹cy, D¹browska Miros³awa � za-
stêpca przewodnicz¹cego i cz³onkowie � Ma³gorzata Kowalska, Janina Majewska, Leopold
Czarnecki, Zdzis³aw Minda i Franciszek Zawisza. Od 1998 r. gmina ma swoich przedstawi-
cieli w powiecie. W pierwszej kadencji reprezentowali j¹: Ma³gorzata Kowalska, Janusz Ko-
walczyk, Zofia Myszor i Jadwiga Lorens. W drugiej kadencji gminê reprezentuj¹: Ma³gorza-
ta Kowalska, Zofia Myszor i Zdzis³aw Dulias. Na terenie gminy funkcjonuje 17 so³ectw
 i so³tysem Wierzbicy Osada jest Stanis³aw Rafalski. Funkcjê przewodnicz¹cego Rady So³ec-
kiej pe³ni Jan Dujko i w jej sk³ad wchodz¹: Barbara Pa³¹carz, Andrzej Zawisza i Wojciech
Stanis³awek. Rada so³ecka w 2002 roku wysz³a z inicjatyw¹ uporz¹dkowania klombu na
placu Jana Paw³a II. Klomb dooko³a ob³o¿ono kostk¹ brukow¹ i zasiano trawê. Po raz pierw-
szy na �wiêta Bo¿ego Narodzenia 2002 roku zainstalowano w nim kilkumetrow¹ o�wietlon¹
choinkê, która cieszy³a oczy mieszkañców osady. Równie¿ swoich przedstawicieli w samo-
rz¹dzie osiedlowym maj¹ mieszkañcy bloków. Przewodnicz¹cym Zarz¹du Osiedla jest Adam
Mosio³, w pracy pomagaj¹ mu cz³onkowie: Stanis³aw Zió³ko, Jerzy Zaborski, Wojciech Zwo-
liñski, Tadeusz Kowalski, Alicja Ankurowska i Stanis³awa Stanis³awek.

Po raz pierwszy w 2002 r. mieszkañcy mieli mo¿liwo�æ wyboru wójta w wolnych bezpo-
�rednich wyborach. Na stanowisko wójta kandydowa³o 8 osób: Barbara Jaszcza, Beata An-
tos, Teodozja ¯uchowska, Aleksander Piskorz, Sylwester Kopycki, Ireneusz Wojciechowski,
Adam Mosio³ i Jerzy Tusiñski, W pierwszej turze ¿aden z kandydatów nie uzyska³ przesz³o
50% poparcia. W drugiej turze zmierzyli siê ze sob¹ dotychczasowy wójt Aleksander Piskorz
i Sylwester Kopycki. Dnia 10.11.2002 r. mieszkañcy gminy Wierzbica wybrali wójtem Syl-
westra Kopyckiego, który uzyska³ 70% wa¿nych g³osów.

Zaprzysiê¿enie nowo wybranego wójta odby³o siê 19 listopada 2002 r. Równie¿ w tym
dniu 15 radnych z³o¿y³o uroczyste �lubowanie. Przy Radzie Gminy dzia³aj¹ 4 komisje sta³e:
Komisja Rewizyjna � przewodnicz¹ca Teresa W³odarczyk, Komisja Bud¿etu, Rozwoju Go-
spodarczego i Spraw Samorz¹dowych � przewodnicz¹cy Józef Kosela, Komisja Zdrowia,
O�wiaty, Rekreacji i Sportu � przewodnicz¹cy Franciszek Filiks i Komisja Rolnictwa i Ochrony
�rodowiska � przewodnicz¹cy Józef Zió³ko.
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Rada Gminy od 2003 r. jest wydawc¹ biuletynu informacyjnego �Wierzbica �
Gazeta Samorz¹dowa Gminy�. Samorz¹d informuje w niej mieszkañców o aktu-
alnych wydarzeniach, jakie maj¹ miejsce na obszarze gminy. Zamieszczane arty-
ku³y dotycz¹ sesji, podatków, historii i ¿ycia gminy. Biuletyn ukazuje siê raz na
kwarta³. W roku bie¿¹cym nast¹pi³a nowelizacja strony internetowej. Od jej za³o-
¿enia w 2000 r. wiele rzeczy uleg³o zmianie. Na stronie internetowej znajdziemy
informacje dotycz¹ce w³adz gminy, po³o¿enia, gospodarki i jej rozwoju.

Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 9397 ha, w tym powierzchnia
gospodarstw indywidualnych ogó³em 8640 ha. Grunty orne stanowi¹ 6834 ha,
sady 86 ha, ³¹ki i pastwiska 1040 ha i lasy 220 ha. Pozosta³e grunty pod zabudo-
waniami, drogami i zbiornikami wodnymi wynosz¹ 480 ha. Powierzchnia grun-
tów komunalnych wynosi 86,5736 ha, w tym powierzchnia gruntów rolnych
28,3950 i przemys³owych 18,1500 ha. Liczba gospodarstw rolnych w gminie wg
NSPR � 2002 r. szacuje siê � 1226, a liczba dzia³ek rolnych (R2) � 286. Pog³owie
zwierz¹t gospodarskich w gminie przedstawia siê nastêpuj¹co: ogó³em 4855 szt.
W tym krowy � 1871, trzoda chlewna 2984 szt., w tym lochy 274 szt. Powierzch-
nia zasiewów w gminie ogó³em wynosi 4491 ha, w tym pszenicy 501 ha, ¿yta

Panorama Wierzbicy

1016 ha, ziemniaków 492 ha i kukurydzy 9 ha. Przeciêtne �rednie plony pszenicy
w gminie wynosz¹ 27 q/ha, ¿yta 20 q/ha i ziemniaków  50 q/ha. �rednia wielko�æ
indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi 4,5 ha. Struktura obszarowa go-
spodarstw przedstawia siê nastêpuj¹co: do 2 ha � 15%, 2�5 ha � 35%, 6�10 ha �
40% i powy¿ej 10 ha � 10%. Na terenie gminy mamy 15 gospodarstw specjali-
stycznych w produkcji mleka i 4 gospodarstwa w produkcji trzody chlewnej.

Gmina posiada 100 ha gruntów zlokalizowanych w kompleksie przemys³o-
wym po zaniechanej budowie Cementowni II. W³adze gminy staraj¹ siê pozyskaæ
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jak najwiêksz¹ liczbê inwestorów na te tereny. Stopniowo coraz wiêcej nowych
podmiotów gospodarczych lokuje tu swoje zak³ady i siedziby. Bogactwem i szans¹
na poprawê gminy s¹ z³o¿a wapieni jurajskich u¿ywanych do produkcji klinkieru
cementowego.

Przedsiêbiorczy mieszkañcy gminy podjêli wezwanie nowych czasów i zareje-
strowali dzia³alno�æ gospodarcz¹. Na dzieñ 31.12.2003 r. zarejestrowanych by³o
1427 podmiotów gospodarczych, z czego 942 ma zawieszon¹ dzia³alno�æ. Obecnie
funkcjonuje 485 podmiotów gospodarczych, do których zalicza siê: dzia³alno�æ
handlowo-us³ugowa � 13 barów i 50 sklepów, transportowo-us³ugowa � 80, us³ugi
budowlano-monta¿owe 250, apteka 1, produkcja i sprzeda¿ materia³ów budowla-
nych � 80.

Na obszarze gminy dzia³a kilka wiêkszych przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych
powy¿ej 5 pracowników: RAFIZ, TOMAR, Izolacja, Zak³ad Remontowo-Budow-
lany �REM�, Garbarnia �Zadora�, HENMAR i miêdzynarodowa firma Smurfit Paper
Pac.

Firma RAFIZ rozwinê³a siê na bazie rozwi¹zañ i do�wiadczeñ firmy JASTR
s.c., której wspó³w³a�cicielem (dyrektorem), a tak¿e g³ównym projektantem jest
in¿ynier Jerzy Strygner. Jest w³a�cicielem firmy RAFIZ, a wspó³w³a�cicielami fir-
my s¹ córka i ziêæ pana Strygnera, tj. Izabela Dyczkowska, g³ówna ksiêgowa firmy,
i Rafa³ Dyczkowski, dyrektor. Firma RAFIZ w swoje szeregi przyjê³a niemal¿e
100% kadry in¿ynierskiej firmy JASTR s.c. RAFIZ jest nowoczesn¹, rodzinn¹ firm¹,
dynamicznie siê rozwijaj¹c¹, z profesjonalnym biurem projektów
i wysoko wykwalifikowan¹ kadr¹. Wspó³pracuje z firmami konstrukcyjnymi
i biurami projektów w kraju i za granic¹. W ci¹gu 12 lat wyprodukowa³a i zaprojek-
towa³a szereg urz¹dzeñ oraz linie technologiczne dla producentów i dystrybutorów
produktów sypkich. Firma kooperuje z renomowanymi producentami urz¹dzeñ spe-
cjalistycznych oraz elementów elektryki, elektroniki i pneumatyki. Jej klientami s¹
nie tylko firmy krajowe, ale równie¿ producenci z Niemiec, Litwy, Rosji, Ukrainy,
Bia³orusi, Kazachstanu, Rumunii i Egiptu. RAFIZ zajmuje siê produkcj¹ dozowni-
ków wagowych s³u¿¹cych do automatycznego dozowania porcji materia³ów syp-
kich do mieszalników, m³ynów itp., mieszalników materia³ów sypkich, przeno�ni-
ków ta�mowych do transportu materia³ów sypkich i zapakowanych w worki, �lima-
kowych do transportu i dozowania materia³ów sypkich oraz kube³kowych do trans-
portu pionowego materia³ów sypkich. Firma produkuje równie¿ pakowaczki wen-
tylowe materia³ów sypkich, pakowaczki materia³ów sypkich w worki otwarte, pa-
kowaczki materia³ów sypkich w worki �BIG � BAG� oraz pakowaczki karuzelowe
granulatów do pakowania w worki winylowe takich materia³ów, jak: nawozy gra-
nulowane, zbo¿a, piasek kwarcowy, granulowane tworzywa sztuczne itp. Firma
zajmuje siê tak¿e wykonywaniem projektów linii technologicznych suszenia, mie-
lenia, mieszania i pakowania materia³ów sypkich.

Firma �TOMAR� powsta³a po rozwi¹zaniu siê firmy JASTR s.c. i zajmuje siê
produkcj¹ urz¹dzeñ technologicznych do produkcji suchych i mokrych mieszarek
budowlanych, urz¹dzeñ do higienizacji odpadów i oczyszczania powietrza. W³a�ci-
cielami firmy s¹ Beata i Tomasz Jarz¹bkowie, usytuowana jest w Rzeczkowie na
terenie niedosz³ej inwestycji Cementowni II.
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Zak³ad Remontowo-Budowlany �REM� w Wierzbicy sp. z.o.o. zajmuje siê
remontami i modernizacj¹ maszyn i urz¹dzeñ przemys³u cementowego. W swoim
zakresie ma wykonawstwo i monta¿ konstrukcji stalowych i us³ugi d�wigowe.

Henmar s.c. Krystyna i Henryk Piechurscy jest niedu¿¹ firm¹ rodzinn¹ zaj-
muj¹c¹ siê przetwórstwem pierza. W swojej ofercie handlowej ma ko³dry i po-
duszki puchowe oraz komplety po�cieli z kory, p³ótna i satyny.

Na obszarze gminy Wierzbica dzia³aj¹ firmy: �Izolacja� Wierzbica � Fabryka
Styropianu i Wyrobów Pokryæ Dachowych i garbarnia �Zadora�.

Najwiêksz¹ firm¹, jaka dzia³a na rynku wierzbickim jest �Smurfit Paper Sack�,
jest to irlandzki koncern o miêdzynarodowym zasiêgu, swoje filie ma w Hiszpa-
nii, Skandynawii, Irlandii, Francji, Polsce, Niemczech i W³oszech. Otwarcie fa-
bryki nast¹pi³o w czerwcu 1999 r. i wziêli w nim udzia³ przedstawiciele firmy
z Irlandii i Szwecji, pracownicy ambasad z tych krajów i w³adze gminy z wójtem
Aleksandrem Piskorzem na czele. Firma zajmuje siê produkcj¹ worków papiero-
wych. Ca³a linia produkcyjna jest zautomatyzowana. Pracownicy tylko nadzoruj¹
pracê maszyn i sprawdzaj¹ jako�æ produktów. Na pocz¹tku linii w pierwsze ma-
szyny wchodzi papier. Ka¿de kolejne urz¹dzenie dokonuje jego obróbki; maluje
na nim napisy, tnie, sk³ada, klei i na koñcu wychodz¹ gotowe worki.

Obecnie w Wierzbicy swoj¹ siedzibê maj¹ urz¹d gminy, szko³a podstawowa,
gimnazjum, zespó³ szkó³ ponadgimnazjalnych, przedszkole, biblioteka, o�rodek
kultury, Bank Spó³dzielczy, o�rodek zdrowia, posterunek policji, poczta, parafia
rzymskokatolicka i parafia mariawitów. Sieæ ulic obejmuje ulice o nazwach: Ra-
domska, Ko�ciuszki, Partyzantów, Kochanowskiego, Batalionów Ch³opskich, Sta-
szica, G³owackiego, Górna, Wiatraczna, Le�na, Brzozowa, Jod³owa, Piaskowa,
B³êdowska, Kamienna, ̄ eromskiego, Sienkiewicza, Krasickiego, Ogrodowa i Plac
Jana Paw³a II.

Środowisko przyrodnicze

Na obszarze gminy Wierzbica wystêpuje zró¿nicowana grupa surowców mine-
ralnych: skalne (wapienie jurajskie, margle, i³y, gliny zwa³owe), energetyczne (tor-
fy) i metaliczne (piaski i i³y ¿elaziste), chemiczne. Surowce energetyczne wystê-
puj¹ w dolinie Modrzejowicy. S¹ to torfy niskie, turycowe, olchowe, trzcinowe
i mszyste z du¿¹ ilo�ci¹ nieroz³o¿onej ro�linno�ci. Na terenie gminy s¹ trzy udoku-
mentowane z³o¿a fosforytów (surowce chemiczne), pierwsze stanowisko ko³o D¹-
brówki Warszawskiej, drugie ko³o £¹czan i trzecie miêdzy Chwa³owicami a Zalesi-
cami. Z surowców metalicznych wystêpuj¹ rudy ¿elaza i s¹ zlokalizowane w pasie
pomiêdzy Wierzbic¹ a Przytykiem oraz miêdzy Rud¹ Wielk¹ a B³êdowem.

Rze�ba terenu gminy ukszta³towa³a siê w wyniku procesów geologicznych, takich jak
ruchy tektoniczne, akumulacja lodowcowa, erozja rzeczna, akumulacja eoliczna oraz denu-
dacja. W wyniku procesów denudacyjnych powsta³y formy równin i ostañców denudacyj-
nych, procesów lodowcowo-jeziornych � s¹ to równiny zastoiskowe. Zlodowacenie �rodko-
wopolskie na obszarze podnó¿a Gór �wiêtokrzyskich wyrówna³o i pokry³o stare pod³o¿e
zbudowane z miêkkich ska³ mezozoicznych (trias, jura, kreda).
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Przewa¿aj¹cym typem krajobrazu naturalnego jest rze�ba denudacyjna � charakterystycz-
na dla obszarów staroglacjalnych Równiny Radomskiej, równin i ostañców peryglacjalnych
oraz dolin i równin akumulacyjnych. Na fragmencie obszaru gminy jest czytelna obecno�æ
rze�by charakterystycznej dla Przedgórza I³¿eckiego, czyli krajobrazu typowo wy¿ynnego.
Na obszarze równin peryglacjalnych wykszta³ci³y siê g³ównie gleby bielicowe, na obszarze
ostañców gleby brunatne, pseudobielicowe i czarne ziemie. W dolinach i na równinach aku-
mulacyjnych s¹ piaski zbielicowane, a w dolinach rzecznych mady.

Krajobraz zbudowany jest z rozleg³ego, lekko pofa³dowanego, gliniasto-piaszczystego
obszaru, rzadko poprzecinanego p³ytkimi dolinami cieków p³yn¹cych lub wspó³cze�nie ju¿
nie istniej¹cych. Urozmaicony jest te¿ ci¹gami wa³ów wydmowych i niewielkimi komplek-
sami le�nymi.

System wodny gminy Wierzbica zlokalizowany jest w dorzeczu Wis³y w zlewni
II rzêdu cieków Radomki i I³¿anki. System rzeczny I³¿anki jest dobrze rozbudo-
wany i jednym z jej dop³ywów jest Modrzejowica. Pó³nocno-zachodnia i pó³noc-
na czê�æ gminy jest odwadniana przez Szabasówkê, g³ównie za� przez jej dop³yw
Oronkê. Nale¿y ona do systemu rzecznego Radomki, która jest lewym dop³ywem
Wis³y I rzêdu. Po³udniowa czê�æ gminy po³o¿ona jest w obrêbie wêz³a hydrogra-
ficznego Gór �wiêtokrzyskich. Pod wzglêdem morfologicznym dzia³ wodny jest
szeroki i niewyra�ny. Tworz¹ go niewielkie wyniesienia, siêgaj¹ce 2�10 m ponad
dna dolin. Cech¹ charakterystyczn¹ systemu rzecznego gminy Wierzbica jest pro-
mienisty od�rodkowy uk³ad. Na obszarze tym wystêpuj¹ tylko górne odcinki rzek,
które w strefie dzia³u wodnego inicjuj¹ siê w p³askich nieckach denudacyjnych.
Zwykle silnie zabagnione s¹ szerokie i p³askie dna dolin. W obrêbie tych dolin
za³o¿ono stawy rybne.

Sieæ hydrologiczna na tym obszarze jest, ze wzglêdu na s³ab¹ przepuszczal-
no�æ utworów ma³o rozwiniêta. Sk³adaj¹ siê na ni¹ drobne strumienie, z których
wiêkszo�æ ma charakter periodyczny. Najbardziej rozwiniêt¹ sieæ rzeczn¹ ma ob-
szar po³udniowo-wschodni, gdzie tworz¹ go wraz z dop³ywami Modrzejowica
i Oronka. �rodkowa czê�æ gminy na linii Kolonia Rzeczków � Zalesice jest nie-
mal ca³kowicie pozbawiona sieci rzecznej.

Na terenie gminy s¹ po³o¿one dwa obszary �ródliskowe Modrzejowicy. Pierw-
szy zlokalizowany w obrêbie torfowiska Pakos³aw i drugi w dorzeczu Modrzejo-
wicy i jej górnych dop³ywów, zlokalizowanych w po³udniowej czê�ci gminy. S¹
równie¿ dwa poziomy wodono�ne, znajduj¹ siê w utworach czwartorzêdowych
i podczwartorzêdowych. G³êboko�æ pierwszego zwierciad³a wody w strefie do-
linnej siêga 0�2 m w piaskach aluwialnych. Poziom wody podziemnej pokrywa
siê z zasiêgiem tarasu zalewowego.

 W strefie krawêdzi dolin, w piaskach pleistoceñskich oraz na glinkach zwa-
³owych poziom wody podziemnej waha siê na wysoko�ci 25 m. Podstaw¹ groma-
dzenia siê wód s¹ gliny zwa³owe i uk³ad rzeczny zbiornika. W zwi¹zku z nie-
wielk¹ mi¹¿szo�ci¹ piasków zbiornik charakteryzuje siê niewielk¹ zasobno�ci¹.
G³ównym czynnikiem decyduj¹cym o jego zasobno�ci s¹ opady atmosferyczne.

Wodono�ny horyzont górnojurajski zwi¹zany jest z utworami wapienno-mar-
glistymi. Kr¹¿enie wód odbywa siê w szczelinach miêdzy warstwami i spêkania-
mi. Zjawiska krasowe w znaczny sposób wp³ywaj¹ na przypowierzchniow¹ war-
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stwê zbiornika. Poziom zwierciad³a wody podziemnej na tym obszarze siêga od
178 do 215 m n.p.m. Wodono�ny horyzont kredowy zwi¹zany jest z utworami
marglistymi i zasobny w wodê o znaczeniu gospodarczym. Obszarami zasilania
zbiornika jurajskiego i kredowego s¹ wychodnie tych utworów na powierzchni
terenu oraz obszary, gdzie na utworach tych zalegaj¹ przypuszczalnie piaski czwar-
torzêdu.

Gleby na obszarze gminy wykszta³ci³y siê na utworach glacjalnych i wodno-
-lodowcowych. Oko³o 90% gleb wykszta³conych na glinach, osadach py³owych
pochodzenia wodnol¹dowego i piaskach to gleby typu bielicowego. G³ówn¹ rolê
w regionie odgrywaj¹ kompleksy ¿ytnie. Na obszarze tym wystêpuje zakoñcze-
nie tzw. i³¿eckiego klina lessowego. Znajduj¹ siê tu nieca³kowite gleby lessowe
na pod³o¿u zbudowanym z utworów glacjalnych i wodnolodowcowych oraz wa-
pieni jurajskich, jednak przewa¿a typ bielicowy. Dominuj¹ klasy bonitacyjne gleb
IIIa i IIIb � ich udzia³ w poszczególnych klasach bonitacyjnych 120%, klasy IV �
38%, klasy V i VI 50%. Przewa¿aj¹ce kompleksy to pszenny dobry, pszenny wa-
dliwy i pszenny najlepszy, czyli pszenno-¿ytni. Wiêksze przydatno�ci gleb do
produkcji rolniczej wystêpuj¹ w centralnej czê�ci gminy w rejonach so³ectw Wierz-
bica, Rzeczków i £¹czany. Gleby organiczne, szczególnie chronione, wystêpuj¹
g³ównie w dolinie rzeki Modrzejowicy i jej dop³ywów we wschodniej czê�ci gminy.

Zgodnie z geobotanicznym podzia³em Polski gmina Wierzbica nale¿y do
Obszaru Eurosyberyjskiego, prowincji Ni¿owo-Wy¿ynnej, �rodkowoeuropejskiej,
Dzia³u Ba³tyckiego, podzia³u Pasa Wy¿yn �rodkowych. Zgodnie z t¹ klasyfikacj¹
gmina po³o¿ona jest na granicy dwóch krain: �wiêtokrzyskiej � Okrêg Konecki
oraz Pó³nocnych Wysoczyzn Brze�nych � Okrêg Radomsko-Kozienicki. Po³o¿e-
nie to decyduje o niepowtarzalnym uk³adzie ro�linno�ci na obszarze gminy. Przez
obszar jej przebiega granica zasiêgu kilku gatunków ro�lin (buk pospolity, jod³a
pospolita, klon, jawor i lipa szerokolistna). W okrêgu Radomsko-kozienickim wy-
gasaj¹ po³udniowe granice zasiêgu gatunków borealnych, maj¹cych stanowiska
na torfowiskach i w dolinach rzecznych. Od Gór �wiêtokrzyskich przenikaj¹ ga-
tunki górskie, osi¹gaj¹ce tutaj pó³nocn¹ granicê zasiêgu.

Obszary le�ne gminy stanowi¹ 2,34% jej powierzchni. Wystêpuj¹ na lokal-
nych wyniesieniach i nie stanowi¹ jednego systemu le�nego. Sk³ad gatunkowy
lasów jest ma³o zró¿nicowany i przewa¿a w nich sosna pospolita. Tworzone s¹
w ten sposób powierzchnie monokulturowe. Runo le�ne i podszyt równie¿ pod
wzglêdem sk³adu gatunkowego ro�linno�ci s¹ stosunkowo ubogie.
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Władze gminy

Burmistrzowie
Dominik Pruszyñski
23.06.1811�06.11.1814 � burmistrz
Micha³ Urbañski
09.07.1820 � burmistrz
Józef Stankiewicz
02.04.1821�22.05.1824 � burmistrz
Mostek
20.04.1926�06.07.1826 � burmistrz
Szczepan Matuszyñski
24.07.1827�02.05.1830 � burmistrz
Bukowski
29.11.1830 �  burmistrz
Stanis³aw Mitman
1831�13.02.1854 � burmistrz
Antoni Jezierski � burmistrz
Edward Jezierski
31.08.1858�26.05.1862 � burmistrz
Bonifacy Radzikowski
25.07.1863�02.02.1864 � burmistrz
Wasilewski 30.11.1864 � burmistrz
Kolenda� zastêpca burmistrza
Ignacy Chrzanowski
22.07.1865�28.02.1869 � burmistrz

Wójtowie

Józef Kwiecieñ � 24.02.1870
Batorski �15.02.1873
Jan Grabski �12.12.1876
Szymon Dujka � 04.01.1882
£ukasz Sierawski � 28.01.1885
Antoni Grabski � 21.01.1893
Jan Grabski �15.07.1914
Józef Dujka
Tomasz Duralski
Jan Kozak �styczeñ 1919 � grudzieñ 1920
Jakub Nowakowicz 01.01.1921�05.11.1924
Jan Zió³ko
05.11.1924�31.07.1925 � zastêpca wójta
Pawe³ Dujka � 31.07.1925�06.04.1930
Józef Kwiecieñ �06.04.1930
Jan Zielonka
W³adys³aw Lipiñski
Feliks Jastrzêbski
Józef Jastrzêbski
Marian Micha³kiewicz
Józef Koby³ecki

Przewodnicz¹cy Gminnej Rady
Narodowej

Leon Jarz¹bek 1954�1958
Edward Zió³ko 1958�1962
Stanis³aw Jastrzêbski 1962�1966
Leon Jarz¹bek 1966�1972

Naczelnicy

Boles³aw Zieliñski 1973�1979
Wac³aw �lêzak 1979�1980
Boles³aw Zieliñski 1980�1988
Jerzy Jaszcza 1988�1990

Wójtowie

Jerzy Piskorz 1990�2002
Miros³awa D¹browska
�1990�2002 � zastêpca wójta
Sylwester Kopycki 2002 � do chwili obecnej.

Radni Rady Gminy 1994�2002

II kadencja Rady Gminy 1994�1998

Jadwiga Ciapa³a
Wies³aw Dwojak
Sylwester Kopycki
W³adys³aw Kosela
Janusz Kowalczyk
Ma³gorzata Kowalska
Janusz Ma³ek
Stanis³awa Szyszka
Alicja Nogaj
Aleksander Piskorz
Miros³aw Piskorz
Kazimierz Sowa
Józef �liwiñski
Wojciech Waku³a
Miros³aw Witkowski
Jan W³oskowicz
Ireneusz Wojciechowski
Stanis³aw Wo�niak
Jan Ziêtek
Dariusz Ziêtek
Józef Zió³ko
Maria ¯ó³kiewska

Zarz¹d Gminy Wierzbica

Aleksander Piskorz � przewodnicz¹cy
Miros³awa D¹browska � zastêpca przewodnicz¹cego
Ma³gorzata Kowalska � cz³onek
Alicja Nogaj � cz³onek
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Janusz Kowalczyk � cz³onek
Jan W³oskowicz � cz³onek
Dariusz Ziêtek� cz³onek

III kadencja Rady Gminy 1998�2002

Marek  Babula
Kazimierz B³aszczyk
Wies³aw Dwojak
Kazimierz Gryz
Stanis³awa Kiczka
Andrzej Ko³odziejczyk
Sylwester Kopycki
Józef  Kosela � wszed³ na miejsce Wies³awa
Jarz¹bka, który zmar³
W³adys³aw Kosela
Danuta £oziñska
Ma³gorzata Maciejczak-G³¹b
Feliks Minda
Leokadia Nowak
Aleksander Piskorz
Krzysztof Popiel
Tomasz Stêpieñ
Sylwester W³odarczyk
Stanis³aw Wo�niak
Stanis³aw Ziêtek
Józef Zió³ko
Dariusz Ziêtek
Tadeusz ¯muda

Zarz¹d Gminy

Aleksander Piskorz � przewodnicz¹cy
Miros³awa D¹browska � zastêpca przewodnicz¹cego
Ma³gorzata Maciejczak-G³¹b � cz³onek
Kiczka Stanis³awa � cz³onek
Dariusz Ziêtek � cz³onek
Stanis³aw Ziêtek � cz³onek
Tadeusz ¯muda � cz³onek

IV kadencja Rady Gminy 2002�2006
Adam Cie�lak
Jan Dujko
Franciszek Filiks
Danuta Kawecka
Andrzej Ko³odziejczyk
Józef Kosela
Anna Kutera
Zbigniew £ukomski
Ma³gorzata Nogaj
Mieczys³aw Ogorza³ek
Leszek �liwa
Henryk �wiêcicki
Wojciech Waku³a

Teresa W³odarczyk
Józef Zió³ko
Adam Cie�lak � przewodnicz¹cy
Danuta Kawecka � zastêpca przewodnicz¹cego
Sylwester Kopycki � wójt

Sekretarze gminy

Wac³awa Kobierska
Henryk Krogulec
Maria Zió³ko
Maria Rad³owska
Jadwiga Zieliñska

Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Mieczys³aw Kaluga  � 1977�1976
Ireneusz Wojciechowski  � 1976�1980
Edward Wiêcaszek  � 1980�1984
Józef Tomasik � 1984�1988
Jacek Kuna  � 1988�1990

Rada So³ecka 1990�1994

Stanis³aw Rafalski � so³tys I
Józef Duralski � so³tys II
Edward Zió³ko � przewodnicz¹cy
Józef Zió³ko � cz³onek
Franciszek Zawisza � cz³onek

1994�1998

Stanis³aw Rafalski � so³tys I
Józef Duralski � so³tys II (zmar³) / Wies³aw
Jarz¹bek
Edward Zió³ko � prezes (zmar³)/ Wies³aw
Jarz¹bek
Józef Zió³ko � cz³onek
Franciszek Zawisza � cz³onek

1998�2002

Stanis³aw Rafalski � so³tys
Wies³aw Jarz¹bek � prezes (zmar³), Zdzis³aw
Jastrzêbski (zrezygnowa³), Jan Dujka
Józef Zió³ko � cz³onek
Andrzej Zawisza s. Stanis³awa
Franciszek Zawisza

2002�2004
Stanis³aw Rafalski � so³tys
Jan Dujka � przewodnicz¹cy
Barbara Pa³¹carz � cz³onek
Andrzej Zawisza s. Stanis³awa
Wojciech Stanis³awek
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Miejscowości gminy

Błędów

Nazwa wsi B³êdów jest pochodzenia topograficznego, okre�la kszta³t osady,
jej usytuowanie w okre�lonym miejscu.

B³êdów, wie� w gminie Wierzbica, so³ectwo. Miejscowo�æ powsta³a w ostat-
nim piêædziesiêcioleciu jako satelita Rudy Wielkiej. W po³owie XIX w. by³ to
teren zalesiony. B³êdów jest jednym z najmniejszych so³ectw w gminie. So³tysem
jest Barbara Kopycka i w sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹: Ireneusz Brusik i Zyg-
munt Brusik.

Dąbrówka Warszawska

Nazwa D¹brówka Warszawska jest pochodzenia topograficznego. Wyraz D¹-
brówka pochodzi od s³owa d¹b, a cz³on Warszawska to cz³on odró¿niaj¹cy nazwê
miejscowo�ci, jest odno�nikiem do dawnego w³a�ciciela wsi.

Nazwa D¹brówka nie nale¿y do rzadkich nazw miejscowych, dlatego otrzy-
muje zazwyczaj jaki� cz³on odró¿niaj¹cy. Wie� na przestrzeni wieków mia³a trzy
ró¿ne cz³ony, przede wszystkim dla odró¿nienia od po³o¿onych w pobli¿u D¹-
brówki Nagórnej, Zab³otnej. Jeden z jej wyró¿ników mia³ postaæ Warsz, który
nastêpnie uleg³ przekszta³ceniu w formê Warzawska poprzez studium przej�cio-
we w postaci przymiotnika dzier¿awczego (czyja wie�) Warszowa: cz³on War-
szawska przekszta³ci³ siê nastêpnie dla unikniêcia rzekomo gwarowej wymowy
w zwi¹zku ze skojarzeniem z przymiotnikiem od nazwy stolicy Warszawy. Nast¹-
pi³o przekszta³cenie dawnej nazwy Warsz. Pierwszy cz³on nazwy wed³ug legendy
mówi, ¿e w miejscu tym zatrzyma³a siê na odpoczynek ksiê¿na czeska Dobrawa
(D¹brówka).

D¹brówka Warszawska to w XIX w. wie� prywatna z folwarkiem, po³o¿ona
na po³udnie od drogi do Rudy Wielkiej. Nale¿a³a do gminy Kowala Stêpocina,
a parafii Wierzbica. Pierwsza wzmianka o wsi jest u D³ugosza �Dombrowka, villa

sub parochia de Wirzbicza sita, cuius haeres Warsius nobilis de domo Rawa�.
W 1827 r. D¹brówkê zamieszkiwa³o 113 mieszkañców w 16 domach. Wie�

sk³ada³a siê z folwarku i Sobkowa. D¹brówka posiada³a 639 mórg ziemi, z czego
grunta orne i ogrody stanowi³y 232 morgi, ³¹ki 64, pastwiska 179, las 147, a nie-
u¿ytki i place 17 mórg. W po³owie XIX w. D¹brówkê zamieszkiwa³o 220 miesz-
kañców w 21 domach. Gospodarka opiera³a siê na eksploatacji torfu. Po 1905 r.
D¹brówka po³¹czona zosta³a z czê�ci¹ pod lasem � Sobkowem i utworzono jed-
nolit¹ wie�.

Istniej¹ca dzi� zabudowa powstawa³a sukcesywnie od koñca XIX w. w opar-
ciu o drogê okalaj¹c¹ od pó³nocy star¹ wie� i maj¹tek. W okresie miêdzywojen-
nym wie� administracyjnie nale¿a³a do gminy Kowala.
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�wiadectwo mówi¹ce
o istnieniu szkolnictwa
w D¹brówce Warszawskiej
siêga okresu miêdzywojen-
nego � roku szkolnego
1922/1923 i �wiadczy o ist-
nieniu jednoklasowej pu-
blicznej szko³y powszech-
nej. Na druku za�wiadcze-
nia szkolnego istnieje pod-
pis Bronis³awa Bobowicza.
W pó�niejszym okresie, a¿
do 1939 r. kierownikiem
szko³y by³ Stanis³aw Koz-
ber lub Korber. Wojna przerwa³a proces edukacyjny dzieci. Po zakoñczeniu woj-
ny naukê wznowiono w 1945 r. Na podstawie dokumentacji z tamtego okresu
nauczanie odbywa³o siê w czteroklasowej publicznej szkole powszechnej, której
kierownikiem by³a pani Halina Aleksandrowicz. Od roku 1952 szko³a funkcjonu-
je jako sze�cioklasowa, a od 1958 jako o�mioklasowa, której kierownikiem by³
Ryszard Wi�niewski do 1965 r. W tym okresie szko³a nie mia³a w³asnego budyn-
ku i zajêcia dydaktyczne odbywa³y siê w wynajêtych pomieszczeniach u miejsco-
wych gospodarzy. W 1965 r. kierow-
nikiem szko³y zosta³ mianowany Gu-
staw Piotrowski. Wspólnie z miesz-
kañcami wsi podj¹³ decyzjê o budo-
wie szko³y na wsi. Budowê rozpoczêto
w 1967 r., a jej otwarcie odby³o siê
ju¿ 29 wrze�nia 1968 r. Szko³a by³a
budynkiem piêtrowym z siedmioma
klasami lekcyjnymi, ma³¹ sal¹ gimna-
styczn¹, ogrzewaniem centralnym
i boiskiem szkolnym. Do reformy
w 1999 r. kszta³ci³a dzieci i m³odzie¿
w cyklu o�mioklasowym. Szko³a jest
dum¹ ca³ej spo³eczno�ci wiejskiej,
gdy¿ ogromny zakres pracy i tempo
budowy by³o mo¿liwe dziêki ofiarnej
pracy spo³ecznej mieszkañców D¹-
brówki Warszawskiej, Maliszewa
i Kolonii Wierzbicy. W 1997 r. w szko-
le zosta³ przeprowadzony generalny
remont z ociepleniem zewnêtrznym
budynku w³¹cznie. Budynek szkolny
posiada osiem sal lekcyjnych. D¹brówka Warszawska � Golgota

Szko³a podstawowa w D¹brówce Warszawskiej
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W latach osiemdziesi¹tych w D¹brówce Warszawskiej przy wspó³udziale ca-
³ej spo³eczno�ci zosta³a wybudowana kaplica pod wezwaniem �w. Judy Tade-
usza. Jej obs³ugê prowadzili ksiê¿a z parafii �w. Stanis³awa z Wierzbicy. Od
30 maja 1998 r. kaplica w D¹brówce sta³a siê samodzieln¹ parafi¹ i skupia wier-
nych z D¹brówki Warszawskiej i Zalesic. W Zalesicach znajduje siê kaplica, któ-
ra wcze�niej wchodzi³a w sk³ad parafii Wierzbica. Proboszczem parafii �w. Judy
Tadeusza zosta³ ks. Bogdan Siurni. Po przybyciu do nowej parafii, wykorzystuj¹c
otoczenie kaplicy, rozpocz¹³ budowê tzw. Golgoty i Drogi Krzy¿owej wiod¹cej
wzd³u¿ le�nych �cie¿ek. Golgota po³o¿ona jest na lekkim wzniesieniu i otoczona
lasem. Wykonana jest z kamieni polnych ró¿nej wielko�ci. Zbierali je parafianie
wraz z ksiêdzem na terenie parafii i nie tylko. Zdobi¹ j¹ witra¿e wykonane
z wypalonych, kolorowych zniczy. Projektantem i g³ównym nadzorc¹ Golgoty
jest ksi¹dz proboszcz. Obecnie buduje plebaniiê niemal¿e naprzeciwko Golgoty.

Mieszkañcy D¹brówki Warszawskiej maj¹ swojego reprezentanta w Radzie
Gminy � pani¹ Ma³gorzatê Nogaj. Wieloletnim so³tysem wsi jest Henryk Bielec-
ki. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹ Tadeusz Bro¿ek i Stanis³aw Romelczyk.

Łączany

Nazwa wsi £¹czany jest pochodzenia etnicznego: £êczanie � mieszkaj¹cy
w�ród ³¹k: £êczany � £¹czany.

Wie� w³o�ciañska o korzeniach �redniowiecznych. Na podstawie przeprowadzo-
nej lustracji w latach 1660�1664 posiada³a 3 ³any i p³aci³a 12 korcy ¿yta, 24 owsa i 30
wozów drzewa oraz 3 tramy starostwu radomskiemu. W po³owie XIX w. wie� nale-
¿a³a do gminy Zalesice a parafii Wierzbica. W tym czasie £¹czany zamieszkiwa³o ok.
500 mieszkañców w 50 domach i uprawiali oni 1033 morgi ziemi.

£¹czany pierwotnie po³o¿one by³y nad wod¹ wzd³u¿ rzeki Modrzejowica. Na
pocz¹tku XX w. zmieni³y po³o¿enie, przesuniêto zabudowê o 500 m na pó³noc.
Nie zmieni³ siê uk³ad przestrzenny wsi, pozosta³a zachowana zabudowa ulicowa
po obu stronach drogi z dostosowaniem osiedlisk do roz³ogów pól. Bardzo regu-
larny charakter (zabudowa, uk³ad dróg) wskazuje na planowan¹ akcjê zak³adania
tego siedliska. W krajobrazie tworzy zespó³ zabudowy rozwiniêtej wzd³u¿ drogi
na odcinku blisko 2 kilometrów.

W £¹czanach w centrum wsi do dnia dzisiejszego znajduje siê pomnik po-
�wiêcony obroñcom w³adzy ludowej. W 1947 r. na terenie wioski w walce
o �Utrwalenie w³adzy ludowej polegli funkcjonariusze MO szer. Stanis³aw Babu-
la, Józef Domaga³a, Stanis³aw Kisiel�. W czasach PRL uczniowie pod pomni-
kiem sk³adali kwiaty podczas obchodów uroczysto�ci pañstwowych.

W £¹czanach znajduj¹ siê instytucje u¿yteczno�ci publicznej, tj. o�rodek zdro-
wia, przedszkole, filia biblioteczna, dzia³a równie¿ Ko³o Gospodyñ Wiejskich,
które wspó³pracuje z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹. Mieszkañcy wsi maj¹ swojego
przedstawiciela w Radzie Gminy, jest nim pani Anna Kutera, pielêgniarka i pra-
cownica o�rodka zdrowia w £¹czanach.
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£¹czany to równie¿ du¿e so³ectwo. W minionych kadencjach funkcjê so³tysa
sprawowa³ Jan Kie³basa. W wyborach w 2003 r. zosta³a powo³ana nowa Rada
So³ecka i so³tysem zosta³ Kazimierz Per³owski, a cz³onkami s¹ Pawe³ B³eszyñski
i Teresa Rola.

W £¹czanach w 1928 r. za³o¿ono Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹, funkcjonuj¹c¹
do dnia dzisiejszego. Prezesem jednostki stra¿ackiej jest Jan Gó�d�, naczelni-
kiem Janusz Rola, a sekretarzem Stanis³aw Ziêtek. OSP w £¹czanach podlega
pod zarz¹d gminny w Wierzbicy. Za³o¿ycielami stra¿y po¿arnej w £¹czanach byli:
Jan Fituch, Antoni Kwiecieñ, Adam Lipiec, Józef £y¿wiñski, W³adys³aw Maj,
Antoni Piskorz, Jan Piskorz s. Kazimierza, Jan Piskorz s. Józefa, Józef Piskorz,
Walenty Piskorz, Jan Raban, Julian Rola i Józef Rola. Stra¿acy w 1998 r. uroczy-
�cie obchodzili siedemdziesi¹t¹ rocznicê istnienia jednostki. Uroczysto�æ rozpo-
czê³a siê msz¹ �wiêt¹, na któr¹ zaproszono pozosta³e jednostki OSP z terenu gmi-
ny. Po uroczysto�ciach oficjalnych stra¿acy �wiêtowali we w³asnym gronie.

Pocz¹tki szkolnictwa w £¹czanach siêgaj¹ roku 1930. Nauka odbywa³a siê
w prywatnym budynku rodziny Rolów. Po wojnie zajêcia lekcyjne odbywa³y siê
w prowizorycznym baraku. Ówczesnym kierownikiem szko³y by³ pan J. Tuzi-
mek. W 1958 r. wybudowano obecny budynek szkolny. Jest on dwukondygnacyj-
ny, na parterze znajduj¹ siê trzy pracownie, pokój nauczycielski, biblioteka, szat-
nia i ³azienka, a na pierwszym piêtrze trzy sale nauczania pocz¹tkowego. Powsta³
dziêki ofiarnej pracy i zaanga¿owaniu ca³ej spo³eczno�ci wiejskiej. Dyrektorem
nowo wybudowanej placówki o�wiatowej zosta³ Mieczys³aw G³odek, jego na-
stêpcami byli: Stanis³aw Koñczyk, Wac³aw Adamczyk i El¿bieta Kordys. W 1993 r.
na stanowisko dyrektora szko³y zosta³a powo³ana Janina Majewska.

Na pocz¹tku lat 90. przyst¹piono do rozbudowy i modernizacji szko³y. Dobu-
dowano szatniê i ³azienki. Podczas kolejnego remontu w latach 1995�1996 zain-
stalowano centralne ogrzewanie.

Chlub¹ szko³y jest jej sztandar, widnieje na nim podobizna �w. Stanis³awa
Kostki i motto: �Bóg, Ojczyzna, Nauka�. Jest on wykorzystywany podczas aka-
demii i uroczysto�ci
szkolnych. Od 1988 r.
prowadzona jest kro-
nika, w której zawar-
te s¹ najwa¿niejsze
wydarzenia z ¿ycia
szko³y. Do wa¿niej-
szych wydarzeñ od-
notowanych w kroni-
ce szkolnej nale¿¹
spotkania uczniów
z panem Kowalczy-
kiem, by³ym wiê�-
niem obozu koncen-
tracyjnego, komen- Szko³a podstawowa w £¹czanach
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dantem OSP, ks. biskupem Janem Chrapkiem. Na kartach kroniki znajdujemy
równie¿ dowody na to, ¿e monotoniê nauki przerywa³y liczne inscenizacje i wy-
cieczki szkolne.

Obecnie w szkole pracuje 10 pedagogów, w tym trzech w niepe³nym wymia-
rze godzin. Nauczyciele prowadz¹ zajêcia dydaktyczne z 75 uczniami. Pedago-
dzy spo³ecznie prowadz¹ kó³ka zainteresowañ: recytatorsko-polonistyczne (Ur-
szula Krzemiñska), muzyczno-ruchowe (Marzena Chodakowska) i plastyczne
Beata Krzemiñska, prowadzi ona równie¿ dru¿ynê harcersk¹ �Knieja�.

Na pocz¹tku lat 80. staraniem mieszkañców podjêto decyzjê o budowie ko-
�cio³a. Parafiê erygowano w 1984 r., a dwa lata pó�niej po�wiêcono. Ko�ció³ jest
pod wezwaniem Matki Bo¿ej Królowej Polski i od pocz¹tku jego powstania prze-
wodzi mu ksi¹dz proboszcz Stanis³aw Cie�likowski.

Podgórki

Nazwa wsi Podgórki jest pochodzenia topograficznego, okre�la miejsce, in-
formuje o kszta³cie i po³o¿eniu, pod górk¹, górkami.

Podgórki w XIX w. nale¿a³y do gminy Zalesice a parafii Wierzbica. W 1827 r.
wie� zamieszkiwa³o 90 mieszkañców w 11 domach. Podgórki posiada³y 175 mórg
ziemi w³o�ciañskiej i 330 dworskiej. Wie� w po³owie XIX w. zamieszkiwa³o ok.
140 mieszkañców w 14 domach. Wie� by³a po³o¿ona w lesie i rozwija³a siê wokó³
majoratu i folwarku. Niewielkie za³o¿enie skupione by³o wokó³ placu utworzone-
go na skrzy¿owaniu dróg. Po wytyczeniu nowego systemu dro¿nego nowa wie�
zaczê³a siê rozwijaæ na wschód od pierwotnego za³o¿enia, które przetrwa³o jako
Kolonia Podgórki.

Obecnie Podgórki to ma³a osada po³o¿ona na skraju lasu. So³tysem wsi jest
Barbara Lisek, a w sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹ Kazimierz Czy¿, Kazimierz
Adamczyk i Tadeusz Czupryn.

Polany

Nazwa Polany jest pochodzenia etnicznego Polane, Polanie � mieszkaj¹cy
w�ród pól lub Polanie � pochodz¹cy z Wielkopolski.

Polany � wie� z folwarkiem o rodowodzie �redniowiecznym, usytuowana
w b³otnistym po³o¿eniu na 150 morgach b³otnego obszaru. W XV w. wie� Polany
w parafii Wierzbica nale¿a³a do klasztoru w¹chockiego. Wie� posiada³a 8 ³anów
kmiecych i p³aci³a czynsz po fertonie: 20 jaj, 4 koguty, 2 sery. W ci¹gu tygodnia
odpracowywa³a 1 dzieñ robocizny sprê¿nej, powabê zimow¹ i wiosenn¹. Koszo-
no folwarczne ³¹ki i stawiano siano na stogach. Wie� oddawa³a osep po 2 korce
jêczmienia, 6 korcy owsa, i 4 ¿yta z ³ana. We wsi by³o 5 karczm, które p³aci³y po
pó³ grzywny. So³tys posiada³ dwa ³any i 2 karczmy. Klasztor pobiera³ dziesiêcinê
warto�ci 10 grzywien.

Do 1819 r. Polany by³y  w³asno�ci¹ Cystersów w¹chockich i posiada³y
9 ³anów, 6 zagrodników, 1 rzemie�lnika i dwóch komorników. Na podstawie prze-
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prowadzonej lustracji w la-
tach 1660�1664 Polany p³a-
ci³y z 4 ³anów 16 korcy
¿yta, 32 korce owsa, 40
wozów drzewa  i 4 tramy.
W po³owie XIX w. wie� li-
czy³a 504 mieszkañców za-
mieszka³ych w 86 domach
� by³a to jedna z wiêkszych
miejscowo�ci gminy Zale-
sice.

Uk³ad wsi by³ central-
ny, oparty o skrzy¿owanie
dróg. Po regulacji w pocz¹t-
kach XX w. wie� rozbudowa³a siê na wschód wzd³u¿ drogi do I³¿y oraz na no-
wym terenie w kierunku zachodnim jako zabudowa ulicowa.

W Polanach, jeszcze podczas dzia³añ I wojny �wiatowej w 1917 r. zawi¹za-
³a siê stra¿ po¿arna. Jej za³o¿ycielami byli J. Gó�d�, A. Kowalczyk, St. Ziêtek,
W. Piskorz, W. Kowalczyk, St. Stanis³awek, A. Nowacki, W³. Pi¹tek, J. Stani-
s³awek, J. Kowalczyk i Fr. Zawadzki.

W okresie miêdzywojennym w Polanach rozwija³ siê ruch ludowy. Dzia³acz
ludowy Józef Kowalczyk w 1932 r. dosta³ 5 dni aresztu za za³o¿enie 4 kó³ Stron-
nictwa Ludowego, 3 dni aresztu od wójta, gdy zosta³ wybrany sekretarzem Za-
rz¹du Stronnictwa Ludowego w Polanach, 14 dni aresztu za uczestnictwo
w �wiêcie ludowym na czele banderii konnej. Wtedy na wie� Polany �spad³o 69
protoko³ów karnych za jedno zgromadzenie polityczne organizacji�, tak w sej-
mie mówi³ pose³ W³adys³aw Dobroch. Kary siêga³y od 20 do 50 z³ za osobê.

Stosunek ch³opów do parcelacji folwarków ujawni³ siê w Polanach
11.03.1935 roku. Jan Stanis³awek nawo³ywa³ 45 cz³onków miejscowego ko³a
Stronnictwa Ludowego do prenumerowania �Polski Ludowej�. W wiêkszo�ci
cz³onkowie ko³a byli przeciwni prenumeracie tego tygodnika, poniewa¿ nie spe³-
nia³ za³o¿eñ Stronnictwa Ludowego, gdy¿ przewidywa³ parcelacjê bez odszko-
dowania, podkre�laj¹c, ¿e �Polska Ludowa� reprezentuje lewicowy, komuni-
styczny kierunek2.

Nauczanie dzieci w Polanach rozpoczê³o siê po I wojnie �wiatowej. Przyby³y
do wsi nauczyciel naucza³ grupkê dzieci w mieszkaniach gospodarzy u Pawliny,
Kwietnia i Ogorza³ka. Wsi nie by³o staæ na wybudowanie budynku szkolnego.
Naukê dzieci pobiera³y w miesi¹cach zimowych, kiedy nie musia³y pomagaæ ro-
dzicom w pracach gospodarskich. Po wojnie sytuacja uleg³a poprawie i w 1956 r.
zosta³ oddany do u¿ytku nowy budynek szko³y. Pierwszymi kierownikami szko³y
by³ W¹sik, a po nim Ruba. Obecnie funkcjê dyrektora od kilku lat pe³ni Stanis³aw
Lata³a. W budynku szko³y jako lokator funkcjonuje filia biblioteczna.

2 Z dziejów ruchu ludowego na Kielecczy�nie pod red. Stanis³awa Lato. Kraków 1970.

Szko³a podstawowa w Polanach
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Polany maj¹ swojego przedstawiciela w Radzie Gminy, jest nim Mieczys³aw
Ogorza³ek. Funkcjê so³tysa sprawuje obecnie Dariusz Ziêtek, a w sk³ad Rady
So³eckiej wchodz¹ Andrzej Gó�d� i Andrzej Stanis³awek.

Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych mieszkañcy wsi rozpoczêli budowê kaplicy
pod wezwaniem �w. Wojciecha, która nale¿y do parafii w Wierzbicy. Budowa trwa-
³a kilka lat i po ukoñczeniu wszystkich prac adaptacyjnych zosta³a po�wiêcona.
Kaplica jest dobrodziejstwem dla osób starszych, dla których dojazd do ko�cio³a w
Wierzbicy stanowi³ pewien k³opot. W ka¿d¹ niedzielê i �wiêta odprawiana jest msza
�wiêta. Równie¿ w czasie rekolekcji g³oszone s¹ nauki dla wiernych. O kaplicê
dbaj¹ wszyscy parafianie z Polan, Kolonii Polan, Pomorzan i Kolonii Pomorzan.

Pomorzany

Pomorzany (G³odna Wólka) jest nazw¹ pochodzenia etnicznego od Pomorza-
nie � pochodz¹cy z Pomorza. G³odna Wólka oznacza biedn¹ czê�æ wsi.

Pomorzany, wie� i folwark o korzeniach �redniowiecznych. W XV w. Pomo-
rzany nale¿a³y do klasztoru w¹chockiego.

Kmiecie zobowi¹zani byli do p³acenia klasztorowi z ³anów po fertonie 20 jaj, 4 koguty
i 2 sery. Ka¿dy musia³ odrobiæ 1 dzieñ w tygodniu w³asnym wozem i p³ugiem zimow¹
i wiosenn¹ powabê. Wie� oddawa³a osep po 2 korce jêczmienia, 6 owsa i 4 ¿yta. We wsi by³y
2 karczmy bez roli, z których w³a�ciciele p³acili po pó³ marki. Wszystkie role p³aci³y dziesiê-
cinê konopn¹ i snopow¹ klasztorowi w W¹chocku. W 1569 r. Pomorzany posiada³y 63/4 ³ana,
12 pó³³anów i 3 cwieræ ³ana. Na podstawie przeprowadzonej lustracji Pomorzany posiada³y
2,5 ³ana nieodprzê¿onego i odprowadza³y daninê w postaci 10 korcy ¿yta sepnego, 20 korcy
owsa, 25 wozów drzewa i 2,5 trama do starostwa radomskiego. W XIX w. wie� posiada³a 326
mórg ziemi dworskiej i 1131 w³o�ciañskiej. Zamieszkiwa³o j¹ 514 osób w 69 domach.

Uk³ad wsi by³ centralny, oparty o skrzy¿owanie dróg. Po regulacji w pocz¹t-
kach XX w. wie� zosta³a przeniesiona w kierunku na wschód. Na nowym terenie
powsta³a nowa zabudowa o charakterze ulicowym. Ze starej wsi powsta³a osada �
Kolonia Pomorzany.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1918 roku w Pomorzanach za³o¿ono
szko³ê czteroklasow¹. Dzieci uczy³y siê w niej do po³owy lat siedemdziesi¹tych.
Ze wzglêdu na niewielk¹ ilo�æ uczniów szko³ê zamkniêto, a dzieci naukê konty-
nuowa³y w szkole w Polanach. Budynek szkolny przeznaczono na przedszkole,
jego organizacjê powierzono Marii Barbarze Mierzwie. Na pocz¹tku lat 80. budy-
nek strawi³ po¿ar. Na placu po by³ej szkole w roku 1999 rozpoczêto budowê �wie-
tlicy wiejskiej.

W wyborach do sejmu w 1922 r. z ramienia PSL �Wyzwolenie�, w okrêgu
obejmuj¹cym Radom � Koñskie � Opoczno piastowcy zdobyli 41 tys. g³osów
i dwa mandaty. Jeden z mandatów przypad³ w udziale rolnikowi z Pomorzan �
Ignacemu Ziêtkowi.

W czasie II wojny �wiatowej we wsi dzia³a³ oddzia³ Batalionów Ch³opskich
wchodz¹cy w sk³ad obwodu i³¿eckiego, jego komendantem by³ Jan Zaj¹c ps.
�Wrzos�. 5 sierpnia 1944 r. cofaj¹ce siê wojska niemieckie dosz³y do granicy wsi.
Niemiecki patrol na motocyklu zosta³ zatrzymany przez partyzantów. Niemieccy
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¿o³nierze widz¹c niebezpieczeñ-
stwo zaczêli siê wycofywaæ. Przy
wymianie strza³ów zgin¹³ jeden
partyzant i zosta³ pochowany na
skraju miejscowego lasu.

W odwecie przyby³y cztery
samochody ¿o³nierzy niemiec-
kich i otoczy³y wie�. Oficer nie-
miecki odczyta³ wyrok wydany
na wie�. Z pomoc¹ mieszkañcom
wsi przysz³a kobieta, przesiedlo-
na mieszkanka, która zna³a jêzyk
niemiecki. Wyt³umaczy³a nie-
mieckiemu oficerowi, ¿e ludno�æ
miejscowa jest niewinna, a ca³y
incydent spowodowali przecho-
dz¹cy przez wie� partyzanci. Za
zaistnia³e zaj�cie wie� zap³aci³a
�mierci¹ jednego mieszkañca,
jednym spalonym gospodar-
stwem, czterema zarekwirowany-
mi krowami i 20 gêsiami3 .

Pomorzany i Pomorzany Ko-
lonia stanowi¹ dwa odrêbne so-
³ectwa. Jan Lis jest so³tysem Po-
morzan, a Andrzej Ko³odziejczyk
Pomorzan Kolonii. Przedstawicielem obu so³ectw w Radzie Gminy jest Andrzej
Ko³odziejczyk.

Rzeczków

Nazwa wsi Rzeczków jest pochodzenia topograficznego, zwi¹zana z syste-
mem rzecznym, wywodzi siê od apelatywu rzeczka.

Rzeczków jest wiosk¹ o rodowodzie �redniowiecznym. W po³owie XV w.
Rzeczków by³ w³asno�ci¹ klasztoru w¹chockiego. Wie� posiada³a 15 ³anów ziemi
kmiecej, z której p³acono czynsz po 1 fertonie: 30 jaj, 2 sery, 4 koguty i odrabiano
1 dzieñ w tygodniu w³asnym wozem i p³ugiem. Odrabiano równie¿ podwójn¹
powabê wiosenn¹ i zimow¹. Dawano osep z ³ana: 8 korcy ¿yta i 4 korce jêczmie-
nia. Wszystkie role p³aci³y dziesiêcinê snopow¹ i konopn¹ po 4 pêki warto�ci
15 grzywien parafii w Wierzbicy.

 W XVI w. Rzeczków posiada³ 12 ³anów ziemi. W XIX w. Rzeczków za-
mieszkiwa³o 354 mieszkañców w 53 domach.

3 K. Kie³basa � Bataliony Ch³opskie w obwodzie i³¿eckim. Radom 1999, s. 9, 10.

Grób ¿o³nierzy AK w lesie w Pomorzanach
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 Ziemia so³tysa Rzeczkowa by³a wspólna z rol¹ so³tysa z Wierzbicy. Obecnie
Rzeczków jest wiosk¹ we �w³adaniu� kobiet, ca³a Rada So³ecka jest sfeminizo-
wana. Funkcjê so³tysa sprawuje Miros³awa Dujka i w pracy pomagaj¹ jej cz³onki-
nie Anna Jêczyñska i Agnieszka Kwiecieñ. Rzeczków ma swojego przedstawicie-
la w Radzie Gminy � Wojciecha Waku³ê.

Dzi� rozwój miejscowo�ci ograniczony jest ze wzglêdu na po³o¿enie na tere-
nie górniczym. W granicach administracyjnych Rzeczkowa dzia³aj¹ firmy: To-
mar, Henmar, Smurfit Paper Sack.

Ruda Wielka

Nazwa Ruda Wielka pochodzi od apelatywu ruda, którego podstawowe zna-
czenie odnosi siê do rodzaju po³o¿enia � ruda podmok³a ³¹ka, bagno, b³oto, jak
równie¿ torf. Ruda mo¿e byæ równie¿ potraktowana jako nazwa kulturowa, bêd¹-
ca �wiadectwem okre�lonej dzia³alno�ci cz³owieka (ruda � wydobycie rudy).

Ruda Wielka, wie� o korzeniach �redniowiecznych. D³ugosz trzykrotnie j¹
opisywa³. W pierwszym opisie informowa³, ¿e by³y tu trzy folwarki szlacheckie
nale¿¹ce do Stanis³awa h. W¹¿, posiadacza wiêkszej czê�ci wsi, do G¹bki i Wilka.
Dwa ostatnie folwarki zosta³y za³o¿one na rolach kmiecych i p³aci³y dziesiêcinê
dziekanowi kieleckiemu, a W¹¿ p³aci³ dziesiêcinê plebanowi w Wierzbicy. £any
kmieci p³aci³y dziesiêcinê snopow¹ i konopn¹ dziekanowi. W drugim opisie
D³ugosz wspomina, ¿e w Rudzie mieszka szlachta zagrodowa Wê¿ykowie
w liczbie 20 osób, z czego Jan Rudzki posiada wiêkszo�æ. Szlachta odprowadza
dziesiêcinê plebanowi w Wierzbicy. Dziekan kielecki otrzymuje dziesiêcinê
z ³anów kmiecych. W trzecim opisie mówi, ¿e pewne uposa¿enia otrzymywa³
klasztor w¹chocki.

W 1827 r. Ruda mia³a 21 domów i 145 mieszkañców. W 1881 r. folwark
w Rudzie Wielkiej po dokonanej parcelacji z dawnego obszaru 2040 mórg obej-
mowa³ 945. W tym czasie wie� zamieszkiwa³o 701 mieszkañców w 69 domach.
Mieszkañcy zajmowali siê wydobyciem torfu, we wsi sta³ równie¿ wiatrak. Ruda
nale¿a³a do gminy i parafii w Kowali Stêpocinie.

Dziedzic Rudy Wielkiej, Wac³aw Przychodzki, przepisa³ ca³y maj¹tek syno-
wi Adamowi. Syn, czuj¹c siê bardzo bogatym cz³owiekiem, wyruszy³ na podbój
Europy z walizk¹ pieniêdzy. Nadmieniæ nale¿y, ¿e mia³ duszê hazardzisty. Wê-
druj¹c po Europie dotar³ do Pary¿a i Monte Carlo, gdzie przegra³ w karty nie-
mal ca³y dorobek ¿ycia kilku pokoleñ. Niemal¿e w ostatnim momencie opamiê-
ta³ siê i zachowa³ niewielk¹ ilo�æ pieniêdzy. Powróci³ do rodzinnych w³o�ci i na
pami¹tkê tego¿ incydentu w swoim maj¹tku postawi³ pomnik z has³em �Dzieci
� szanujcie ojcowiznê�, ku przestrodze potomnym. Po�wiêcenie pomnika od-
by³o siê w 1901 roku. Po �mierci syna dziedzica maj¹tek przeszed³ w rêce zmie-
niaj¹cych siê dzier¿awców. Przed sam¹ wojn¹ zarz¹dza³ nim najprawdopodob-
niej Chelwik. Po wybuchu wojny zarz¹d nad maj¹tkiem przejêli Niemcy. Po
wyzwoleniu maj¹tek przejê³a w³adza ludowa.
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Folwark Przychodzkich dawa³ zatrudnienie mieszkañcom wsi. Stali pracow-
nicy stanowili nieliczn¹ grupê. Najwiêcej r¹k do pracy potrzebnych by³o w okre-
sie sezonowych prac polowych, ¿niw, wykopów, wiosennych i jesiennych sie-
wów, jak równie¿ sianokosów.

W parku nale¿¹cym do maj¹tku po wojnie wybudowana zosta³a szko³a pod-
stawowa. Do dnia dzisiejszego zachowa³y siê czworaki. Na placu dworskim do
lat dziewiêædziesi¹tych mie�ci³a siê Gminna Spó³dzielnia.

Zabudowa wsi w XIX w. zlokalizowana zosta³a wokó³ wrzecionowatego pla-
cu. Na wschód od niego by³ folwark z utworzonym pó�niej parkiem. Na pó³noc
prowadzi³y drogi do Kowali (siedziba gminy i parafii) i dalej do Radomia oraz do
przystanku kolejowego, co w efekcie dawa³o wsi uprzywilejowane po³o¿enie.
Chaotycznie rozmieszczone pola nie sprzyja³y porz¹dkowaniu uk³adu przestrzen-
nego. Jako jedna z niewielu wsi, Ruda pozosta³a w swoim oryginalnym po³o¿e-
niu. W wiosce zachowa³y siê do dzi� fragmenty starej zabudowy, resztki parku
(znacznie zdewastowane) oraz drogi (aleja wysadzona drzewami do Kowali). Miej-
scowo�æ tworz¹: Komorniki, Wygwizdów i Kresy.

Do 1972 roku w Rudzie Wielkiej dzia³a³a Gromadzka Rada Narodowa, po jej
likwidacji wioska sta³a siê czê�ci¹ sk³adow¹ gminy Wierzbica.

Mieszkañcy Rudy Wielkiej nale¿eli do odleg³ej o 5 km parafii Kowala. Na
pocz¹tku lat 80. postanowili utworzyæ ko�ció³ u siebie. Jedynym obiektem, który
spe³nia³ wymogi wiernych by³a remiza stra¿acka. Po dokonaniu prac adaptacyj-
nych budynek przekszta³cono w ko�ció³ i zagospodarowano plac wokó³ niego.
Wiêkszo�æ prac zosta³a wykonana w czynie spo³ecznym przez wiernych i przez
nich sfinansowana. Oficjalne w 1984 r. zosta³a utworzona w Rudzie Wielkiej sa-
modzielna parafia pod wezwaniem Naj�wiêtszego Serca Jezusowego.

Ruda Wielka ma swoj¹ reprezentacjê w Radzie Gminy � panie Danutê Ka-
weck¹ i Teresê W³odarczyk. Pani Kawecka jest zastêpc¹ Przewodnicz¹cego Rady
Gminy. W wiosce sprawnie dzia³a Rada So³ecka, jej przewodnicz¹cym i jedno-
cze�nie so³tysem jest
Zdzis³aw Minda, a cz³on-
kami s¹ Adam Kaczor
i Aneta Dziurzyñska.
Dzia³aj¹ równie¿ instytu-
cje u¿yteczno�ci publicz-
nej, o�rodek zdrowia
i agenda pocztowa. Do
2001 roku dzia³a³a filia bi-
blioteczna, obecnie jest
zawieszona.

W Rudzie Wielkiej
przy drodze do Oroñska
na niewielkim wzgórku
le�nym po³o¿ony jest
cmentarz z mogi³ami ¿o³- Ko�ció³ parafialny
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nierzy poleg³ych w czasie
I wojny �wiatowej. Po prawej
stronie od wej�cia na cmen-
tarzu wznosi siê rotunda ko-
memoratywna.

Cmentarz jest zabytkiem
klasy �O�. Powsta³ najprawdo-
podobniej w 1915 r. jako cmen-
tarz wojenny armii pañstw cen-
tralnych. Wybudowali go i ogro-
dzili murem Niemcy. Zajmuje
powierzchniê 875 m2. Pochowa-
no na nim poleg³ych w latach
1914�1915 ¿o³nierzy armii nie-
mieckiej, austro-wêgierskiej i ro-

syjskiej. Wiêkszo�æ pochowanych na poros³ym sosnami wzgórzu poleg³a w maju 1915 r.
Rozpoczêli oni ofensywê armii pañstw centralnych i odwrót wojsk rosyjskich z terenów bi-
twy gorlickiej. Bitwa rozegra³a siê pod Gorlicami w dniach 2�6 maja 1915 r. pomiêdzy Nid¹,
Pilic¹ i Wis³¹. 28 lipca tego¿ roku Niemcy ostatecznie wyparli wojska rosyjskie z obszaru
by³ego województwa radomskiego.

Podczas zak³adania cmentarzy wojskowych na obszarze Polski okupowanej przez armiê
Austro-Wêgier obowi¹zywa³a zasada, ¿e groby ¿o³nierzy armii sojuszniczej i przeciwnika
nale¿y otaczaæ tak¹ sam¹ trzci¹ i opiek¹, jak groby ¿o³nierzy w³asnej armii.

W czasie dzia³añ wojennych w latach 1914�1915 Polacy walczyli po przeciwnych stro-
nach barykady. Na cmentarzu z czasów I wojny �wiatowej znajdowa³y siê tablice na nagrob-
kach z nazwiskami: Zagrodnik, Kowalczyk czy Klepaczewski. Do dnia dzisiejszego ocala³y
tylko dwa nagrobki i na jednym z nich widnieje nazwisko poleg³ego ¿o³nierza Hansa Montze-
ra. Pozosta³e groby usypane s¹ symbolicznie z piachu i nie posiadaj¹ tabliczek z nazwiskami
poleg³ych.

W 1928 r. w³adze Jugos³awii poinformowa³y w³adze polskie, ¿e na cmentarzu wojsko-
wym w Rudzie Wielkiej pochowani zostali dwaj ¿o³nierze z ich pañstwa. W 1929 r. w nekro-
polii by³o 112 mogi³ pojedynczych i zbiorowych oraz 106 krzy¿y ³aciñskich i prawos³aw-
nych. Ilu dok³adnie pogrzebano ¿o³nierzy, nie ustalono. Na pocz¹tku lat 90. XX w. na cmen-
tarzu znajdowa³o siê 56 ziemnych grobów z krzy¿ami i dwa nagrobki kamienne.

Na cmentarzu zwraca na siebie uwagê rotunda komemoratywna, jedyna tego typu bu-
dowla w Polsce. To ponadwyznaniowa budowla pami¹tkowa. Rotundy stawiano na honoro-
wych cmentarzach i w miejscach upamiêtniaj¹cych cze�æ bohaterów Niemiec i Austrii.

Rotunda jest siedmiometrow¹ budowl¹ o �rednicy 3,5 m i �cianach grubo�ci ponad
50 cm. Przykryta jest otwart¹ od góry kopu³¹. Na �cianach znajduj¹ siê dwa prostok¹tne
otwory okienne i du¿y otwór drzwiowy, nad którym pomiêdzy datami 1914�1915 wyryto
monogram Chrystus XP. Nasada kopu³y wykonana ze stylizowanych blanków (zwieñczeñ
w kszta³cie szeregu zêbatych prostok¹tnych wystêpów z prze�witami) biegnie wokó³ jej pod-
stawy. W 1929 r. powsta³ projekt rozbiórki rotundy komemoratywnej w celu pozyskania pia-
skowca, z którego jest wykonana. Na szczê�cie, ku potomnym, od zamiaru tego odst¹piono.

W 1991 r. odby³a siê renowacja nekropolii, uporz¹dkowano teren, przekopano go, wyko-
nano ogrodzenie i dokonano rekonstrukcji mogi³. Uzupe³niono mur rotundy i wykonano ko-
pu³ê. Za³o¿ono te¿ ¿eliwn¹ bramê wej�ciow¹, ale swoj¹ funkcjê spe³nia³a tylko przez dwa
dni. Renowacjê obiektu wykonano na zlecenie Urzêdu Gminy w Wierzbicy pod kierunkiem
konserwatora zabytków. Bezpo�rednim wykonawc¹ by³a Gospodarka Komunalna z Wierzbi-
cy. Koszty remontu wynios³y 160.722100 z³. W 2000 r. wykonano kolejn¹ renowacjê. Usu-
niêto z rotundy mechaniczne uszkodzenia, oczyszczono i zabezpieczono powierzchnie ka-
mienne muru. Zrekonstruowano i uzupe³niono 6 blank na czê�ciowo przysklepionej kopule

Rotunda komemoratywna
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 i uzupe³niono ubytki wokó³ okien. Naprawiono na portalu i we wnêtrzu rotundy liczne napi-
sy, pod³ogê wewn¹trz oczyszczono i pokryto warstw¹ szlichty cementowej.

Obiekt zosta³ wpisany do rejestru zabytków w dn. 06.11.1984 roku. Patronat administra-
cyjny obj¹³ Urz¹d Gminy w Wierzbicy, a spo³eczny szko³a podstawowa w Rudzie Wielkiej.

Pocz¹tki szkolnictwa w Rudzie Wielkiej siêgaj¹ 1918 r., powsta³a wtedy czte-
rooddzia³owa szko³a powszechna. Mie�ci³a siê ona w domu rodziny Wojczakow-
skich. Pierwszym nauczycielem szko³y by³ Wnuk. Do 1924 r. szko³a wynajmo-
wa³a salê s³u¿¹c¹ do nauki od rodziny Szczepana Smor¹giewicza. Korzysta³a rów-
nie¿ z budynku dworskiego, tzw. czworaków. Na pocz¹tku lat 20. XX w. rozpo-
czêto budowê szko³y siedmioklasowej. W 1924 r. za kadencji kierownika Leona
Chrusta budowê ukoñczono. By³ to parterowy budynek drewniany, sk³adaj¹cy siê
z czterech izb lekcyjnych o wspólnym korytarzu, kancelarii i trzech facjatkach dla
nauczycieli. Ze szko³¹ po³¹czono budynek mieszkalny dla kierownika szko³y obej-
muj¹cy dwa pokoje, kuchniê, przedpokój i spi¿arniê. Patronat nad budow¹ szko³y
objê³a gmina Kowala, do której administracyjnie Ruda Wielka nale¿a³a, a inicjato-
rem jej by³ nauczyciel tej¿e placówki � Stanis³aw Pi¹tek. Dziêki jego staraniom
w sejmiku radomskim, w którym zasiada³ jako przedstawiciel, rz¹d ówczesny da³
mieszkañcom Rudy Wielkiej 3 budynki indywidualne ch³opskie, z których zesta-
wiono szko³ê. Budynki wybudowano ponad plan dla poszkodowanych gospodarzy,
zniszczonych podczas dzia³añ I wojny �wiatowej. Materia³ budowlany sprowadzili
sami mieszkañcy Rudy Wielkiej i Tomaszowa. Koszt budowy wyniós³ 16 000 z³.

Szko³a w Rudzie Wielkiej by³a jedyn¹ szko³¹ w powiecie radomskim, do któ-
rej przysy³ano absolwentów Seminarium Nauczycielskiego na roczn¹ (teoretycz-
nie), a praktycznie dwuletni¹ bezp³atn¹ praktykê nauczania. Ka¿dy z praktykan-
tów dziêki pomocy i zapobiegliwo�ci Leona Chrusta otrzymywa³ bezp³atne miesz-
kanie, pieniê¿ne zapomogi, wynagrodzenie za naukê religii, nagrody za wyniki
w pracy (z dochodów za oprawê ksi¹¿ek do bibliotek szkolnych i sprzeda¿y wyra-
bianych w szkole kart). Pierwszym praktykantem, który pozosta³ w Rudzie Wiel-
kiej by³ Zygmunt Nocuñ z Czêstochowy, a drugim Edmund Bakalarz z Naworzyc
ko³o Jêdrzejowa. By³ on dzia³aczem ludowym, doskona³ym nauczycielem i spo-
³ecznikiem, przyjacielem dzieci i m³odzie¿y. Dnia 12.12.1940 r. po z³o¿eniu przy-
rzeczenia zosta³ mianowany
na pierwszego Komendanta
Batalionów Ch³opskich
w Polsce i upowa¿niony do
tworzenia oddzia³ów w po-
wiecie radomskim.

W szkole zajêcia prak-
tyczne z dziewczêtami pro-
wadzi³a pani H. Hajdaczew-
ska i by³a tak¿e opiekunk¹
Ko³a Gospodyñ Wiejskich.
By³a równie¿ fundatork¹
sztandaru szkolnego i sztan-

Szko³a w Rudzie Wielkiej
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daru Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Kole¿anka pani Hajdaczewskiej, A. Styczyñ-
ska, koordynowa³a pracê dru¿yny zuchów i harcerzy.

Szko³a w Rudzie Wielkiej z polecenia Kuratora Okrêgu Szkolnego w Krako-
wie sta³a siê O�rodkiem Metodycznym dokszta³cania nauczycieli z po³udniowych
gmin powiatu radomskiego.

 W 1939 r., po odej�ciu Leona Chrusta ze szko³y, kierownikiem placówki mia-
nowano Stanis³awa Maja. W czasie jego kadencji dobudowano na potrzeby szko-
³y budynek gospodarczy (1954). W 1958 r. nowym kierownikiem szko³y zosta³
Józef Swat. We wspó³pracy z Komitetem Rodzicielskim i Gromadzk¹ Rad¹ Naro-
dow¹ wykonano nowe ogrodzenie.

W roku szkolnym 1957/1958 do szko³y uczêszcza³o 269 uczniów i pracowa³o
8 nauczycieli. Budynek szkolny nie by³ w stanie pomie�ciæ tak du¿ej liczby
uczniów. Mieszkañcy Rudy Wielkiej i pozosta³ych miejscowo�ci, z których po-
chodzili uczniowie, wyrazili zgodê na opodatkowanie ka¿dej rodziny w kwocie
50�100 z³ na rozbudowê szko³y. Planowano dobudowaæ cztery sale lekcyjne. Zebra-
no 4460 z³, ale zaniechano tej akcji, poniewa¿ Wydzia³ O�wiaty uwa¿a³, ¿e wybu-
dowanie tych sal w czynie spo³ecznym nie zaradzi ca³kowicie tej sytuacji. Kierow-
nik szko³y Józef Swat na kwotê 2290 z³ zakupi³ ceg³ê pochodz¹c¹ z rozbiórki mu-
rów dworskich, która mia³a s³u¿yæ do rozbudowy budynku szkolnego.

W roku szkolnym 1959/1960 Wydzia³ O�wiaty w Szyd³owcu podj¹³ decyzjê
o budowie nowej szko³y w Rudzie Wielkiej. Prace w tym kierunku zaplanowano na
rok 1962. Uchwa³¹ Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dn. 05.10.1962 r.
szko³a podstawowa w Rudzie Wielkiej przesta³a pe³niæ funkcjê szko³y zbiorczej.
W lipcu 1964 r. rozpoczêto d³ugo wyczekiwan¹ budowê nowej szko³y w parku
ziemianina Przychodzkiego. Mieszkañcy wioski wykarczowali drzewa w starym
parku. Planowany koszt budowy szko³y szacowano na 6 924 000 z³. Prace budow-
lane trwa³y do 1966 r. Z pomoc¹ buduj¹cej siê placówce przysz³a dyrekcja Cemen-
towni �Przyja�ñ� w Wierzbicy, wypo¿yczaj¹c potrzebny sprzêt i wojsko.

W roku szkolnym 1969/1970 w czynie spo³ecznym wykonano boisko do siat-
kówki, koszykówki i zorganizowano rabaty kwiatowe i ogrodzono boisko. W czerwcu
rozpoczêto budowê Domu Nauczyciela. Budynek do u¿ytku oddano 22 lipca 1971 r.
Data ta mia³a symbol wymowny, nawi¹zywa³a do rocznicy podpisania manifestu
PKWN. W domu nauczyciela zamieszka³y cztery rodziny nauczycielskie.

W 1974 r. ze wzglêdu na wiek i d³ugotrwa³¹ pracê w o�wiacie na emeryturê
odszed³ Józef Swat. 01.09.1974 r. na stanowisko dyrektora placówki powo³ano
Henryka Koselskiego. W czasie jego kadencji nadal trwa³y prace spo³eczne na
rzecz szko³y. U³o¿ono chodniki i wykonano plac rekreacyjny, pomalowano ogro-
dzenie wokó³ szko³y, poszerzono i dokonano niwelacji boiska szkolnego.

W 1979 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szyd³owcu og³osi³a kon-
kurs pod has³em �Bohater mojej ulubionej ksi¹¿ki�. M³odzie¿ ze szko³y wziê³a
w nim udzia³ i w eliminacjach 1 czerwca uplasowa³a siê na wysokich pozycjach.
Dzieci i m³odzie¿ szkolna uczestniczy³a w zawodach sportowych na szczeblu
gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Placówka mo¿e równie¿ siê poszczyciæ
olimpijczykami z ró¿nych przedmiotów nauczanych w szkole.
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W 1987 r. dyrektorem szko³y zosta³a dotychczasowa wicedyrektor placówki
Halina Kwiecieñ. Szko³a 18.03.1988 r. zorganizowa³a spotkanie z cz³onkami ZSL-u
z okazji obchodów 45 rocznicy walk Batalionów Ch³opskich w obronie wysiedlo-
nej ludno�ci zamojszczyzny. W spotkaniu udzia³ wziêli: Boles³aw Machnio, by³y
cz³onek trójki politycznej �Roch� na powiat radomski, cz³onek BCh oraz kolpor-
ter prasy, Andrzej Bartczak pracownik Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Rado-
miu i Leszek Górecki, sekretarz Gminnego Komitetu ZSL w Wierzbicy. W czerw-
cu za� szko³a go�ci³a Jerzego Szefera i Anne Vitanen, mieszkañców Vancouver
w Kanadzie, których korzenie wywodz¹ siê z Rudy Wielkiej.

Dnia 12.12.1991 r. w szkole odby³o siê spotkanie Zenona Giera³y, autora �Ba-
�ni i legend ziemi radomskiej� z uczniami szko³y.

Fundacja �Nadzieja i Pomoc� przyzna³a 27.11.1997 r. stypendium wybitnie
uzdolnionej uczennicy Iwonie Figarskiej. 20.12.1997 r. odby³o siê w Warszawie
spotkanie stypendystów z przedstawicielami fundacji. Iwonie Figarskiej w spo-
tkaniu towarzyszyli rodzice i dyrektorka szko³y Halina Kwiecieñ.

Z inicjatywy i pod kierunkiem Haliny Kwiecieñ prowadzona jest w szkole
dzia³alno�æ wychowawcza realizowana przez ró¿ne formy aktywno�ci uczniów:
spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatrów i muzeów,
wycieczki do instytucji � np. Sejmu, Pa³acu Prezydenckiego, urzêdów, redakcji
gazet, telewizji, udzia³ uczniów w lekcjach muzealnych, zajêciach w Centrum
Edukacji Ekologicznej, warsztatach teatralnych, plastycznych i muzycznych, spo-
tkaniach z ciekawymi lud�mi: m.in. z czarnoskórymi misjonarzami. Dyrektor szko-
³y promuje uczniów poprzez ich aktywny udzia³ w ró¿nych imprezach kultural-
nych, konkursach, mediach � dzieci dwukrotnie wystêpowa³y w programie TVP 1
�Ziarno� i �Otwarte drzwi�. Promowa³y równie¿ dzia³alno�æ szko³y w radio �AVE�
i �Radio Radom�.

W latach 1999�2001 w Rudzie Wielkiej dzia³a³ Zespó³ Szkó³ PSP i PG. Pro-
wadzenie placówki powierzono dotychczasowej dyrektorce PSP Halinie Kwie-
cieñ. W 2001 r. w Rudzie Wielkiej powsta³o samodzielne gimnazjum i mie�ci siê
w budynku szko³y podstawowej.

W latach 1999�2000 w szkole zorganizowano imprezy kulturalne o zasiêgu
wojewódzkim, podsumowuj¹ce wdro¿one programy dydaktyczno-wychowawcze:

� Integracja Polski z UE � �Dzieñ W³oski� z udzia³em w³adz wojewódz-
kich, powiatowych, o�wiatowych, ko�cielnych i gminnych. Patronat nad
imprez¹ objêli: Komitet Integracji Europejskiej, Ambasada W³och i hono-
rowy patronat sprawowa³ ks. bp Jan Chrapek (2000)

� Integracja z UE � �Dzieñ Niemiecki� z udzia³em w³adz. Patronat objê³a
Ambasada Niemiec i redakcja S³owa Ludu (2001).

� �Dzieñ Afrykañski� � z udzia³em w³adz, misjonarzy z Polski oraz Kongo.
Impreza odby³a siê pod patronatem Dyrektora Papieskich Dzie³ Misyjnych
(2001).

� Uroczysto�æ wigilijna � �Anio³owie przybywajcie na tam-tamach przy-
grywajcie�, impreza wynikaj¹ca z realizacji zadañ w ramach programu
�Mój szkolny kolega z Afryki� z udzia³em w³adz powiatowych, gminnych



80

Wierzbica

i o�wiatowych, pod patronatem Dyrektora Papieskich Dzie³ Misyjnych.
W realizacji programu szeroko prowadzona by³a akcja charytatywna dla
dzieci w Afryce: kiermasze �wi¹teczne, z których dochód zosta³ przekaza-
ny na rzecz misji w Kongo, zbiórka pluszowych zabawek dla afrykañskich
dzieci. Wszystkie te dzia³ania zosta³y wysoko ocenione przez komisjê Epi-
skopatu ds. Misji i CODN w Warszawie. Uczniowie szko³y zajêli IV miej-
sce w kraju.

Kierownicy i dyrektorzy szko³y:

Szczepan Smor¹giewicz
Leon Chrust 1924�1939
Stanis³aw Maj 1939�1958
Józef Swat 1958�1974

Henryk Koselski 1974�1987
Halina Kwiecieñ 1987 � nadal

Stanisławów

 Stanis³awów oznacza miejscowo�æ bêd¹c¹ w³asno�ci¹ cz³owieka o imieniu
Stanis³aw. W obrêbie gminy Stanis³awów funkcjonuje jako Ratajka. Nazwa wy-
wodzi siê prawdopodobnie od pracowników najemnych � ratajów.

Miejscowo�æ powsta³a na bazie kolonii, która w po³owie XIX w. liczy³a 7
domów i 43 mieszkañców. Mieszkañcy wioski uprawiali 242 morgi ziemi. W tym
czasie by³ to teren zalesiony. Po wojnie wie� rozbudowa³a siê. So³tysem wsi jest
Urszula Nowacka, a cz³onkami Rady So³eckiej s¹ Józef Szafrañski i Andrzej Se-
kulski.

Suliszka

Suliszka oznacza wie�, zagrodê, posiad³o�æ nale¿¹c¹ do Sulisza.
Suliszka w XIX w. by³a wsi¹ folwarczn¹, nale¿¹c¹ do maj¹tku rz¹dowego

gminy Zalesicie, w parafii Wierzbica. Do 1972 roku wchodzi³a w sk³ad Gromadz-
kiej Rady Narodowej w £¹czanach. Po reorganizacji jest czê�ci¹ sk³adow¹ gminy
Wierzbica.

Wioska po³o¿ona jest na wzniesieniu terenowym nad rzeczk¹ Modrzejowica.
W po³owie XIX w. liczy³a 259 mieszkañców i 29 domów. We wsi istnia³ równie¿
dwór (zapewne z parkiem), po którym nie pozosta³ ¿aden �lad.

Suliszka jest ma³¹ wiosk¹, ale mo¿e poszczyciæ siê szko³¹. Mie�ci siê ona
w starym, drewnianym, otynkowanym, jednokondygnacyjnym budynku z podda-
szem. Na parterze znajduj¹ siê dwie du¿e i jasne sale lekcyjne, przestronny kory-
tarz i szatnia. Na poddaszu s¹ trzy sale lekcyjne nauczania pocz¹tkowego (kl. I�III),
pokój nauczycielski, biblioteka szkolna, sklepik uczniowski i magazynek sprzêtu
sportowego.

Budynek szko³y zosta³ wzniesiony dziêki staraniom i pomocy spo³ecznej miesz-
kañców. Szko³a rozpoczê³a funkcjonowanie w 1937 r. jako druga placówka o�wia-
towa w gminie Wierzbica.
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Kapliczka w Suliszce

W miejscowo�ci Modrzejowice w okresie miêdzywojennym powsta³o Pañ-
stwowe Gospodarstwo Rybne. Swoim zasiêgiem obejmowa³o tak¿e grunty nale-
¿¹ce do wsi Suliszka. Z gruntów tych wydzielono dzia³ki, które przeznaczono
pod budowê karczmy, ku�ni i szko³y. Ówczesne w³adze wyrazi³y zgodê na budo-
wê szko³y, ale fundusze przeznaczone na ten cel by³y zbyt ma³e (ok. 2000 z³).
Wcze�niej te same fundusze oferowano mieszkañcom wsi Plany i £¹czany, ale ¿adna
z tych wiosek nie podjê³a siê budowy szko³y za tak ma³e pieni¹dze. Mieszkañcy
Suliszki przyjêli owe 2000 z³, poniewa¿ widzieli konieczno�æ budowy szko³y, gdy¿
zajêcia lekcyjne odbywa³y siê w domach prywatnych u rodzin: Domaga³ów, Li-
sków i Lipców, rozpoczêto wiêc budowê
obiektu. Dziêki staraniom Józefa Domaga³y
i Lisa pozyskano tanie, ale dobrej jako�ci
drewno na budowê. Pozostali mieszkañcy Su-
liszki i Podsuliszki w³o¿yli du¿o w³asnej pra-
cy i sprzêtu (konie, wozyi inne narzêdzia pra-
cy). Dziêki wspólnemu wysi³kowi i zaanga-
¿owaniu mieszkañców obu wiosek powsta³a
druga na terenie gminy Wierzbica szko³a, któ-
ra rozpoczê³a funkcjonowanie w 1937 roku.

W latach 1974�1991 szko³a by³a fili¹
Zbiorczej Szko³y Gminnej w Wierzbicy. Od
1991 r. funkcjonuje jako samodzielna pla-
cówka.

W wiosce dzia³a Rada So³ecka � prze-
wodnicz¹cym rady i jednocze�nie so³tysem
jest Bo¿ena Niewcza, a cz³onkami s¹ Maria
Szwed i Dariusz Lisek.

Szko³a w Suliszce
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Zalesice

Nazwê Zalesice mo¿na interpretowaæ trojako, ale najprawdopodobnie jest ona
pochodzenia etnicznego, od osób mieszkaj¹cych za lasem.

Zalesice, tak jak Polany w 1568 r., by³y w³asno�ci¹ Cystersów i p³aci³y poda-
tek od 3 ³anów i 5 zagrodników. Istnia³o tu równie¿ za³o¿enie dworsko-folwarcz-
ne z parkiem. Majorat nale¿a³ do radcy ¯ukowskiego, który gospodarowa³ na 518
morgach. Wie� uprawia³a 811 mórg.

Zalesice by³y miejscowo�ci¹ gminn¹, w sk³ad której wchodzi³y £¹czany, Po-
lany, Pomorzany (G³odna Wólka), Modrzejowice (Antonów), Podgórki, Suliszka
i Wilczna. Gmina posiada³a 9820 mórg ziemi, w tym 7144 w³o�ciañskiej. W gmi-
nie zamieszkiwa³o 11 protestantów i 81 ¯ydów. Gmina Zalesice podlega³a s¹do-
wi gminnemu w Wierzbicy � okrêg VI. W 1827 r. w Zalesicach by³o 27 domów
i 267 mieszkañców.

Uk³ad wsi by³ centralny, oparty o skrzy¿owanie dróg. Po regulacji w pocz¹t-
kach XX w. wie� zosta³a przeniesiona w kierunku pó³nocnym, na nowym terenie
powsta³a ca³kowicie nowa zabudowa o uk³adzie ulicowym. Ze starej wsi pozosta-
³a osada � Kolonia Zalesice (Resztówka), przyjmuj¹ca równie¿ charakter �uli-
cówki� oraz resztki za³o¿enia folwarcznego i parku. W Zalesicach i Kolonii Zale-
sice dzia³aj¹ dwie odrêbne Rady So³eckie. W Zalesicach w sk³ad Rady So³eckiej
wchodz¹ Jan Kawalec i El¿bieta Ogorza³ek, przewodnicz¹cym rady i jednocze-
�nie so³tysem jest Stanis³aw Piskórz, za� sk³ad Rady So³eckiej Kolonii Zalesice
jest sfeminizowany i tworz¹ go Gra¿yna Mucha, Jolanta Ogorza³ek, a przewodni-
czy im Barbara Wojtala.

Budynek szko³y w Zalesicach
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Przed I wojn¹ �wiatow¹ w Zalesicach rozpoczê³o siê elementarne nauczanie
dzieci. Do wioski przyby³o dwóch nauczycieli i pierwsze zajêcia odbywa³y siê
w domach gospodarzy Jana Roli i Antoniego Zieliñskiego. Po 1918 r. wie� zebra-
³a czê�æ pieniêdzy na budowê szko³y i przy pomocy w³adz gminnych wzniesiono
parterowy budynek. W tamtych latach zaspokaja³ on potrzeby edukacyjne dzieci
i m³odzie¿y lokalnej spo³eczno�ci. Po wojnie, wraz z du¿ym przyrostem demo-
graficznym nauka w szkole w Zalesicach odbywa³a siê w klasach I�IV. Starsze
dzieci chodzi³y do szko³y w £¹czanach. Budynek by³ stary i nieremontowany,
w zwi¹zku z tym lokalna spo³eczno�æ wyst¹pi³a z propozycj¹ budowy nowej pla-
cówki dydaktycznej. Pierwsze prace odby³y siê w czynie spo³ecznym w po³owie
lat 80. Powo³ano komitet, jego przewodnicz¹cym zosta³ Aleksander Piskorz �
pe³ni¹cy jednocze�nie obowi¹zki wójta. Szko³ê do u¿ytku oddano 01.09.1993 r.,
a jej oficjalne otwarcie nast¹pi³o 12.02.1994 r. Na uroczysto�æ przyby³y w³adze
gminy i go�cie zaproszeni z wicekuratorem Marianem Stêpniem. Po�wiêcenia
szko³y dokona³ proboszcz parafii Wierzbica ks. Henryk Wi�nios. W budynku szko³y
oprócz sal lekcyjnych mie�ci siê przedszkole i mieszkania dla nauczycieli. Jedy-
nym mankamentem nowego obiektu jest brak sali gimnastycznej.

Placówk¹ zarz¹dzali dyrektorzy Ludomir Majewski, Józef Kordys, Józef Ka-
nia, Andrzej Nowak, Anna Pi¹tek i obecnie Zdzis³aw Dulias. W szkole zatrudnio-
nych jest dziesiêciu pedagogów. Uczniowie w ramach zajêæ pozalekcyjnych ko-
rzystaj¹ z kursu jêzyka angielskiego. W Zalesicach poza szko³¹ jest jeszcze jedna
placówka pedagogiczna � przedszkole. Za³o¿one zosta³o pod koniec lat siedem-
dziesi¹tych z inicjatywy gminnego dyrektora szkó³ w Wierzbicy � Stanis³awa
Kroczka. Organizacjê przedszkola powierzono pani Gra¿ynie Ogorza³ek, zosta³a
jego pierwszym dyrektorem.

Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych w Zalesicach zbudowano kaplicê. W 1998 r.,
kiedy utworzono parafiê w D¹brówce Warszawskiej, sta³a siê ona jej czê�ci¹ sk³a-
dow¹. Po jej ukoñczeniu odby³o siê uroczyste po�wiêcenie. Do 1998 r. kaplica
nale¿a³a do parafii Wierzbica.
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 Wyznania i kościoły

Parafia pod wezwaniem św. Stanisława Męczennika

Parafia wierzbicka swoim istnieniem siêga XIII w. Dowodzi tego imiê patro-
na. Kult �w. Idziego1  rozpowszechniony by³ w �redniowiecznej Europie, w tym
równie¿ w Polsce. Z tego te¿ wzglêdu ko�ció³ w Wierzbicy wzniesiono pod jego
wezwaniem.

�wiêty Idzi urodzi³ siê w Atenach, pochodzi³ z królewskiego rodu. Od najm³odszych lat
wiedzê czerpa³ z Biblii. Po �mierci rodziców Idzi swoj¹ osobê powierzy³ w rêce Chrystusa.
Ju¿ jako dziecko wspiera³ potrzebuj¹cych ja³mu¿n¹. W wieku m³odzieñczym przyby³ do Francji
i dwa lata spêdzi³ w Arles u �wiêtego Cezariusza, biskupa tego¿ miasta. W Arles uzdrowi³
chor¹ na febrê kobietê. Po tym uzdrowieniu opu�ci³ mury miasta i zamieszka³ z pustelnikiem
Weredoniuszem, odznaczaj¹cym siê wielk¹ �wiêto�ci¹. Mieszkaj¹c w pustelni czyni³ cuda.
Kiedy po okolicy rozesz³a siê wie�æ o jego cudach, obawiaj¹c siê niebezpieczeñstwa Idzi
opu�ci³ pustelniê i poszuka³ nowej, bardziej odosobnionej. Znalaz³ jaskiniê z ma³ym �róde³-
kiem i ³ani¹ ¿ywicielk¹.

Pewnego razu synowie króla udali siê na polowanie, zobaczyli ³aniê i ruszyli za ni¹
w po�cig. Idzi widz¹c, co siê dzieje, modli siê do Boga, aby ocali³ zwierzê, które go ¿ywi.
Bóg pos³ucha³ pro�by pustelnika, ¿aden z psów my�liwskich nie podszed³ do ³ani, tylko ze
skowytem powraca³ do my�liwych. Król na wie�æ o tym zdarzeniu sam wyruszy³ na ³owy
w asy�cie biskupa. Powtórzy³a siê ta sama sytuacja, jednak¿e król z biskupem weszli do
pustelni i ujrzeli modl¹cego siê starca. Od pamiêtnego polowania król czêsto odwiedza³ Idziego.
Ofiarowa³ mu bogactwa, jednak Idzi nie przyj¹³ ich, lecz poprosi³ króla, aby zbudowa³ za nie
klasztor. Tak te¿ siê sta³o i Idzi obj¹³ w nim pieczê. Wie�ci o cudach towarzysz¹cych ¿yciu
Idziego rozesz³y siê szerokim echem po ca³ej Europie.

Na podstawie �róde³ historycznych wiemy, ¿e legenda nie pokrywa siê z faktami histo-
rycznymi, poniewa¿ opiewa ¿ycie �wiêtego za panowania Karola Wielkiego. �wiêty Idzi ok.
572 r. uzyska³ od króla Gotów, Wambry kawa³ek ziemi ko³o Arles nad Rodanem i pozwolenie
na budowê ko�cio³a. Ko�ció³ z klasztorem da³y pocz¹tek miejscowo�ci St. Gilles, istniej¹cej
do dzi�. Opactwo w XI�XIII w. by³o celem wielu pielgrzymek. Miejsce spoczynku �wiêtego
uchodzi³o za niezwykle skuteczne w wys³uchiwaniu modlitw.

1 M. Niwiñski � Opactwo cystersów w W¹chocku. Fundacja i dzieje uposa¿enia do koñca wieków
�rednich, Kraków, 1930,  s. 67.
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O istnieniu ko�cio³a za czasów Leszka Bia³ego, tj. przed rokiem 1227 dowia-
dujemy siê z przywileju, wydanego cystersom przez Boles³awa Wstydliwego
w 1275 roku2. Dokument ten zawiera informacjê dotycz¹c¹ za³o¿enia targu na
placu przy ko�ciele. Ko�ció³ by³ drewniany, niewielkich rozmiarów, sta³ przy-
puszczalnie w miejscu obecnego ko�cio³a murowanego lub w jego pobli¿u. Nie
wiadomo, jak wygl¹da³ i kto go wybudowa³, poniewa¿ nie zachowa³y siê z tam-
tych wieków ¿adne opisy �wi¹tyni. Wiadomo tylko, ¿e otacza³ go du¿y plac, prze-
znaczony na targowisko. W spisie z roku 1326, sporz¹dzonym w zwi¹zku z dani-
nami i op³atami papieskimi, figuruje równie¿ parafia Wierzbica3.

Za czasów Jana D³ugosza (1415�1480) do parafiii wierzbickiej nale¿a³y na-
stêpuj¹ce wsie: Wierzbica, Rzeczków, D¹brówka, Zalesice, £¹czany, Pomorzany
i Polany. Informacjê tê znajdujemy w �Liber Beneficiorum�4 (pisa³ j¹ w latach
1470�1480),

W 1525 roku parafia wierzbicka wchodzi³a w sk³ad dekanatu radomskiego
w diecezji krakowskiej5. W roku 1598 by³a jedn¹ z trzynastu parafii dekanatu
radomskiego6.

Z pracy badawczej Feliksa Kiryka �O kolejach miast w Ma³opolsce� dowia-
dujemy siê, ¿e �Przed po¿arem w 1567 r. p³aci³o miasto 6 florenów i 18 gr szosu

oraz od komorników i rzemie�lników 1 florena i 18 gr. Zgorza³ wówczas te¿ drew-
niany ko�ció³ pod wezwaniem �w. Idziego, ale czynna by³a szko³a parafialna.

W roku 1598 ko�ció³ pod wezwaniem �w. Anny by³ ju¿ odbudowany: sta³a przy
nim plebania, wikarówka, dom rektora szko³y i szpital ubogich�7. Jest to jedyna
informacja o istnieniu w Wierzbicy ko�cio³a pod wezwaniem �w. Anny. Na tej
podstawie mo¿emy wysun¹æ hipotezê, ¿e kaplica �w. Anny w ko�ciele pod we-
zwaniem �w. Stanis³awa upamiêtnia zapomniany ko�ció³.

Na prze³omie XVII i XVIII w. drewniany ko�ció³ek pod wezwaniem �w. Idziego
(�w. Anny?) sp³on¹³. Nowy ko�ció³ pod wezwaniem �w. Stanis³awa Biskupa Mê-
czennika wybudowali cystersi w¹choccy w 1709 roku. W tym czasie probosz-
czem parafii by³ jeden z kap³anów zakonnych, Gerard Witecki, pó�niejszy przeor
w¹chocki, który przyczyni³ siê do budowy piêknego, jak na owe czasy ko�cio³a.

Z budow¹ nowego ko�cio³a zwi¹zana jest legenda. Wed³ug miejscowego po-
dania mieszkañcy parafii Wierzbica bardzo rozpaczali po stracie ko�ció³ka i pod-
jêli decyzjê o budowie nowej �wi¹tyni. Na jej miejsce wyznaczyli piêkny plac na
przedmie�ciu Rzeczków. Po zgromadzeniu ca³ego materia³u na placu budowy rze-
mie�lnicy zabrali siê do pracy. Cie�le ciosali modrzewiowe bale na konstrukcjê
ko�cio³a. W pewnym momencie zerwa³ siê niesamowity wiatr i porwa³ wszystkie
2 Kodeks Dyplomatyczny Ma³opolski, przypisami opatrzy³ F. Piekosiñski, t. II, 1153�1330, Kraków

1886, s. 136.
3 S³ownik  geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, t. IX, pod red. F. Sulimierskie-

go, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, Warszawa, wyd.: F. Sulimierski i W. Walewski, 1880�1914,
s. 411, 412.

4 J. D³ugosz �  Liber Beneficiorum, t. II, s. 516.
5 B. Kumor � Granice archidiecezji krakowskiej, Warszawa 1963,  s. 371.
6 Tam¿e, s. 414.
7 F. Kiryk � Urbanizacja Ma³opolski. Województwo sandomierskie XIII�XVI wieku, Kielce: Regio-

nalny O�rodek Studiów i Ochrony �rodowiska Kulturowego  1994, s. 158.
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wióry, �cinki, skrawki drewna. Po ust¹pieniu wichury budowniczowie znale�li je
na pogorzelisku po by³ym ko�ciele. Zdarzenie to mieszkañcy odebrali jako znak

niebios i utwierdzili siê w przekonaniu, ¿e ko�ció³ musi byæ wybudowany w miej-
scu, gdzie sta³ poprzedni.

Z akt wizytacji Dekanatu Radomskiego dowiadujemy siê: ca³kowity koszt
budowy �wi¹tyni wyniós³ 31000 florenów8. Ko�ció³ ma d³ugo�ci 48 ³okci, szero-
ko�ci 20 ³okci, a wysoko�ci 13 ³okci (czyli 26,4 m d³ugo�ci, 7,8 m szeroko�ci,
a wysoko�ci 7 m).

Data konsekracji ko�cio³a nie jest pewna. Prawdopodobnie dokona³ jej biskup
Konstantyn Szaniawski 24 lipca 1717 roku. Tradycja obchodzenia rocznicy po-
�wiecenia ko�cio³a przetrwa³a do dnia dzisiejszego � obchodzona jest w niedzielê
po �w. Bart³omieju9.

W latach 1747�1748 w parafii wierzbickiej odby³a siê wizytacja. Z koñcem pa�dzierni-
ka 1747 r. do Wierzbicy przyby³ wizytator asygnowany Józef Rogala, kanonik krakowski.
Z akt tej¿e wizytacji czerpiemy informacje dotycz¹ce ko�cio³a, jak i ca³ej parafiii. Parafiia
Wierzbica figurowa³a jako 10 parafiia dekanatu radomskiego10.

Wizytacja wymienia pola, ³¹ki graniczne Wierzbicy. Na pó³nocnym wschodzie parafia
graniczy³a lasem z wsi¹ Maliszów. Na zachodzie znajdowa³a siê ³¹ka plebañska �Dzielec�,
graniczy³a z polem �Wólka� od strony Ruda wielka. Z wsi¹ Mirów (po³udniowy-zachód)
granicê stanowi³o pole �Przymiarek� i �Pastwisko�. Pole, zwane �Tobo³y�, granicz¹ce z drog¹
do I³¿y, znajdowa³o siê na zachód, w stronê Polan, Zalesic rozci¹ga³y siê ³¹ki �Tarnówka�
i �Grudka�.

Parafia posiada³a dwa ogrody � jeden w miasteczku, drugi z pó³nocnej strony plebanii.
Parafia Wierzbica obejmowa³a w owym czasie miasteczko Wierzbicê i wsie: Zalesice,

Polany, Pomorzany, Suliszkê, Rzeczków, D¹brówkê Warszawsk¹ i £¹czany. Dziesiêcinê p³a-
ci³y plebanowi okoliczne wsie. Rzeczków i D¹brówka Warszawska p³aci³y dziesiêcinê fol-
warczn¹ wytyczn¹. Wie� Ruda Wielka z pól folwarcznych p³aci³a 36 florenów, a wie� Oroñ-
sko z pewnych pól zw. �Tarnowiska� p³aci³a 13 florenów. Wie� Dobrost11  p³aci³a dziesiêcinê
wytyczn¹. Dziesiêcinê z czê�ci pól na rzecz plebana p³aci³o w wysoko�ci 65 florenów rów-
nie¿ miasteczko Wierzbica.

Roczny dochód ze wsi Polany stanowi³ 500 florenów, z wsi D¹brówka Warszawska 700
florenów. Sama Wierzbica dostarcza³a konwentowi w¹chockiemu 1000 florenów.

Ogó³em liczba parafian w 1747 r. wynosi³a 1084 osoby, w tym 542 mê¿czyzn. Ksiêga
ochrzczonych podaje w ci¹gu roku 45 osób. Ludno�æ ¿ydowska zamieszkiwa³a we wsiach
Polany i Ruda Wielka12.

 Z akt wizytacji czerpiemy równie¿ informacje o wygl¹dzie �wi¹tyni.
Na dachu ko�cio³a umocowana jest ma³a wie¿yczka, tak samo jak dach pokryta jest blach¹,

pobielana.
G³ówny o³tarz � wielki � stanowi obraz na zasuwie przedstawiaj¹cy �w. Stanis³awa Bi-

skupa Mêczennika, patrona parafii. W g³êbi znajduje siê przemienienie pañskie. W kaplicy
�w. Anny jest o³tarz z wyobra¿eniem tej¿e �wiêtej, poz³acany, wymalowany ze smakiem13.

Informacje o uposa¿eniu �wi¹tyni równie¿ znajdziemy w aktach tej¿e wizytacji. W wy-
mienionych latach w �wi¹tyni znajdowa³y siê dwa konfesjona³y drewniane umieszczone

8 Akta wizytacji diecezji krakowskiej Dekanatu Radomskiego z lat 1747�1748, AKM syg. AV37 k. 3.
9 Op. cit AV 37.
10  Akta wizytacji diecezji ... k. 70.
11 Obecnie Dobrót, wie� w gminie Oroñsko.
12 Akta Wizytacji diecezji... k. 71.
13  Op. cit. k. 65.
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w kaplicach. Z prawej strony prezbiterium znajdowa³a siê i nadal znajduje, ambona drewnia-
na, zdobiona aplikacjami czarnego koloru, miejscami poz³acana.

Na uwagê zas³uguje chrzcielnica miedziana szczerbiona, ustawiona w mniejszej z ka-
plic. Nad wej�ciem do ko�cio³a znajdowa³y siê ma³ych rozmiarów organy, wymagaj¹ce reno-
wacji.

G³ówny o³tarz przykrywa³a wielka, piêkna serweta, na którym sta³a miêdzy lichtarzami
misa na ofiary. �wi¹tynia w owym czasie ¿adnych relikwii nie posiada³a14.

Przy ko�ciele w Wierzbicy dzia³a³o bractwo ró¿añcowe, jednak bli¿szych in-
formacji o nim wizytacja nie podaje.

Miejscowy proboszcz skrupulatnie wype³nia³ ksiêgi metrykalne. W ci¹gu 1747 r.,
jak podaje ksiêga zmar³ych � ¿ywota dokona³o 24 parafian obu p³ci, ochrzczono
za� 45 osób15. Proboszcz, jak podaje �ród³o, uczyni³ wszystko do 20.10.1747 r.
w celu uporz¹dkowania parafii, aby przywróciæ jej dawn¹ godno�æ16.

Z �Katalogu zabytków sztuki w Polsce� dowiadujemy siê ¿e Ko�ció³ wybudo-

wano w stylu barokowym, orientowanym (prezbiterium skierowane jest na wschód).
Mury �wi¹tyni wykonano z kamienia wapiennego, a wi¹zania dachowe z drzewa

modrzewiowego. Prezbiterium prostok¹tne, dwuprzês³owe i taka¿ równej z nim
szeroko�ci nawa. Wzd³u¿ prezbiterium od po³udnia po³o¿ona jest zakrystia z nowsz¹

krucht¹ od wschodu. Po bokach wschodniej czê�ci nawy s¹ dwie symetryczne,
kwadratowe kaplice, przy kaplicy po³udniowej od zachodu kruchta. Wewn¹trz

�ciany prezbiterium rozcz³onkowane pilastrami, sklepienie kolebkowe z lunetami
na gurtach. Zakrystia sklepiona kolebkowo z lunetami, nawa za� kryta jest sufi-

tem. Kaplice otwarte do nawy arkadami. W kaplicy od po³udnia o �cianach opila-
strowanych, sklepiona kolebkowo-krzy¿owo, w kaplicy pó³nocnej o�miodzielne

sklepienia kopulaste. W jej �cianach bocznych pary g³êbokich, pó³koli�cie zamkniê-
tych wnêk. Zewn¹trz elewacje opilastrowane, zachodnia trójdzielna z trójk¹tnym

szczytem i kamiennym portalem na osi, nad którym po³o¿one jest pó³koliste okno.
Wschodni szczyt prezbiterium trójk¹tny z pilasterkami, ujêty w obeliskowe ster-

czyny. Dachy dwuspadowe, nad zakrysti¹ za� dach pulpitowy, z  dwuryglowym
zamkiem17.

Ko�ció³ posiada³ piêæ o³tarzy, z których dwa mie�ci³y siê w kaplicach. Kolej-
ne remonty zmieni³y wygl¹d wnêtrza. Wcze�niej �ciany pokryte by³y malowid³a-
mi. Po prawej stronie nad wej�ciem do kaplicy Matki Boskiej umieszczona by³a
scena Ostatniej Wieczerzy. Nad kaplic¹ �w. Anny namalowane by³o piek³o,
w którym potêpieñcy tkwili do po³owy cia³a w ogniu, a diabe³, uzbrojony w wi-
d³y, straszy³ przyby³ych do �wi¹tyni swoj¹ szkaradn¹ postaci¹. W prezbiterium
obrazy wyobra¿a³y Zwiastowanie i �wiêt¹ Rodzinê przy pracy.

W 1860 r. zosta³ sporz¹dzony raport o stanie ko�cio³a w Wierzbicy. Na jego
podstawie dowiadujemy siê, ¿e dach �wi¹tyni by³ nieszczelny, a przez dachówki

14 Op. cit., k. 65 � 67.
15  Op. cit., k. 71.
16 Op. cit., k. 72.
17 Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. III województwo kieleckie pod red. Jerzego Z. £oziñskiego

 i Barbary Wolf. Zeszyt 10 Powiat radomski. Inwentaryzacjê przeprowadzili Katarzyna Szczepkow-
ska oraz Eugeniusz Krygier i Jerzy Z. £oziñski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1961, s. 55.
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przecieka³a woda, w zwi¹zku z tym niszczy³y siê wi¹zania i sufit tak dalece, ¿e
woda do ko�cio³a przecieka³a, tudzie¿ ¿e zbutwia³e rynny przepuszczaj¹ �cieka-

j¹c¹ z dachu wodê, powoduj¹, ¿e �ciany ko�cio³a rozmakaj¹, rysuj¹ siê. Poodpa-
da³y równie¿ gzymsy na zewn¹trz budynku. Proboszcz Antoni Brzyski pisa³ ra-
porty do powiatu, z pro�b¹ o pomoc finansow¹ w celu odrestaurowania �wi¹tyni.
Zwraca³ siê równie¿ o pomoc do Rz¹du Gubernialnego w Radomiu o fundusze na
remont �wi¹tyni.

Ko�ció³ pod wp³ywem czynników atmosferycznych ulega³ dalszemu zniszczeniu.
Wczesn¹ wiosn¹ 1862 r. przez Wierzbicê przesz³a burza gradowa, która powybija³a w ko�cie-
le i domu pogrzebowym szyby z okien. Proboszcz Antoni Brzyski wyp³aci³ 50 z³ pl, czyli 7,5
rubli srebrnych szklarzowi Zelekowi Zingmanowi, za wprawienie 70 szyb. Rachunek za wy-
konan¹ us³ugê zosta³ wystawiony 17.04.1862 roku.

Na skutek interwencji proboszcza dziekan Dekanatu Radomskiego 12.08.1862 r. sporz¹-
dzi³ raport. Zawiera on informacje, ¿e faktycznie ko�ció³ jest w z³ym stanie. Od 4 lat jest
dziurawy dach nad bocznymi kaplicami. Przed 7 laty zosta³a przeprowadzona jego niedo-
k³adna renowacja. Dachówka pod wp³ywem deszczu rozpad³a siê, a jej od³amki spada³y do
wnêtrza ko�cio³a i czyni³y liczne otwory w dachu. Dziekan mia³ równie¿ zastrze¿enia do
otwartych lub brakuj¹cych drzwi w czasie nabo¿eñstw zarówno latem, jak i zim¹. Z powodu
ich braku �nieg i deszcz dostawa³y siê do wnêtrza ko�cio³a. Zamontowane drzwi nie wpusz-
cza³yby �niegu i deszczu do wnêtrza budowli.

W zwi¹zku ze z³¹ sytuacj¹ materialn¹ budynku sakralnego Rz¹d Gubernialny w Rado-
miu poleci³ Naczelnikowi Powiatu, aby w trybie natychmiastowym sporz¹dzi³ kosztorys re-
nowacji �wi¹tyni, zw³aszcza ¿e budowniczy powiatu ju¿ cztery lata temu otrzyma³ zlecenie
przeprowadzenia oglêdzin stanu ko�cio³a i pozosta³ych w³o�ci maj¹tku parafiialnego. Poza
ko�cio³em remontu wymaga³a dzwonnica. Tylko od strony zachodnio-pó³nocnej mia³a wy-
tynkowane �ciany. Renowacji domaga³ siê równie¿ cmentarz ko�cielny. Murowane okolenie
wymaga³o naprawy i nakrycia muru kamieniem ciosanym lub dobr¹ dachówk¹. Stosunkowo
nowy cmentarz grzebalny mia³ �liche ogrodzenie�. Renowacja muru by³a ju¿ przeprowadzo-
na przy obecnym proboszczu. Parkan wykonany zosta³ ze s³abych drewnianych s³upków,
które pod wp³ywem czynników atmosferycznych uleg³y zniszczeniu. Na apel proboszcza �
odnowienia ogrodzenia cmentarnego � parafiianie zobowi¹zali siê dostarczyæ kamienne g³a-
zy i utworzyæ z nich nowy p³ot. W s¹siedztwie ko�cio³a sta³ murowany dom pogrzebowy,
wymaga³ on wymiany dachu i okien, które powybija³ grad18.

Budownictwo sakralne parafiii Wierzbica w owym czasie nie zwraca³o na siebie uwagi
ze wzglêdów architektonicznych � pisa³ burmistrz Mitman w raporcie o stanie miasta w maju
1860 roku19. Znacznie lepiej przedstawia³ siê stan zabudowañ mieszkalnych i gospodarczych.
W 1860 r. zosta³ wyremontowany dom z kuchni¹. W dobrym stanie by³y chlewiki, obora
bydlêca, wozownia, 3 stodo³y, spichlerz i studnia. Wymiany pod³ogi wymaga³a tylko stajnia.
Proboszcz uprawia³ ogród, ze szczególnym uwzglêdnieniem �liw. W istniej¹cej sadzawce,
która w czasie letniej suszy wysycha³a, by³ narybek karasi. Ogród plebañski ogrodzony by³
solidnym p³otem, który co roku by³ reperowany. W³asno�æ maj¹tku ko�cielnego stanowi³y karcz-
ma i dom dla s³u¿by ko�cielnej. Mieszka³ w nim organista i ko�cielny. Karczma w 1859 r.
sp³onê³a od uderzenia pioruna. Proboszcz wyremontowa³ budynek, naprawiono podmurówkê
i �ciany. Dach u³o¿ono z nowego gontu. Koszt remontu wyniós³ 700 z³  pol.

Apele proboszcza Antoniego Brzyskiego, o dotacje na remont ko�cio³a do roku
1865 nie da³y oczekiwanego rezultatu. Przybywa³y kolejne komisje, dokonywa³y
oglêdzin i sporz¹dza³y raporty. Po ostatnim raporcie z 1865 r., w którym czytamy:

18  Archiwum Pañstwowe w Radomiu � Reparacje i pok³adne ko�cio³a 1840�1860.
19 APwR RGR, syg. 2130 a.
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Ko�ció³ zdezelowany, w zagra¿aj¹cym stanie. Sklepienia w kaplicach niszczej¹ przez
zaciekanie i popêka³y od deszczu i zanied³ugo gro¿¹ ruin¹, a mo¿e i wypadkiem
pozabijania ludzi zgromadzonych na nabo¿eñstwie, Komisja Rz¹du Spraw Wewnêtrz-
nych i Duchowieñstwa w Warszawie przeznaczy³a na renowacjê ko�cio³a 3877,
97 rs i 184, 55 rs na ogrodzenie wokó³ ko�cio³a, pod warunkiem, ¿e Komisji zosta-
nie dostarczony kosztorys20. W 1867 r. w ko�ciele zosta³ przeprowadzony remont21.

W pa�dzierniku 1887 r. wielki o³tarz zosta³ poz³ocony dukatowym z³otem 96
próby i ozdobiony now¹ rze�b¹. Boczne o³tarze odnowiono mosi¹dzem. Pracê
wykona³ poz³otnik warszawski Jan Brochnocki. W roku nastêpnym w zakrystii
z nieznanych przyczyn wybuch³ po¿ar, w czasie którego sp³onê³y szafy i inne
urz¹dzenia wewnêtrzne. Mocne ¿elazne drzwi nie wpu�ci³y p³omieni do �rodka
ko�cio³a. Wej�cie do zakrystii by³o tylko przez ko�ció³, po tym wypadku dobudo-
wano przybudówkê i wybito do zakrystii osobne wej�cie.

O zachowanych dokumentach i stanie ko�cio³a w 1910 r. dowiadujemy z �De-
kanatu radomskiego� autorstwa ks. Wi�niewskiego. Wspomina on, ¿e w aktach
ko�cielnych znajduj¹ siê nastêpuj¹ce dokumenty: bulla Piusa VI o nadaniu odpu-
stu o³tarzowi Przemienienia Pañskiego w ko�ciele �w. Idziego w Wierzbicy
z 22 stycznia 1788 r.; dokument na relikwie �w. Miko³aja wydany 26 kwietnia
1780 r. w Rzymie; uk³ad z roku 1824 zawarty z Gawdzickim z Dobruta o zamianê
dziesiêciny snopowej na 130 z³ polskich rocznie; ksiêga wizyt i rozporz¹dzeñ
pasterskich. Istnia³a w niej notatka dotycz¹ca wizyty ks. biskupa Sotkiewicza
z 17 i 18 wrze�nia 1886 roku. Wymienione dokumenty zaginê³y22. W prezbite-
rium nad wej�ciem do zakrystii umieszczone jest kamienne nadporo¿e barokowe
z kartuszem, w którym s¹ dwa herby. Wy¿ej kartusz z herbem �Brochnia�, czyli
�Jeleñ� z literami A.S. i A.W., poni¿ej � herb �Poraj�, a obok litery TCH PW
(zapewne Tomasz Chomentowski proboszcz wierzbicki, ok. 1623), herb przed-
stawia bia³¹ ró¿ê na czerwonym tle. Ksi¹dz Wi�niewski twierdzi, ¿e Wierzbica
otrzyma³a w herbie �Ró¿ê�23. W studiach heraldycznych Ma³eckiego (t. I, s. 124)
herb ten u D³ugosza i Paprockiego nazywa siê �Ró¿a�, u Niesieckiego za� �Po-
raj�. Podobne wzmianki spotykamy w dawnych zapiskach. Drzwi do zakrystii s¹
¿elazne z herbem �Prus I�24.

Na podstawie inwentarza z 1943 r. wiemy, ¿e w ko�ciele oprócz wielkiego
o³tarza by³y cztery boczne. Pierwszy z nich � �w. Miko³aja znajdowa³ siê po stro-
nie Episto³y, przy wej�ciu do bocznej kaplicy. Wspiera³ siê o �cianê nawy g³ów-
nej. Zosta³ wykonany z drewna. Na o³tarzu tym umieszczona by³a statua �w. Fran-
ciszka Serafickiego, a nad �w. Miko³ajem obraz �w. Walentego. Drugi o³tarz to �
�w. Feliksa po stronie Ewangelii przy wej�ciu do kaplicy. By³ on umieszczony
równolegle do o³tarza �w. Miko³aja, równie¿ wykonany z drewna. W centrum
niego umieszczona by³a statua Serca Pana Jezusa, a nad obrazem �w. Feliksa ob-

20 APwR � Reparacje i pok³adne ko�cio³a 1840�1860.
21 Encyklopedia powszechna w 28 tomach, wydana przez S. Orgelbranda w latach 1877�1879, t. 26,

 s. 954.
22 Ksiêga inwentarza z 12.12.1932 r.
23 J. Wi�niewski � Dekanat radomski,  Radom: Jan Kanty Trzebiñski, 1911, s. 369.
24 Katalog zabytków sztuki w Polsce, s. 55.
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Herby nad wej�ciem do zakrystii,
fotografia z 1937 r.

Pielgrzymka do Czêstochowy parafian z Wierzbicy z ks. �liwakiem w 1952 r.

raz �w. Tekli. O³tarz Matki Boskiej Czê-
stochowskiej umieszczony jest w kapli-
cy po stronie Episto³y. Jest on du¿ych roz-
miarów, murowany. Jego fundatorami
byli Józef i Anna z Zió³ków Dujkowie
w 1887 roku. Szaty Matki Boskiej wy-
konane zosta³y ze srebra. Ostatni z bocz-
nych o³tarzy � �w. Anny � z obrazem pa-
tronki mie�ci siê w kaplicy po stronie
Ewangelii. Jest on równie¿ murowany
i du¿ych rozmiarów. Dwa ostatnie o³ta-
rze pomalowane zosta³y farb¹ olejn¹
w kolorze per³owym. Natomiast Wielki
O³tarz mie�ci siê w prezbiterium, zwró-
cony jest w kierunku wschodnim.
Umieszczony jest w nim obraz �w. Sta-
nis³awa Biskupa i Mêczennika � patrona
parafii. W g³êbi znajduje siê drugi obraz
� Przemienienia Pañskiego, a w niszy o³-
tarza na jego tle statua Naj�wiêtszej Ma-
ryi Panny, za� w górnej czê�ci �w. Anto-
ni Padewski. Miêdzy kolumnami o³tarza
umieszczone s¹ dwie rze�by aposto³ów
�w. Piotra i Paw³a. O³tarz wykonany zo-



91

Wyznania i ko�cio³y

sta³ z drzewa pomalowanego
farb¹ w stylu renesansowym.

W porównaniu do inwenta-
rza z 1943 roku kolejny z 1975
roku wykazuje du¿e zmiany
w wygl¹dzie �wi¹tyni. Ko�ció³
posiada trzy o³tarze. W o³tarzu
wielkim znajduje siê obraz �w.
Stanis³awa, w g³êbi mie�ci siê
obraz Przemienienia Pañskiego,
na tle którego stoi statua Naj-
�wiêtszej Marii Panny, za� w
górnej kondygnacji �w. Antoni
Padewski. Miêdzy kolumnami
rze�by �w. Piotra i Paw³a. O³ta-
rze boczne �w. Anny i Matki Bo-
skiej Czêstochowskiej pozosta³y niezmienione od 1943 roku. W ko�ciele na uwa-
gê zas³uguje sgraffitowa droga krzy¿owa i chrzcielnica.

W XX w. ko�ció³ by³ kilkakrotnie remontowany. W latach 20. odnowiono
dach i za³o¿ono piorunochron. W 1934 roku odnowiono elewacjê i ogrodzenie.
W roku nastêpnym wyremontowano wnêtrze �wi¹tyni. Do roku 1937 odnowiono
równie¿ o³tarze, ambonê i pozosta³e urz¹dzenia ko�cielne. Wymieniono równie¿
posadzkê, a w 1938 roku zainstalowano o�wietlenie elektryczne. Budynek ko-
�cio³a ucierpia³ pod koniec dzia³añ wojennych. W styczniu 1945 roku w pobli¿u
ko�cio³a wybuch³a bomba i uszkodzi³a go. Zawi¹za³ siê komitet remontu ko�cio-
³a. Po zebraniu odpowiedniej kwoty od parafian w 1948 roku przeprowadzono
remont. Ostatni du¿y remont przeprowadzono na prze³omie lat 60. i 70. Na maj
2004 roku zaplanowano rozpoczêcie renowacji wnêtrza �wi¹tyni.

 W Wierzbicy w latach 1886�1910 obowi¹zki proboszcza pe³ni³ ksi¹dz kanonik Marcin
Ryx, pó�niejszy biskup sandomierski. Ks. Ryx jednocze�nie pe³ni³ funkcjê Regensa Duchow-
nego Seminarium Sandomierskiego. Na co dzieñ w parafii urzêdowa³ wikary Kazimierz Sy-
kulski25. By³ on �wietnym kaznodziej¹ i administratorem bardzo dobrze wywi¹zuj¹cym siê
z powierzonych mu obowi¹zków i dlatego wierni nie odczuwali dyskryminacji z racji powie-
rzenia ko�cio³a na barki samego wikarego. Zastêpca cieszy³ siê szacunkiem i popularno�ci¹
w�ród parafian. Rozwi¹za³ kwestiê op³at za pos³ugi religijne odmienne ni¿ w innych para-
fiach. Za pogrzeby, �luby zainteresowani p³acili z do³u po spe³nionym obrzêdzie. Elegancka
forma zda³a egzamin i nie zdarzy³y siê wypadki zerwania plebana. Wysoko�æ op³at by³a
podana do publicznej wiadomo�ci ogó³owi parafian. 3 rublami parafianie wynagradzali mowê
g³oszon¹ przez ksiêdza nad trumn¹ na ¿yczenie rodziny.

Latem, w czasie wakacji, proboszcz Ryx powraca³ do Wierzbicy, a wikary w tym czasie
korzysta³ z urlopu. W wakacje, pewnego roku, �mieræ upomnia³a siê o jednego z najbogat-
szych gospodarzy wsi. W zwi¹zku z tym rodzina zg³osi³a siê do kancelarii parafialnej i zamó-

25 Ksi¹dz  Sykulski w okresie XX-lecia miêdzywojennego by³ znanym dzia³aczem charytatywnym
w Radomiu, a w czasie II wojny �wiatowej sta³ siê ofiar¹ nazizmu. Zmar³ zamordowany w obozie
koncentracyjnym.

Wnêtrze ko�cio³a parafialnego
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wi³a pogrzeb pierwszej klasy. Ks. Marcin Ryx nie by³ dobrym mówc¹, przemawia³ raczej
 z konieczno�ci. Petentów namawia³ do zrezygnowania z mowy. Niestety musia³ ust¹piæ us³y-
szawszy odpowied�: � �Ojcze duchowny, có¿by o nas ludzie powiedzieli. Tylachny gospo-
darz mia³by zej�æ z tego �wiata niby jaki komornik?�. Proboszcz nie mia³ innego wyj�cia, jak
tylko wyg³osiæ mowê nad trumn¹ zmar³ego. W kilka dni po pogrzebie synowie zmar³ego
przynie�li nale¿no�æ za wykonan¹ pos³ugê ksiêdzu. Obliczyli, ¿e mowa by³a warta tylko
1 rubla, a wiêc 2 ruble ni¿ej z obowi¹zuj¹cej taksy. Proboszcz wyrazi³ zdziwienie i powie-
dzia³: � �To wikaremu dajecie 3 ruble, a proboszczowi tylko 1/3�. � �Prosimy ksiêdza pro-
boszcza siê nie gniewaæ. Ca³o�æ zap³acimy rzetelnie, ale ta mowa nie warta i 50 kopiejek. Bo
to, gdy przemówi ksi¹dz Sykulski, ino chce siê s³uchaj¹cym p³akaæ. Niczego nie przepu�ci
z ¿ywota nieboszczyka. Ni o koniu siwym, ni o bacie, którym zmar³y wiêcej siwaka nie
poci¹gnie. Bardzo prosimy siê nie gniewaæ. Niech przy tym rublu ju¿ zostanie�.

Po pewnym czasie proboszcz Ryx zaj¹³ w diecezji biskupi stolec � a wierzbicka historia
wesz³a do kanonu jego ulubionych anegdot.

W latach 80. zasz³y powa¿ne zmiany w strukturze parafii. Na jej terenie za-
czê³y powstawaæ nowe obiekty sakralne w £¹czanach, Zalesicach, D¹brówce War-
szawskiej i Polanach. Niektóre z nich sta³y siê samodzielnymi parafiami.

W 1984 r. utworzona zosta³a nowa parafia � £¹czany. W jej sk³ad wesz³y
wioski, nale¿¹ce wcze�niej do parafii Wierzbica: kolonia Zalesice (czê�æ), Pod-
górki, Pomorzany (czê�æ), Suliszka. W 1998 r. parafia zosta³a ponownie uszczuplo-
na. Wzniesion¹ w latach osiemdziesi¹tych kaplicê w D¹brówce Warszawskiej pod-
niesiono do rangi parafii. W jej sk³ad wesz³y D¹brówka Warszawska i Zalesice.

Pocz¹wszy od �redniowiecza Ko�ció³ obok swojego podstawowego zadania
g³oszenia s³owa bo¿ego pe³ni³ jeszcze inne funkcje. Przez kilka wieków rozwój
o�wiaty odbywa³ siê pod opiek¹ ko�cio³a. Szko³y stanowi³y jedn¹ z form dzia³alno-
�ci duszpasterskiej. Na podstawie prawa kanonicznego i zaleceñ w³adz diecezjal-
nych proboszcz by³ zobowi¹zany do zorganizowania szko³y i utrzymywania jej.
Biskup w ramach wizytacji parafii interesowa³ siê jej funkcjonowaniem (budynka-
mi, wyposa¿eniem, kwalifikacjami nauczycieli i poziomem nauczania).

Drugim wa¿nym zadaniem, spoczywaj¹cym na parafii, by³o powadzenie szpi-
tala. Na obszarze ówczesnego powiatu radomskiego istnia³o 68 parafii. Pierwsze
szpitale powsta³y w XV w. w wiêkszych miastach, jak Radom czy I³¿a. W kolejnym
XVI w. liczba szpitali wzros³a, pojawi³y siê w takich miejscowo�ciach, jak np. Klwów,
Lipsko, Sienno czy Szyd³owiec. Czê�æ szpitali utrzymywa³a miejscowa szlachta.
Gorsza sytuacja materialna panowa³a w placówkach, które nie mia³y ¿adnego upo-
sa¿enia. Stanowi³y one odrêbn¹ grupê � bazowa³y na okoliczno�ciowych ofiarach,
zwanych ja³mu¿n¹. Zgodnie z wymogami w³adz ko�cielnych do szpitala mog³y byæ
przyjête osoby, które przebywa³y na terenie danej parafii lub miasta i by³y niezdolne
do zapracowania na w³asne utrzymanie. Warunek przebywania w szpitalu stanowi-
³y sakramenty spowiedzi i komunii �wiêtej w ci¹gu kilku dni po przybyciu. Lecze-
nie chorych odbywa³o siê domowymi sposobami, tylko zamo¿niejsze domy mog³y
sobie pozwoliæ na korzystanie z us³ug miejscowych cyrulików. W 1598 r. równie¿
w Wierzbicy zosta³ za³o¿ony szpital przyko�cielny, utrzymywa³ siê z ja³mu¿ny26.

26 H. Karbownik � Szpitale parafialne na terenie powiatu radomskiego w XV�XVIII w., w: Biuletyn
Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, z. 1, T. XIX,  1982 r., s. 5�16. Akta wizytacji
diecezji krakowskiej, Dekanat Radomski z lat 1747�1748 k. 71.
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Najwiêkszy rozwój szpitalnictwa parafialnego w powiecie radomskim przypad³ na
XVIII wiek. Wi¹za³o siê to z wielk¹ nêdz¹, jaka zapanowa³a na ziemiach polskich.
Spowodowa³y j¹ czêste wojny i epidemie. Ksiêga wizytacji parafii z 1721 r. podaje,
¿e w szpitalu w Wierzbicy przebywa³o 5 osób.

Na przestrzeni XV�XVIII w. szpitale pojawi³y siê i funkcjonowa³y w 55 parafiach na
 68 istniej¹cych. Wiadomo�ci o istnieniu szpitali w tamtym czasie czerpiemy przede wszyst-
kim z ksi¹g wizytacji  parafiii z 1596 r. i z nastêpnych lat. Szpitale powiatu radomskiego by³y
dwojakiego rodzaju. Pierwsze posiada³y osobowo�æ prawn¹ i powo³ywano je do ¿ycia przez
wydanie aktu erekcyjnego. Czynno�ci tej dokonywa³ biskup. Ten typ szpitala mia³ w³asny
maj¹tek, statut i zarz¹d, który sprawowa³ duchowny. Drugi rodzaj szpitali to szpitale � zak³a-
dy. Do ich za³o¿enia nie by³ potrzebny akt erekcyjny, nie posiada³y osobowo�ci prawnej.
Tego typu szpitalem zarz¹dza³ proboszcz miejscowej parafii i stanowi³ on jedn¹ z agend dzia-
³alno�ci duszpasterskiej ko�cio³a. Na mocy wydawanych przepisów prawa kanonicznego pro-
boszcz by³ zobowi¹zany do wybudowania domu szpitalnego i wystarania siê o �rodki do jego
utrzymania. Domy szpitalne by³y zazwyczaj zbudowane z drewna, pokryte s³om¹, a w lep-
szych przypadkach gontami.

Majątek kościelny

W Polsce od XIII w. w my�l zasady karoliñskiej beneficjum ko�cio³a parafiial-
nego sk³ada³o siê co najmniej z jednego ³ana ziemi wolnego od wszelkich podat-
ków, a niekiedy nawet z kilku ³anów, rzadziej z ca³ego maj¹tku ziemskiego z fol-
warkiem i gospodarskimi w³o�ciami27.

Przed rokiem 1866 istnia³ w Wierzbicy maj¹tek ko�cielny28, którego obszar wy-
nosi³ 358 morgów 263 prêty, z czego na nieu¿ytki przypada³o 10 morgów 41 prê-
tów. Pola uprawne zajmowa³y 331 morgów 29 prêtów, pastwiska 7 morgów 92
prêty, ³¹ki 8 morgów 150 prêtów, ogrody 1 morgê 2591 prêtów, pozosta³e grunty to
nieu¿ytki. Ca³o�æ uprawnych pól oraz ³¹k i pastwisk le¿a³a w 18 kawa³kach

Po powstaniu styczniowym w 1863 r., w którym duchowieñstwo wziê³o czynny
udzia³, spad³y na nie represje. Proboszczom zabrano 281 662 morgi, pozostawiaj¹c
po 6 mórg (3,6 ha) ziemi na potrzeby parafii29. Do�wiadczenia te nie ominê³y parafii
w Wierzbicy, której pozostawiono 6 morg. Pozosta³¹ czê�æ rz¹d rosyjski rozparce-
lowa³ na trzymorgowe dzia³ki dla bezrolnych mieszkañców Wierzbicy i Polan30.

Pozosta³a czê�æ ziemi, jaka przypad³a proboszczowi, to 5 mórg dobrej ziemi
ornej, pó³ morgi ³¹ki i 78 prêtów zajmowa³a sadzawka, ogród o powierzchni
1 morgi 200 prêtów obsadzony by³ drzewami owocowymi ró¿nych gatunków
w ilo�ci 400 sztuk31. Sad za³o¿y³ w 1874 r. ks. Feliks Widuchowski32.

W 1910 r. pani Jastrzêbska, mieszkanka Wierzbicy, ofiarowa³a kawa³ek ziemi
na w³asno�æ probostwu w Wierzbicy, z zastrze¿eniem, by za dusze zmar³ych cz³on-
27 J. Nowacki � Archidiecezja poznañska w granicach historycznych i jej ustrój, t. 2, Kraków: Ksiêgar-

nia �w. Wojciecha, 1964, s. 352.
28 Archiwum Pañstwowe w Radomiu X � 1927.
29 Urban � Dzieje ko�cio³a, s. 466.
30  ADS, APW.
31  ADS, APW, Inwentarz z 1893 r.
32  J. Wi�niewski � Dekanat Radomski,  Radom: Jan Kanty Trzebiñski, 1911.
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ków rodzin Jastrzêbskich i Batorskich by³a odprawiana jedna msza �w. w roku33.
Okaza³o siê, ¿e obowi¹zek ten, przyjêty w 1910 r. przez ks. Nurowskiego, zosta³
zaniedbany. Jego wznowienie zaleci³ ks. bp Jan Kanty Lorek mówi¹c �Jest zreszt¹
nakazem sprawiedliwo�ci, jak równie¿ i przepisów Prawa Kanonicznego, by wszel-
kie zobowi¹zania przyjête przez Ko�ció³ by³y �wiêcie wype³niane�.

W 1922 r. area³ ziemi ornej powiêkszy³ siê o 2 morgi tytu³em zamiany placu
(200 prêtów) za budynkami gospodarczymi na 2 morgi w polu. Zamiany tej doko-
nano na pro�bê Urzêdu Gminy w Wierzbicy i za zgod¹ Kurii Diecezjalnej. Plac
ten Rada Gminy przeznaczy³a pod budowê szko³y.

W 1922 r. pan J. Zawisza na potrzeby ko�cio³a przekaza³ 60 tys. marek34.

Dzwonnica

W czasie dzia³añ wojennych w 1915 roku ogieñ strawi³ plebaniê i dzwonnicê.
Dzwony zarekwirowa³y wojska niemieckie. Na najwiêkszym z nich widnia³ na-

pis: �ET VERBUM CARO FACTUM
EST FACIT C. A. D. 1733�, drugi �JE-
ZUS MARIA I JÓZEF WAM DAJÊ
SERCE MOJE 1733�. Trzeci najmniej-
szy: �JAN BADOWSKI PROBOSZCZ
WIERZBICKI�35.

Now¹ dzwonnicê wykona³ miejsco-
wy cie�la Boles³aw Sitkowski.

W roku 1922 parafia otrzyma³a dwa
dzwony z Warszawy w drodze rewindy-
kacji, jeden z nich by³ pêkniêty. Dzwon
w dobrym stanie mia³ u góry obraz przed-
stawiaj¹cy Boga Ojca, a poni¿ej Matkê
Bosk¹ Ostrobramsk¹. Dwa nowe dzwo-
ny zakupiono w roku 1929 r. u Felsztyñ-
skich w Przemy�lu. Jeden z nich bez oku-
cia wa¿y³ 524,5 kg i mia³ napis upamiêt-
niaj¹cy 50-lecie kap³añstwa ks. biskupa
Ryxa, d³ugoletniego proboszcza Wierz-
bicy. Drugi dzwon wa¿y³ 215,5 kg. Po od-
liczeniu warto�ci pêkniêtego dzwonu
przez firmê, uregulowana nale¿no�æ wy-

nios³a 7437 z³. Pieni¹dze na ten cel zebrano w�ród parafian staraniem ks. wikare-
go Kaszewskiego. Podczas wojny dzwony zosta³y zarekwirowane na skutek za-

33 APW, PWK  1943.
34 SDS,  APW.
35  J. Wi�niewski � Dekanat Radomski,  Radom: Jan Kanty Trzebiñski, 1911, s. 372.

Dzwonnica
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rz¹dzenia Kreishauptmana z 31.08.1941 r. pod has³em: obrona chrze�cijañska
przeciwko bolszewizmowi. Zosta³y przetransportowane do Radomia z przezna-
czeniem na cele wojenne. �wiadkami tego wydarzenia byli ówczesny wójt gminy
Feliks Jastrzêbski i so³tys W³adys³aw Zielonka. Po wojnie Czes³aw Radzimirski
(syn Franciszka) sprowadzi³ z okolic Wroc³awia dzwony (wiadomym by³o, ¿e
Niemcy w tych okolicach zgromadzili du¿e ilo�ci zarekwirowanych dzwonów).

Na prze³omie lat 80. i 90. zdemontowano dotychczasow¹ dzwonnicê, a na jej
miejce wybudowano murowan¹. Wyposa¿ono j¹ w trzy nowe dzwony, sterowane
automatycznie.

Plebania, organistówka, wikariat

Plebaniê parafialn¹ wzniesiono staraniem ks. Aleksandra Malanowicza po 1845
roku. Za probostwa Antoniego Brzyskiego zosta³a wyremontowana. W 1915 r. ule-
g³a spaleniu. Odbudowy jej podj¹³ siê ks. Franciszek Wilczyñski. Do istniej¹cej
plebanii dobudowa³ piêtro. Do odbudowy spalonej plebanii i nadbudowy piêtra
wziêto �bardzo lichy materia³ drewniany i nêdzne okucia i dla tej przyczyny dom
nosi cechy du¿ej tandety�36. Elewacja zewnêtrzna domu parafialnego zosta³a otyn-
kowana. W odrestaurowanej plebanii na parterze by³y trzy pokoje i kuchnia, a na
piêtrze sze�æ pokoi. Plebaniê pokryto cementow¹ dachówk¹.

W 1941 r. gruntowny remont plebanii przeprowadzi³ ks. Marian Bojarczak.
Ekipa remontowa wymieni³a dachówkê, postawi³a nowe piece i zabezpieczy³a
wnêtrza przed zaciekami.

W czasie wojny do Wierzbicy na placówkê zosta³ skierowany ks. W³adys³aw
Paciak. Nie by³ zwyczajnym ksiêdzem, mia³ duszê artysty. Inspirowa³o go co-
dzienne ¿ycie mieszkañców. Szkicowa³ ich w trakcie wykonywania codziennych
prac. Na okres wierzbicki przypadaj¹ jego wczesne prace � widok ko�cio³a od
strony ulicy Szyd³owieckiej (Ko�ciuszki), ulica I³¿ecka (Partyzantów) i pomnik
na cmentarzu. G³ównym dzie³em z tego okresu jest obraz olejny przedstawiaj¹cy
ko�ció³ w Wierzbicy. Ksi¹dz namalowa³ go dla aktywnej chórzystki Aleksandry
Skrzypowskiej (Czerwiec). Obraz do dnia dzisiejszego jest w posiadaniu rodziny.

Od Wiêcaszka z Pomorzan zakupiono plac z budynkiem mieszkalnym przy
ul. I³¿eckiej (Partyzantów). Odnowiono go z przeznaczeniem na organistówkê
i pomieszczenie dla ko�cielnego. Organista posiada³ pokój, kuchniê i maleñk¹
spi¿arniê, ko�cielny za� izbê i spi¿arniê. Organistówka pokryta by³a dachówk¹
cementow¹, jak plebania. W 1928 r. plac pod zabudowania gospodarcze zajmo-
wa³ powierzchniê 292 m2. Obecnie w organistówce mieszkaj¹ siostry zakonne.

W dokumentach dotycz¹cych parafii z roku 1893 r. jest wzmianka o wika-
riówce. Na jej podstawie wiemy, ¿e to dom zbudowany z drewna, bardzo niski
i pokryty gontem. Du¿a sieñ dzieli³a go na dwie czê�ci. W jednej by³y dwa poko-
je, a w drugiej pokój i kuchnia. Przy wikariacie sta³ budynek drewniany, kryty

36 Ksiêga inwentarzowa parafii Wierzbica z 1932 r.
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s³om¹, podzielony na trzy czê�ci: oborê, chlewniê i drwalniê. W czasie dzia³añ
I wojny �wiatowej zagroda wikarego sp³onê³a i nie zosta³a odbudowana37 . W 1942 r.
wikariusz mia³ jeden pokój na plebanii.

W sk³ad zabudowañ parafialnych wchodzi³y równie¿ budynki gospodarcze:
stajnia, obora, chlewnia, wozownia, drwalnia murowana z ceg³y, kryta dachówk¹.
Pokrycia cementowego nie posiada³a jedynie stodo³a, pokryta by³a ona s³om¹.
W kolejnych latach spe³nia³a zadania pomieszczenia gospodarczego. W stycz-
niu 2001 r. sp³onê³a.

Organi�ci i ko�cielni

W dzia³alno�æ parafii wpisa³a siê praca s³u¿by ko�cielnej, tj. organistów i ko-
�cielnych. W latach probostwa ks. Franciszka Sobutki funkcjê organisty pe³ni³
Józef Gwarek. Proboszcz z jego pracy by³ zadowolony. Organista by³ cz³owie-
kiem uczciwym, posiada³ muzyczne kwalifikacje i cieszy³ siê szacunkiem w�ród
parafiian, bo by³ dla nich po¿yteczny. Uczy³ religii i pe³ni³ funkcjê buchaltera
w kasie oszczêdno�ciowo-po¿yczkowej w Wierzbicy. Na stanowisku organisty
przepracowa³ 11 lat i nikt do niego nie mia³ zastrze¿eñ i pretensji38. Pomimo tak
pozytywnej opinii ze strony prze³o¿onego, po tylu latach pe³nienia tego chlubne-
go stanowiska musia³ zrezygnowaæ. Przyczyn¹ rezygnacji by³ nieprzyjemny in-
cydent zaistnia³y pomiêdzy organist¹ Janem Kozakiem, wójtem gminy Wierzbi-
ca, który obwini³ organistê o nag³y zgon jego 12-letniego syna Jana Kozaka. Praw-
dopodobnie organista ucz¹c religii pobi³ syna wójta, co by³o po�rednim powodem
jego zgonu. Sekcja zw³ok wykaza³a powa¿ne schorzenie u dziecka, istniej¹ce ju¿
od dwóch lat. To w³a�nie ono by³o bezpo�redni¹ przyczyn¹ �mierci m³odego Jana
Kozaka39. Orzeczenie lekarza s¹dowego nie usatysfakcjonowa³o wójta i nadal szy-
kanowa³ niewinnego organistê. Zatarg trwa³ bardzo d³ugo i niekiedy mia³ bardzo
drastyczne posuniêcia ze strony wójta w stosunku do organisty. Wobec ca³ego
zamieszania Józef Gwarek ust¹pi³, a funkcjê organisty powierzono panu Stêpno-
wi z B³êdowa. Od pocz¹tku swoj¹ postaw¹ nie zaskarbi³ sobie miana dobrego
organisty zarówno w oczach prze³o¿onego, jak i parafian. Kolejnym organist¹
zosta³ W³adys³aw Mi�kiewicz. Parafianie zarzucali mu brak kwalifikacji. Kwe-
stionowano jego uprawnienia i domagano siê zmiany. Na nastêpcê wybrano Ed-
munda Melkê, zyska³ miano solidnego pracownika. Wzorowo prowadzi³ ksiêgi
metrykalne, nie robi³ zaleg³o�ci. Swoj¹ postaw¹ za³agodzi³ spór pomiêdzy W³a-
dys³awem Mi�kiewiczema a ks. proboszczem Piotrem Dembowskim. Ostatnim
organist¹ by³ Marian Kilarski. Z pe³nienia tej funkcji zrezygnowa³ w czasie po-
wsta³ego roz³amu i wyjecha³ z Wierzbicy wraz z rodzin¹ do Piastowa. Funkcjê
organisty przejê³y siostry zakonne.

37 ADS, APW, Inwentarz 1942.
38 ADS, APW.
39 ADS, APW.
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Na rzecz ko�cio³a i parafii pracowali ko�cielni. Funkcjê ko�cielnego do 1939 r.
pe³ni³ £ukasz Micha³kiewicz. Na rzecz parafiii przepracowa³ 22 lata. Funkcjê po
ojcu przej¹³ syn Edward i pracowa³ sze�æ lat do 1945 r. W latach 1945�1960
funkcje ko�cielnego pe³ni³ Józef Szyszka, by³ on jednocze�nie ostatnim ko�ciel-
nym w historii parafii.

Chór, schola

W parafiii pod wezwaniem �w. Stanis³awa bp. Mêczennika pocz¹wszy od lat
30. XX w. swoje triumfy �wiêci³ chór parafialny. Prowadzili go organi�ci i zrze-
sza³ mieszkañców parafii. Do chóru nale¿a³y nawet ca³e rodziny. Cz³onkowie chóru
odbywali pielgrzymki do Czêstochowy. Po wojnie chór prowadzi³ swoj¹ dzia³al-
no�æ pod batut¹ Mariana Kilarskiego i Kazimierza Kolasy. Próby chóru odbywa³y
siê systematycznie. Ze swoim repertuarem obje¿d¿a³ s¹siednie parafie, w ka¿dej
by³ mi³o przyjmowany i �wiêci³ triumfy. Po roz³amie w latach 60. zawiesi³ swoj¹
dzia³alno�æ. Z etatu organisty odeszli Kazimierz Kolasa i jego poprzednik Marian
Kilarski. Próby rekonstrukcji chóru podj¹³ siê ks. Henryk Wi�nios. Chór dzia³a³
przez dwa lata (1993�1995). Obecnie organistê zastêpuje siostra organistka ze
zgromadzenia Sióstr Maryi. W czasie mszy �wiêtej siostra wspomagana jest przez
m³odzie¿ ze scholi.

W latach osiemdziesi¹tych przy parafii swoj¹ dzia³alno�æ wokalno-instrumen-
taln¹ prowadzi³ katolicki zespó³ m³odzie¿owy �ASTER�. Za³o¿ycielem i prze-
wodnikiem zespo³u by³ ks. Marek Jagodziñski. Po przeniesieniu ksiêdza Marka
na inn¹ parafiê opiekê nad zespo³em przej¹³ ks. Pawe³ Cygan. Zespó³ nagra³ kase-

Chór � prze³om lat 50. i 60. z organist¹ Marianem Kilarskim
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M³odzie¿owy zespó³ �ASTER�

tê magnetofonow¹, która by³a sprzedawana w diecezji sandomiersko-radomskiej.
Bra³ udzia³ w przegl¹dach twórczo�ci katolickiej, zwyciê¿y³ w kilku konkursach,
m.in. �SAKROS¥GI�. Zespó³ przygotowywa³ �piew na coniedzieln¹ mszê �wiêt¹.

Zespó³ zapraszany by³ na prymicje, wystêpy go�cinne do zaprzyja�nionych
parafii. Muzykê i s³owa do wykonywanych utworów pisa³ ks. Marek Jagodziñski.
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W zespole grali: Adam Wojciechowski (gitara basowa), Waldemar Kruk i Krzysz-
tof Leszczyñski (gitara solowa), Jacek Zenka (perkusja). Wokalistkami zespo³u
by³y: Renata Kiljanek, Jolanta Banaczek, Marzena Kwiecieñ, El¿bieta Szyszka
i Alicja Kojara.

Obecnie przy parafii swoj¹ dzia³alno�æ prowadzi schola w kilku grupach wie-
kowych. Dzieci i m³odzie¿ u�wietniaj¹ uroczysto�ci mszy �wiêtej.

 Proboszczowie parafii

ks. Wawrzyniec 1326
ks. Sieciech 1422
ks. Bernard 1529
ks. Tomasz Okomatowski 1560
ks. Wawrzyniec £ychowski 1615
ks. Tomasz Chlewicki  1623
ks. Gerard Witkowski 1709
ks. Jan Badowski  1789
ks. Franciszek Billicz 31.08.1810�22.09.1836
ks. Wojciech Malanowski 05.06.1838
ks. Aleksander Malanowicz 13.07.1838�1855
ks. Antoni Brzyski 1855�1865
ks. Feliks Widuchowski 13.07.1873�1878
ks. B¹kowski 1878 � 1886
ks. Marian Ryx 1886 � 1910
ks. Franciszek Wilczyñski 1910�1915
ks. Franciszek Sobutka 1915�18.12.1929
1ks. Boles³aw Wójcik 01.02.1930�29.08.1938
ks. Feliks Spycha³a, zastêpstwo do 08.11.1938
ks. Piotr Dembowski 08.11.1938�1941
ks. Marian Bojarczak 1941�1962
ks. Józef Gi¿ycki 1962
ks. Adam Smoliñski 1962
ks. Jan Rogu� 1962�1968 (tymczasowy administrator)
ks. bp Piotr Go³êbiowski � proboszcz i duszpasterz parafii katolickiej
Ks. Wac³aw Krzysztofik 1968�1972 administrator, 1972�1978  proboszcz
ks. Tadeusz Lutkowski 1978�1986
ks. Henryk Wi�nios 1986�1996
ks. Jerzy Krogulec 1996�2002
ks. Jan Chodelski 2002�nadal

Z parafii pod wezwaniem �w. Stanis³awa wywodz¹ siê ksiê¿a: Tadeusz Ko-
walczyk, Ryszard Batorski, Adam Radzimirski, Edward Mosio³, Józef Dujka,
Bogus³aw Nogaj i S³awomir Ogorza³ek.
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Rozłam40

Po zakoñczeniu wojny w³adza ludowa walczy³a z hierarchi¹ Ko�cio³a. Zarzu-
ca³a, ¿e nie kieruje siê polsk¹ racj¹ stanu, a po 1950 r. pogarszaj¹ce siê stosunki
doprowadzi³y do otwartego konfliktu. Sytuacja na linii pañstwo � Ko�ció³ uleg³a
poprawie po 1956 r. W 1961 roku w Wierzbicy dosz³o do konfliktu miêdzy para-
fianami a proboszczem. Os³abienie pozycji hierarchii ko�cielnej by³o �na rêkê�
w³adzy ludowej, a wierni stali siê kart¹ przetargow¹ w konflikcie, który swoim
zasiêgiem opar³ siê nawet o gabinety rz¹dowe i stolicê apostolsk¹.

Parafianie wierzbiccy nale¿eli do ludzi bogobojnych. Postêpowali wed³ug
zasady: co boskie, oddaæ Bogu, a co cesarskie, cesarzowi. Stanowisko probosz-
cza w Wierzbicy od dwudziestu lat dzier¿y³ ksi¹dz Marian Bojarczak. W pracy
duszpasterskiej pomagali mu dwaj wikariusze: Wolak i Stefan Koz³owski. W ci¹-
gu dwóch dekad proboszcz doskonale pozna³ parafian, wiedzia³ o nich niemal
wszystko. Parafianie równie¿ poznali zalety i s³abostki proboszcza. Równowaga
zosta³a zachwiana, gdy rok wcze�niej zosta³ przydzielony ks. Zdzis³aw Kos. M³o-
dy ksi¹dz, nowicjusz w ksiê¿owskiej sutannie zachwia³ panuj¹c¹ symbiozê. Mia³
on jeszcze w pamiêci idea³y wyniesione z seminarium. W nied³ugim czasie rze-

czywisto�æ zweryfikowa³a jego idea³y. W 1961
roku zmar³a uczennica ks. Zdzis³awa i za ostat-
ni¹ pos³ugê nie pobra³ nale¿no�ci. Fakt ten nie
spodoba³ siê proboszczowi, poniewa¿ �obowi¹-
zywa³� parafialny cennik pos³ug kap³añskich
zapewniaj¹cy odpowiedni¹ oprawê ceremonii41.

Po udzieleniu bezp³atnego sakramentu
chrztu zosta³ poddany izolacji. W czasie dorocz-
nej wizyty duszpasterskiej zasila³ kasê para-
fialn¹ mniejszymi kwotami, gdy¿ w domach
ubogich rodzin nie przyjmowa³ kolêdy od wier-
nych, lecz sam wspomaga³ potrzebuj¹cych42.

Postêpowanie wikarego budzi³o zdziwienie
i niezadowolenie na plebanii, a podziw w�ród
parafian. Wierni inaczej spojrzeli na probosz-
cza i wikarego Wolaka, podwa¿ony zosta³ ich
autorytet. Dla ówczesnego spo³eczeñstwa
ksi¹dz by³ osob¹ duchown¹ w sutannie, odpra-
wiaj¹c¹ msze �w., udzielaj¹c¹ sakramentów
chrztu, �lubu i spe³niaj¹c¹ inne pos³ugi kap³añ-

40 Poni¿szy tekst zosta³ opracowany na podstawie felietonów zawartych w prasie oraz opublikowanych
wspomnieñ uczestników tych¿e wydarzeñ. Szczegó³owego opracowania problemu dokona³ Albert
Warso, Parafia Wierzbica w latach 1962�1968, Lublin 1998 (maszynopis, biblioteka KUL).

41 J. Ambroziewicz � Rêce precz od ko�cio³a, w: Tygodnik Kulturalny nr 46, s.14.
42 J. Ambroziewicz, op. cit., s. 4.

ks. Zdzis³aw Kos
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skie. Ksi¹dz ksiêdzu by³
równy. Nowy wikary zbu-
rzy³ ten wizerunek.
U�wiadomili sobie, ¿e
mimo noszenia tej samej
szaty mog¹ byæ ró¿nymi
lud�mi. Stosunki miêdzy
ksiê¿mi na plebanii nie
uk³ada³y siê. Zim¹ ks. Kos
poprosi³ o przeniesienie
na inn¹ parafiê. Kuria san-
domierska przychyli³a siê
do jego pro�by. Parafia-
nom z Wierzbicy decyzja
nie przypad³a do gustu i kiedy ciê¿arówka PKS-u po raz pierwszy przyjecha³a po
rzeczy ksiêdza, odprawili j¹. Taka sama sytuacja powtórzy³a siê drugim razem.
Parafianie pokryli koszty niedokonanej us³ugi. �Zdjêli szoferowi czapkê z g³owy,
napchano w ni¹ pieniêdzy i wrêczono mu j¹ z powrotem�. Utwierdzili siê w po-
trzebie walki o m³odego wikarego. Trzecim razem ks. Zdzis³aw zjawi³ siê osobi-
�cie po swoje rzeczy. Wierni chwycili go pod rêce, wziêli sztandary i odprawili
procesjê. Trzy razy, ze �piewem na ustach, okr¹¿yli ko�ció³, a za czwartym okr¹-
¿eniem wprowadzili go do �rodka pod o³tarz. Postêpowaniem tym parafianie udo-
wodnili, ¿e stracili zaufanie do obecnych ksiê¿y przebywaj¹cych na parafii. Wy-
stosowali list do kurii w Sandomierzu. Nie doczekawszy siê odwo³ania probosz-
cza Bojarczaka, grupa wiernych 02.03.1962 r. usunê³a proboszcza si³¹. Zabrano
go wprost z konfesjona³u, �ci¹gniêto mu stu³ê i o�wiadczono, aby opu�ci³ parafiê.
Przed plebani¹ czeka³a ju¿ zamówiona w tym celu taksówka. Posadzono go z ty³u
w asy�cie dwóch parafian i zawieziono wprost do kurii w Sandomierzu. Ksi¹dz
Marian Bojarczak ostatecznie znalaz³ schronienie u swojego przyjaciela na pleba-
nii w Starachowicach.

W tej sytuacji ks. bp Piotr Go³êbiowski mianowa³ nowym proboszczem para-
fii ks. Józefa Gi¿yckiego, pierwszym wikarym ks. Koz³owskiego, a ks. Zdzis³awa
Kosa przywróci³ na stanowisko drugiego wikarego. Rozwi¹zanie to nie zadowo-
li³o ani parafian, ani ks. Kosa43.

Nowy proboszcz w pierwszym kazaniu zwróci³ siê do parafian, �¿e prêdzej
w proch siê obróci, ni¿by mia³ czymkolwiek zaszkodziæ ks. Kosowi�. Pozornie
wszystko wygl¹da³o dobrze, jednak parafianie nie ufali proboszczowi Gi¿yckie-
mu i wikaremu Koz³owskiemu. Boj¹c siê o swojego �pupilka� dyskretnie pilno-
wali go, obawiaj¹c siê o jego ¿ycie. Pewnej wrze�niowej nocy mieszkañcy zostali
zaalarmowani sensacyjn¹ wiadomo�ci¹, ¿e ks. Koz³owski naradza³ siê z trzema
mê¿czyznami, mieszkañcami Wierzbicy, nie ciesz¹cymi siê dobr¹ opini¹ w spo³e-
czeñstwie, o sposobie pozbycia siê niewygodnego wikarego. Sensacyjna wie�æ

43  J. Ambroziewicz � Op. cit., s. 4.

ks. Zdzis³aw Kos w otoczeniu parafian
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lotem b³yskawicy obieg³a ca³¹ okolicê. W nocy mieszkañcy licznie przybyli pod
plebaniê, aby chroniæ wikarego Kosa. Rano dosz³o do scysji z proboszczem, po
której ten¿e zas³ab³ i wymaga³ hospitalizacji. Natomiast ksi¹dz Stefan Koz³owski
spakowa³ swoje rzeczy i wyjecha³ z Wierzbicy. Po wyleczeniu ks. Gi¿ycki nie
powróci³ ju¿ do Wierzbicy. Praktycznie od tego momentu parafi¹ zarz¹dza³ komi-
tet spo³eczny. Po pierwszej �próbie si³� parafianie przejêli ster na plebanii. Kobie-
ty rz¹dzi³y w kuchni, a mê¿czy�ni strzegli pokoi.

Wydarzenie to zapocz¹tkowa³o jeden z najpowa¿niejszych i najg³o�niejszych
konfliktów religijnych w powojennej Polsce. Pocz¹tek sporu wydawa³ siê proza-
iczny, doprowadzi³ jednak do wybuchu �beczki z prochem�. Konflikt nie by³ tyl-
ko konfliktem lokalnym, lecz w konsekwencji doprowadzi³ do zaognienia stosun-
ków pañstwo�Ko�ció³. Komitet spo³eczny kilkakrotnie zwraca³ siê z pro�b¹ do
kurii biskupiej w Sandomierzu o mianowanie ks. Kosa proboszczem parafii
w Wierzbicy. Ksi¹dz bp Piotr Go³êbiowski by³ nieugiêty i konsekwentnie odma-
wia³ spe³nienia tego ¿¹dania. W tamtym momencie nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e
konflikt rozwinie siê, a tak z pewno�ci¹ zosta³by za¿egnany44.

Do Sandomierza przyby³a pierwsza delegacja, biskup j¹ zlekcewa¿y³, nie chcia³ rozma-
wiaæ z buntownikami. Po raz drugi delegacja komitetu przywioz³a list biskupowi Go³êbiow-
skiemu z podpisami wiernych, lecz i ten argument nie przemówi³ do ks. biskupa. Najwiêksza
i zarazem ostatnia delegacja przyby³a do Sandomierza 5 listopada 1962 roku. Do tej wizyty
mieszkañcy parafii przygotowali siê dok³adnie. Zamówili 34 taksówki i dwa autobusy, które
w poniedzia³kowy ranek 5 listopada wyruszy³y z rynku w Wierzbicy do Sandomierza.
W przedostatniej taksówce jecha³ ks. Kos z obstaw¹. Wszyscy, dla których zabrak³o miejsca
w ww. pojazdach do Sandomierza pojechali poci¹giem. Delegacja liczy³a ok. 300 wiernych.
Delegaci w pa³acu biskupim padli na kolana przed biskupem. Wspólnie odmówili ró¿aniec.
Po modlitwie ks. biskup poprosi³ do siebie ks. Kosa na rozmowê. Wierni nie wyrazili zgody
na rozmowê biskupa z wikariuszem w cztery oczy w obawie o jego bezpieczeñstwo. (�)
Delegaci tak to zapamiêtali: Józefa Makowska, mieszkanka Wierzbicy, piêædziesiêcioletnia
kobieta; �Na górze pad³am do stóp ksiêdza biskupa Go³êbiowskiego i mówi³am: Ojcze du-
chowny, zmi³uj siê nad nami, nieprzytomny jeste� dla nas (�) Ojcze duchowny, jak tak mo¿-
na...�. Jan Nowakowicz, ponad piêædziesiêcioletni gospodarz: �Ksi¹dz kanclerz, na dole,
w poczekalni mówi³ do nas: band¹ ¿e�cie przyjechali, pijani, band¹ chcecie opanowaæ, mili-
cjê wezwê. Ja mu na to, proszê wezwaæ milicjê i doktora (�)�. Julian Zielonka, ch³op pod
piêædziesi¹tkê: �Na górze, u biskupa Lorka ksi¹dz klucznik zamkn¹³ drzwi na wszystkie za-
suwy, podskoczy³ do naszego ksiêdza Kosa, chwyci³ go za sutannê i dawaj pchaæ do pokoju.
Powiedzia³: ksi¹dz tam, wy tu. Wtedy �liwiñski doskoczy³ do niego, dwaj z nim do okna. Na
to tamten zacz¹³ prosiæ: darujcie mi panowie, ja nie wiem, o co chodzi. Jak ksi¹dz nie wie,
o co chodzi, to niech siê ksi¹dz zachowa jak cz³owiek � powiedzia³em. My tu nie przestêp-
cy�. Józef �liwiñski � towarzyszy³ ksiêdzu Kosowi przez ca³y czas: �Gdy wyszed³, ksi¹dz
biskup Lorek, podtrzymywany przez biskupa Go³êbiowskiego, trz¹s³ siê ze z³o�ci i krzycza³:
Zdzis³aw do mnie. Dwa razy powtórzy³a siê ta scena. Przy drugim wyj�ciu biskupa Lorka
zacz¹³em i�æ ku niemu na kolanach i prosiæ, by przyj¹³ ksiêdza Kosa w naszej asy�cie. Wtedy
biskup Lorek zacz¹³ wykrzykiwaæ: Proszê wyj�æ (�)�. Krystyna  Maria  Guzik, m³oda kobie-
ta: �Ksi¹dz biskup mówi³ do nas, gdy�my go wziê³y w kó³eczko przy oknie: wy g³upie, g³u-
pie�45 Nie dosz³o do porozumienia pomiêdzy kuri¹ a przedstawicielami zbuntowanej parafii.
Parafianie po próbie nieudanych negocjacji postanowili si³¹ przekonaæ biskupa o swojej s³usz-

44 J. Dudek: Pañstwo a ko�ció³, Warszawa, s. 175.
45 J. Ambroziewicz: Odpowied� reportera, w: Tygodnik Kulturalny, nr 48, s. 7.
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no�ci. Si³¹ wyprowadzili go z pa³acu, wsadzili do jednej z czekaj¹cych przed kuri¹ taksówek
i odjechali w kierunku Wierzbicy. Kuria zaalarmowa³a milicjê o porwaniu ks. biskupa Piotra
Go³êbiowskiego. Pod Ostrowcem �wiêtokrzyskim milicja zatrzyma³a podejrzany pojazd
 i uwolni³a ks. biskupa. W wyniku interwencji MO zatrzyma³a kilku mê¿czyzn, którzy za ten
czyn stanêli przed s¹dem w Sandomierzu.

Porwanie biskupa stanowi³o precedens, a w jego konsekwencji konflikt lokal-
ny urós³ do rangi wydarzenia o znaczeniu ogólnokrajowym. Parafianie ju¿ 6 listo-
pada wystosowali pismo do kurii w Sandomierzu, w którym informowali, ¿e �Pa-
rafia Wierzbica postanowi³a z dniem 6 listopada 1962 r. zerwaæ wszelkie stosunki
z Kuri¹ Diecezjaln¹ Sandomiersk¹ i pozostaæ samodzieln¹ niezale¿n¹ parafi¹�.
Pod listem podpisa³o siê 6765 parafian, tj. oko³o 85% wiernych parafii. Na list
kuria odpowiedzia³a 11 listopada decyzj¹ o zasuspendowaniu i pozbawieniu wszel-
kiej jurysdykcji ko�cielnej ks. Kosa, a tym samym i stanowiska wikarego. Decy-
zjê t¹ podano do publicznej wiadomo�ci w ca³ej diecezji. Parafia pozosta³a bez
proboszcza i wikarego, w zwi¹zku z tym biskup na wakuj¹ce stanowisko przy-
dzieli³ 08.11.1962 r. ks. Smoliñskiego. Do pomocy proboszczowi na parafii przy-
dzieleni zostali równie¿ dwaj ksiê¿a. Ca³a trójka nie zosta³a wpuszczona na ple-
baniê, przyjê³a ich u siebie w domu rodzina B³aszczyków, mieszkaj¹ca przy ulicy
Ko�ciuszki. Z powodu zbyt ma³ego lokalu ksiê¿a zwrócili siê do W³adys³awa
i Heleny B³aszczyków, mieszkaj¹cych po drugiej stronie ulicy, z pro�b¹ o mo¿li-
wo�æ odprawienia w ich domu mszy �wiêtej. Rodzina B³aszczyków wyrazi³a zgo-
dê i odprawiona zosta³a w ich domu msza �wiêta. Po niej odby³y siê nastêpne i tak
ju¿ zosta³o. Z czasem coraz wiêcej wiernych przychodzi³o na modlitwê. Na czê�æ
modlitewn¹ zosta³y przeznaczone trzy pomieszczenia, tak ¿e gospodarzom pozo-
sta³o tylko jedno. W jednym z nich wierni urz¹dzili prowizoryczn¹ kaplicê,
w której odprawia³y siê nabo¿eñstwa. Kaplicê w³adze administracyjne kilkakrotnie
likwidowa³y, a ksiê¿y karano za nielegalne odprawianie nabo¿eñstw. W latach 1962�
�1964 karê grzywny na³o¿ono na 12 ksiê¿y. Karê tê na³o¿ono równie¿ na w³a�cicie-
la posesji, p. B³aszczyka,
w wysoko�ci 13 000 z³. Po
pewnym czasie pomiesz-
czenia, w których spotyka-
li siê wierni zosta³y za-
plombowane przez milicjê
i wtedy kaplica zosta³a
urz¹dzona w sieni. Tam
postawiono ma³y o³tarzyk
z wizerunkiem Matki Bo-
skiej Czêstochowskiej.
Ksiê¿a odprawiali msze
przy ma³ym stoliku ze
�wiecami. Ksiê¿a miesz-
kali u rodziny Kazimierza
Zió³ki, równie¿ na ulicy
Ko�ciuszki. Dom rodziny B³aszczyków
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W tym czasie parafianie
posiadaj¹cy w swoim w³ada-
niu ko�ció³ sami wybrali so-
bie proboszcza, zosta³ nim ks.
Zdzis³aw Kos. Zabudowañ
ko�cielnych parafianie strze-
gli dzieñ i noc. Bali siê, ¿e
przeciwnicy � czyli ksiê¿a
przys³ani przez kuriê, odbior¹
im �wi¹tyniê46.

Roz³am dokona³ siê tak¿e
w rodzinach. By³y przypadki,
¿e du¿y dylemat mieli m³odzi,
którzy chcieli stan¹æ na �lub-

nym kobiercu, poniewa¿ byli z dwóch jak¿e ró¿nych obozów. Zdarza³o siê, ¿e
zwi¹zki rozpada³y siê, poniewa¿ m³odzi nie mogli doj�æ do porozumienia, w któ-
rym ko�ciele powiedzieæ sakramentalne tak. Ci, którzy chcieli byæ poza konflik-
tem sakramentalne tak wymawiali np. w czêstochowskim klasztorze. Po roz³amie
skorzystali te¿ ci, którym po¿ycie ma³¿eñskie nie u³o¿y³o siê, a �lubu udzieli³ ks.
Kos. Pary takie otrzyma³y uniewa¿nienie ma³¿eñstwa. Problemem by³y nie tylko
�luby, ale przede wszystkim po¿ary zabudowañ gospodarskich. Niemal¿e wszyst-
kie stodo³y by³y drewniane i kryte strzech¹, ogieñ rozchodzi³ siê bardzo szybko.
Nie znano sprawcy lub sprawców podpalenia. W 1963 r. uda³o siê tylko raz mili-
cji wykryæ sprawcê podpalenia. Podpalaczem okaza³ siê Marian Sitkowski, s¹d
skaza³ go na 4 lata wiêzienia za umy�lne podk³adanie ognia. W pozosta³ych przy-
padkach nie wykryto odpowiedzialnych za podk³adanie ognia. Wierzbica repre-
zentowa³a siê w tamtym czasie jako jedno wielkie pogorzelisko. Mieszkañcy bali
siê zasn¹æ, nie wiedzieli, kiedy przyjdzie kolej na ich gospodarstwo. Ostatni po¿ar
ugaszono w wigiliê 1964 r.47

Do powa¿nego incydentu dosz³o na pogrzebie gospodarza wierzbickiego, ojca
Edwarda Zió³ki, który uczêszcza³ na nabo¿eñstwa do kaplicy. Po odprawieniu mszy
¿a³obnej kondukt pogrzebowy wyruszy³ w stronê cmentarza, lecz nie dotar³ do niego.
W po³owie drogi zosta³ zatrzymany i s³u¿by bezpieczeñstwa nie pozwoli³y pogrzebaæ
cia³a zmar³ego. Orszak pogrzebowy zawróci³ ze zw³okami zmar³ego do domu. Syn
zmar³ego w akcie desperacji chcia³ pochowaæ ojca na podwórzu, lecz pomys³ ten nie
spodoba³ siê s³u¿bom bezpieczeñstwa. Wyda³y polecenie pochowania zmar³ego na
cmentarzu nastêpnego dnia i nie by³o ju¿ ¿adnych zak³óceñ w uroczysto�ciach ¿a³ob-
nych.

Ko�ció³ i plebania zgodnie z prawem stanowi³y w³asno�æ Ko�cio³a w szerokim
znaczeniu tego s³owa. Kuria w Sandomierzu uwa¿a³a, ¿e budynki stanowi¹ w³asno�æ
Ko�cio³a rzymskokatolickiego, a nie buntowników skupionych wokó³ ks. Kosa.

ks. Rogu� odprawiaj¹cy w kaplicy przy ul. Ko�ciuszki

46  Dudek: op. cit., s. 176�177.
47 I. Czaplarska: Spór o ko�ció³, w: Magazyn S³owa Ludu 1965 nr 276, s. 1; nr 277, s. 3; Z. Klejn: Dwie

Wierzbice, w: Polityka 1967, s. 7.
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W zwi¹zku z tym kuria domaga-
³a siê, aby w³adze pañstwowe po-
mog³y jej osoby okupuj¹ce ko-
�ció³ i plebaniê w Wierzbicy usu-
n¹æ. Ca³a zaistnia³a sytuacja by³a
na rêkê w³adz pañstwowych, po-
strzegaj¹cych j¹ za przejaw kry-
zysu w Ko�ciele rzymskokatolic-
kim w Polsce. Organa pañstwo-
we uzna³y, ¿e sprawê tê nale¿y na-
g³o�niæ tak, aby podobne wyda-
rzenia zaistnia³y w innych diece-
zjach i wtedy nast¹pi³oby os³abie-
nie potencja³u Ko�cio³a48.

Tadeusz Babiñski, dyrektor UdSW, 28.01.1963 r. podj¹³ decyzjê o wpisaniu do
rejestru stowarzyszeñ i zwi¹zków wyznaniowych Niezale¿nej Samodzielnej Parafii
Rzymskokatolickiej w Wierzbicy. Jednocze�nie zatwierdzono statut stowarzyszenia.

Statut Niezale¿nej Samodzielnej Parafii Rzymskokatolickiej Ko�cio³a w Wierzbicy

I. Przepisy ogólne
1. Stowarzyszenie religijne nosi nazwê �Niezale¿na Samodzielna Parafia Rzymskokato-

licka w Wierzbicy�, zwana w dalszym ci¹gu niniejszego Statutu Ko�cio³em.
2. Terenem dzia³ania Ko�cio³a s¹ powiaty: Szyd³owiecki i radomski woj. kieleckiego,

siedzib¹ ko�cio³a jest Wierzbica, pow. szyd³owiecki, woj. Kielce.
3. Celem Ko�cio³a jest wspólne wykonywanie praktyk religijnych wg obrz¹dku rzym-

skokatolickiego, które Ko�ció³ osi¹gaæ bêdzie przez odbywanie nabo¿eñstw, og³asza-
nie Ewangelii, udzielanie sakramentów �w. i naukê religii zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
w tej mierze przepisami prawnymi w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

4. Ko�ció³ posiada osobowo�æ prawn¹ jako Stowarzyszenie zarejestrowane zgodnie
 z art. 19 Rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1932 r.

5. Ko�ció³ reprezentuje wobec organów w³adzy, s¹dów i urzêdów Rada Parafialna,
w imieniu której o�wiadczenie sk³adaj¹: proboszcz ko�cio³a oraz jeden cz³onek Pre-
zydium Rady Parafialnej, ³¹cznie Prezydium Rady Parafialnej posiada uprawnienie
pe³nomocnictw szczególnych i ogólnych do dzia³añ prawnych w imieniu Ko�cio³a.

II. Cz³onkowie Ko�cio³a, ich prawa i obowi¹zki.
6. Ka¿da osoba zamieszka³a na terenie dzia³ania Ko�cio³a, maj¹ca zdolno�æ do dzia³añ

prawnych mo¿e na podstawie pisemnego o�wiadczenia (deklaracji) wst¹piæ do Ko-
�cio³a, jak równie¿ zbiorowo wst¹piæ przez wpisanie jej do protokó³u zgromadzenia
cz³onków Ko�cio³a podpisanego przez nowo wstêpuj¹c¹ osobê. Okres kandydacki
okre�li Szczegó³owy regulamin.

7. Wyst¹pienie cz³onka z Ko�cio³a nast¹piæ winno na pi�mie lub w formie o�wiadczenia
do protokó³u podpisanego przez ustêpuj¹cego cz³onka.

8. Ka¿dy z cz³onków Ko�cio³a ma prawo do uczestniczenia we wszelkich zbiorowych
przejawach dzia³alno�ci Ko�cio³a jako zwi¹zku religijnego, jak równie¿ braæ udzia³
w Zgromadzeniu Parafialnym.

48 J. Dudek: op. cit., s. 177.

Ksiê¿a i wierni w kaplicy przy ulicy Ko�ciuszki
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9. Cz³onkowie Ko�cio³a obowi¹zani s¹ do popierania celów Ko�cio³a, aktywnego uczest-
niczenia w pracach Ko�cio³a, do przestrzegania przepisów niniejszego Statutu, Regula-
minów i uchwa³ w³adz Ko�cio³a, a tak¿e op³acania sk³adek cz³onkowskich.

III. W³adze Ko�cio³a
10. W³adzami Ko�cio³a s¹:

a) Ogólne zgromadzenie Ko�cio³a (parafianie),
b) Rada Parafialna,
c) Komisja Rewizyjna.

W³adze ko�cio³a wybierane s¹ na okres 3 lat.
11. Ogólne Zgromadzenie Parafialne jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Ko�cio³a. Do jego uprawnieñ

i zakresu dzia³ania Ogólnego Zgromadzenia Parafii nale¿¹ w szczególno�ci:
a)  Wybór Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej,
b) Uchwalenie zmian w Statucie Ko�cio³a,
c) Podejmowanie uchwa³ i decyzji w zasadniczych sprawach Ko�cio³a.
Obrady ogólnego Zgromadzenia Parafialnego s¹ zwo³ywane co najmniej raz na 3 lata
oraz s¹ prawomocne, je¿eli we�mie w nich udzia³ co najmniej po³owa cz³onków Ko-
�cio³a w pierwszym terminie, z tym, ¿e obrady Ogólnego Zgromadzenia Parafii w dru-
gim terminie s¹ prawomocne bez wzglêdu na ilo�æ uczestnicz¹cych w nim cz³onków.

12. Rada Parafii Ko�cio³a sk³ada siê z 50 przedstawicieli cz³onków oraz Prezydium Rady
Parafialnej.

Do uprawnieñ Rady Parafialnej nale¿y w szczególno�ci:
a) Wybór proboszcza Ko�cio³a,
b) Wybór Prezydium Rady Parafialnej,
c) Zatwierdzenie preliminarza bud¿etowego oraz sprawozdañ z dzia³alno�ci finansowej,
d) Uchwalenie wysoko�ci sk³adek cz³onkowskich,
e) Reprezentacja Ko�cio³a.

Rada Parafialna winna siê zbieraæ co najmniej raz na kwarta³, obrady i uchwa³y dla swej
wa¿no�ci i prawo�ci wymagaj¹ obecno�ci co najmniej pe³nego sk³adu Rady Parafialnej.
13. Prezydium Rady Parafialnej sk³ada siê:

a) z proboszcza Ko�cio³a wchodz¹cego w sk³ad prezydium z urzêdu,
b) z 2 wiceprezesów Rady, Sekretarza Rady i Skarbnika Rady z wyboru.

Zakres obowi¹zków i dzia³ania Prezydium Rady Parafialnej Ko�cio³a.
14. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 5 cz³onków.

Do uprawnieñ Komisji Rewizyjnej nale¿y badanie gospodarki finansowej Ko�cio³a, sk³a-
danie sprawozdañ oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustêpuj¹cej Radzie Parafialnej.
15. Bierne prawo wyborcze do w³adz Ko�cio³a przys³uguje cz³onkom, którzy ukoñczyli 25

lat oraz przynale¿¹ do Ko�cio³a co najmniej od 3 lat, z wyj¹tkiem w³adz pierwszej ka-
dencji powo³anych przez Komitet Organizacyjny Ko�cio³a.

IV.  Fundusz Ko�cio³a
16. Fundusz Ko�cio³a powstaje:

a) ze sk³adek cz³onkowskich,
b) z ofiar,
c) z dzia³alno�ci gospodarczej,
d) z innych �róde³.

17.  Dzia³alno�æ finansowa i gospodarcza regulowana jest przepisami statutu w oparciu
o obowi¹zuj¹ce przepisy dla ko�cio³ów i organizacji religijnych.

18.  Rocznego preliminarza bud¿etowego, planu finansowego oraz sprawozdania finanso-
wego udziela i zatwierdza Rada Parafialna.

19. Do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ maj¹tkowych przez Ko�ció³ konieczna jest uchwa³a Rady
Parafialnej wzglêdnie dzia³anie upowa¿nionych przez ni¹ 2 przedstawicieli.

O�wiadczenia w tym zakresie s¹ wa¿ne dla Ko�cio³a, o ile bêd¹ podjête w sposób przewi-
dziany w niniejszych paragrafach oraz bêd¹ zawieraæ podpis upowa¿nionych osób. Pisma
wychodz¹ce i wi¹¿¹ce Ko�ció³ winny byæ zaopatrzone w pieczêæ i podpisy 2 upowa¿nio-
nych  osób.
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20. Ko�ció³ mo¿e nabywaæ i zbywaæ maj¹tek nieruchomy w sposób przewidziany w para-
grafie 19 Statutu za uprzedni¹, pisemn¹ zgod¹ Urzêdu do Spraw Wyznañ.

V. Przepisy przej�ciowe
21. Do czasu ukonstytuowania siê w³adz Ko�cio³a przewidzianych niniejszym Statutem Radê

Parafialn¹ i jej uprawnienia posiada Komitet Organizacyjny Ko�cio³a, którego prze-
wodnicz¹cym jest ks. proboszcz Zdzis³aw Kos, pierwszy proboszcz Niezale¿nej Samo-
dzielnej Parafii Rzymskokatolickiej Ko�cio³a w Wierzbicy.

VI. (�)
22. Cz³onkowie Ko�cio³a maj¹ uprawnienia odwo³ania siê od uchwa³y Prezydium Rady

Parafialnej do Rady Parafialnej, która podejmie na najbli¿szym posiedzeniu ostateczne
decyzje wszelkich spraw spornych.

23. Statut niniejszy, jak te¿ poszczególne jego przepisy, mog¹ byæ zmienione przez uchwa³y
Ogólnego Zgromadzenia Parafialnego na wniosek Rady Parafialnej.

24.  Ko�ció³ mo¿e byæ rozwi¹zany na skutek:
a) Zarz¹dzeñ w³a�ciwych organów w³adz pañstwowych,
b) Prawomocnej uchwa³y Ogólnego Zgromadzenia Parafialnego podjêtej na wniosek
    Rady Parafialnej kwalifikowanej wiêkszo�ci¹ trzech czwartych przy obecno�ci co

najmniej dwóch trzecich liczby aktualnych cz³onków Ko�cio³a,
c) Zaniechanie dzia³alno�ci w ci¹gu jednego roku.

25. Wszelkie sprawy nieuregulowane szczegó³owo w niniejszym Statucie zostan¹ ujête
w regulaminie wewnêtrznym Ko�cio³a, uchwalonym przez Radê Parafialn¹ Ko�cio³a.

26. Statut niniejszy nabierze mocy obowi¹zuj¹cej z chwil¹ zg³oszenia go do zatwierdzenia
Urzêdu do Spraw Wyznañ przy Prezydium Rady Ministrów49.

Statut ogranicza³ pozycjê ksiêdza. To wierni mieli decyduj¹cy g³os we wszyst-
kich sprawach ekonomicznych. Ksi¹dz Kos w ca³ej sprawie odegra³ rolê kap³ana
uleg³ego swym parafianom, zachowuj¹c jednak solidarn¹ z nimi postawê wobec
kurii. Kiedy parafianie czuli siê dotkniêci w swym zbiorowym poczuciu honoru
z³ym, nieludzkim traktowaniem � duszpasterz by³ dla nich wsparcie50.

Po precedensowym porwaniu biskupa w prasie ukaza³y siê artyku³y Jerzego Ambrozie-
wicza po�wiêcone tej¿e problematyce. W zwi¹zku z tym na ³amach prasy dosz³o do polemiki
pomiêdzy zainteresowanymi stronami, tj. parafianami z Wierzbicy a ks. bp. Go³êbiowskim.
Ksi¹dz bp pisa³51:

� (...) Ze swej strony poczytujê sobie za wszelki obowi¹zek daæ �wiadectwo prawdzie
 w tym, co dotyczy mojej osoby, wprowadzonej do reporta¿u, bez jakiegokolwiek skomuni-
kowania siê ze mn¹.

Jest to czczym wymys³em wyobra�ni i kalumni¹, ¿e do licznej delegacji, z³o¿onej z 200
osób z Wierzbicy z ks. Z. Kosem na czele odnosi³em siê w sposób niekulturalny, wyzywaj¹cy.
Mam wielkie zadowolenie wewnêtrzne, ¿e w czasie rozmów, trwaj¹cych oko³o 4 godzin nie
wypowiedziano ani jednego wyrazu, który stanowi³by obrazê godno�ci cz³owieka, ani na
moment nie unios³em siê, choæ sam doznawa³em ubli¿enia i przykro�ci (...).

P. Redaktor nie zaznaczy³, ¿e t³umna delegacja z Wierzbicy wtargnê³a si³¹ do lokalu
Kurii Diecezji, udaremniaj¹c normaln¹ pracê personelu, ¿e przeszkodzi³a w przeprowadze-
niu s³u¿bowej rozmowy z ks. Z. Kosem, maj¹cej na celu rozwik³anie konfliktu, jak tego
domaga³a siê znaczna czê�æ parafian, pragn¹ca uporz¹dkowania spraw administracyjno-dusz-
pasterskich w Wierzbicy.

P. Redaktor napisa³, ¿e pod ciê¿kim przymusem moralnym ¿¹dano od biskupa czego�, na
co ani prawo ko�cielne, ani przepisy pañstwowe nie pozwala³y: podpisania natychmiastowej
nominacji ks. Z. Kosa na stanowisko proboszcza parafii Wierzbica�.

49 J. Wójcik: Moja wielka nowenna. Wspomnienia z lat 1958�1969. Gdañsk, M³oda Polska, 1981,
 s. 17�19.

50 I. Czaplarska: op. cit., nr 276, s. 1, nr 277, s. 3.
51 List biskupa P. Go³êbiowskiego, w: Tygodnik Kulturalny nr 48, s. 7.
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List biskupa nie przemówi³ do zbuntowanych parafian, nie zgodzili siê z jego
opini¹ i podjêli dialog na ³amach prasy52.

Parafia
Wierzbica k. Radomia

Do Redakcji Czasopisma

�Tygodnik Kulturalny�, Warszawa, ul. Lwowska 5

W zwi¹zku z listem ks. biskupa Go³êbiowskiego z Sandomierza do Redakcji �Tygodni-
ka Kulturalnego� z dnia 16.11.62 r., og³oszonym w tym¿e Tygodniku w dn. 02.12.1962 r.,
Parafia Wierzbica k. Radomia komunikuje, i¿ usprawiedliwienie siê ks. biskupa Go³êbiow-
skiego, operowane szumnymi s³owami, zastawianie siê swoj¹ godno�ci¹, urzêdami, nietykal-
no�ci¹, jest godne ubolewania i po¿a³owania, gdy¿ nie zawiera istotnych faktów, a tylko jest
zaprzeczeniem oczywistej prawdy. Prawda nadana przez parafian wierzbickich i s³uszne ¿¹da-
nia, dopominania siê s³usznego, w³a�ciwego potraktowania, to wed³ug ks. biskupa Go³êbiow-
skiego jest fa³szem.

Ks. biskup Go³êbiowski uwa¿a swoje wypowiedzi i postêpowanie za s³uszne i prawdzi-
we, a setki i tysi¹ce g³osów parafian wierzbickich uwa¿a za k³amstwo.

Ks. biskup Go³êbiowski nie chcia³ rozwi¹zaæ problemu wierzbickiego, pos³ucha³ g³osu
intrygantów (�). Wierzbica przyby³a do Sandomierza, a teraz t³umaczy siê, ¿e tak nie by³o,
¿e tak nie postêpowa³.

(�)
Z ca³¹ stanowczo�ci¹ raz jeszcze stwierdzamy, ¿e z ust ksiê¿y biskupów, ks. kanclerza

Kaczmarskiego, ks. biskupa Piotra Go³êbiowskiego, ks. biskupa Jana Lorka pada³y s³owa
obra�liwe: (�) i wiele innych.

Mo¿e siê myliæ jedna osoba, mo¿e siê myliæ 10 osób, ale nie setki i nie tysi¹ce. Wy¿ej
omawiany list ks. biskupa Go³êbiowskiego i inne og³oszone z ambon, zastawianie siê godno-
�ci¹ nie zakryj¹ prawdy, nie zmieni¹ rzeczywisto�ci.

Stwierdzamy, i¿ artyku³y i reporta¿e p. redaktora Jerzego Ambroziewicza podaj¹ praw-
dê, któr¹ ks. biskup Go³êbiowski stara siê przykryæ. W ka¿dej chwili mo¿emy s³u¿yæ dowo-
dami. Uprzejmie prosimy o umieszczenie naszego pisma w �Tygodniku Kulturalnym�

Wierzbica, dnia 02.12.1962 r.
Przedstawiciele Parafii Wierzbica.

Prze³omowym punktem roz³amu by³ proces trzech mê¿czyzn oskar¿onych
o porwanie ks. bp. Piotra Go³êbiowskiego. Datê procesu wyznaczono na 12�13
lutego 1963 r. Proces odby³ siê w wyznaczonym terminie w Sandomierzu. Na roz-
prawê licznie przybyli zwolennicy ks. Zdzis³awa Kosa z Wierzbicy. Procesowi prze-
wodniczy³ sêdzia Stypa oraz dwóch ³awników. Pierwszy z nich by³ pracownikiem
PZGS-u, a drugi rady powiatowej. Oskar¿ycielem publicznym (prokuratorem) mia-
nowano kierownika prokuratury powiatowej � Wolaka. Zasiad³ych na ³awie oskar-
¿onych Walentego Jastrzêbskiego (ur. w 1922 r., rolnika), Edwarda Ciszka (ur.
w 1937 r., �lusarza) i Stanis³awa Kosa (ojca ks. Zdzis³awa) reprezentowali dwaj
mecenasi: Halicki z Warszawy i Noll z Radomia. Mê¿czy�ni oskar¿eni zostali
o uprowadzenie ks. bp. Piotra Go³êbiowskiego i zmuszenie go przemoc¹ do wyjaz-
du z Sandomierza, wbrew jego woli, tj. o czyn przewidziany art. 251 kodeksu kar-
nego.

52  Tygodnik Kulturalny nr 50, s. 2.
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Pierwszy oskar¿ony � Walenty Jastrzêbski nie przyzna³ siê do winy, poniewa¿ przypad-
kiem znalaz³ siê w aucie z biskupem. Zezna³: �Podchodzê, w taksie siedzi niby jaki� ksi¹dz.
T³um mnie wepchn¹³, mówi, pojecha³em. I tak siê sta³o�. Jako drugi odpowiada³ za swój czyn
Edward Ciszek, on tak¿e nie przyzna³ siê do winy. Uwa¿a³, ¿e nie pope³ni³ przestêpstwa jad¹c
w jednej taksówce z ks. biskupem. Zezna³ m.in., ¿e ks. Koz³owski opowiada³, jak go ks.
biskup wezwa³ i powiedzia³ � ty masz dobre kazania (�). Zaczêli siê zastanawiaæ, jak zakoñ-
czyæ sprawê ks. Kosa i organisty�. Ostatni z oskar¿onych, Stanis³aw Kos, tak¿e nie przyzna³
siê do zarzucanego mu czynu. Zezna³, ¿e do Sandomierza przyjecha³ w obronie w³asnego
syna. Do taksówki dosta³ siê przypadkiem. Po przes³uchaniu oskar¿onych zeznawali �wiad-
kowie. Pierwszym i zarazem najwa¿niejszym ze �wiadków by³ sam poszkodowany, ks. bp Piotr
Go³êbiowski. S¹dowi przekaza³ w³asn¹ wersjê wydarzenia, na podstawie którego win¹ za po-
rwanie obarczy³ trzech oskar¿onych, a prowodyrem ca³ego zaj�cia mia³ byæ Edward Ciszek,
który wyda³ rozkaz: � �Pilnowaæ biskupa�. Kolejni �wiadkowie nie wnie�li nic nowego do
sprawy. Jako ostatni �wiadek zeznawa³ ks. Zdzis³aw Kos � g³ówna postaæ w zatargu pomiêdzy
kuri¹ a zbuntowan¹ parafi¹. Zebrani na sali w skupieniu s³uchali jego zeznania. �(...) dla nas
mieszkañców Wierzbicy to sprawa byæ albo nie byæ. Wszystko, czego�my doznali od Kurii,
przeczy s³owom papie¿a Jana XXIII. Je�li pope³nili�my b³êdy, je�li wykroczyli�my przeciwko
prawu, to nie dlatego, ¿e tak chcieli�my, ale ¿e znale�li�my siê w takiej sytuacji. Je¿eli chce siê
nas oskar¿aæ, powinno siê oskar¿aæ ca³¹ parafiê. Ale czy wolno? Kto ma odpowiadaæ za to
zgorszenie, za namawianie dzieci przeciw kap³anowi i rodzicom, za zak³adanie kapliczek po
domach i odchodzenie od Ko�cio³a, za podburzanie jednych przeciw drugim?

Przykro o tych sprawach mówiæ, ale dobro sprawy, dobro oskar¿onych wymaga, by nie
zataiæ niczego przed s¹dem. Mia³em zasadê i mam, ¿eby braæ od ludzi �co ³aska�.

(...) Poniewa¿ wiedzia³em, ¿e ¿aden wikariusz nie wygra³ jeszcze z proboszczem, przeto
sam poprosi³em o przeniesienie do innej parafii. By³em po zapaleniu p³uc i stawów. Nie
wnikniêto w kurii w moj¹ pro�bê. Skierowano mnie do Drzewicy. (...) Parafianie ¿¹dali, bym
przyjecha³ siê z nimi po¿egnaæ. Po otrzymaniu obietnicy, ¿e jedynie po¿egnaj¹ mnie i bêdê
móg³ swobodnie odjechaæ, uda³em siê do Wierzbicy. Parafia zatrzyma³a mnie. Przyjecha³ ks.
biskup Go³êbiowski, zatwierdzi³ mnie ponownie na wikariusza w Wierzbicy, otrzyma³em
przed³u¿enie jurysdykcji ko�cielnej, zdawa³o siê, ¿e wszystko bêdzie dobrze.

(...) ja o niczym nie wiedzia³em i nikt nie widzia³ te¿, bym ja uczestniczy³ w tym porwa-
niu. A skoro nikt mi tego nawet nie zarzuca, dlaczego spotyka mnie kara? Dlaczego z ambon
szarga siê m¹ cze�æ i sumienie kap³añskie. Dlaczego rzuca siê na mnie oskar¿enia i suspensje.
Czy¿ nie jest to dowodem aktu m�ciwo�ci, a nie mi³o�ci bli�niego � o której tak piêknie mówi
Jan XXIII�53?

Ogó³em w ci¹gu dwóch dni procesu zeznawa³o 26 �wiadków. Prokurator Wolak w prze-
mówieniu koñcowym stwierdzi³, �¿e, w zasadzie nic wielkiego siê nie sta³o. Naruszenie pra-
wa niewielkie, ani przemoc nie silna. (...) Zastosowano przymus po to, by sprawiedliwie
rozstrzygn¹æ spór. A je�li lud wymawia s³owo � sprawiedliwo�æ, to ma ono szczególn¹ moc�.
Prokurator domaga³ siê kary w zawieszeniu, która spe³ni³aby rolê wychowawcz¹. Natomiast
mecenasi bronili oskar¿onych. Mecenas Noll zarzuci³ ks. bp. Go³êbiowskiemu, �¿e nad akt
odwetu i zemsty prze³o¿y mi³o�æ bli�niego, ¿e dostojnik Ko�cio³a udowodni w³asnymi s³o-
wami naczelne zasady chrystianizmu, ¿e bêdzie to dobra nauka podstawowej zasady religii
katolickiej. (...) Ksi¹dz biskup Go³êbiowski nie wykorzysta³ ostatniej szansy. Nie przyszed³
tu, by wybaczyæ, lecz by oskar¿aæ. Jeszcze raz ¿¹dza zemsty wziê³a górê nad umi³owaniem
bli�niego�. Mecenas Halicki, szukaj¹c podstawy prawnej, siêgn¹³ nawet do procesu z 1771 r.,
kiedy to w Warszawie przed s¹dem toczy³ siê proces przeciwko grupie skonfederowanej szlach-
ty, oskar¿onej o próbê porwania króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego54.

53  J. Ambroziewicz: Sprawiedliwo�ci sta³o siê zado�æ? Biskup w s¹dzie. Ostateczne zeznanie. Wokó³
wyroku. W: Tygodnik Kulturalny 1963 nr 9, s. 6, 8; nr 10/11, s. 7, 8.

54  J. Janicki: Biskup i Wierzbica. Pojednanie przy pomocy ³omu, w: S³owo Ludu 1968, nr 159, s. 3.
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Oskar¿eni zostali skazani na kary 2, 5 i 8 miesiêcy aresztu. Wykonanie wszyst-
kich wyroków zosta³o warunkowo zawieszone55.

�Niezale¿na parafia� nie by³a tylko problemem dla kurii sandomierskiej, ale
równie¿ dla prymasa Stefana Wyszyñskiego. Przyjecha³ on do Wierzbicy
28.05.1964 r. na uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a i odprawi³ mszê �w. na podwórku
rodziny B³aszczyków. Na uroczysto�æ tê do Wierzbicy przyby³o ponad 12 tys.
wiernych. W homilii prymas prosi³ o pojednanie i odwo³a³ siê do autorytetu pa-
pie¿a Paw³a VI, który równie¿ interesowa³ siê t¹ spraw¹56.

Umi³owane Dzieci Bo¿e!

Przyby³em do was na specjalne polecenie Ojca �w. Paw³a VI. Gdy opowiada³em Ojcu
�w. o tragicznym rozbiciu jedno�ci parafii Wierzbica, Ojciec �w. powiedzia³ mi: �Gdy wró-
cisz do Twojej ojczyzny proszê, aby� osobi�cie uda³ siê do Wierzbicy i moim imieniem po-
b³ogos³awi³ tym, którzy w i e r n i e   t r w a j ¹   w   j e d n o � c i   ze mn¹ � Papie¿em
i z w³asnym biskupem, przez to z ca³ym Ko�cio³em Chrystusowym. Pob³ogos³aw równie¿
kap³anom tam pracuj¹cym, którzy w bardzo ciê¿kich warunkach, nie maj¹c �wi¹tyni ani o³ta-
rza, pe³ni¹ s³u¿bê wiernemu Ludowi Bo¿emu. Pob³ogos³aw wszystkim, których dotknê³o nie-
sprawiedliwe i bolesne do�wiadczenie. Sam siedzia³e� w wiêzieniu i wiesz, co to znaczy�.
Odpowiedzia³em: Wiem, Ojcze �wiêty, z w³asnego do�wiadczenia. Uwa¿am, ¿e wiêzy dla
Chrystusa s¹ zaszczytem. Niemniej jednak¿e pojadê do Wierzbicy.

I oto, Najmilsze Dzieci Bo¿e, jestem tutaj. Przed przyjazdem do Wierzbicy napisa³em
list do Waszego Arcypasterza, sêdziwego Biskupa Sandomierskiego, prosz¹c go, aby jako
Biskup miejscowy, maj¹cy w³adzê nad waszymi duszami, przyj¹³ do wiadomo�ci, ¿e przy-
je¿d¿am tutaj imieniem Ojca �w. Gdyby nie jego spó�niony wiek i s³abe zdrowie, na pewno
by³by tu dzi� z nami. Natomiast prosi³, aby jego wspó³pracownicy, dwaj biskupi sufragani
byli razem ze mn¹.

Oto jeste�my, Najmilsze Dzieci, z braterskim pozdrowieniem dla Was, ze s³owami g³ê-
bokiej czci dla waszej wierno�ci Ko�cio³owi Chrystusowemu, z prawdziwym uznaniem dla
wszystkich, którzy tyle cierpieli za swoj¹ wierno�æ Ko�cio³owi i nie zachwiali siê ani na
chwilê, natomiast wyczuwaj¹c, gdzie jest prawdziwy Ko�ció³ Chrystusowy.

Dzieci Najmilsze!! Chrystus za³o¿y³   j e d e n   Ko�ció³. Aby go za³o¿yæ, Sam przyszed³
z nieba i ¿y³ w�ród ludzi. Nie w lepszych ¿y³ warunkach, ani¿eli obydwaj wasi kap³ani, któ-
rzy trwaj¹ tu w�ród Was; podobnie jak oni by³ bez dachu nad g³ow¹ i nie mia³ gdzie g³owy
sk³oniæ. Urodzi³ siê przecie¿ w stajni betlejemskiej. Przez ca³e ¿ycie wêdrowa³, naucza³ na
polach, na wzgórzach, nad jeziorami.

Ko�ció³ swój nie gdzie indziej za³o¿y³, tylko na Krzy¿u, gdy by³ ju¿ odarty z szat i nicze-
go na sobie nie mia³, gdy w rêce Ojca oddawa³ swego ducha, wywy¿szony w straszliwej
mêce. Ko�ció³ Chrystusowy urodzi³ siê na Krzy¿u, a nie pod ochron¹ najrozmaitszych urzêd-
ników. Owszem, ju¿ tam, na Kalwarii, rozdzielali oni szaty Chrystusowe! Bo oni nie s¹ od
tego, aby zak³adaæ Ko�ció³, natomiast bardzo czêsto przyczyniaj¹ siê do zniszczenia Ko�cio-
³a. S a m   C h r y s t u s   P a n   za³o¿y³ swój   Ko�ció³  na Krzy¿u i   to   j e d e n,    a  nie wiele!
Dlatego nikt nie ma prawa tworzyæ jakiego� �Ko�cio³a niezale¿nego�, samodzielnego.

Najmilsze Dzieci! Ko�ció³ zosta³ za³o¿ony moc¹ Chrystusowej Krwi. Ko�ció³ kosztuje
Chrystusa Jego �mieræ, Jego Krew i Cia³o. S³usznie jeden z Ojców powiedzia³ �Przecie¿ nie
Apollo i nie Pawe³ umar³ za was, tylko Chrystus naby³ was swoj¹ �wiêt¹ Krwi¹�. Dlatego te¿
nie �Apollo�, czy �Pawe³�, ale   t y l k o   C h r y s t u s zak³ada swój Ko�ció³!

Tylko Chrystus ustanawia równie¿ swoich nastêpców � Aposto³ów i On ich posy³a. Apo-
sto³owie ustanawiaj¹ Biskupów, Biskupi � kap³anów. Do nich to powiedzia³ Chrystus: �Kto

55 J. Dudek: op. cit., s. 177.
56 J. Wójcik: By³ i taki Wielki Tydzieñ, Suchedniów 1982�Rzym 1984, s. 83�86.
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was s³ucha, Mnie s³ucha, kto wami gardzi, Mn¹ gardzi. Kto mn¹ gardzi, gardzi tym, który
Mnie pos³a³, Ojcem�.

Je¿eli kto nie jest ze swoim Biskupem nie jest tak¿e z Chrystusem ani z Jego Ko�cio³em.
Je¿eli kto wy¿ej stawia kap³ana, który ma obowi¹zek s³uchaæ Biskupa, ani¿eli samego Bisku-
pa, ten nie jest z Ko�cio³em! Z Ko�cio³em jest ten, kto s³ucha Ojca �w., kto s³ucha pos³anego
przez Ojca �w., Biskupa i kap³anów przez Biskupa ustanowionych.

Najmilsi! W tej chwili, jako Prymas Polski i Kardyna³ �wiêtego Ko�cio³a Rzymskokato-
lickiego, o � w i a d c z a m  to Wam jak najbardziej uroczy�cie. Do mnie nale¿y, Najmilsi
Bracia i Siostry, jasno Wam to powiedzieæ. Tym wiêcej, ¿e g³oszone s¹ tu pogl¹dy, opinie
i zdania, jakoby odej�cie od Biskupa nie by³o odej�ciem od Ko�cio³a. W rzeczywisto�ci
o d e j � c i e   o d    B i s k u p a   j e s t    o d e j � c i em   o d    K o � c i o ³ a. Niepos³uszeñstwo
Biskupowi jest niepos³uszeñstwem Ko�cio³owi i Ojcu �w.

Najmilsi Synowie! Jak¿e wa¿n¹ jest rzecz¹ w najrozmaitszych waszych trudno�ciach
rozró¿niæ  i s t o t ê   Ko�cio³a Bo¿ego. Gdzie jest Ko�ció³ Chrystusowy?  Debatowa³ nad tym
przez kilka miesiêcy Sobór Watykañski II. Ko�ció³ Chrystusowy, Najmilsze Dzieci, jest
w Ko�ciele Rzymskim, dlatego ¿e Chrystus nie do kogo innego, tylko do Piotra i jego nastêp-
ców, a wiêc Biskupów, powiedzia³: �Dana mi jest wszelka w³adza na niebie i na ziemi. Id¹c
têdy nauczajcie wszystkie narody... A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, a¿ do skoñcze-
nia �wiata�. Nie mo¿e tak byæ, aby ka¿dy, komu siê co� nie podoba, albo siê sk³óci³ i warcho-
li³, zak³ada³ �swój ko�ció³�. By³oby to przecie¿ niepowa¿nie i �mieszne! Wiêcej, by³oby to
ur¹gowisko samego Boga, samego Chrystusa.

Najmilsze Dzieci! Proste to prawdy! Pomy�lcie, zbli¿amy siê przecie¿ do Tysi¹clecia
Chrztu Polski. To znaczy, ¿e w ko�ciele Chrystusowym Polska ¿yje od tysi¹ca blisko lat.
A wasza Wierzbica ¿yje w ko�ciele Chrystusowym Rzymskokatolickim od kilku wieków.
I jak¿e to wygl¹da, aby po kilku wiekach wierno�ci Chrystusowi, Ko�cio³owi rzymskokatolic-
kiemu i Ojcu �w., naraz � na skutek kaprysu i grymasu jakiego� niedojrza³ego cz³owieka �
porzucaæ Ko�ció³ Bo¿y, któremu siê ca³e wieki s³u¿y³o i i�æ za upodobaniem jednego cz³owie-
ka!

Przecie¿ nikt nie ma gwarancji, ¿e ¿yæ bêdzie wiecznie. Tylko Chrystus, który ¿yje wiecz-
nie i nie umiera, mo¿e za³o¿yæ taki Ko�ció³, który ¿yje wiecznie. Bo Ko�ció³ musi byæ a¿ do
skoñczenia �wiata, a ka¿dy z ludzi umiera i wpierw czy pó�niej koñczy siê na tej ziemi.
Mamy, niestety, bolesne do�wiadczenia, jak straszliwa jest �mieræ odstêpców Ko�cio³a Chry-
stusowego.

Najmilsi! Pamiêtajcie, tylko Chrystus jest z nami po wszystkie dni, a¿ do skoñczenia
�wiata. Tylko w Ko�ciele Chrystusowym jest Ten, który ¿yje wiecznie i nigdy nie umiera.
Prawdy te musicie mieæ stale przed oczyma w waszym bolesnym po³o¿eniu.

Dzieci Najmilsze! Przychodzê tu do Was nie po to � jak przypuszczano � aby Was mobi-
lizowaæ do jakiej� akcji. Przeciwnie, proszê Was raczej o to, aby�cie mieli g³êbokie zaufanie
do Boga. Bóg jest cierpliwy, ale sprawiedliwy!.. On sam wymierzy sprawiedliwo�æ! Do Was
nale¿y   t r w a æ   s p o k o j n i e,   jak w tej chwili spokojnie tu stoicie. Do Was nale¿y
u p o m i n a æ   s i ê   o   s w o j e    p r a w a, ale spokojnie i z godno�ci¹.

Wiele ju¿ razy przyje¿d¿a³y do mnie Wasze delegacje. Prosi³em: Id�cie do odpowiednich
w³adz pañstwowych. Mówili: Nie przyjm¹ nas. Proszê wiêc Was ponownie: Chocia¿by Was nie
przyjêto, id�cie raz jeszcze i pro�cie, bo macie prawo. Trudno jest bowiem przypu�ciæ, by w³a-
dza pañstwowa os³ania³a wystêpek. Przecie¿ �wi¹tynia jest w tej miejscowo�ci w³asno�ci¹ Rzym-
skiego Ko�cio³a i nikt nie mo¿e kradzie¿y, która siê tu dokona³a, os³aniaæ w³adz¹, gdy¿ sprzyja³-
by tym, którzy gwa³c¹ jak¹kolwiek w³asno�æ prawowit¹. Dzi� zabior¹ ko�ció³, a jutro wasz¹
chatê. Zawsze musi byæ w pañstwie porz¹dek. Dlatego te¿ i Wy, Najmilsi, musicie siê upominaæ
u odpowiednich w³adz pañstwowych, aby stanê³y po stronie sprawiedliwo�ci, która siê Wam
nale¿y. Najmilsze Dzieci! Jestem przekonany, ¿e chocia¿ to ³atwo nie przychodzi, wasza cier-
pliwo�æ, wierno�æ i uleg³o�æ Ko�cio³owi Chrystusowemu, wpierw czy pó�niej sprawi, ¿e w³a-
dze pañstwowe przyznaj¹ Wam sprawiedliwo�æ. Sam o to zabiegam i proszê. Gdy wrócê
z Wierzbicy do Warszawy, natychmiast poinformujê odpowiednie w³adze pañstwowe i partyjne
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o tym, co w Wierzbicy widzia³em. Teraz ja bêdê prosi³ w waszym imieniu odpowiednie w³adze,
aby zaprowadzi³y sprawiedliwo�æ w Wierzbicy. Jest to przecie¿ miejsce ciê¿kiej pracy. Wy
wszyscy prac¹ swoj¹ przyk³adacie siê do dobrobytu. Zap³at¹ za Wasz¹ pracê musi byæ nie tylko
tych kilka z³otych miesiêcznie, ale przede wszystkim uszanowanie Waszych praw. Zapewniam
Was, Najmilsi Bracia, ¿e wszystko uczyniê, aby we w³a�ciwy, spokojny i godny sposób przed-
stawiæ odpowiednim w³adzom pañstwowym sytuacjê, jaka tu istnieje. Prosiæ bêdê, aby spra-
wiedliwo�ci sta³o siê zado�æ, aby�cie w legalny sposób mogli wróciæ do posiadania �wi¹tyni,
któr¹ wybudowali wasi ojcowie i dziadkowie.

Najmilsi Synowie! Drogie Córki! Wierne Dzieci Ko�cio³a Chrystusowego! Powiedzia³ mi
Ojciec �w.: Pozdrów ich w moim imieniu. W³a�nie w tej chwili to czyniê! Gdybym umia³
i móg³, gdyby mi starczy³o ramion, Najmilsze Dzieci, przygarn¹³bym Was wszystkich do serca,
jak przygarn¹³ mnie przed tygodniem Papie¿ na Watykanie. Chcia³ przez to przekazaæ g³êbokie
uczucia swojej najwy¿szej, pasterskiej, apostolskiej czci i mi³o�ci.

Ojciec �w. dziêkuje wam przede wszystkim za to, ¿e nie dali�cie siê zwie�æ. Przyszli�cie
raczej do tej skromnej izby, aby byæ z Chrystusem, z w³asnym Biskupem, z Ko�cio³em, z Ojcem
�w.! Dobrze zrozumieli�cie, ¿e Ko�ció³ Bo¿y to nie ceg³y i kamienie � �Królestwo Bo¿e w Was
jest�, dok¹dkolwiek pójdziecie. I chocia¿by wypad³o modliæ siê Wam na polach, to raczej to, ale
z Chrystusem, ni¿ we wspania³ych �wi¹tyniach, ale bez Chrystusa i poza Chrystusem!

Powiedzia³ mi Ojciec �w.: �Jed� do Wierzbicy i pozdrów moich braci. Jestem Nastêpc¹
Chrystusa. Powiedz im, ¿e nastêpca Chrystusa pozdrawia Synów i Córki wiernych Rzymskoka-
tolickiemu Ko�cio³owi�. Powiedzia³ mi tak¿e: �Kap³anów, którzy ucierpieli, po bratersku ogar-
nij i w moim imieniu uca³uj. Wszystkich kap³anów, którzy otaczaj¹ opiek¹ i pomoc¹ pracuj¹-
cych w Wierzbicy, wiernych Ko�cio³owi Rzymskiemu, pozdrów równie¿ ode mnie i podziêkuj
im za ich obecno�æ, wytrwa³o�æ, czujno�æ i wierno�æ. Pozdrów rodziny katolickie w Wierzbicy.
Pozdrów ma³e dziateczki. Pozdrów tych, którzy u¿yczyli swojego dachu nad g³ow¹ dla Chry-
stusa i uca³uj ich g³owê. Wszystkim pob³ogos³aw�.

Najmilsze Dziateczki! Pragnê Was teraz pob³ogos³awiæ, nie w swoim imieniu, ale w imie-
niu Tego, który mnie z Rzymu pos³a³ � Ojca �w. Paw³a VI. Zanim to uczyniê, gor¹co Wam
dziêkujê, ¿e tak licznie tu przyszli�cie i z buduj¹cym spokojem tu trwacie. Proszê Was równie¿,
aby�cie po zakoñczeniu tego nabo¿eñstwa, spokojnie i godnie rozeszli siê do domów i ¿eby�my
naszym wspólnym     w  y  z  n a  n  i  e  m   w i a r y  nikomu nie dali powodu do tworzenia
zamieszania. Proszê was o to pokornie.

Poniewa¿ jest ciasno i nie mo¿na uklêkn¹æ, wiêc tylko pochylcie g³owy wasze, a ja �
imieniem Ojca �wiêtego Paw³a VI � ca³ym sercem b³ogos³awiê wszystkie Dzieci Bo¿e w Wierz-
bicy, wierne Ko�cio³owi Rzymskokatolickiemu.

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wierzbica, Bo¿e Cia³o � 28 maja 1964 r. ks. Wójcik. By³ taki Wielki Tydzieñ (s. 8�13).

Proces o porwanie ks. biskupa nie by³ jedynym dotycz¹cym roz³amu w Wierz-
bicy. Kuria zwróci³a siê do S¹du Cywilnego w Radomiu i wnios³a pozew prze-
ciwko ks. Zdzis³awowi Kosowi o �przywrócenie utraconego posiadania, czyli
o budynek wierzbickiego ko�cio³a, plebaniê i inne zabudowania�. Po raz pierw-
szy w s¹dzie zgodnie zasiedli obok siebie zarówno ci od Kosa, jak i ci od B³asz-
czyka. Kuria, staraj¹c siê o przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy w Wierzbi-
cy, nie dostrzega³a ludzi i dzia³a³a wbrew nim i ponad nimi. Biskup uwa¿a³ za
s³uszne ob³o¿enie kl¹tw¹ ks. Kosa. Listy duszpasterskie odczytywane w zwi¹zku
z tym z ambon postawi³y �pod prêgierzem� tak¿e ca³¹ wierzbick¹ parafiê.

Kuriê w procesie reprezentowa³ ks. Jan Skórski. Zezna³, ¿e �powodem ca³kowitym
i jedynym, który wywar³ wszystkie te niezdrowe rzeczy, to by³o nieszlachetne postêpowanie
pozwanego, który podjudza³ ludzi przeciwko prawowitym ksiê¿om mianowanym, przez bi-
skupa zgodnie z obecnym prawem pañstwowym. ¯adnych innych faktów albo niew³a�ciwo-
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�ci ze strony tych ksiê¿y nie ma. Je�li chodzi o ksiêdza, który tam by³, ks. Bojarczaka, to
ludzie mieli do niego pewne pretensje i w³a�ciwie na tle tych niezdrowych stosunków do
proboszcza mog³y powstaæ te pó�niejsze k³opoty. Mianowicie ks. proboszcz Bojarczak by³
wiele lat proboszczem tej parafii i w czasie swego urzêdowania usun¹³ nie¿yczliwie i na
szkodê parafii pracuj¹cych dwóch organistów. By³y tak¿e pog³oski (...), ¿e kto� bra³ za du¿o
pieniêdzy przy pos³ugach religijnych. Ale to s¹ rzeczy, które trzeba zbadaæ w konkrecie. Po-
niewa¿ te rzeczy wykorzysta³ pozwany i ró¿ne okoliczno�ci, w jakich pracowa³, a¿eby tê
niechêæ podnie�æ, wiêc wytworzy³a siê atmosfera niezdrowa, która spowodowa³a te najroz-
maitsze zamêty, które powsta³y w parafii�. W s¹dzie zeznawa³ równie¿ pozwany. Swoje ze-
znanie rozpocz¹³ od pytania: �Co to jest Ko�ció³? Ko�ció³ to nie s¹ ksiê¿a, nawet ks. biskup,
nawet nie Ojciec �wiêty. Ko�ció³ to nie s¹ budynki, Ko�ció³ to nie ziemia, o któr¹ tak siê
dobijaj¹. Wed³ug definicji jest to zgrupowanie chrze�cijan albo wiernych tej samej wiary
i przyjmowanie tych samych sakramentów �wiêtych. Dlatego dziwnym i bolesnym wydaje
siê, ¿e ksiê¿a, szczególnie ksi¹dz biskup, nie postêpuje tak, jak mówi definicja. Bo powiadam
� Ko�ció³ to nie budynki, nie ksiê¿a, nie ksi¹dz biskup, ale zgromadzenie chrze�cijan, a wiêc
to wszyscy wierni, a w przypadku parafii Wierzbicy, te osiem tysiêcy ludzi�. Tym razem
równie¿ wyrok s¹du nie by³ sprzyjaj¹cy dla kurii sandomierskiej. W uzasadnieniu wyroku
podano, ¿e Kuria Diecezji Sandomierskiej 08.11.1962 r. utraci³a posiadanie tych wszystkich
obiektów, o których by³a mowa w pozwie. Dosz³o do tego na skutek nieliczenia siê przez
Kuriê Diecezji Sandomierskiej z rezultatem przemian spo³ecznych, w tym przemian w zakre-
sie �wiadomo�ci ludzi, jakie zasz³y w naszym kraju. Stwierdzono równie¿, ¿e kuria nie uwzglêd-
ni³a ¿ywotnych interesów ogromnej wiêkszo�ci parafian z Wierzbicy. Dla s¹du przywrócenie
poprzedniego stanu w parafii Wierzbica by³oby nieprawid³owo�ci¹ i obra¿a³oby obowi¹zuj¹-
ce w ¿yciu potocznym zasady s³uszno�ci i uczciwo�ci. S¹d argumentowa³ dalej, ¿e ¿¹danie
pozwu w tym przypadku nie mog³o byæ zrealizowane ze wzglêdu na nadrzêdny nakaz prze-
strzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, poniewa¿ �¿adne prawo  nie mo¿e znale�æ w Pol-
sce Ludowej ochrony, która naruszy³aby te zasady�. S¹d I Instancji oddali³ ¿¹danie pozwu,
pozostawiaj¹c w Wierzbicy ko�ció³ w posiadaniu �Niezale¿nej Parafii�.

Kuria stara³a siê o przywrócenie poprzedniego stanu w Wierzbicy, nie dostrzega³a ludzi,
dzia³a³a wbrew nim i ponad nimi. Lepiej dostrzega³a historiê ni¿ dzieñ dzisiejszy57.

Na drodze s¹dowej nie uda³o siê kurii odzyskaæ zabudowañ ko�cielnych i w zwi¹zku
z tym nast¹pi³y interwencje na szczeblu centralnym. Wiosn¹ 1964 r, sekretarz episkopatu
skierowa³ do UdSW dwa listy dotycz¹ce zamieszek w Wierzbicy. Nie doczekawszy siê odpo-
wiedzi, 12 maja tego¿ roku bp Choromañski wystosowa³ pismo do premiera Cyrankiewicza.
Zanegowa³ decyzjê UdSW dotycz¹c¹ niezale¿nej parafii jako przejaw samowoli, która wyso-
ce demoralizuje ludno�æ i przyczynia siê do lekcewa¿enia wszelkiego porz¹dku prawnego �
jest szkodliwa dla spokoju publicznego w Polsce Ludowej58.

Sprawa Wierzbicy by³a równie¿ przedmiotem dyskusji 82 konferencji plenar-
nej episkopatu 18.06.1964 roku. Biskupi stwierdzili, ¿e na wierzbickiej parafii
UdSW �przeprowadzi³ eksperyment ko�ció³ narodowy, który nie powiód³ siê,
poniewa¿ parafia katolicka w Wierzbicy istnieje od wieków�. Biskupi zebrani na
synodzie poparli pomys³ wystosowania przez prymasa specjalnego listu w tej spra-
wie do I sekretarza KC PZPR. 23 czerwca kardyna³ wystosowa³ list do W³adys³a-
wa Gomu³ki. Informowa³ w nim, ¿e niepokój, jaki istnieje w Wierzbicy by³by ju¿
dawno zlikwidowany, gdyby nie stanowisko UdSW. Prymas zwróci³ równie¿
uwagê, ¿e sprzeczne jest uzasadnienie zakazu dzia³alno�ci parafii rzymskokato-
lickiej istnieniem parafii niezale¿nej, w sytuacji, gdzie w Polsce istniej¹ inne wy-
znania i ich granice administracyjne pokrywaj¹ siê ze sob¹.
57  I. Czaplarska: op. cit.
58  J. Dudek: op. cit, s. 177.
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Interwencja prymasa nie przynios³a oczekiwanych rezultatów, wprost prze-
ciwnie � nie odnios³a ¿adnego efektu. 10.09.1964 r. sekretariat episkopatu otrzy-
ma³ pismo z Urzêdu Rady Ministrów, w którym odrzucono zarzuty pod adresem
UdSW kierowane przez stronê ko�cieln¹. 30.12.1964 r. kardyna³ wystosowa³ ko-
lejny list do I sekretarza PZPR, w którym skupi³ siê na sprawie wierzbickiego
ko�cio³a stanowi¹cego, jego zdaniem, �w³asno�æ Ko�cio³a rzymskokatolickiego
jako uznanej osoby prawnej, a nie maj¹tku poszczególnych osób fizycznych czy
te¿ osoby prawnej, jak¹ z woli UdSW jest «niezale¿na Parafia w Wierzbicy»59.

Sytuacja w Wierzbicy nadal by³a nieunormowana, trwa³a �wojna podjazdo-
wa� miêdzy zwolennikami ko�cio³a niezale¿nego a tego od �B³aszczyka�. Miesz-
kañcy nawzajem siê oskar¿ali i nêkali. Na ten stan rzeczy nie móg³ spokojnie
patrzeæ kardyna³ Stefan Wyszyñski i 27.06.1966 r. wystosowa³ list interwencyjny
do premiera Cyrankiewicza. Poprosi³ w nim, aby ponownie rozpatrzono ca³¹ sprawê
i po³o¿ono natychmiast kres bezprawnym praktykom w³adz administracyjnych
i milicyjnych, przeszkadzaj¹cych w odprawianiu nabo¿eñstw i bezprawnie nêka-
j¹cych duchowieñstwo i wiernych w Wierzbicy60.

Z up³ywem czasu czê�æ zwolenników �niezale¿nej parafii� przesz³a na stronê
ko�cio³a �w³a�ciwego�. W zwi¹zku z tym 01.04.1968 r. dosz³o do spotkania ks.
Józefa Wójcika z cz³onkiem komitetu Edwardem Grabskim. Efektem spotkania
by³a trzyosobowa delegacja (Grabski, Zieliñski i ks. Wójcik), która 4 kwietnia
pojecha³a do Sandomierza. Delegaci zaprosili ks. bp. Piotra Go³êbiowskiego do
Wierzbicy na uroczysto�æ Niedzieli Palmowej (07.04.1968). Ksi¹dz bp przyje-
cha³ wieczorem do Kowali i tam zatrzyma³ siê na nocleg, a rano przyjecha³ do
ko�cio³a w Wierzbicy. Bez ¿adnych przeszkód wszed³ do �wi¹tyni i odprawia³
mszê �w. W trakcie czytania Mêki Pañskiej do ko�cio³a z w³asn¹ msz¹ weszli jego
�prawni w³a�ciciele�. W ko�ciele dosz³o do zamieszania w�ród zgromadzonych
wiernych.

Za³o¿eniem biskupa i jego zwolenników by³o �wej�cie do ko�cio³a i siedzenie
z lud�mi nawet ca³y tydzieñ�61. Tymczasem ks. Kos uczyni³ pierwszy krok
w stronê pojednania. Na oczach wszystkich zgromadzonych zaprosi³ na rozmowê
ks. biskupa. Na plebanii parafianie ks. Kosa ponownie poprosili ks. biskupa, aby
mianowa³ ich kap³ana proboszczem parafii Wierzbica. Ks. biskup zaproponowa³
parafianom wspóln¹ wizytê ks. Kosa u ks. Prymasa. Parafianie nie wyrazili zgody
na samodzielny wyjazd, boj¹c siê o swojego ukochanego kap³ana.

Wieczorem tego samego dnia ks. bp z ks. Wójcikiem spotkali siê z nowo
pozyskanymi cz³onkami komitetu (Stefanem Zawisz¹, Edwardem Grabskim i Ju-
lianem Zielonk¹) w celu pojednania zwa�nionej parafii. Zdecydowali siê na eku-
menizm (porozumienie i wspó³pracê w d¹¿eniu do przywrócenia jedno�ci chrze-
�cijañskiej).

W poniedzia³ek cz³onkowie Niezale¿nej Parafii zamknêli drzwi ko�cio³a i nie
wpu�cili do �rodka �wi¹tyni biskupa. Nadal prosili o mianowanie na stanowisko

59 J. Wójcik: Moja wielka Nowenna... s. 23.
60 J. Wójcik: op. cit., s. 27�29.
61 J. Wójcik: op. cit., s. 17.
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proboszcza ks. Kosa. Ksi¹dz biskup nie uczyni³ tego. Postanowi³ zarekwirowaæ
kaplicê znajduj¹c¹ siê obok ko�cio³a, któr¹ wybudowa³ ks. Kos. Chcia³ mianowi-
cie odprawiæ w niej mszê �w. i ceremonia³ Trydu³um Paschalnego, na wypadek
gdyby nie dosz³o do przejêcia ko�cio³a. W nocy wej�cie do kaplicy zosta³o zabite
deskami, ale Józef Grabski poodrywa³ je i we wtorek rano kaplica by³a ju¿ we
w³adaniu ks. biskupa. Ksiê¿a odprawili w niej mszê �w. i przeprowadzili spo-
wied� wielkopostn¹. Ks. Kos ze swoimi wiernymi modli³ siê w ko�ciele.

Po po³udniu przyby³ kierownik Wydzia³u do Spraw Wyznañ w Kielcach
z zaproszeniem dla ks. biskupa do Urzêdu Gminy w Wierzbicy na rozmowê
z przewodnicz¹cym Wojewódzkiej Rady Narodowej. W tym czasie podjêta zosta-
³a próba �odbicia� kaplicy. Po natychmiastowym powrocie ks. biskupa z Urzêdu
Gminy rozpoczê³a siê �bójka�, w której jedni wypychali drugich z kaplicy. Po
wyczerpuj¹cej �walce� kaplica zosta³a obroniona i ju¿ o godz. 17 odprawiono
w niej nabo¿eñstwo. Po nim ks. biskup ze swoimi ksiê¿mi uda³ siê na nocleg do
domu Kazimierza Zió³ko. W tym czasie drzwi kaplicy przez stronê przeciwn¹
ponownie zosta³y zabite.

Po wtorkowych zaj�ciach ks. bp Go³êbiowski wys³a³ ks. Józefa Wójcika do
Warszawy do Ksiêdza Prymasa i ks. bp. Bronis³awa D¹browskiego. W Warsza-
wie ks. Prymas zleci³ zredagowanie dekretu wyklinaj¹cego ks. Zdzis³awa Kosa
bp. D¹browskiemu, ks. pra³atowi Go�dziewiczowi i ks. Wójcikowi. Tego samego
dnia ks. Wójcik wróci³ z Warszawy i przekaza³ dekret ks. bp. Go³êbiowskiemu,
który odczyta³ obecnym parafianom po trudach drogi krzy¿owej62.

Do Przewodnicz¹cego Rady Pañstwa

w Warszawie

Tysiêczne rzesze katolików w Wierzbicy pozosta³y bez �wi¹tyni, która zosta³a zrabowa-
na przez zwolenników tzw. Ko�cio³a niezale¿nego, a ostatnio zosta³a zamkniêta. Od 10 kwietnia
nabo¿eñstwa odprawiaj¹ siê pod go³ym niebem, podczas szarugi i zimna. Przywódcy Ko�cio-
³a niezale¿nego z niewielk¹ grupk¹ swoich zwolenników (oko³o stu) obra¿aj¹ uczucia religij-
ne tutejszych mieszkañców. Zaatakowali Naj�wiêtszy Sakrament, operuj¹ wyzwiskami, do-
puszczaj¹ siê gwa³tów, bij¹c kamieniami. Do swoich chuligañskich wybryków pos³uguj¹ siê
dzieæmi. Mieszkañcy Wierzbicy i s¹siednich miast, jak Radom, Starachowice, Skar¿ysko, s¹
wstrz¹�niêci faktem, ¿e 10 kwietnia bie¿¹cego roku milicja stanê³a po stronie chuliganów,
bij¹c pa³kami modl¹cych siê spokojnie katolików. Na placu publicznym, na oczach wszyst-
kich, dziej¹ siê przestêpstwa naruszenia sprawiedliwo�ci i praworz¹dno�ci, nieliczenia siê
z Konstytucj¹, Dekretem o wolno�ci sumienia, Deklaracj¹ Praw Cz³owieka i Obywatela.
W poczuciu obywatelskim ludno�æ wzywa do spokoju, do poszanowania w³adz i za³atwienia
sprawy bez gwa³tu na drodze lojalno�ci. Katolicy s¹ rozdra¿nieni i oburzeni, ¿e kierownik do
Spraw Wyznañ w Kielcach nie chcia³ ich przyj¹æ ani rozmawiaæ z nimi w tej sprawie. Na
dwie depesze do Pana Premiera nie ma odpowiedzi.

Uprzejmie proszê Pana Przewodnicz¹cego Rady Pañstwa o zrozumienie sytuacji i po-
moc w zaprowadzeniu spokoju poprzez zwrot katolikom zrabowanej, a ostatnio zamkniêtej,
�wi¹tyni Parafialnej.

Wierzbica, dnia 12 kwietnia 1968 r.
/-/ Piotr Go³êbiowski
Biskup Administrator Sandomierski.

62  J. Wójcik: By³ i taki ... s. 36.
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Wieczorem ks. Wójcik otrzyma³ nieoficjaln¹ wiadomo�æ, ¿e je¿eli �odbije�
ko�ció³, to ju¿ na zawsze bêdzie w jego w³adaniu. W zwi¹zku z tym mobilizowa³
swoich wiernych do zdobycia obiektu.

Na uroczysto�æ Wielkiego Czwartku do Wierzbicy przyby³o oko³o 40 ksiê¿y
z ca³ej diecezji. Ksiê¿a nie chcieli tego szczególnego dnia modliæ siê na rynku,
lecz co najmniej na placu ko�cielnym. Ustalili plan dzia³ania. Ksi¹dz bp Go³ê-
biowski z kilkoma ksiê¿mi poszed³ na cmentarz grzebalny, a pozostali duchowni
na plebaniê i pod bramê ko�cieln¹, w celu zdezorientowania przeciwników. Plan
powiód³ siê. Ksi¹dz biskup wracaj¹c z cmentarza wszed³ na plac ko�cielny od
strony ogrodu plebañskiego, czekali ju¿ tam na niego wierni. Atmosfera tego szcze-
gólnego dnia z minuty na minutê stawa³a siê coraz bardziej napiêta. Nabo¿eñstwo
bez problemu odprawiono w ogrodzie pomiêdzy jab³oniami. W Wielki Pi¹tek rano
przyjecha³a do Wierzbcy delegacja z Warszawy z pismem od ks. Prymasa, które
skierowa³ do premiera w sprawie Wierzbicy oraz pismem Sekretarza Episkopatu
ks. bp. Zygmunta Choromañskiego, skierowanym do wszystkich ksiê¿y bisku-
pów w Polsce. Równie¿ ks. bp Piotr Go³êbiowski wystosowa³ do Przewodnicz¹-
cego Rady Pañstwa w Warszawie depeszê prosz¹c w niej o interwencjê, bo ko-
�ció³ nadal znajdowa³ siê w rêkach ks. Kosa63.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 1968 r.
Ul. Miodowa 17
Nr 1065/68/P.
Prymas Polski

Dekret

Maj¹c na uwadze szkodliw¹ dzia³alno�æ Zdzis³awa Kosa, Antoniego Pietrzyka i Andrze-
ja Nadskakulskiego, ich uporczywe niepos³uszeñstwo wobec prawowitej W³adzy Duchow-
nej, postawê wrog¹ Ko�cio³owi Chrystusowemu, nara¿enie dobra dusz nie�miertelnych na
szwank, samowolne zamkniêcie �wi¹tyni oraz du¿e zgorszenie wywo³ane w parafii Wierzbi-
ca i okolicy, niniejszym na mocy szczególniejszych uprawnieñ nadanych nam przez Ojca
�wiêtego � rzucam kl¹twê ko�cieln¹ na wy¿ej wymienionych zdrajców �wiêtej wiary rzym-
skokatolickiej, którzy odt¹d nie maj¹ ¿adnego prawa do odprawiania mszy �w. Równocze-
�nie, jako Delegat Ojca �wiêtego i Prymas Polski, ostrzegam wszystkich wiernych przed przyj-
mowaniem pos³ug religijnych od wspomnianych duchownych, wyklêtych z Ko�cio³a rzym-
skokatolickiego, którzy bezprawnie okupuj¹ �wi¹tyniê w Wierzbicy i nielegalnie, wedle prze-
pisów prawa ko�cielnego, pe³ni¹ w niej funkcjê kap³añsk¹. Ktoby o�mieli³ siê przyjmowaæ
pos³ugi religijne z r¹k ekskomunikowanych, nara¿a siê na wy³¹czenie z Ko�cio³a, niewa¿-
no�æ Sakramentów �w. i utratê zbawienia. Wszystkich gor¹co zachêcam do wierno�ci Chry-
stusowi i Jego Matce � Ko�cio³owi, Ojcu �wiêtemu i Biskupowi Sandomierskiemu.

Z b³ogos³awieñstwem prymasowskim dla wiernych Parafii Wierzbickiej.

Stefan Kardyna³ Wyszyñski

Prymas Polski

 Ks. Kos z dwoma ksiê¿mi: Pietrzykiem i Nadskakulskim oraz ze wszystkimi
wiernymi mu parafianami, którzy w tych krytycznych dniach pozostali przy nim,

63  J. Wójcik: op. cit., s. 44, 45.
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modlili siê w ko�ciele. Pozostali wierni, tak jak poprzedniego dnia, modlili siê
w ogrodzie. Na nabo¿eñstwo przyby³o oko³o 1500 osób nie tylko z parafii Wierz-
bica. Ludzi z s¹siednich parafii sprowadzi³a do Wierzbicy zwyk³a ludzka cieka-
wo�æ. Intrygowa³o ich, kto po sze�ciu latach roz³amu bêdzie wiód³ prym w ko-
�ciele. Tymczasem ks. Wójcik zaplanowa³ �atak� na ko�ció³, wyda³ dyspozycje
m³odym ludziom ju¿ poprzedniego dnia. Po sakramencie eucharystii, wcze�niej
poinformowani ch³opcy zaczêli siê organizowaæ. Dosz³o do zamieszek i w zwi¹z-
ku z tym oddajemy g³os ks. Józefowi Wójcikowi:

�Ruszy³a ca³a lawina ludzi szeroko�ci¹ ogrodu. Robi siê pop³och. Tamci broni¹ siê (�).
Krzyczê, aby ludzie kryli siê w kaplicy. A wiêc zdobyli�my kaplicê? Gêsto padaj¹ kamienie.
Ksi¹dz biskup nawo³uje, by siê nawrócili. Powtarza ten apel przez tubê ks. Marian Zima³ek.
Przytomnie zachowuje siê ksi¹dz biskup Walenty Wójcik, który kieruje tubê do ziemi, aby
nie by³o daleko s³ychaæ. Robi siê przerwa miêdzy atakuj¹cymi a reszt¹. Ci, którzy to us³ysze-
li, zatrzymali siê. Podrywa ich do ataku profesor Józef Krasiñski. Natomiast pierwsza linia
zbli¿a siê ju¿ pod mur ko�cielny. (�) Otwieraj¹ bramy. Zwolennicy Kosa chowaj¹ siê do
dzwonnicy. Nasi (�) wyci¹gaj¹ ich (�). Milicja stoi za murem i bije ich pa³kami. Milicja
wype³nia w ten sposób polecenie wydane dla obrony Kosa: (�). Nie przypuszczano, ¿e sytu-
acja odwróci siê i ci, którzy byli bezpieczni w obrêbie murów ko�cielnych, znajd¹ siê z dru-
giej ich strony. (�) W �rodê byli przeciwko biskupowi i tamtych bili, a dzi� s¹ ju¿ za nim
i nas bij¹�. Ogólny zamêt! Ludzie rozrywaj¹ ³añcuchy, otwieraj¹ bramy i wyrzucaj¹ tych,
którzy jeszcze przeszkadzaj¹. W tym czasie próbujê ró¿nymi kluczami otworzyæ wielkie drzwi.
Czujê, ¿e od wewn¹trz ludzie Kosa trzymaj¹ i barykaduj¹ drzwi. Odda³em klucze ksiêdzu
Rogusiowi i poleci³em, aby wchodzili przez zakrystiê. Sam poszed³em pomagaæ mê¿czy-
znom otwieraæ furtkê od plebanii. W tym czasie otworzono zakrystiê. Pierwszy wszed³ m³o-
dzieniec nazwiskiem Dujko. Wybi³ szybê w drzwiach miêdzy zakrysti¹ a ko�cio³em i wszed³
do �rodka. Przy o³tarzu zasta³ wszystkich samozwañczych duchownych. Z³apali monstrancjê
i chwycili siê za rêce. Przybli¿y³ siê do nich i spokojnie oznajmi³, aby natychmiast opu�cili
�wi¹tyniê, bo ludzie prowadz¹ ju¿ ksiêdza biskupa. Nie chcieli odej�æ. Wzi¹³ ich pod rêkê
i odprowadzi³ od o³tarza. W tym momencie ludzie wprowadzaj¹ ksiêdza biskupa z mon-
strancj¹. Gdy ksi¹dz biskup ujrza³ ten widok, cofn¹³ siê. Postawi³ monstrancjê na komodzie
w zakrystii i tam adorowa³ Pana Jezusa. W tym czasie ksi¹dz Marcin Popiel odebra³ Kosowi
monstrancjê, a ludzie wyprowadzili odstêpców z ko�cio³a. Ko�ció³ ju¿ opanowany! Ksiê¿a
biskupi, kap³ani i wierni po sze�ciu latach s¹ znów w �wi¹tyni! Wszyscy siê raduj¹�64.

Dosz³o do uroczystego przekazania kluczy od ko�cio³a ks. bp. Piotrowi Go³ê-
biowskiemu. Pozosta³ z wiernymi w ko�ciele. Plebania równie¿ bardzo szybko
zosta³a opanowana. Wierni skupieni wokó³ �wi¹tyni uroczy�cie wprowadzili na
zdobyt¹ plebaniê ks. bp. Walentego Wójcika.

W Wielk¹ Sobotê ks. bp Go³êbiowski wyda³ dyspozycje dotycz¹ce zarz¹dza-
nia parafi¹ w Wierzbicy. Mianowa³ proboszczem ks. Wac³awa Krzysztofika
z Magnuszewa, a na jego miejsce zatwierdzi³ wiernego sobie kap³ana przebywa-
j¹cego przez kilka lat w Wierzbicy, ks. Rogusia. Za� w Wielk¹ Niedzielê delega-
cja ksiê¿y przyby³a do ks. Prymasa i bp. W. D¹browskiego, aby podziêkowaæ im
za wsparcie i pomoc okazan¹ w ca³ej wierzbickiej sprawie.

Ko�ció³ po �batalii� Wielkiego Tygodnia uleg³ czê�ciowej dewastacji. Elewa-
cja zewnêtrzna uleg³a zniszczeniu wskutek rzucania kamieniami przez okupuj¹-

64  J. Wójcik, op. cit., s. 47�49.
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cych �wi¹tyniê. W tym czasie we wnêtrzu budowli znajdowali siê broni¹cy ko-
�cio³a. Mimo i¿ ko�ció³ i plebania zosta³y zdobyte po 6 latach nieustannych zatar-
gów, to czê�æ parafian pozosta³a wierna ks. Kosowi. Nie dla wszystkich parafian
pojednanie znaczy³o dok³adnie to samo. Spo³eczeñstwo parafii, widz¹c wydarze-
nia Wielkiego Tygodnia, nie potrafi³o ponownie przest¹piæ progu �wi¹tyni  i spo-
kojnie siê w niej modliæ. Wszyscy ci, co widzieli zmagania przy o³tarzu o �wiêty
sakrament, pomiêdzy zwalczaj¹cymi siê kap³anami, nie potrafili spokojnie mo-
dliæ siê w przesz³o dwustuletnim ko�ciele. Z biegiem lat powrócili na ³ono ko-
�cio³a rzymskokatolickiego, lecz nie wszyscy. Szans¹ dla tych pozosta³ych sta³
siê ko�ció³ Mariawitów, który tu w Wierzbicy otworzy³ swoj¹ placówkê.

Forma odzyskania ko�cio³a przez kuriê sandomiersk¹ nie by³a z pewno�ci¹
zbyt chwalebna, ale skuteczna. W³adze pañstwowe zrezygnowa³y z dalszego utrzy-
mywania �niezale¿nej parafii�. Pogodzenie siê aparatu pañstwowego z przejê-
ciem ko�cio³a przez ksiê¿y rzymskokatolickich oznacza³o przejaw ³agodzenia kursu
polityki wyznaniowej w koñcu lat sze�ædziesi¹tych.

W³adza ludowa mimo usilnych starañ przegra³a tê bataliê, a parafianie nadal
nie wiedzieli, o co tak naprawdê w tym wszystkim sz³o. Stali siê narzêdziem
przetargu obu walcz¹cych stron. Propaganda PRL-u szczyci³a siê �niezale¿n¹
parafi¹�, ale nikt nie u�wiadomi³ parafianom ca³ej Wierzbicy, ¿e stawk¹ w tej
walce nie by³ ks. Zdzis³aw Kos czy dom pañstwa B³aszczyków, lecz zwyciêstwo
hierarchii Ko�cio³a nad w³adz¹ ludow¹.

Parafia  Kościoła  Starokatolickiego Mariawitów

Mariawityzm jest wyznaniem wywodz¹cym siê z ruchu honorackiego, po-
wsta³ w krêgu ko�cio³a rzymskokatolickiego. W latach osiemdziesi¹tych XIX w.
na ziemiach zaboru rosyjskiego powsta³y zgromadzenia zakonne oparte na
III regule �w. Franciszka. Inicjatorem tych zgromadzeñ by³ o. Honorat Ko�miñski.
Za g³ówny cel zgromadzenia stawia³y sobie prowadzenie ¿ycia w ukryciu, w oba-
wie przed prze�ladowaniami i represjami w³adz carskich, podtrzymywanie ¿ycia

religijnego, zw³aszcza zakonnego oraz
prowadzenie opieki socjalnej w �rodo-
wisku robotniczym i ch³opskim.

Za³o¿ycielk¹ p³ockiego Zgroma-
dzenia Sióstr Ubogich �w. Klary wg
II regu³y �w. Franciszka by³a Feliksa
Magdalena Koz³owska (w zgromadze-
niu przyjê³a imiê Maria Franciszka),
przez mariawitów zwana Mateczk¹.

Data 02.08.1893 r. przyjêta jest za
pocz¹tek mariawityzmu.

Obecnie Ko�ció³ mariawitów ma
ustrój synodalny. W³adzami w Ko�cie-Pierwszy drewniany ko�ció³
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le s¹: Synod, Kapitu³a Generalna,
Rada Ko�cio³a i Biskup Naczelny,
który kieruje cia³em kolegialnym
i reprezentuje Ko�ció³ w stosun-
kach wewnêtrznych i na zewn¹trz,
biskup diecezjalny, zabranie para-
fialne, rada parafialna i proboszcz.
Administracyjnie Ko�ció³ dzieli siê
na trzy diecezje: warszawsko-
p³ock¹ z siedzib¹ w P³ocku, �l¹sko-
³ódzk¹ z siedzib¹ w £odzi i lubel-
sko-podlask¹ z siedzib¹ w Ceg³o-
wie.

Ko�ció³ Starokatolicki Mariawitów opiera siê na starodawnych katolickich
zasadach wiary i mi³o�ci z Biblii. Zasady te wyrazi³ najlepiej �w. Wincenty
z Lerynu �Wierzymy w to, w co zawsze, co wszêdzie i przez wszystkich by³o
wyznawane�. Ko�ció³ opiera siê równie¿ na objawieniu o Bo¿ym Mi³osierdziu
otrzymanym przez za³o¿ycielkê mariawityzmu b³. Mariê Franciszkê Koz³owsk¹.
Ko�ció³ nie ustanawia nowych i nie przyjmuje dogmatów, które ustanowi³y po-
szczególne ko�cio³y po roz³amie chrze�cijañstwa. Uwa¿a, ¿e tylko sobór ekume-
niczny reprezentuj¹cy ca³e chrze�cijañstwo mo¿e ustanowiæ nowy dogmat obo-
wi¹zuj¹cy wszystkich chrze�cijan. Nie uzna-
je przymusu ¿adnego biskupa w Ko�ciele po-
wszechnym oraz nieomylno�ci cz³owieka
w sprawach wiary i moralno�ci65.

Na pocz¹tku XX w. w Wierzbicy zamiesz-
ka³a grupa mariawitów nale¿¹ca do parafii
w Prêdocinie ko³o I³¿y. W 1906 r. dosz³o do
konfliktu pomiêdzy mariawitami a katolika-
mi. Proboszcz wyznania rzymskokatolickie-
go rozpocz¹³ akcjê tzw. ob³awy na mariawi-
tów. Si³¹ starano siê ich sprowadziæ  na ³ono
ko�cio³a katolickiego. Mimo walki probosz-
cza z innowiercami akcja powiod³a siê po³o-
wicznie. Mariawici wyprowadzili siê z para-
fii, ale nie zmienili wyznania. Po likwidacji
placówki przenie�li siê do Wierzbicy. Tutaj
równie¿ byli prze�ladowani, ich znakiem roz-
poznawczym by³ medalik z wizerunkiem mon-
strancji anio³ów adoruj¹cych �Wszystka zie-
mia niech ciê adoruje i b³aga�, a na rewersie
wizerunek Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.

65 W. Ginter (oprac.) � Informator o Ko�ciele Starokatolickim Mariawitów, P³ock, KSM, 1989.

Grupa parafian po nabo¿eñstwie na placu rodziny Kwiet-
niów

  Tablica po�wiêcona pamiêci poleg³ych za
�mariawityzm�
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Odebrano im medaliki i zakopano na
placu ko�cio³a rzymskokatolickiego
w s¹siedztwie dzwonnicy. Czê�ci
wiernych uda³o siê je ukryæ i zacho-
waæ dla potomnych66.

W ko�ciele rzymskokatolickim
 w Wierzbicy w latach 60. nast¹pi³
roz³am. Czê�æ wiernych odnalaz³a siê
w�ród mariawitów. Przybyli oni do
Wierzbicy w czwartym roku zamie-
szek. Nie posiadali obiektu sakralne-
go i placu, na którym mogliby siê gro-
madziæ. Pocz¹tki parafii by³y bardzo

trudne. W ustawodawstwie PRL-u przepisy by³y rygorystyczne w odniesieniu do
wyznañ. Otrzymanie zezwolenia na erygowanie parafii wymaga³o wielu zabie-
gów je¿eli dana grupa wiernych nie posiada³a w³asnego obiektu sakralnego.

W 1971 roku do Wierzbicy przyby³ kap³an Zdzis³aw Maria W³odzimierz Ja-
worski, obecnie naczelny biskup Ko�cio³a Starokatolickiego Mariawitów, zaku-
pi³ plac pod przysz³y ko�ció³. Pierwsze nabo¿eñstwa odbywa³y siê w domu Ju-
lianny i Franciszka Kwietniów przy ulicy Ko�ciuszki. Do 1977 roku nie by³o
sta³ego kap³ana, przyje¿d¿ali na niedzielne nabo¿eñstwa.

Parafia mariawitów na dobre zaistnia³a w Wierzbicy od lipca 1977 r., tj. od
momentu przyjazdu do niej brata Fidelisa � Tadeusza Kaczmarskiego (do dnia
dzisiejszego jest jej proboszczem). Mieszkanka Wierzbicy sprzeda³a dzia³kê wraz
ze starym drewnianym domem. W nim odbywa³y siê nabo¿eñstwa. Brat Fidelis,
chc¹c zalegalizowaæ parafiê, z³ama³ prawo. Bez pozwolenia w³adz administra-
cyjnych przerobi³ chatê na kaplicê i w ten oto sposób postawi³ w³adze przed fak-
tem dokonanym. Nastêpnie uzyska³ pozwolenie na obmurowanie kaplicy, do tego
typu prac nie wymagano planu modernizacji. Nie dosz³o do obmurowania kapli-
cy, na jej miejscu w 1982 r. wybudowano ko�ció³ z bia³ej ceg³y. W roku nastêp-

nym biskup diecezji Stanis³aw
Maria Tymoteusz Kowalski do-
kona³ po�wiêcenia. Budynek ko-
�ció³ka zaprojektowa³ sam brat
Fidelis.

Parafia swoim zasiêgiem
obejmuje Wierzbicê, Radom,
Szyd³owiec i Starachowice. Brat
Fidelis pod swoj¹ opiek¹ ma 123
wiernych. W ka¿d¹ niedzielê od-
bywa siê msza �wiêta z udzia³em
parafian.Kap³an Fidelis w otoczeniu parafian

O³tarz g³ówny

66 Wywiad przeprowadzony z kap³anem Fidelisem Tadeuszem Kaczmarskim.
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Wierzbickie cmentarze

Przykościelny

W latach 40. XIX w. zaprzestano pochówków bezpo�rednio w s¹siedztwie ko-
�cio³a. Obecnie na placu przyko�cielnym (potocznie zwanym cmentarzem) rosn¹
stare lipy i roz³o¿yste kasztany. Oko³o 1890 r. powiêkszono go kosztem placu ryn-
kowego. Usuniêto stare ogrodzenie, zastêpuj¹c murem z miejscowego kamienia
wapiennego. Wierzch muru wykoñczono p³ytami piaskowca zakupionymi
w Szyd³owcu. Wej�cie od strony rynku zdobi ¿elazna brama, a obok niej dwie furty
wykonane przez firmê A. Ma³eckiego w Radomiu. Oprócz wej�cia g³ównego na
cmentarz ko�cielny prowadz¹ trzy furtki.

Na miejscu drewnianej dzwonnicy sta³
pomnik. By³ to murowany s³up,
z umieszczon¹ marmurow¹ p³yt¹ z napi-
sem, ¿e w dnia 11 stycznia 1842 r. zmar³a
w kwiecie wieku Eufrozyna z Laskow-
skich Niwiñska z Polan. Pomnik wystawili
mi³ej i cnotliwej s¹siadce przyja�ni a stra-
pieni s¹siedzi. Po lewej stronie od wej�cia
g³ównego tu¿ przy murze ogrodzenia stoi
pomnik. Jest on niewielki, wykonany z p³yt
¿elaznych, umieszczony na dwu kamien-
nych stopniach. Na stronie frontowej wid-
nieje napis: �Józef Simeon Mitman Magi-
ster Administracyi Królewsko-Warszaw-
skiego Uniwersytetu. Umar³ D. 13 Listo-
pada 1853 r. ¿y³ lat 50�. Na rewersie po-
mnika widnieje kolejny napis: �Pamiêæ tê
stawiali przyjaciele. Przechodniu westchnij
za duszê jego�.

Pomniki cmentarne



122

Wierzbica

Grzebalny

Cmentarz grzebalny po³o¿ony jest oko-
³o 400 m od ko�cio³a w stronê Radomia.
Ogrodzony jest murem, podobnie jak ko-
�ció³. Zosta³ za³o¿ony w XIX wieku. Budo-
wê na Szczepanówce rozpocz¹³ w 1841 r. pro-
boszcz Wojciech Malanowski. Koszt budo-
wy cmentarza wyniós³ 1398 z³ polskich.
�ród³o archiwalne z 1893 r. podawa³o jego
powierzchniê w ilo�ci 1 morgi 45 prêtów.
Z biegiem lat jego obszar powiêksza³ siê.
W 1918 r. zosta³ powiêkszony o jedn¹ mor-
gê, od strony zachodniej. Tego¿ samego
roku po�wiêci³ ks. Franciszkek Sobutka,
proboszcz rozpoczynaj¹cy duszpasterzowa-
nie w parafii Wierzbica. W 1928 r. obejmo-
wa³ przestrzeñ 2,5 morgi. Tê sam¹ po-
wierzchniê podaj¹ �ród³a z 1942 r. Cmen-
tarz grzebalny ulokowany jest na bardzo
podmok³ym terenie. Byæ mo¿e z tego po-

wodu w 1935 r. parafianie wierzbiccy upominali siê o nowy cmentarz grzebalny,
który mia³ byæ zlokalizowany 2 km od Wierzbicy w stronê Jastrzêbia. Na tê pro-
pozycjê nie wyrazi³a zgody w³adza diecezjalna, odpowiadaj¹c, ¿e �nale¿y raczej
staraæ siê o wyznaczenie terenu bli¿ej ju¿ istniej¹cego cmentarza�.

Nie mo¿na powiedzieæ o ³adzie i po-
rz¹dku, jaki powinien panowaæ na cmenta-
rzu, a bêd¹cy wyrazem troski i pamiêci
o tych, których cia³a spoczywaj¹. Brak za-
interesowania w tej kwestii ze strony para-
fian, byæ mo¿e proboszcza, który jest od-
powiedzialny za ko�ció³ i cmentarz, by³
przyczyn¹ negatywnej oceny stanu cmen-
tarza grzebalnego przy ka¿dorazowej wi-
zytacji dziekañskiej parafii. W protoko³ach
owych wizyt z 1948 i 1950 r. czytamy; �Sam
cmentarz utrzymany jest w nale¿ytej czy-
sto�ci, w dalszym ci¹gu oczekuje uporz¹d-
kowania, powiêkszenia go oraz wykonania
zniszczonej ju¿ bramy�. Na prze³omie lat
siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
cmentarz zosta³ powiêkszony od strony
wschodniej i nast¹pi³o jego po�wiêcenie.

W�ród pomników na uwagê zas³uguje
wspólny grobowiec rodziny Mitmanów. Ro-
dzinê prze�ladowa³a fatalna dla nich trzynast-

Pomniki cmentarne

Grób rodziny Mitmanów
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ka. 13 listopada 1853 r. o godzinie czternastej zmar³ Józef Simeon, 13 stycznia 1854 r.
zakoñczy³a ¿ycie równie¿ o godzinie czternastej jego siostra � Magdalena, a ojciec
� siedemdziesiêcioo�mioletni starzec, nie mog¹c przeboleæ straty dwojga dzieci,
zasn¹³ na ³o¿u �mierci 13 lutego 1854 r., równie¿ o godzinie czternastej. Przejêta t¹
tragedi¹ jedna z dwu pozosta³ych córek � Joanna Gorajska, ¿ona oficjalisty, prze¿y-
³a jeszcze tylko jedn¹ trzynastkê po stracie ojca i zakoñczy³a ¿ycie w wigiliê nastêp-
nej trzynastki, tj. 12 kwietnia 1854 r. o godzinie dwunastej. Tragediê Mitmanów
kryje pomnik ¿elazny, wystawiony na ich grobie na cmentarzu grzebalnym przez
Kazimierza My�lakowskiego jesieni¹ 1855 roku. Twarde litery, wybite na lanym
¿elazie do dzi� przypominaj¹ mieszkañcom Wierzbicy straszny dramat rodziny Mit-
manów. W ci¹gu sze�ciu miesiêcy nieub³agana �mieræ poch³onê³a cztery istnienia68.

Na �rodku cmentarza usytuowany jest pomnik siêgaj¹cy kilka metrów, które-
go fundatorami s¹ Kazimierz i Marianna Zió³kowscy. Zosta³ on wzniesiony
w sierpniu 1847 roku. Figura zbudowana jest z kamienia i ceg³y, obecnie otynko-
wana. Do po³owy wysoko�ci ma kszta³t graniastos³upa o podstawie kwadratowej,
a wy¿ej przybiera formê walca. Zakoñczenie stanowi¹ malej¹ce ku górze 4 stop-
nie, na których osadzony jest kamienny krzy¿ z wizerunkiem Chrystusa. Miejsce
miêdzy przej�ciem figury z kszta³tu graniastos³upa do walca chroni dachówka, któ-
ra jednocze�nie jest okapem. W dolnej czê�ci z czterech stron s¹ po dwa wg³êbienia,
z których ni¿sze maj¹ napisy ryte w kamieniu. Tre�æ napisów � to wyj¹tki z dzie³
pisarzy ko�cielnych. Obecnie pomnik jest odnowiony, mimo to widniej¹ce napisy
zatar³y siê. Na cmentarzu poza tymi dwoma po-
mnikami znajduje siê jeszcze kilka starych na-
grobków zas³uguj¹cych na uwagê. Na przestrze-
ni lat, pod wp³ywem czynników atmosferycznych
uszkodzi³ je z¹b czasu, mimo to wyró¿niaj¹ siê
na tle wspó³czesnych nagrobków. Na cmentarzu
pochowani s¹ dwaj proboszcze parafii wierzbic-
kiej, mianowicie ks. Franciszek Sobutka i ks.
Boles³aw Wójcik.

Zmarłych na cholerę

Mieszkañcy Wierzbicy na przestrzeni kilku-
dziesiêciu lat zapomnieli o strasznej chorobie, jaka
nêka³a ich przodków i zebra³a du¿e ¿niwo. Pa-
mi¹tk¹ po szalej¹cej epidemii cholery w XIX w.,
która nie oszczêdzi³a Wierzbicy jest cmentarz
zmar³ych na cholerê. Po³o¿ony jest na pó³noc-
ny wschód od osady, na polu zwanym Rudna,
przy polnej drodze do Zalesic. Cmentarz jest
niewielki, o rozmiarach 54 na 32 metry, posiada³
bramê wykonan¹ z metalowych prêtów, osadzon¹

68 Na podstawie notatek Jana Chrz¹szcza dyrektora szko³y w Wierzbicy w okresie miêdzywojennym.

Pomniki cmentarne na cmentarzu zmar-
³ych na cholerê
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na dwumetrowych s³upach. To szczególne miejsce otoczone by³o kamiennym murem
o wysoko�ci 1 m i 30 cm. Ogrodzenie wykoñczono p³ytami z piaskowca szyd³owiec-
kiego. Mur okalaj¹cy cmentarz zosta³ wzniesiony w 1894 roku. Nekropoliê obsadzo-
no drzewami, m.in. sosnami, topolami, brzozami, wierzbami, jak i niewielkimi krze-
wami bzu. Po�rodku cmentarza sta³y dwa kamienne pomniki i wysoki drewniany
krzy¿. Pierwszy z pomników � dwumetrowej wysoko�ci, zakoñczony ¿elaznym krzy-
¿em, posiada napis: �Pomnij na tych, którzy na choler¹ pomarli. By³a cholera
w r. 1831, drugim razem r. 1848. Fundator tej figury Pawe³ Zawisza. R. 1875�.
Na drugim pomniku widnieje kolejny napis: �D. O. M. S¹ P. Antoni Dójka lat 37,
zm. 4 sierpnia 1894 r. Stroskani rodzice i ¿ona k³ad¹ tê pami¹tkê, prosz¹c o westchnie-
nie do Boga � El¿bieta Dójka, zm. w r. 1830. � Obok tych figur sta³ drewniany krzy¿
z napisem: �Od powietrza g³odu i wojny zachowaj nas Panie. D 15 V 1933 R.�.

Z biegiem czasu nekropolia uleg³a zapomnieniu, w zwi¹zku z tym diametralnie
zmieni³ siê jej obraz. Kamienny mur okalaj¹cy cmentarz uleg³ zniszczeniu pod wp³y-
wem czynników atmosferycznych i braku renowacji. Porastaj¹ce drzewa i krzewy
zmieni³y siê w olbrzymie chaszcze, tak ¿e zatar³y ca³kowicie �lady pochówku zmar-
³ych. Drewniany krzy¿ z³ama³ siê i zbutwia³ le¿¹c latami pomiêdzy gêstwin¹ krzaków
i drzew. W gêstwinie vis a vis bramy wej�ciowej widnia³y fragmenty dwu kamien-
nych nagrobków, których równie¿ nie oszczêdzi³ z¹b czasu.

Do koñca 2001 r. cmentarz pe³ni³ funkcjê dzikiego wysypiska �mieci dla okolicz-
nych mieszkañców. Sytuacja uleg³a zmianie z pocz¹tkiem 2002 roku. Rada So³ecka
w sk³adzie Stanis³aw Rafalski, Jan Dujka, Józef Zió³ko, Andrzej Zawisza s. Stanis³a-
wa i Franciszek Zawisza oraz proboszcz Jerzy Krogulec, po wyra¿eniu zgody przez
konserwatora zabytków, wyszli z inicjatyw¹ odnowienia cmentarza. Pomys³ zosta³
zaakceptowany przez mieszkañców Wierzbicy. Od marca do lipca 2002 r. trwa³a pra-
ca przy porz¹dkowaniu i renowacji obiektu. Wykarczowano krzaki i czê�æ drzew.
Mimo przeprowadzonej renowacji i uporz¹dkowaniu cmentarza, nie uda³o siê zloka-
lizowaæ miejsc pochówku zmar³ych. Odrestaurowano dwa kamienne nagrobki i wy-
konano nowy krzy¿. W dniu 21 lipca 2002 roku dby³a siê uroczysta msza �w. na
cmentarzu z udzia³em wójta gminy � Aleksandra Piskorza. Homiliê wyg³osi³ i doko-
na³ po�wiêcenia odnowionej nekropolii proboszcz parafii ks. Jerzy Krogulec.

Żydowski (kirkut)

Do czasów II wojny �wiatowej w Wierzbicy mieszka³a ludno�æ pochodzenia
¿ydowskiego, �wiadczy o tym ma³y kirkut. Ostatni pochówek odby³ siê w czasie II
wojny �wiatowej. Pochowano ¯ydów z getta, którzy zostali rozstrzelani w drodze do
stacji Jastrz¹b, sk¹d mieli byæ wywiezieni do Treblinki. Kirkut usytuowany jest oko³o
700 m na pó³noc od Wierzbicy przy drodze do Radomia. Obecnie nekropolia nie
posiada ogrodzenia, dawny mur okalaj¹cy jest w formie szcz¹tkowej. Ca³y poro�niêty
jest krzakami i drzewami. Do dnia dzisiejszego nie zachowa³y siê ¿adne nagrobki
kamienne, a groby ziemne pozapada³y siê, zaros³y traw¹ i nie mo¿na ich zlokalizo-
waæ. Miejsce, gdzie najprawdopodobniej by³a brama wej�ciowa, zamurowano czer-
won¹ ceg³¹.
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Początki szkolnictwa

W okresie �redniowiecza Ko�ció³ by³ g³ówn¹ instytucj¹, która zajmowa³a siê
edukacj¹. Ko�cio³owi byli potrzebni ludzie z umiejêtno�ci¹ czytania i pisania �
g³ównie do prowadzenia kronik i przepisywania ksi¹g.

W Polsce szkolnictwo parafialne ma swe pocz¹tki w XIII w. i dziêki poparciu
miejscowych w³adz szybko siê rozwija³o. Na prze³omie XVI i XVII w. niemal¿e
ka¿da parafia posiada³a w³asn¹ szko³ê. Rozwój o�wiaty przez kilka wieków by³
pod wy³¹cznym nadzorem Ko�cio³a. Do powo³ywania szko³y parafialnej nie by³
potrzebny akt erekcyjny (prawny), poniewa¿ nie posiada³a ona osobowo�ci praw-
nej i w zwi¹zku z tym nie posiada³a w³asnego maj¹tku. Szko³y stanowi³y jedn¹
z agend dzia³alno�ci duszpasterskiej miejscowego proboszcza. Na podstawie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów kanonicznych i zaleceñ w³adz diecezjalnych proboszcz
by³ zobowi¹zany do wybudowania szko³y, wynajêcia nauczyciela, wyp³acenia
mu nale¿nego wynagrodzenia i roztoczenia opieki nad uczniami. Biskup w ra-
mach wizytacji parafii interesowa³ siê istnieniem szko³y (budynkami, wyposa¿e-
niem, personelem i jako�ci¹ nauczania).

Dok³adne daty i miejsca powstania szkó³ parafialnych nie s¹ znane. Mo¿na
tylko przypuszczaæ, ¿e powsta³y one w najwiêkszych i najbogatszych skupiskach
ludno�ci, takich jak Radom, I³¿a, Skaryszew, Szyd³owiec, Skrzynno, Sieciechów
i Wierzbica. Powiat radomski podzielony by³ miêdzy archidiecezjê gnie�nieñsk¹
(18 parafii) i diecezjê krakowsk¹ (48 parafii). Najwcze�niejsze informacje o ist-
nieniu szkó³ z diecezji krakowskiej (powiatu radomskiego) pochodz¹ z Ksiêgi
Oszacowañ Dokumentów Beneficjalnych Diecezji Krakowskiej sporz¹dzonej
w 1529 roku. Zawarte s¹ w niej informacje o wynagrodzeniach nauczycieli m.in.
z Radomia, Mirca, Jastrzêbia, Cerekwi i Szyd³owca. W 1570 r. w dekanacie ra-
domskim by³o 14 parafii, a w 10 byli zatrudnieni nauczyciele. W�ród parafii
z nauczycielem by³a Wierzbica. Najwiêcej wiadomo�ci o szko³ach parafialnych
zawartych jest w ksiêgach wizytacyjnych z prze³omu XVI i XVII wieku. Na ich
podstawie wiemy, ¿e w dekanacie radomskim by³y szko³y w ka¿dej parafii, oprócz
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Jaros³awic. W wymienionym okresie sieæ szkó³ elementarnych by³a dobrze roz-
winiêta, obejmowa³a niemal wszystkie parafie powiatu radomskiego nale¿¹ce do
diecezji krakowskiej1.

 Lata potopu szwedzkiego doprowadzi³y do wyniszczenia kraju pod wzglê-
dem ekonomicznym i gospodarczym. Za³amaniu uleg³a tak¿e sieæ szkó³ elemen-
tarnych, ale nie zanikowi. Z 1662 r. pochodzi rejestr, z którego czerpiemy infor-
macje, ¿e nauczyciele, zwani baka³arzami, byli zatrudnieni w trzech parafiach:
Radomiu, Szyd³owcu i Wierzbicy. O pozosta³ych parafiach dekanatu radomskie-
go nie ma wzmianki, ale nale¿y domniemywaæ, ¿e nauczanie by³o prowadzone
przez kantorów � �piewaków.

Roszada w sieci szkó³ parafialnych jest jeszcze bardziej widoczna w powiecie
radomskim w I po³. XVIII wieku. Przyczyn¹ tego by³y z pewno�ci¹ wojny tocz¹-
ce siê na ziemiach polskich. W okresie panuj¹cej nêdzy w kraju Ko�ció³ zaj¹³ siê
w wiêkszym stopniu akcj¹ charytatywn¹ ni¿ o�wiatow¹. Powolny rozwój szkol-
nictwa parafialnego nast¹pi³ w II po³. XVIII wieku. Zachowana z tego okresu
tabela wizytacyjna nie uwzglêdnia Wierzbicy, nale¿y wywnioskowaæ, ¿e szko³a
nie istnia³a. Ostatnia istniej¹ca wzmianka z tamtego okresu pochodzi z 1662 roku.
W tym czasie ponowny rozwój szkó³ nast¹pi³ w Szyd³owcu, Chlewiskach, Skary-
szewie, a w Radomiu dzia³a³o ju¿ kolegium pijarów. Prowadzi³o ono nauczanie
z zakresu szko³y elementarnej, w zwi¹zku z tym przesta³a funkcjonowaæ szko³a
przy parafii. Dalszy rozwój szkolnictwa parafialnego nast¹pi³ po powstaniu Ko-
misji Edukacji Narodowej. W powiecie radomskim dzia³a³o 13 szkó³ elementar-
nych i jedno kolegium pijarów w Radomiu2.

O szko³ê w ww. okresie dba³ miejscowy proboszcz. Fundusz na utrzymanie
szko³y czerpa³ z beneficjum lub pochodzi³ on z ofiar sk³adanych przez miejscowe
spo³eczeñstwo. Budynek szko³y zawsze by³ usytuowany na placu parafialnym
w pobli¿u ko�cio³a i nale¿a³ do czê�ci sk³adowej maj¹tku ko�cielnego danej para-
fii. Na wsiach by³y to mniejsze budynki szkolne ni¿ w miastach. Sk³ada³y siê one
z jednej izby, komory i sieni. Wybudowane by³y z drewna i pokryte gontem lub
s³om¹. Ulega³y szybko rozpadowi i w zwi¹zku z tym wymaga³y czêstych remon-
tów. Wizytuj¹cy parafiê biskup lub wyznaczony przez niego inny duchowny zwra-
ca³ szczególn¹ uwagê na stan materialny budynku, a wszystkie spostrze¿enia
i uwagi wizytatora znajdowa³y swoje odzwierciedlenie w sporz¹dzonym proto-
kole wizytacyjnym. Prawo synodalne wnioskowa³o, aby w miejskich szko³ach
elementarnych byli zatrudnieni nauczyciele ze stopniem baka³arza lub magistra.
W ma³ych miejscowo�ciach nauczanie móg³ prowadziæ cz³owiek o mniejszym
stopniu wykszta³cenia, lecz z przygotowaniem do tego typu zajêæ. Nauczycielami
zazwyczaj byli ludzie �wieccy, którzy posiadali w³asne rodziny, ale nauczali tak-
¿e ksiê¿a. Zgodnie z biskupimi instrukcjami nauczyciel powinien uczyæ ch³op-
ców katechizmu, gramatyki ³aciñskiej oraz czytania i pisania. Arytmetyka, �piew,
muzyka i w ma³ym zakresie filozofia by³y nauczane w wiêkszych szko³ach miej-

1 Krakowiak H. Szkolnictwo parafialne w powiecie radomskim w XV � XVIII w. W: Biuletyn Kwar-
talny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1981 t. XVIII, z. 1, s. 21 � 22.

2 Op. cit. s. 23.
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skich. W praktyce poziom nauczania by³ uzale¿niony od wykszta³cenia i umiejêt-
no�ci nauczyciela. Wynagrodzenie nauczycieli nie by³o objête przepisami praw-
nymi, zale¿a³o od prywatnej umowy zawartej miêdzy proboszczem a nauczycie-
lem. Musia³o jednak wystarczyæ na utrzymanie rodziny. Mieszkanie nauczyciela
zazwyczaj sk³ada³o siê z jednej izby, która pe³ni³a funkcjê mieszkania i sali lek-
cyjnej. Obok mieszkanie przewa¿nie by³a szopa i sieñ. Najprawdopodobniej ist-
nia³y te¿ zabudowania gospodarcze: stodo³a, obora czy drwalka. Dzia³ka ziemi
oddana do dyspozycji nauczyciela mia³a charakter ogrodu owocowego lub wa-
rzywnego � po³o¿ona by³a obok szko³y, za� pole siewne w znacznej odleg³o�ci
z innymi polami siewnymi. Nauczyciel do�æ czêsto by³ wynagradzany na zasa-
dzie przyznania mu przez proboszcza prawa do pobierania dziesiêcin z okre�lo-
nych pó³ ch³opskich b¹d� dworskich.

Szko³y parafialne w powiecie radomskim powsta³y na gruncie zapotrzebowa-
nia spo³ecznego. Im by³o ono wiêksze, tym wiêcej powstawa³o szkó³ elementar-
nych przy parafiach. Szko³y te na przestrzeni kilku wieków zapewnia³y dzieciom
podstawow¹ wiedzê, a przede wszystkim nabycie umiejêtno�ci czytania i pisania.
Umiejêtno�æ ta by³a wykorzystywana w urzêdach ziemskich, miejskich i powia-
towych, a tak¿e w dworskich kancelariach, jak równie¿ w maj¹tkach ko�cielnych.

Ponownie pierwsz¹ wzmiankê o istnieniu szko³y w Wierzbicy spotykamy za
czasów Ksiêstwa Warszawskiego. Komisja rz¹dz¹ca powo³a³a wtedy dla spraw
o�wiatowych Izbê Edukacyjn¹, która w roku 1808 wyda³a ustawê szkoln¹.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

 Przez kilka wieków, do utworzenia Ksiêstwa Warszawskiego i powo³ania Izby
Edukacyjnej, która w 1808 roku wyda³a ustawê szkoln¹, edukacja spoczywa³a na
barkach Ko�cio³a. Na mocy nowej ustawy ka¿de miasto, miasteczko i wie� obo-
wi¹zane by³y utrzymaæ szko³ê lub przy³¹czyæ siê do pobliskiej miejscowo�ci szkol-
nej. Mieszkañcy miasta lub wsi, bez ró¿nicy pochodzenia i religii, tworzyli towa-
rzystwo szkolne. Na op³atê nauczyciela i inne �wiadczenia szkolne pobierane by³y
sk³adki od wszystkich mieszkañców. Towarzystwo wy³ania³o spo�ród siebie do-
zór szkolny, sprawuj¹cy opiekê i nadzór nad szko³¹. W sk³ad dozoru wchodzi³
dziedzic, proboszcz, burmistrz lub wójt oraz jeden lub dwaj miejscowi gospoda-
rze. Naukê dzieci miejskie mia³y rozpoczynaæ od szóstego, a wiejskie od ósmego
roku ¿ycia. Trwa³a ona zazwyczaj piêæ do sze�ciu lat.

Wcielenie Wierzbicy dekretem napoleoñskim z dn. 7 grudnia 1809 r. do Ksiê-
stwa Warszawskiego spowodowa³o, ¿e ustawa zaczê³a obowi¹zywaæ równie¿ na
tym terenie.

Wierzbica nale¿a³a wtedy do departamentu radomskiego. W styczniu 1811
roku nauczycielem w mie�cie by³ dwudziestopiêcioletni Zelik, a w grudniu na-
stêpnego roku powinno�ci te pe³ni³ starszy od niego o piêtna�cie lat Jakubowicz.
Nauka obejmowa³a pisanie, czytanie, rachunki i religiê. Ponadto w klasie II, czyli
w ostatniej uczono rzeczy praktycznych, jak znajomo�æ miar, wag, prostego po-
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miaru gruntów itp. Nauka trwa³a od godziny 8 do 11 i od 12 do 16. Rok szkolny
zaczyna³ siê 25 wrze�nia i koñczy³ siê 23 lipca. Religii uczy³ ksi¹dz. Nie wiado-
mo czy szko³a utworzona za czasów Ksiêstwa Warszawskiego przez ca³y czas
prowadzi³a swoj¹ dzia³alno�æ. W opisie historycznym narodowego miasta Wierz-
bicy, sporz¹dzonym 09.07.1820 r. przez ówczesnego burmistrza Micha³a Urbañ-
skiego nie ma wzmianki o szkole3, natomiast w aktach metrykalnych pod dat¹
02.05.1821 r. spotykamy nazwisko nauczyciela.

W pierwszych latach istnienia Królestwa Kongresowego sprawy o�wiaty pro-
wadzi³a Komisja Rz¹dowa Wyznañ Religijnych i O�wiecenia Publicznego. Usta-
wa o szko³ach elementarnych pozostawa³a prawie ta sama (z roku 1808). Obo-
wi¹zki nauczyciela w latach 1821�1823 roku pe³ni³ Tomasz �rednicki. Kolejnym
nauczycielem prawdopodobnie by³ Ignacy Bogdañski. Pracê rozpocz¹³ przed sierp-
niem 1825 roku. Podczas powstania listopadowego Ignacy Bogdañski prawdopo-
dobnie s³u¿y³ w wojsku, bowiem latach 1829�1834 nie stwierdzono jego obecno-
�ci w Wierzbicy. Nauczycielem w latach 1830�1832 by³ Jan Lisowski.

Po powstaniu listopadowym w 1833 r. car wyda³ now¹ ustawê o szkolnictwie.
Zniesiono wtedy dozory szkolne, a ich miejsce zajêli opiekunowie, którymi mia-
nowani byli przewa¿nie proboszczowie.

Funkcjonowanie szko³y opiera³o siê na: Instrukcji Komisji Spraw Wewnêtrz-
nych i Duchownych z dn. 04.11.1834 roku, i skryptach Komisji Województwa
Sandomierskiego z dn. 07.11.1835 r. numer 61580 i drugiego z dn. 16.11.1836 r.
nr 26375. Dokumenty te w nastêpnych latach zaginê³y.

Do dn. 16.07.1856 r. w Wierzbicy uczy³ dzieci Kajetan S³onimski. Brak jest
danych o nauczycielach ucz¹cych po Bogdañskim. Z roku 1852 r. przechowa³ siê
pierwszy spis inwentarza szkolnego4. Oprócz wymienionych wy¿ej dokumentów
i akt dotycz¹cych organizacji szko³y, spis wymienia urz¹dzenia i tytu³y ksi¹¿ek
z biblioteki. Szko³a posiada³a: 4 ³awki proste, 6 ³awek z pulpitami, du¿y stó³,
2 krzes³a oraz 28 tablic abecad³owych. Biblioteka posiada³a 18 ksi¹¿ek: �Robin-
son�, �Krótki zbiór wiadomo�ci dla koñcz¹cych naukê pocz¹tkow¹�, �Msza �wiê-
ta�, �Pocz¹tki czytania i rachunków�, �Wyk³ad arytmetyki�, �Nauka chrze�cijañ-
ska�,�Powie�ci moralne dla dzieci�, �Rady dla w³o�cian�, �Magazyn dla dzieci�,
�Czyste westchnienie do Boga�, �Krótki zbiór wiadomo�ci�, �Wypisy pisarzy
polskich�, �Ksi¹¿ka do czytania� � po rosyjsku, �Szko³a wiejska�, �Nauka po-
cz¹tkowa gospodarstwa�, �Skarbiec dla dzieci�, �¯ywoty �w. Rzemie�lników�,
�Zasady poprawnego czytania i pisania po polsku�.

Biblioteka w 1853 r. powiêkszy³a swoje zbiory o dwa woluminy. Pierwszy to
�Podrêcznik ucz¹cy sposobu ustrze¿enia siê od cholery� i drugi � �Porównanie
miar rosyjskich z polskimi� (tekst po rosyjsku).

Opiekunem szko³y w 1855 r. by³ ówczesny proboszcz ks. Antoni Brzyski.
W lipcu 1856 r. w Wierzbicy na wakuj¹ce stanowisko nauczyciela zosta³ powo³a-
ny Stanis³aw Kopczyñski. W pierwszych latach jego nauczycielskiej kariery wy-
czuwalne by³o z³agodzenie rusyfikacyjne w nauczaniu. W 1862 r. ukaza³a siê nowa

3 Archiwum Radomskie � Akta Komisji Województwa Sandomierskiego (IV. 1477).
4 Archiwum Radomskie, Akta Dyr. Rad. (XXX � 1679).
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ustawa o szkolnictwie, która przywraca³a prawa jêzykowi polskiemu. Wprowa-
dzono bezp³atne nauczanie, przywrócono dawne dozory szkolne, przewodnicz¹-
cymi byli proboszczowie lub burmistrzowie. Zamierzano wprowadziæ przymus
szkolny, lecz nie uzyskano na to zgody rz¹du. Na cele szko³y opodatkowani zo-
stali wszyscy mieszkañcy.

Po powstaniu styczniowym zosta³a wprowadzona kolejna ustawa o szkolnic-
twie. Jej celem by³a powolna, lecz systematyczna rusyfikacja narodu polskiego.

W czasie powstania styczniowego i w latach nastêpnych szko³a mie�ci³a siê
przy ul. I³¿eckiej w budynku wynajêtym od Józefa Gielniowskiego. Budynek po-
siada³ trzy izby i sieñ. W izbie od strony ulicy mie�ci³a siê sala lekcyjna, s¹siedni¹
izbê zamieszkiwa³ nauczyciel, a od podwórka mieszka³ gospodarz. W budynku
tym nauczanie odbywa³o siê przez oko³o dwadzie�cia lat. W czasie I wojny �wia-
towej budynek sp³on¹³.

W roku szkolnym 1864/1865 do szko³y uczêszcza³o 72 dzieci, z czego do
I klasy 32, do II klasy 27 i do III klasy 13. Pod koniec roku szkolnego liczba
uczniów zmala³a z 72 do 59. Promocjê uzyska³o 50 dzieci. Do szko³y w Wierzbi-
cy uczêszcza³y równie¿ dzieci z Rzeczkowa.

W szkole m³odzie¿ uczy³a siê religii oraz czytania i pisania po polsku, jak
i rosyjsku. Zajêcia lekcyjne rozpoczynano i koñczono modlitw¹. Dwa razy do
roku odbywa³a siê spowied�. Rok szkolny koñczy³ siê egzaminem w obecno�ci
burmistrza i kilku radnych.

W Wierzbicy 16.05.1865 r. odby³a siê wizytacja szko³y prowadzona przez Dy-
rektora Szkó³ Naukowej Dyrekcji Radomskiej. Po wizytacji burmistrz otrzyma³ pi-
smo, z którego wynika³o, ¿e zatwierdzony fundusz Rs. 88 k. 80 by³ niewystarczaj¹-
cy. Dyrekcja poleci³a burmistrzowi, powo³uj¹c siê na ukaz z dn. 11.09.1864 r.
�O szko³ach pocz¹tkowych w Królestwie Polskim�, który nak³ada³ na mieszkañ-
ców wsi i miast wy³¹czne staranie siê o dobrobyt i zaspokojenie wszelkich po-
trzeb szko³y, aby zebra³ ³awników i zacniejszych obywateli miasta, przed³o¿y³ im
potrzebne zmiany lokalu szkolnego i wezwa³ ich do podwy¿szenia sk³adki p³aco-
nej dot¹d na potrzeby szko³y. Burmistrz Chrzanowski 28.071865 r. zorganizowa³
spotkanie z mieszkañcami miasta, na którym odczyta³ tre�æ ustawy o szko³ach
pocz¹tkowych. Na podstawie ukazu z 11.09.1864 r. szko³ami gminnymi zarz¹-
dzali bezpo�rednio wójtowie i ³awnicy gminni. Szko³y wiejskie podlega³y nadzo-
rowi so³tysa. Nad wszystkimi szko³ami pocz¹tkowymi, zarówno wiejskimi, jak
i miejskimi, pozostaj¹cymi pod zwierzchnictwem Zarz¹du O�wiecenia Publicz-
nego, nadzór sprawowa³ naczelnik Dyrekcji Naukowej. Na mocy tego¿ ukazu
urz¹d Guberni Radomskiej wyda³ polecenie naczelnikowi powiatowemu o poin-
formowaniu opiekunów szkolnych, ¿e wszystkie dotychczasowe ich obowi¹zki
ustaj¹ z chwil¹ objêcia s³u¿by przez dyrektorów szkó³. Zaleci³ tak¿e opiekunom
szkolnym oddanie pieczêci i akt szkolnych wójtom gmin lub burmistrzom miast.
Zadaniem ich by³o przesy³anie korespondencji dotycz¹cej szkó³ w rêce dyrekcji.
Burmistrz Chrzanowski przej¹³ inwentarz szkolny od by³ego opiekuna ksiêdza
K. Brzyskiego 15.08.1865 r. w obecno�ci ³awników � Zawiszy i Wroñskiego. Od
1854 do 1865 roku szko³a wzbogaci³a siê o 1 tablicê i 5 ksi¹¿ek: �Czytelnia ludo-
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wa�, �Przewodnik do rachunków�, �Bukwar� (po rosyjsku), �Kmiotek z roku
1863�, �Kmiotek z roku 1864�.

Zakupione w poprzednich latach ³awki, stó³, sto³ki i tablice uleg³y zniszcze-
niu. Stwierdzono wtedy brak niektórych ksi¹¿ek i dokumentu Komisji Wojewódz-
twa Sandomierskiego z dn. 07.11.1835 r. nr 61580. W uwagach przy odbiorze in-
wentarza zaznaczono, ¿e za brak ksi¹¿ek i innych w³asno�ci szko³y ponosi winê
by³y opiekun, poniewa¿ jego obowi¹zkiem by³o czuwanie nad porz¹dkiem i ca³o-
�ci¹ maj¹tku szkolnego. Cena zniszczonych i zaginionych przedmiotów nie zosta³a
ustalona. Za stwierdzone braki w inwentarzu zap³aci³ ks. Brzyski 7 rubli i 25 kopie-
jek. Pieni¹dze te przeznaczono w styczniu 1866 r. na zakup ksi¹¿ek do biblioteki
szkolnej. W takim stanie inwentarz szkolny obj¹³ burmistrz Chrzanowski.

Obowi¹zek utrzymania szko³y ci¹¿y³ na mieszkañcach Wierzbicy i Rzeczkowa. W tym
celu raz do roku lub raz na dwa lata uchwalane by³y rozk³ady sk³adek, czyli tzw. etat. Pierwszy
rozk³ad sk³adki, jaki zachowa³ siê w aktach, pochodzi³ z 30.11.1864 roku. Zawiera on imienny
spis 239 mieszkañców Wierzbicy i przedmie�cia Rzeczków, wed³ug którego pobierano op³aty
w 1865 r. na potrzeby szko³y, tj. 88 rubli i 80 kopiejek. Pod rozk³adem obok pieczêci magistratu
miasta Wierzbicy figurowa³y podpisy burmistrza Wasilewskiego i ³awników � Wroñskiego
i Zawiszy. Rozk³ad po�wiadczy³ naczelnik powiatu radomskiego, a zatwierdzi³ 19.01.1865 r.
rz¹d gubernialny radomski. Pieczêcie magistratu wierzbickiego i naczelnika powiatu by³y
w jêzyku polskim, a trzecia pieczêæ, rz¹du gubernialnego by³a w jêzyku polsko-rosyjskim.

W rozk³adzie sk³adek na utrzymanie szko³y elementarnej na rok 1866 figuruje 291 na-
zwisk mieszkañców Wierzbicy i przedmie�cia Rzeczków. Wysoko�æ sk³adki wynosi³a od 40
do 60 kopiejek. Ogólna za� suma 150 rubli.

Poniesione wydatki:
� Nauczyciel pobiera³ rocznie 60 rubl. 90 rubl
� Najem lokalu dla szko³y wynosi³ 16, 20 20 rubl
� Na mieszkanie dla nauczyciela 16,20 15 rubl
� Materia³y pi�mienne, ksi¹¿ki itp. 3,55 4 rubl
� R¹banie 12 i pó³ s¹¿ni drzewa 4,20 3 rubl
� Na utrzymanie stró¿a 4,20 9 rubl
� Na nagrody dla nauczycieli 1,50 2 rubl
� Na zasilanie biblioteki szkolnej 1 3 rubl
� Na druki szkolne
� Do dyspozycji dyrekcji radomskiej 2,35 2 rubl

ogó³em 88, 80            150 rubl
Powy¿szy etat dochodu i wydatku funduszu szkó³ki elementarnej w Wierzbicy na rok

1866/67 sporz¹dzony 31.08.1865 zatwierdzony zosta³ przez Naukow¹ Dyrekcjê Radomsk¹
30.09.18865 roku. Szko³a mie�ci³a siê nadal w domu u Gielniowskiego, z którym zawarto
kontrakt najmu 13.05.1865 r. na trzy lata, tj. do 1131.08.1867 r. za czynsz roczny 16 rubli 20
kopiejek. Ponowny kontrakt podpisano 30.12.1865 r. przed³u¿aj¹c wynajem lokalu do
31.12.1868 r. i podwy¿szono czynsz do 20 rubli rocznie. Obowi¹zki obs³uguj¹cego pe³ni³
Pawe³ Ogrodziñski. W roku szkolnym 1865/86 liczba dzieci zapisanych do poszczególnych
oddzia³ów przedstawia³a siê nastêpuj¹co.

Oddzia³ Liczba uczniów Ch³opcy Dziewczêta

I KLASA           45                       31         14

II KLASA           29       20           9

III KLASA            9                        8           1
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Dzieci wyznania rzymskokatolickiego by³o 82, a wyznania moj¿eszowego 1. Podczas
roku szkolnego z oddzia³u I uby³o 36 uczniów, z II 22, a z II 6. Uczniów wybijaj¹cych siê w
nauce by³o 23, mierne postêpy wykazywa³o 44, a 16 by³o s³abych. Dwunastu uczniom rozda-
no nagrody.

Stolarz Oromañski na rzecz szko³y wykona³ i przekaza³ 30.11.1866 r. nastêpuj¹ce sprzê-
ty: stó³ za 2 r. 50 k., fotel za 1 r. 50 k., 50 tabliczek z drzewa lipowego o rozmiarach 18 na 10
cali za 6 r. 25 k., 8 ³awek za 6 r. Razem zap³acono stolarzowi 16 r. 25 k.

Zim¹ 04.01.1867 r. przyby³a do Dyrekcji Naukowej w Radomiu delegacja mieszkañców
Rzeczkowa: Jan �roda, Kazimierz Minda, Micha³ Szyszka i Adam Mosio³. Prosili oni o za³o-
¿enie szkó³ki w Rzeczkowie, odleg³ym od Wierzbicy o 2 i pó³ wiorsty. Pro�bê swoj¹ t³uma-
czyli tym, ¿e ponosz¹ koszty op³acania nauczyciela w Wierzbicy oko³o 25 rubli rocznie,
a dzieci ich podczas zimy nie uczêszczaj¹ do szko³y z powodu z³ej drogi. Zadeklarowali siê,
¿e podnios¹ op³atê na nauczyciela do 45 rubli i udostêpni¹ pomieszczenie. Zostawili podanie
z podpisem Jana �rody, a pozostali trzej delegaci podpisali siê krzy¿ykami. Burmistrz
w Wierzbicy zosta³ zobowi¹zany do utworzenia szko³y w Rzeczkowie, pod warunkiem, ¿e
wie� wniesie na ten cel 120 rubli. Wymaganej kwoty mieszkañcy nie zgromadzili.

 Z roku na rok liczba ksi¹¿ek w bibliotece szkolnej wzrasta³a. Uzupe³niano
równie¿ braki w sprzêcie szkolnym, a tak¿e podwy¿szano sk³adkê na potrzeby
szkolne. Burmistrz Chrzanowski dba³ o potrzeby o�wiatowe Wierzbicy, nie móg³
tylko znale�æ odpowiedniego budynku z przeznaczeniem na szko³ê. Nie zanie-
dbywa³ ¿adnej okazji, aby zagwarantowaæ byt materialny szko³y. Przyk³adem
mo¿e byæ pismo z dn. 08.05.1867 r. skierowane do Dyrekcji Naukowej, w spra-
wie oddania do u¿ytku i na w³asno�æ szko³y elementarnej w Wierzbicy naro¿ne-
go domu w Rynku. Od roku 1868 kwota przeznaczona na utrzymanie szko³y
wzros³a do 200 rubli, z czego 150 rubli przypada³o na mieszkañców Wierzbicy
i Rzeczkowa, a 50 rubli dop³aca³a kasa miejska. W roku 1870 na mocy uchwa³y
zebrania ogólnego z 6 kwietnia postanowiono, ¿e w zwi¹zku ze zniesieniem
statusu miasta Wierzbica, suma 150 rubli zosta³a roz³o¿ona na wszystkich w³a-
�cicieli gruntów w osadzie Wierzbica oraz Rzeczkowie i Stepanówce. Rozk³ad
sk³adki na rok 1871 po raz pierwszy uwzglêdni³ obok nazwiska ilo�æ posiada-
nych przez p³atnika mórg.

Nast¹pi³ kolejny okres wzmo¿onej rusyfikacji szko³y. Rodzice niechêtnie
posy³ali swoje dzieci do szko³y. Liczba uczniów, którzy podjêli naukê w roku
szkolnym 1869/70 wynosi³a 97 � spad³a do 69. Zachêt¹ nie okaza³y siê te¿ ro-
syjskie nagrody za naukê. Zmieni³ siê równie¿ opiekun szko³y. Miejsce burmi-
strza Chrzanowskiego zaj¹³ wójt gminy Wierzbica � Józef Kwiecieñ.

W maju 1872 r. zosta³ zwolniony ze szko³y Stanis³aw Kopczyñski. W³adze
szkolne stwierdzi³y, ¿e nie zna jêzyka rosyjskiego i z tego powodu nie mo¿e byæ
nauczycielem. W Wierzbicy przepracowa³ prawie 16 lat. Po nim posadê na-
uczyciela obj¹³ Ludwik Kargulewicz, który zosta³ przeniesiony z Fa³kowa (po-
wiat konecki). Po paru miesi¹cach zrezygnowa³ z pracy. Od tego momentu na-
uczyciele w Wierzbicy zmieniali siê czêsto.

W czerwcu 1873 r. mieszkañcy Wierzbicy zwrócili siê do Dyrektora Szkó³
Naukowej Dyrekcji Radomskiej, aby religii naucza³ ksi¹dz Widuchowski, który
wyrazi³ zgodê. Dyrekcja nie udzieli³a zezwolenia. Okaza³o siê, ¿e ksi¹dz Widu-
chowski by³ na li�cie �nieb³agonadio¿nych�, poniewa¿ � jak wynika ze spra-
wozdania ¿andarmerii � zosta³ skazany, jako proboszcz, w Wolanowie na 25



132

Wierzbica

rubli za wywrotne t³umaczenie ukazu o oswobodzeniu w³o�cian i namawianie
ch³opów do wstêpowania do oddzia³ów powstañczych.

Jan Malczewski (nauczyciel) w pro�bie o przeniesienie z Wierzbicy nadmie-
nia³, ¿e szko³a by³a licha, wynagrodzenie sk¹pe (120 rubli), a ponadto rodzice
niechêtnie posy³ali swoje dzieci do szko³y. Karol Pac, który wzbudzi³ w�ród dzia-
twy szkolnej zami³owanie do �piewu, a u rodziców zdoby³ szacunek, zosta³ od-
górnie przeniesiony do wsi Laski w powiecie kozienieckim. Nie pomog³y stara-
nia mieszkañców w Dyrekcji o pozostawienie go w Wierzbicy. Dyrekcja podanie
rozpatrzy³a odmownie, wyja�niaj¹c, ¿e powodem jego przeniesienia by³o niew³a-
�ciwe nauczanie, brak pilno�ci w pracy.

Szko³a otrzyma³a nowe lokum. Zosta³a przeniesiona do domu Józefa Grab-
skiego w Rynku. Dom by³ drewniany, czteroizbowy z sieni¹, kryty gontem i czê-
�ciowo szalowany. Dwie izby zajmowa³a szko³a, trzeci¹ od strony Rynku nauczy-
ciel, a w czwartej od podwórza mieszka³ Józef Ciszek.

Od grudnia 1891 roku szko³a mie�ci³a siê we w³asnym budynku przy Urzê-
dzie Gminy. Dwie izby by³y przeznaczone na sale szkolne, a dla nauczyciela po-
kój z kuchni¹. W sk³ad dozoru szkolnego wchodzili: wójt £ukasz Sierawski, pi-
sarz gminny Antoni Wroñski oraz Szymon Dujka i Adam Rafalski. W latach 1890�
�1895 podniesiono wysoko�æ sk³adki szkolnej do 240 rubli rocznie.

Ostatni przedwojenny bud¿et szko³y, który obowi¹zywa³ od 01.01.1911 do
01.01.1914 roku dla osady Wierzbica i wsi: Rzeczków, Bezputne, Szczepanówka
przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

PRZYCHÓD:
� ze skarbu pañstwa � 220 rsb
� sk³adka � 315 rsb
� razem � 535 rsb

ROZCHÓD:
�pensja nauczycielska � 360 rsb
� obs³uga szko³y � 24 rsb
� utrzymanie czysto�ci � 12 rsb
� opa³ � 96 rsb
� wydatki kancelaryjne � 7 rsb
� wydatki sanitarne � 4 rsb 20 kop
� na ksi¹¿ki � 26 rsb 80 kop
� inne wydatki  � 5 rsb
� razem� 535 rsb

Liczba dzieci na 01.01.1912 roku wynosi³a:
� oddzia³ wstêpny: ch³opców � 23...............dziewcz¹t � 14
� oddzia³ pierwszy: ch³opców � 16..............dziewcz¹t � 8
� oddzia³ drugi: ch³opców � 11 ..................dziewcz¹t � 1
� oddzia³ trzeci: ch³opców � 7 .....................dziewcz¹t � 0
� razem: ch³opców � 57...............................dziewcz¹t � 23

Przed I wojn¹ �wiatow¹ powsta³y dwie inicjatywy budowy szko³y, lecz ¿adna
z nich nie dosz³a do skutku.
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Ostatni¹ przedwojenn¹ nauczycielk¹ w Wierzbicy by³a Katarzyna Wojciechow-
ska. W czerwcu 1914 r. wyjecha³a na wakacje do Radomia. Sprzêt szkolny i swoje
mieszkanie powierzy³a pod opiekê wójtowi. Wybuch³a wojna. Nauczycielka wró-
ci³a do Wierzbicy 30.10.1914 roku i zasta³a zniszczone urz¹dzenia szkolne, a tak-
¿e spl¹drowane i zniszczone swoje mieszkanie5.

W dn. 02.11.1916 r. Urz¹d Gminny wyst¹pi³ do Komendy Obwodowej
w Radomiu o otwarcie szko³y. Wkrótce otrzymano pismo: �Zgodnie z pro�b¹ miesz-
kañców osady Wierzbica wyra¿on¹ w pi�mie Urzêdu Gminy, dnia 2 listopada 1916

roku Nr 618 zarz¹dzam w my�l § 3 rozporz¹dzenie i otwarcie 2 nowych publicz-
nych szkól elementarnych gminnych w Zwi¹zku szkolnym Wierzbica. Jednej szko-

³y dla ch³opców, drugiej dla dziewcz¹t. Jêzykiem wyk³adowym w tych szko³ach
bêdzie wy³¹cznie jêzyk polski...�.

Przewodnicz¹cym Rady Szkolnej zosta³ ksi¹dz Franciszek Wilczyñski. �Pro-
tokó³ z posiedzenia Rady Szkolnej Gminy Wierzbica, odbytego w dniu 12 grudnia

1916 r. W dniu 12 grudnia 1916 r. w lokalu gminy odby³o siê pod przewodnictwem
ks. Wilczyñskiego, proboszcza parafii Wierzbica, pierwsze posiedzenie miejsco-

wej Rady Szkolnej. Obecni cz³onkowie: pp. Tomasz Duralski, wójt Gminy, Stefan
Majewski przedstawiciel spraw szkolnych, Józef Kotowski, Józef Kwiecieñ oma-

wiano, przedyskutowano i uchwalono nastêpuj¹ce sprawy:
� prosiæ wierzbickiego ksiêdza proboszcza Franciszka Wilczyñskiego o mo¿-

liwie najrychlejsze dokoñczenie remontu budynku przeznaczonego na szko-
³ê, wynaj¹æ go za sumê 650 koron rocznie, wynaj¹æ mieszkanie dla kie-
rownika szko³y za sumê 200 koron rocznie,

� sporz¹dziæ komplet urz¹dzeñ szkolnych ...wobec mo¿liwo�ci sporz¹dze-
nia tych urz¹dzeñ w mo¿liwie krótkim czasie na miejscu, zamówiæ takowe
w Radomiu,

� przed³o¿yæ c.k. Komendzie obwodowej projekty bud¿etu na rok szkolny 1916/
17 dla szkó³ w Wierzbicy i Rzeczkowie, aby subwencja z Zarz¹du Wojsko-

wego wynosi³a 60% wydatków. Podpisy: Przewodnicz¹cy /-/ ks. Fr. Wil-
czyñski, cz³onkowie /-/ Stefan Majewski, /-/ Tomasz Duralski, /-/ Józef

Kwiecieñ, /-/ Józef Kotowski�.
Nauczyciel w Wierzbicy by³ zatrudniony od 12 grudnia 1916 roku. Bud¿et na

rok szkolny 1916/1917 przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
PRZYDHÓD:
Zasi³ek od rz¹du 60% 4329 k.
Sk³adka zwi¹zku Szkó³ 40% 2886 k.

RAZEM: 7215 k.

ROZCHÓD:
P³aca zasadnicza kierownika 900 k.
Dodatek mieszkaniowy 180 k.
Za kierownictwo 200 k.
Nauczyciel 900 k.
Na mieszkanie 180 k.

5 Na podstawie notatek zebranych przez Antoniego Chrz¹szcza.
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Wyk³ad religii 180 k.
Kwota za godziny nadliczbowe 180 k.
Wycieczki naukowe, gry i zabawy 60 k.
Biblioteka nauczycielska 100 k.
Biblioteka uczniowska 50 k.
Pomoce naukowe 100 k.
Sprawozdania 50 k.
Wydatki nauczycieli szkolnych 100 k.
Wydatki nauczycieli
Miejskiej Rady Szkolnej 25 k.
Nieprzewidziane wydatki 100 k.
Obs³uga 360 k.
Opa³ 500 k.
O�wietlenie 100 k.
Remont budynku i mebli 150 k.
Urz¹dzenia szkolne 1400 k.
Najem lokalu 1200 k.
Inne 150 k.
OGÓ£EM: 7215 k.

Czternastego stycznia 1917 roku, do szko³y zg³osi³o siê 149 dzieci, które po-
dzielono na trzy oddzia³y. Kierownik szko³y wyst¹pi³ do Komendy Obwodowej
o przydzielenie jeszcze jednego nauczyciela. Przewodnicz¹cym miejscowej Rady
Szkolnej w tym czasie by³ Jan Grabski. Tymczasem w prowizorycznie wykoñ-
czonej sali pêka³ sufit i rysowa³y siê �ciany. Z tego powodu przerwano naukê. Po
trzech dniach podjêto na nowo nauczanie, gdy¿ komisja wyznaczona spo�ród cz³on-
ków miejscowej Rady Szkolnej orzek³a, ¿e taki stan sali nie nara¿a na szwank
zdrowia dziatwy szkolnej. W marcu 1917 r. obowi¹zki nauczycielki szkolnej objê-
³a Janina Buchowska. O tym, jakie warunki nauczania istnia³y w szkole, dowia-
dujemy siê z pisma kierownika szko³y z dn. 27.04.1917 r. skierowanego do miej-
scowej Rady Szkolnej: �Nie mog¹c siê doczekaæ, kiedy wreszcie szanowna Rada
zajmie siê szko³¹ i doprowadzi j¹ do mo¿liwego stanu, zmuszony jestem zakomu-
nikowaæ, ¿e w interesie zdrowia i prawid³owego wychowania dziatwy nale¿y:

a) bezzw³ocznie wykoñczyæ budynek szkolny, drzwi i okna dopasowaæ, do
drzwi dorobiæ zamki, do okien zasuwki i haczyki, wprawiæ szyby, piece
oczy�ciæ poniewa¿ dymi¹, osobliwie piec w górnej sali; ziemiê, gruz, belki
i ró¿ne rupiecie nagromadzone przed oknami szkolnymi uprz¹tn¹æ, wy-
wie�æ, podwórko uprz¹tn¹æ i wyrównaæ, ustêpy dokoñczyæ, dorobiæ do
nich drzwi i zamkniêcia, oczy�ciæ je, bo znajduj¹ siê w niemo¿liwych wa-
runkach higienicznych, wykopaæ do³y kloaczne, w oko³o ustêpów zasypaæ
ka³u¿e i do³y, miejsce zrównaæ, od drzwi szkolnych u³o¿yæ dró¿kê z ka-
mieni, albowiem podczas deszczów dzieci wpadaj¹ w tych miejscach po
kostki w b³oto, nagromadzone z ty³ów ustêpów drzewo kazaæ usun¹æ; od-
daæ do dyspozycji mojej drwalni przy szkole;

b) zaopatrzyæ szko³ê: w fundusze na zap³acenie obs³ugi, spluwaczki, kosze
do papieru, skrobad³a, wycieraczki, termometry, umywalnie (z rêcznikami
i myd³em), w odpowiednie naczynia do picia wody. Nastêpnie, po usuniê-
ciu braków, nale¿y:
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c) w pokoju, przeznaczonym na kancelariê przebudowaæ piec i w ogóle zro-
biæ potrzebne przeróbki, aby siê nie zdarzy³ wypadek po¿aru, co ju¿ raz
omal nie mia³o miejsca; lokal szkolny ogrodziæ, podwórze zrównaæ i urz¹-
dziæ, aby w zupe³no�ci odpowiada³o swojemu przeznaczeniu jako plac do
æwiczeñ gimnastycznych, gier i zabaw dziatwy; wskazaæ miejsce na ogród
szkolny; drzwi przerobiæ tak, a¿eby siê otwiera³y na zewn¹trz; drzwi i okna
pomalowaæ; wszystkie sprzêty szkolne odmalowaæ; sporz¹dziæ ka³amarze
i obsadziæ je w pulpitach ³awek; do stolików dorobiæ zamki i dostarczyæ do
kancelarii szkolnej kilka krzese³. Zawiadamiaj¹c o powy¿szym Szanown¹
Radê Szkoln¹, jako organ ekonomicznego Zarz¹du Szko³y 1 § 10 rozpo-
rz¹dzenia c.i.k. Genera³-Gubernatora z dnia 31.10.1915 r. mam honor
uprzejmie prosiæ, aby wszystko powy¿sze zosta³o w jak najkrótszym cza-
sie wprowadzone w czyn, wymienione za� pod lit. a i b bezzw³ocznie.
Kierownik szko³y: /-/ Stefan Majewski�.

Warunki takie spowodowa³y pogorszenie stanu zdrowia nauczyciela. Zacho-
rowa³ on w maju 1917 r. i zmuszony by³ w ka¿d¹ sobotê po nauce wyje¿d¿aæ do
Radomia w celu zaci¹gniêcia porady lekarskiej. Wtedy Komenda powiatowa za-
apelowa³a do Urzêdu Gminy i obywateli osady o dostarczenie podwód �gdy¿ �
jak czytamy w pi�mie z dn. 29.05.1917 r. � w ten sposób spe³ni¹ obowi¹zek oby-
watelski wobec cz³owieka, który skutkiem ciê¿kich warunków pracy zachorowa³
oraz dopomog¹ mu w ten sposób do odzyskania zdrowia. Rych³y powrót do zdro-
wia pana Stefana Majewskiego powinien le¿eæ równie¿ w interesie gminy, gdy¿
w ten sposób uniknie siê przydzielenia zastêpczej si³y nauczycielskiej, a tym sa-
mym zwiêkszenia wydatków po³¹czonych z utrzymaniem szko³y�. Religii naucza³
ksi¹dz Franciszek Wilczyñski. Rok szkolny zakoñczy³ siê w lipcu. W lipcu tak¿e
Rada Szkolna Gminy Wierzbica wyst¹pi³a za po�rednictwem Komendy Powiato-
wej do Jeneralnego Gubernatorstwa o bezp³atne przyznanie 500 m3 drzewa bu-
dowlanego na odbudowê budynku szkolnego w Wierzbicy. Nast¹pi³a zmiana na
stanowisku kierownika szko³y. Nowy kierownik � Mieczys³aw Bugajski zosta³
powo³any na to stanowisko 01.09.1917 roku.

Departament Wyznañ Religijnych i O�wiecenia Publicznego przy Tymczaso-
wej Radzie Stanu wyda³ dekret oznajmiaj¹cy, ¿e z dn. 01.10.1917 r. zarz¹d szkol-
nictwa objê³y w³adze polskie. Od listopada 1917 r. kierownictwo szko³y powie-
rzone zosta³o � Józefowi Targoniowi, który wcze�niej pracowa³ w Jastrzêbiu. Jako
drugi nauczyciel ca³y czas pracowa³a Jadwiga Buchowska.

Po odzyskaniu niepodleg³o�ci gminy powiatu radomskiego zatwierdzi³y
w wolnym kraju po raz pierwszy swoje bud¿ety. Na 24 gminy � siedmiu zabrak³o
funduszy na utrzymanie szkó³. W tej nieszczê�liwej siódemce znalaz³a siê rów-
nie¿ Wierzbica. Z ka¿dym rokiem sytuacja gospodarcza ulega³a poprawie
i w 1925 r. z bud¿etu gminy (40 462 z³) przeznaczono na utrzymanie szkó³ 1835 z³6.

Szko³a w Rzeczkowie by³a zamkniêta od 15.09.1930 roku do 15.09.1937 roku.
W roku 1932 dzieci uczy³y siê ju¿ w nowej szkole. Jej kierownikiem by³ An-

toni Chrz¹szcz. Dba³ o kwalifikacje nauczycieli, jak i wykszta³cenie swoich

6 Powiat radomski pod red. J. Bonieckiego, S. O�ki, i S. Witkowskiego. Radom 2000, s. 91, 93.
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uczniów. W czasie pierwszych wakacji kierownik i nauczyciele uczestniczyli
w kursach dokszta³caj¹cych. Pani Kostkowska � metodyczno-pedagogicznym,
a panna Szlezingerówna � �wietlicowym. Kierownik by³ uczestnikiem kursu wy-
chowania fizycznego w Nowym Targu. Po jego odbyciu propagowa³ i prowadzi³
z uczniami zajêcia cielesne.

W roku szkolnym 1932/33 do szko³y uczêszcza³o 288 uczniów, w tym katolików 260,
a wyznania moj¿eszowego 26. Ilo�æ dzieci w klasach kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:

I kl. � 62, II kl. � 67, III kl. � 53, IV kl. � 49, V kl. � 40, VI kl. � 17. Na dzieñ 01.12.1932
liczba dzieci uleg³a zmianie i kszta³towa³a siê: I kl. � 63, II kl. � 70, III kl. � 54, IV kl. � 50,
V kl. � 42, VI kl. � 17. Ogó³em uczêszcza³o do szko³y 296 dzieci. W tym katolików by³o 268,
a wyznania moj¿eszowego 28.

Szko³a mobilizowa³a dzieci nie tylko do nauki, ale tak¿e do uczestnictwa w uroczysto-
�ciach szkolnych, pañstwowych i spo³ecznych. Uczniowie szko³y w Wierzbicy uczestniczyli
w obchodach ��wiêta lasu� i ��wiêta sadzenia drzew�, które odby³o siê 29.04.1933 r.
w Polanach. Uroczysto�æ rozpoczêto od�piewaniem hymnu narodowego, przemówienia wy-
g³osili: Nienat³owski � le�niczy, ksi¹dz proboszcz Wójcik, pan B³a¿ejewicz i kierownik szko-
³y Antoni Chrz¹szcz. W prelekcjach mówcy zwrócili uwagê na to, jakie korzy�ci daje cz³o-
wiekowi las pod wzglêdem gospodarczym, zdrowotnym i obronno�ci kraju. Wyja�nili, ¿e
�czynniki pañstwowe i spo³eczne staraj¹ siê zabezpieczyæ charakterystyczne okolice naszego
kraju od zniszczeñ przez tworzenie tzw Parków Narodowych�7 . Wieczorem, na zakoñczenie
uroczysto�ci ks. Wójcik po�wiêci³ posadzone drzewka, a m³odzie¿ szkolna pod kierunkiem
nauczycieli i przy pomocy gajowych posadzi³a je przy drodze wiod¹cej z lasu do wsi Pomo-
rzany. W uroczysto�ciach tych wzi¹³ tak¿e udzia³ Zwi¹zek Strzelecki z Pomorzan, mieszkañ-
cy okolicznych wiosek, pan pose³ Ziêtek i go�cie z Radomia.

W Rudzie Wielkiej 24.05.1933 r. odby³a siê konferencja pedagogiczna dla nauczycieli.
Przybyli na ni¹ pedagodzy z Wierzbicy, Rudy Wielkiej, Oroñska i Kowali. W konferencji
uczestniczyli dwaj inspektorzy: Tadeusz Chlewski i Józef Magryta. Po jej zakoñczeniu in-
spektorzy wizytowali szko³y podstawowe w powiecie radomskim. W szkole w Wierzbicy
odby³a siê 02.06.1933 r. wizytacja, przeprowadzili j¹ inspektorzy: Tadeusz Chlewski, Lasko�
i Januariusz Krzymowski. Wizytowali cztery oddzia³y. Po dokonanej inspekcji pan Januariusz
Krzymowski wystawi³ ocenê kierownikowi szko³y Antoniemu Chrz¹szczowi. Zapis ten przed-
stawia siê nastêpuj¹co: �Praca kierownika szko³y dodatnia. Widaæ zainteresowanie siê szko³¹
i wyra�n¹ d¹¿no�æ do podniesienia poziomu wychowawczego i dydaktycznego szko³y�.

W zwi¹zku z reform¹ szkolnictwa rok szkolny 1933/34 rozpoczêto ze zmia-
nami w programach nauczania w klasach I, II i IV. Przed rozpoczêciem nauki
nauczyciele uczestniczyli w czterodniowym �Kursie ustrojowo-programowym dla
nauczycieli z Radomia i powiatu�. Pedagodzy ze szko³y w Wierzbicy odbyli kurs
w dniach od 16 do 19 sierpnia 1933 r. w szkole im. Syrokomli w Radomiu. Uro-
czyste rozpoczêcie zreformowanego roku szkolnego odby³o siê 21.08.1933 roku.
Naukê rozpoczê³o w siedmiu oddzia³ach 324 uczniów w poszczególnych klasach:
I � 61, II � 69, III � 58, IV � 55, V � 44, VI � 21 i VII � 10. W szkole uczyli: Antoni
Chrz¹szcz, Maria Chrz¹szcz, Zofia Kostkowska, Jadwiga Szlezinger i ks. Bole-
s³aw Wójcik.

W sali rekreacyjnej szko³y  27.08.1933 roku odby³a siê odprawa oficerów.
W tym czasie w Wierzbicy i miejscowo�ciach o�ciennych odbywa³y siê manewry
pu³ków kawaleryjskich. Brali w nich udzia³ genera³owie Gustaw Orlicz-Dreszer

7 Kronika  szko³y w Wierzbicy.
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i Boles³aw Wieniawa-D³ugo-
szowski. Genera³owie podziê-
kowali kierownikowi za udo-
stêpnienie sali rekreacyjnej
i podarowali szkole mapê oko-
lic Radomia � �Radzanów �
Szyd³owiec � Bartodzieje �
I³¿a� w skali 1: 250008.

Od 1933 roku szko³a po-
siada³a patrona, by³ nim pre-
zydent Ignacy Mo�cicki, któ-
ry osobi�cie wyrazi³ na to zgo-
dê. Uczniowie w sposób uro-
czysty obchodzili dzieñ imie-
nin patrona szko³y, które przypada³y 1 lutego. Pocz¹wszy od 1934 r. a¿ do 1944 r.
uczestniczyli w mszy �wiêtej w intencji Pana Prezydenta. Po celebrze odbywa³a
siê uroczysta akademia ze sta³ym programem:

� od�piewanie hymnu � �Mazurek D¹browskiego�,
� przemówienie kierownika szko³y Antoniego Chrz¹szcza,
� od�piewanie pie�ni � �Hej polskie chor¹gwie�,
� recytacja wiersza pt. �Pan Prezydent�,
� opowiadanie pt. �Da³ sobie radê�, po�wiêcone prezydentowi,
� od�piewanie �Pierwszej brygady� .
Równie uroczy�cie 19 marca obchodzono imieniny Marsza³ka Józefa Pi³sud-

skiego.
Latem 1934 roku Zarz¹d Gminy w Wierzbicy przeprowadzi³ remont sali lekcyjnej nr 5.

Zosta³a wymieniona posadzka. Rachunek za wykonan¹ pracê wyniós³ 460 z³ i zosta³ pokryty
z funduszu budowlanego. Na pocz¹tku roku szkolnego kierownik zapozna³ rodziców z pla-
nem gospodarczym szko³y. Budynek szko³y kwalifikowa³ siê do generalnego remontu.
W salach powinna byæ wy³o¿ona boazeria, podwórko szkolne zagospodarowane, wysypane
ziemi¹ i piaskiem, jak równie¿ wykopana studnia. Rodzice zaakceptowali plany kierownika
z entuzjazmem. Sami rodzice po�pieszyli z pomoc¹ i w czasie od 11 listopada do 15 grudnia
1934 r. pracowali przy zagospodarowaniu placu szkolnego. 65 rodziców przywioz³o furman-
kami piasek pod ogrodzenie, na chodnik i podwórko, a ziemiê do ogródka szkolnego.
W sumie na teren placu szkolnego przywieziono 115 fur ziemi lub piasku. W tym czasie
zapad³a równie¿ decyzja o ufundowaniu pami¹tkowej p³yty dla tych, którzy przyczynili siê
do budowy szko³y. Wmurowano j¹ w sali reprezentacyjnej. Powsta³ tak¿e projekt ufundowa-
nia pomnika upamiêtniaj¹cego uzyskanie niepodleg³o�ci w 1918 roku. Pomnik planowano
wykonaæ z g³azów polnych spojonych cementem z wmurowan¹ p³yt¹ piaskowca ozdobion¹
p³askorze�b¹ i napisem. Pomnik mia³ byæ umieszczony na placu szkolnym od strony ulicy,
w odleg³o�ci 33 m od ogrodzenia. Jego budowa zosta³a zakoñczona w pa�dzierniku76.
W obchody �wiêta Niepodleg³o�ci byli zaanga¿owani uczniowie. Przygotowali na tê uroczy-
sto�æ przemówienia, �piewali pie�ni patriotyczne, a dwaj uczniowie z VI kl. wyg³osili prelek-
cje: Kazimierz Zawisza pt. �Podwójne �wiêto�, a Tadeusz Pisarski �O harcerzach 11 listopa-
da 1918�.

W godzinach wieczornych po ciê¿kiej chorobie zmar³ Józef Pi³sudski. Kierownik szko³y
Antoni Chrz¹szcz 13 maja powiadomi³ swoich podopiecznych o �mierci Marsza³ka. Powie-

8 Tam¿e

Grono pedagogiczne z roku szkolnego 1934/1935
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dzia³ im, ¿e �wczoraj o godzinie 8.45 wieczorem zmar³ Józef Pi³sudski Pierwszy Marsza³ek
Polski�. Dzieñ ten zosta³ og³oszony dniem ¿a³oby narodowej i nie odbywa³y siê zajêcia
w szkole. W ko�ciele odby³a siê msza za duszê zmar³ego Marsza³ka, w której uczestniczyli
wszyscy parafianie. 17 maja uczniowie, nauczyciele, jak i mieszkañcy Wierzbicy i o�cien-
nych wiosek udali siê do Stacji Jastrz¹b oddaæ po raz ostatni ho³d Marsza³kowi Józefowi
Pi³sudskiemu. W kronice szkolnej zosta³a zanotowana notatka ucznia klasy IV9  �Dnia 17

maja 1935 r. po po³udniu poszli�my do Jastrzêbia, bo pan kierownik powiedzia³, ¿e tamtêdy

bêd¹ przewo¿one zw³oki Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Poszli�my oddaæ ho³d Wielkiemu

Wodzowi, który odbywa³ ostatni¹ ziemsk¹ wêdrówkê do Krakowa. Na stacji by³o du¿o ludzi.

O godzinie 11 w nocy przeje¿d¿a³ ¿a³obny poci¹g. Zobaczy³em okryty wagon i na lawecie

armaty le¿a³a trumna okryta sztandarem. Ca³a trumna by³a o�wietlona reflektorami. W sercu

czu³em ból i ¿al wielki. S.M. IV.�

M³odzie¿ ze szko³y z Wierzbicy by³a na wycieczce w Krakowie w dn. 13�16 maja 1935
roku. Przypad³a ona na czas �mierci Marsza³ka. Kraków, jak i ca³y naród, pogr¹¿ony by³
w ¿a³obie. W ca³ym mie�cie widnia³y nekrologi zawiadamiaj¹ce o �mierci Wodza Narodu.
Pierwszego dnia wycieczki uczniowie zwiedzali Barbakan, Ko�ció³ Mariacki, Bramê Flo-
riañsk¹ i Planty. W Pa³acu Prasy ze ��wietlanej reklamy�, dowiedzieli siê ¿e zw³oki Marsza³-
ka z³o¿one zostan¹ w krypcie Katedry Wawelskiej. W Pa³acu �widzieli wielkie maszyny,
które bardzo szybko drukuj¹ dzienniki i tygodniki. Ludzie pracuj¹ tam z po�piechem�. Dru-
giego dnia m³odzie¿ podziwia³a panoramê Krakowa z wawelskiego wzgórza, lecz nie mog³a
zwiedzaæ wnêtrz zamku, poniewa¿ przed Katedr¹ sta³o wojsko z chor¹gwiami, a w Katedrze
odbywa³y siê nabo¿eñstwa za duszê zmar³ego Marsza³ka. Wnêtrza zamku i Katedra zosta³y
udostêpnione turystom do zwiedzania w godzinach popo³udniowych Uczniowie zwiedzili
Katedrê, skarbiec, groby królewskie i Dzwon Zygmunta. U podnó¿a Wawelu zwiedzali Smocz¹
Jamê. Muzeum Narodowe i Sukiennice podziwiali 15 maja. Na Rynku pod pomnikiem Ada-
ma Mickiewicza zrobili sobie pami¹tkow¹ fotografiê. Odwiedzili równie¿ Wystawê Sztuk
Piêknych.

Koszt wycieczki od jednego ucznia wyniós³ 9,60 z³. Opiekunkami by³y panie Chrz¹sz-
czowa i Kostkowska. Na wycieczce w Krakowie, oprócz 27 uczniów ze szko³y w Wierzbicy,
by³o 19 uczniów ze szko³y w £¹czanach.

Po �mierci Marsza³ka kierownik szko³y zorganizowa³ dwa wyjazdy do kina w Radomiu
na filmy upamiêtniaj¹ce jego postaæ. Pierwszy wyjazd na film pod tytu³em �Sztandar Wolno-
�ci� odby³ siê 23.05.1935 roku. Wziê³o w nim udzia³ 56 dzieci. Drugi wyjazd do kina �Adria�

odby³ siê 04.06.1935 r. 150
uczniów wierzbickiej szko³y
ogl¹da³o reporta¿ z uroczysto-
�ci pogrzebowych �.p. Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Drogê do kina dzieci odby³y
furmankami, dostarczy³ je Za-
rz¹d Gminy w Wierzbicy.

W tym¿e roku szkolnym
uczniowie byli na wycieczce
w Warszawie. Podró¿ rozpo-
czêli furmankami do stacji Ja-
strz¹b, a  stamt¹d poci¹giem
do miejsca przeznaczenia. Do
stolicy dotarli wczesnym ran-
kiem. Baga¿e zostawili
w schronisku dzia³aj¹cym przy
szkole powszechnej nr 188 naWycieczka szkolna do Krakowa w 1935 roku

9 Op. cit.
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ul. Grójeckiej. O dziewi¹tej rano rozpoczêli zwiedzanie miasta. Pierwszym zwiedzanym obiek-
tem by³o Muzeum im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Belwederze. Uczniowie podziwiali
pokoje, w których mieszka³ i pracowa³ Marsza³ek, m.in. pokój sypialny, jadalny, bibliotekê,
kaplicê i inne. W kaplicy wisia³y 3 sztandary z lat: 1831, 1863 i 1914. Po zwiedzeniu Belwederu
m³odzie¿ uda³a siê do £azienek Królewskich, Ogrodu Zoologicznego, Muzeum Narodowego,
na Stare Miasto, pod Kolumnê Zygmunta, do Grobu Nieznanego ¯o³nierza i do Pa³acu Prezy-
denckiego. Przed Pa³acem m³odzie¿ zobaczy³a �wyje¿d¿aj¹cego Pana Prezydenta w swym au-
tomobilu�10 . Ostatnim punktem programu by³o weso³e miasteczko � �Sto pociech�.

W okresie miêdzywojennym na terenie szko³y dzia³a³y organizacje skupiaj¹-
ce uczniów, m.in. ko³o PCK.
Zosta³o zatwierdzone przez
Oddzia³ Polskiego Czerwo-
nego Krzy¿a w Radomiu
16.12.1932 roku. Ucznio-
wie z Ko³a PCK wykonali
pami¹tkowy album i wys³a-
li go za po�rednictwem od-
dzia³u w Radomiu do Ame-
ryki P³n. Album skierowa-
ny by³ do m³odzie¿y polo-
nijnej. Funkcjonowa³o rów-
nie¿ kó³ko teatralne.
Uczniowie kl. VI wystawili
sztukê pt. �W lesie�. �P³o-
myk� zamie�ci³ informacje i fotografie wystawionej sztuki. W szkole dzia³a³a Spó³-
dzielnia Uczniowska �Jedno�æ�. Jej cz³onek, H. Markiewicz, zosta³ w 1935 roku
laureatem ogólnopolskich konkursów �Jak oszczêdzam�, �Jak oszczêdzamy�.

Nauczyciele zwracali szczególn¹ uwagê na prawid³owy rozwój dzieci. Po-
uczali rodziców, ¿e przeci¹¿enie dzieci zajêciami domowymi i stwarzanie im nie-
odpowiednich warunków do
nauki wp³ywa ujemnie na
rozwój struktury fizycznej
i psychicznej dziecka, a tym
samym i na jego postêpy
w nauce11. Pedagodzy uczu-
lali rodziców, aby nie za-
trzymywali dzieci w do-
mach w czasie prac polo-
wych jesienno-wiosennych.
Zwracali równie¿ uwagê na
odrabianie prac domowych
jako czynnik kszta³cenia po-

10 Kronika...
11 Ksiêga Komitetu Rodzicielskiego w Wierzbicy.

Spó³dzielnia szkolna �Jedno�æ�

Mali aktorzy ze szko³y w Wierzbicy
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czucia obowi¹zku12  i spó�nianie siê
do szko³y. Nie wszystkie dzieci prze-
strzega³y higieny. W zwi¹zku z za-
istnia³ym problemem w szkole dla
rodziców odbywa³y siê pogadanki.
Nauczyciele przekazywali informa-
cje, dawali istotne rady, jak dbaæ
o czysto�æ osobist¹. Dla czê�ci ro-
dziców du¿y problem stanowi³o re-
gularne wp³acanie wpisowego.
Szczególnie wychowawcy apelowa-

li, aby rodzice zaopatrywali dzieci w podrêczniki, teczki lub koszyczki na przy-
bory szkolne, poniewa¿ uczniowie gubili o³ówki i niszczyli podrêczniki.

Pedagodzy ze szko³y w Wierzbicy prowadzili kursy przygotowawcze dla
uczniów zdaj¹cych do szkó³ �rednich. W roku szkolnym 1938/39 Rada Szko³y
wytypowa³a trzech uczniów do pobierania stypendium naukowego, tj. H. Lipiñsk¹
z kl. VII, Józefa Lisa z kl. VI i Jana Dziurzyñskiego z kl. VII. W tym te¿ roku
wprowadzony zosta³ ujednolicony strój uczniowski, tzw. mundurek.

W okresie okupacji szko³a funkcjonowa³a z przerwami. W okresach, gdy mie-
�ci³ siê w niej sztab wojska niemieckiego, dzieci i m³odzie¿ naukê pobiera³y na
tajnych kompletach. Ich edukacj¹ zajmowa³ siê kierownik szko³y Antoni Chrz¹szcz
wraz z ma³¿onk¹ Mari¹. Z tego powodu w ich domu odbywa³y siê rewizje prze-
prowadzane przez niemieckich ¿o³nierzy. Mimo licznych rewizji, nigdy nie zo-
stali przy³apani w trakcje prowadzenia zajêæ lekcyjnych.

Z miesiêcznym opó�nieniem w roku szkolnym 1945/46 dzieci w Wierzbicy
rozpoczê³y naukê. Spowodowane to by³o opó�nieniem remontu budynku szkol-
nego, który uleg³ czê�ciowym zniszczeniom podczas wojny. Istnia³y równie¿ bra-
ki w wyposa¿eniu sal lekcyjnych i nie by³o mieszkania dla nauczycieli. Inspekto-

rat szkolny powo³a³ dozór
szkolny, w jego sk³ad weszli:
wójt gminy i dwóch nauczy-
cieli. Pozosta³ych trzech
cz³onków z grona rodziców
wybra³ wójt. Przedwojenny
dyrektor szko³y, Antoni
Chrz¹szcz zrezygnowa³
z prowadzenia placówki
i w 1945 roku wyprowadzi³
siê z Wierzbicy. Pierwszym
powojennym kierownikiem
szko³y zosta³ Tadeusz Kubic-
ki, funkcjê tê pe³ni³ do 1953
roku.

Zajêcia cielesne na placu szkolnym

Klasa VII z 1935 roku

12 Op. cit.
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W powojennej szkole
wa¿n¹ rolê pe³ni³ komitet ro-
dzicielski. Pomaga³ realizo-
waæ pe³n¹ powszechno�æ na-

uczania w szkole podstawo-
wej, równie¿ musia³ czuwaæ

nad tym, by m³odzie¿ otrzyma-
³a wykszta³cenie oparte na na-

ukowym pogl¹dzie na �wiat.
Podczas zebrania 12.10.1949 r.
cz³onkowie komitetu wysunê-
li wniosek dotycz¹cy demon-
ta¿u szko³y w Rzeczkowie.
Postulowano, aby zdemonto-
wany budynek przewie�æ do Wierzbicy, z³o¿yæ go i postawiæ obok budynku szko-
³y. W ten sposób uzyskano by nowe sale lekcyjne i mieszkanie dla nauczyciela.
Celem komitetu rodzicielskiego by³a równie¿ wspó³praca szko³y z domem ro-
dzinnym ucznia. Uczestniczy³ w organizowaniu uroczysto�ci szkolnych, jak rów-
nie¿ udziela³ pomocy rodzicom w organizowaniu pracy domowej uczniów. Dba³
równie¿ o to, aby samorz¹d terytorialny zaspokaja³ potrzeby gospodarcze i sani-
tarne szko³y. Prowadzi³ akcjê kredytow¹ dla najbiedniejszych dzieci.

W pierwszych latach po wyzwoleniu du¿ym problemem by³ dowóz dzieci
zim¹ do szko³y z okolicznych wiosek. Zimy by³y zazwyczaj �nie¿ne i mro�ne,
drogi zasypane i nie od�nie¿one. Du¿y k³opot stanowi³y równie¿ zimne sale lek-
cyjne. Budowano dodatkowe piece w klasach, aby uczniowie nie marzli podczas
zajêæ. W okresie jesieni i wiosny dzieci czêsto pracowa³y w polu i nie uczêszcza³y
na zajêcia lekcyjne. Zjawisko to nie by³o nowo�ci¹, jeszcze przed wojn¹ nauczy-
ciele apelowali do rodziców, aby nie obci¹¿ali dzieci pracami polowymi, tylko

posy³ali je do szko³y.
Wiosn¹ 1950 r. przeprowadzono remont w szko³y.
W 1954 r. kierownikiem

szko³y zosta³ mianowany Jan
Legu³a. W tym samym roku na
osiedlu robotniczym zosta³a
otworzona �wietlica dla dzie-
ci robotników z pobliskiej ce-
mentowni. Przychodz¹cym
dzieciom pomagali nauczycie-
le przy odrabianiu pracy do-
mowej. W czasie jego kaden-
cji zosta³ doprowadzony wo-
doci¹g do budynku szkolnego.

Ostr¹ reakcjê wywo³a³o
zniesienie modlitwy w szko-

Chór z nauczycielk¹ Jadwig¹ Karlikowsk¹

Jan Legu³a w otoczeniu uczniów kl. VII
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le. Rodzice protestowali przeciwko tej decyzji. Kierownik wyja�ni³ rodzicom, ¿e
nie jest to jego i nauczycieli decyzja, lecz odgórna dyrektywa w³adz o�wiato-
wych. Szko³a jest instytucj¹ �wieck¹, a domem modlitwy jest ko�ció³. Poza tym

dzieciom nikt nie zabrania siê modliæ, bo Konstytucja RP Ludowej gwarantuje

wolno�æ wyznania.

W 1955 roku patronat nad szko³¹ w Wierzbicy objê³a Cementownia �Wierz-
bica�. W tym te¿ czasie powsta³ projekt budowy nowej szko³y na osiedlu robotni-
czym. Powstanie cementowni spowodowa³o wzrost liczby mieszkañców. Budy-
nek szko³y by³ za ma³y, aby pomie�ciæ tak du¿¹ rzeszê dzieci. Mieszkañcy Rzecz-
kowa równie¿ starali siê o wybudowanie szko³y, zgromadzili nawet na ten cel
czê�æ materia³u. Wniosek ten nie zyska³ poparcia, kierownik szko³y w Wierzbicy
uwa¿a³, ¿e nale¿y zbudowaæ jedn¹, du¿¹, nowoczesn¹ szko³ê. W po³owie kwiet-
nia 1957 roku zosta³a z³o¿ona dokumentacja nowej placówki o�wiatowej. Rodzi-
ce spo�ród siebie wybrali dwóch delegatów, Edwarda Zió³kê i Aleksego Mnicha,
którzy pojechali do Kielc, aby przekonaæ w³adze wojewódzkie do szybkiej budowy
szko³y. Mimo i¿ istnia³a ju¿ dokumentacja, w³adze mia³y problem z uzyskaniem
gruntów pod zabudowê, miejscowi ch³opi niechêtnie sprzedawali swoj¹ ziemiê.

W 1958 r. rozpoczê³y siê pierwsze prace budowlane.

Komitet Rodzicielski zorganizowa³ 18.05.1958 roku zbiórkê pieniê¿n¹ na ten cel. Cz³on-
kowie Komitetu Rodzicielskiego kwestowali w sk³adzie:

Józef Kruciñski � Irena Guzik      200,35
£ucja Konopka � Bronis³aw Kler   360,80
Aleksandra Czerwiec � M. Zió³ka  170,98
M. Kandela � Apolonia Mazur     120, 55
Razem: 852,67
Kwestuj¹cy sprzedawali równie¿ znaczki okoliczno�ciowe i przyjmowali dobrowolne sk³ad-

ki. Ca³kowita kwota z kwesty (1389,35 z³) zosta³a przekazana Powiatowemu Komitetowi Bu-
dowy w Szyd³owcu. Rodzice ca³y czas czynili starania wspomagaj¹ce budowê szko³y. W zwi¹zku
z tym zorganizowali kolejn¹ kwestê 17.05.1959 roku. Kierownik szko³y, Jan Legu³a wyznaczy³
do kwestowania nastêpuj¹ce panie: Czerwcow¹, Konopkow¹, Guzikow¹ i Zielonkow¹.
11.10.1959 r. odby³a siê zabawa taneczna, pieni¹dze ze sprzeda¿y biletów przeznaczono na otwar-
cie nowej szko³y. Rada Zak³adowa Cementowni Wierzbica na ten cel przeznaczy³a 1000,00 z³.
Uroczyste otwarcie nowej placówki nast¹pi³o 21.11.1959 r. o godz. 15. Wraz z rozpoczêciem
dzia³alno�ci szko³y powsta³a nowa droga. Budowa jej by³a bardzo trudna, poniewa¿ w³a�ciciele
nie chcieli sprzedaæ ziemi pod jej zabudowê. Istniej¹ca droga w czasie wiosennych roztopów
i jesiennych deszczów by³a b³otnista, dzieci brnê³y po kostki w b³ocie.

W 1973 roku zosta³ zakupiony dla dyrektora szko³y, jego zastêpców i komen-
danta ZHP motorower marki �Jawa� z funduszy Komitetu Rodzicielskiego.
W tym te¿ roku w szkole zosta³ za³o¿ony radiowêze³. Dwa lata pó�niej obok szko³y
rozpoczêto budowê Domu Nauczyciela. Postulowano równie¿ rozbudowê istnie-
j¹cej placówki dydaktycznej. Bardzo du¿a liczba uczniów spowodowa³a, ¿e na-
uka odbywa³a siê na dwie zmiany.

 W 1976 r. szkole nadano imiê Stefana ¯eromskiego. Zamówiono sztandar,
fundusze na jego zakup uzyskano ze zbiórek uczniowskich i dziêki wsparciu za-
k³adów przemys³owych. Na wiosnê 1976 r. zaplanowano ods³oniêcie tablicy
z imieniem patrona szko³y. Uroczysto�æ ta z powodu k³opotów finansowych szko³y
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odby³a siê dopiero 3 wrze�nia 1979 roku. Na uroczysto�æ ods³oniêcia tablicy pa-
mi¹tkowej i nadania imienia patrona szkole zaproszono córkê Stefana ¯erom-
skiego � Monikê. Pani Monika nie mog³a przybyæ osobi�cie, ale przes³a³a tele-
gram: �Nie mog¹c wzi¹æ udzia³u w piêknej uroczysto�ci przesy³am bardzo ser-
deczne pozdrowienia i wyrazy sympatii dla dyrekcji szko³y, komitetu rodziciel-
skiego i wszystkich jej uczniów. Monika ¯eromska.

W 1984 roku na stanowisko dyrektora szko³y zosta³a powo³ana Jadwiga Pi-
skorz. Za jej kadencji podjêto �cis³¹ wspó³pracê z Klubem Sportowym �Orze³�.
Utworzono klasê sportow¹ ze zwiêkszon¹ liczb¹ godzin wychowania fizycznego,
ch³opcy uprawiali zapasy, a dziewczêta lekkoatletykê.

W szkole prê¿nie dzia³a³y dru¿yny zuchowskie i harcerskie pod opiek¹ Danu-
ty £oziñskiej, Teresy Dobosz,
Krystyny Sitkowskiej i Barbary
Jaworskiej. Uczniowie nale¿eli do
Ligi Ochrony Przyrody, Ligi
Obrony Kraju, Polskiego Czerwo-
nego Krzy¿a i Szkolnej Kasy
Oszczêdno�ciowej. Dzia³alno�æ
prowadzi³y kó³ka przedmiotowe
z matematyki, jêzyka polskiego,
historii i biologii. Szczególne
miejsce zajmowa³a chór pod
opiek¹ Krystyny Pi¹tkowskiej.
U�wietnia³ akademie szkolne,
bra³ udzia³ w konkursach i prze-
gl¹dach chórów szkolnych.

Uroczysto�æ nadania szkole imienia Stefana ¯eromskiego

Grono pedagogiczne, lata 80.
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W roku szkolnym 1987/1988
szko³a przyst¹pi³a do Woje-
wódzkiego Konkursu na najle-
piej zorganizowana pracowniê
geograficzn¹. W jej adaptacjê
w³¹czy³a siê za³oga zak³adu
opiekuñczego Cementowni
�Przyja�ñ�. Wspólne dzia³ania
szko³y i pracowników cemen-
towni zosta³y uwieñczone suk-
cesem. Pracownia geograficzna
ze szko³y w Wierzbicy zajê³a

I miejsce w skali województwa.
M³odzie¿ i dzieci dziêki du¿emu zaanga¿owaniu nauczycieli mog¹ wyje¿d¿aæ

na �Zielone szko³y�, wycieczki, uczestniczyæ w rajdach pieszych i rowerowych.
W roku szkolnym 2002/2003 po raz pierwszy zosta³a zorganizowana zielona szko³a
we W³oszech. Uczniowie w ramach programu integracji europejskiej mogli zapo-
znaæ siê z kultur¹, tradycj¹, zwyczajami i obyczajami tego s³onecznego kraju.

W 1993 r. w szkole wprowadzono naukê jêzyka angielskiego w miejsce rosyj-
skiego. W 2000 r. przywrócono naukê jêzyka rosyjskiego. Na pro�bê rodziców
w 2003 r. wprowadzono dodatkowo jêzyk niemiecki. Uczniowie klas starszych ucz¹
siê trzech jêzyków obcych. W roku szkolnym 2003/2004 z inicjatywy dyrekcji i na
pro�bê rodziców jêzyk angielski zosta³ wprowadzony od klasy pierwszej. Szko³a
dba o swoich podopiecznych i stara siê daæ im jak najlepsze wykszta³cenie. Ucznio-
wie do swojej dyspozycji maj¹ dobrze wyposa¿on¹ pracowniê informatyczn¹.

Szko³a podstawowa w Wierzbicy jest du¿¹ placówk¹ o�wiatow¹, w której na-
ukê pobiera³o w czasie roku szkolnego oko³o 650 uczniów. W okresie wy¿u de-
mograficznego pojawi³y siê trudno�ci lokalowe. Nauka w szkole odbywa³a siê na
dwie zmiany i koñczy³a o godz. 19. W 1992 r. problem zosta³ rozwi¹zany. Na
potrzeby szko³y oddano budynek po przedszkolu, który zosta³ rozbudowany. We

wrze�niu 1992 r. dzieci klas I�III
rozpoczê³y w nim naukê. Przyjê-
³a siê nazwa ma³a szko³a. W ma-
³ej szkole do dyspozycji uczniów
jest �wietlica i sto³ówka, w któ-
rej codziennie uczniowie mog¹
zje�æ gor¹cy obiad. Podzia³ szko-
³y na dwa budynki nie jest uci¹¿-
liwy, z takiej sytuacji zadowole-
ni s¹ zarówno nauczyciele, jak
 i rodzice, poniewa¿ ich pociechy
czujê siê bezpiecznie i nie s¹ na-
ra¿one na agresjê uczniów klas
starszych.

Dru¿yna harcerska

�lubowanie  klas pierwszych
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W czasie wakacji w 1998 roku zosta³ przeprowadzony generalny remont. Pra-
ce zakoñczy³y siê we wrze�niu. Wymieniono niemal wszystko, pocz¹wszy od
dachu, a¿ po pod³ogi. Sale lekcyjne przerobiono na pracownie z prawdziwego
zdarzenia. Wymieniono okna w ca³ym budynku, pomalowano pracownie, ³azien-
ki wy³o¿ono glazur¹.

W szkole z inicjatywy pani Zofii Stachowicz i Marii Mierzwy powsta³a sala
muzealna zwana �Sal¹ wiejsk¹�. Po odej�ciu pani Mierzwy do gimnazjum, szkol-
nym muzeum zajmuje siê pani Zofia Stachowicz. Znajduj¹ siê w niej przedmioty
powszechnego u¿ytku z czasów naszych dziadków i pradziadków. W sali mo¿emy
podziwiaæ krosna, ko³owrotki, dzie¿e, formy i foremki, stare garnce, meble, kilimy,
parciane chodniki. W zebraniu eksponatów pomogli rodzice uczniów. Je¿eli by³yby
sprzyjaj¹ce warunki lokalowe, pani Stachowicz gromadzi³aby równie¿ maszyny
i sprzêt rolniczy z czasów naszych dziadków. Za kilka lat nie bêdziemy mieli szansy
zobaczyæ, jak wygl¹da³o rad³o czy p³ug konny. Obecnie trwaj¹ przygotowania do
otwarcia Szkolnego Muzeum Regionalnego i jego wyj�cia poza szkolne mury.

Po reformie szkolnictwa w 1999 roku czê�æ kadry pedagogicznej zosta³a za-
trudniona w gimnazjum. Do 30.06.2002 r. w budynku szko³y podstawowej mie-
�ci³o siê gimnazjum. Nauka ponownie odbywa³a siê na dwie zmiany. Sytuacja
zmieni³a siê wraz z oddaniem do u¿ytku nowego obiektu gimnazjalnego.

W 2002 roku konkurs na dyrektora szko³y wygra³a Renata Piskorz, nauczy-
cielka ze szko³y podstawowej w Zalesicach. Pani Piskorz jest absolwentk¹ Szko-
³y Podstawowej w Wierzbicy i wywodzi siê z rodziny nauczycielskiej. Mama
pani dyrektor jest emerytowan¹ nauczycielk¹, a siostra nauczycielk¹ nauczania
pocz¹tkowego. Dotychczasowa dyrektorka placówki pani Jadwiga Piskorz ode-
sz³a na emeryturê. Nowa dyrektorka dba równie¿ o wizerunek szko³y. Wspó³pra-

Klasa VIII c w 1999 r. z nauczycielkami Barbar¹ Motyk¹, Urszul¹ Ziêtek, Izabel¹ Wójcik, Aldon¹ Dzik
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cuje z firmami dzia³aj¹cymi na terenie gminy Wierzbica, które sponsoruj¹ szko³ê.
W roku szkolnym 2003/2004 pani dyrektor uzyska³a ze starostwa powiatowego
�rodki na utworzenie ogródka ekologicznego. Pe³ni on nie tylko funkcjê este-
tyczn¹, ale przede wszystkim poznawczo-edukacyjn¹ dla uczniów. W organizacjê
ogródka edukacyjnego by³a zaanga¿owana ca³a szko³a. Bardzo du¿¹ pomoc¹ s³u¿yli
rodzice uczniów. Przygotowali teren pod sadzonki i razem z dzieæmi sadzili je. Pani
dyrektor wystara³a siê równie¿ o przywrócenie gabinetu pielêgniarki, którego dzia-
³alno�æ kilka lat wcze�niej zosta³a zawieszona. W czasie wakacji 2003 roku, dziêki
wspó³pracy z rodzicami, w szkole zosta³y pomalowane hole i korytarze.

Obecnie w szkole dzia³aj¹ kó³ka zainteresowañ, w których m³odzie¿ ma mo¿-
liwo�æ pog³êbienia swoich wiadomo�ci z matematyki, informatyki, jêzyka pol-
skiego, historii, przyrody. Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê tak¿e LOP � pod
przewodnictwem pani Krystyny Tuzimek, PCK � Gra¿yny Chyb, SKO � Gra¿yny
Ogorza³ek i SKS � Marka Motyki. W ci¹gu roku szkolnego organizowane s¹ dla
uczniów wyjazdy na basen do Skar¿yska-Kamiennej i do Nowin. Uczniowie uczest-
nicz¹ w konkursach literackich, recytatorskich, matematycznych i odnosz¹ suk-
cesy na forum gminnym, powiatowym i ogólnokrajowym.

Grono nauczycielskie w roku szkolnym 2002/2003: Monika Gront, Renata Krajewska, Monika Kufel-
-Maleta, Zofia Stachowicz, Gra¿yna  Chyb, Danuta Dujka,  Ma³gorzata Kaleta, El¿bieta Radzimirska,
Marzena Kucharczyk, Gra¿yna Ogorza³ek, Alicja Podgórska, Joanna Porzyczka, Krystyna Zawisza, Anna
¯urek, Miros³awa Michalczak, Renata Piskorz, Maria Wo�niczko, Apolonia Piasek, Ma³gorzata Kruszka,
Anna Bobrowska
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Organizacje i ko³a zainteresowañ dzia³aj¹ce

w Szkole Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego

Nazwa organizacji

lub ko³a zainteresowañ
Imiê i nazwisko opiekuna

ZHP Krystyna Kowaleczko, Jerzy Solis, Wincenty Gawin, Mazur,
Danuta £oziñska, Miros³aw Tarka, Alicja Nogaj, Krystyna
Sitkowska, Beata Nosowicz, Teresa Dobosz, Barbara Jaworska

ZUCHY Teresa Szwaja, Krystyna Kowaleczko,
Wanda Bartnicka, Maria Wo�niczko, Maria Skiba

PCK Teresa Piechórska, Maria Solis, Alicja Nogaj, Danuta Zawadzka,
Urszula Kuna, Krystyna Pi¹tkowska, El¿bieta Radzimirska,
Gra¿yna Chyb

Szkolne Ko³o Jerzy Solis, Maria Kosno, Alicja Filiks, Stanis³awa Kiczko,
Odbudowy Warszawy Wincentyna Matejska, Teresa Dobosz

Szkolny Fundusz Sabina Arak, Helena Dujka, Maria Solis, Maria Kosno,
Budowy Szko³y Maria So³tys

Spó³dzielnia Wies³aw Bodera, Leokadia Wnuk, Leokadia Podgórska,
uczniowska  Maria Solis, Wincentyna Matejska, Teresa Utkowska,

 Marta Nowak, Danuta Dujka

Zespó³ muzyczno- Franciszek Filiks, Krystyna Pi¹tkowska
-taneczny i chór

LOK Joanna Le�kiewicz, Kazimierz S³awiñski, Jerzy Solis,
Stanis³aw Kroczek

SKS Franciszek Filiks, Jerzy Podgórski, Tadeusz Kowalski,
Ferdynand Sujdak, Jerzy G³¹b, Miros³aw Kruk,
Rafa³ Tuzimek, Marek Motyka

SKO Zdzis³awa Zgiep, Danuta Zawadzka, Teresa Piechórska,
Helena Dujka,  Anna Zaborska, Jadwiga Ciapa³a,
Joanna Le�kiewicz, Wincentyna Matejska, Gra¿yna Ogorza³ek

TPPR Czes³aw Adaczkiewicz,  Wincenty Gawin, Barbara Nowak,
Joanna Le�kiewicz, Anna Zaj¹c, Maria Solis

TPD Barbara Nowak

SKKT Wincentyna Matejska, Urszula Kuna

Teatrzyk Krystyna Pi¹tkowska, Renata Krajewska

Samorz¹d Szkolny Joanna Le�kiewicz, Zofia Kowalska, Teresa Utkowska, Helena
Dujka, Anna Zaborska, Jadwiga Ciapa³a, Zofia Stachowicz,
Renata Krajewska, Marta Nowak

LOP Sabina Arak, Teresa Ryczko, Joanna Le�kiewicz,
Urszula Kuna, Krystyna Tuzimek
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 Nauczyciele w Wierzbicy
z lat 1811 � do dnia dzisiejszego

Nazwisko i imiê nauczyciela       Zatrudniony od: Zatrudniony do:

J. Zelik 09.01.1811 15.12.1812
N. Jakóbowicz 15.12.1812 �
Tomasz �rednicki 02.05.1821 24.08.1825
Ignacy Bogdañski 24.08.1825 15.05.1837
Jan Lisowski 06.08,1830 27.02.1832
Kajetan S³omiñski 16.02.1857 �
Stanis³aw Kopczyñski 16.07.1856 02.05.1872
Ludwik Kargulowicz 16.05.1872 13.11.1972
Wojciech Madejski 13.02.1873 13.04.1873
Matylda Jagniêtkowska 13.04.1873 02.05.1873
Jan Malczewski 01.06.1873 07.02.1874
Józefa Wunderwaldowa 02.03.1874 15.11.1876
Karol Pac 15.11.1876 26.11.1879
Wincenty Rychlicki 14.10.1879 07.12.1880
Józef K¹tkiewicz 15.12.1880 13.03.1882
Kacper Zasada 29.05.1882 24.10.1885
Wyporkiewicz 24.10.1885 19.11.1886
Polikarp Staszewski 19.11.1886 27.12.1894
Laskowski 24.12.1891 �
Jan Skuza 27.12.1894 25.11.1897
W³adys³aw Krzemiñski 1905 �
Franciszek Kalinowski 1906 �
Iwanow 01.08.1908 �
Andrzej Cichecki 22.06.1911 14.08.1913
Katarzyna Wojciechowska 26.12.1913 30.10.1914
Stefan Majewski � kierownik 15.12.1916 26.07.1917
Jadwiga Buchowska 31.03.1917 �
Mieczys³aw Bugajski � kierownik 01.09.1917 �
Józef Targoñ � kierownik 27.11.1917 30.01.1926
Stefan Latomski � kierownik 01.09.1917 01.12.1918
Jadwiga Peikerówna 27.11.1917 01.07.1930
Jadwiga Koczorowska 01.09.1919 01.09.1921
Janina �liwiñska 1919 31.08.1923
Zofia �liwiñska 15.08.1921 �
Ma³gorzata Frasiówna 01.09.1923 01.11.1930
Adela Pawelanka 12.10.1923 �
Stanis³aw Gocel 01.09.1926 01.08.1930
Antoni Chrz¹szcz � kierownik 29.10.1926 �
Maria Chrz¹szczowa 01.09.1929 01.03.1940
Jaczarowski 01.08.1930 01.09.1936
Jan Kochakowicz 01.08.1930 27.09.1939
Zofia Kostkowska 01.08.1930 01.09.1940
Jadwiga Szlezinger 01.09.1930 01.09.1938
Jadwiga Karlikowska 01.09.1936 �
Irma Miaskowska 01.09.1936 01.09.1937
Adam Biegun 01.09.1948 24.08.1939
Robert Grabowski 01.10.1940 �
Alojzy Szafrañski 01.10.1940 �
Henryk Okrój 01.09.1940 �
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Nauczyciele pracuj¹cy w PSP

Sabina Arak 1955/85 biologia, zoologia, geografia
Czes³aw Adaszkiewicz 1960�1964 jêzyk rosyjski
Aleksandra Adamczak 1972�1973 brak danych
Wanda Bartnicka 1966 jêzyk rosyjski
Anna Bobrowska 1987 nadal nauczanie zintegr.
Irena Biela 1996/98 katecheza
Wies³aw Bodera 1954�1956 historia
Krystyna Bodera 1957�1958 �piew, wychowanie fizyczne
Ma³gorzata Babula 1995/96 zastêpstwo (8/18)
Wies³awa Bojanowska 1952�1954 brak danych
Miros³awa Bek 1979�1983 jêzyk polski
Emilia Barañska 1952 nauczanie pocz¹tkowe
Karol Chodnikiewicz 1990/95 wychowanie fiz.
Marzena Czarnecka 1987/91 wych. fiz.
Zbigniew Chmielnicki 1951 brak danych
Jadwiga Ciapa³a 1973/91 jêzyk polski, nauczanie pocz¹tkowe
Gra¿yna Chyb 1991 �  nadal matematyka
Beata Cury³o 1982/2002 nauczanie zintegrowane
Ewa Ciapa³a 2000/01 jêzyk angielski
Alina Chwieszczennik 1978�1983 nauczanie pocz¹tkowe
Helena Dujka 1954/86 geografia, wicedyrektor
S³awomir Dujka 1991/1992 katecheza
Teresa Dobosz 1968/2000 wychowanie techniczne
Anna Dylor 1983�1984 matematyka
Renata Dziurzyñska 2003�nadal jêzyk angielski
Danuta Dujko 1990�nadal matematyka
Aldona Dzik 1999/2000 wych. fiz., muzyka
Henryk Dziura 1953�1955 nauczanie pocz¹tkowe
Alicja Filiks 1962/91 jêzyk polski
Franciszek Filiks 1960�1971 wychowanie fizyczne, �piew
Ma³gorzata Fija³kowska 1990/98 plastyka
Jadwiga Fituch 1969�1973 biologia
El¿bieta Gawlik 1990/2002 pedagog
Halina Gutowska 1970 wych. fiz.
Barbara Grochowska 1978�1979 brak danych
Wincenty Gawin 1962�1970 j. polski
Maria Grochowina 1977�1978 brak danych
Jerzy G³¹b 1983�1984 wychowanie fizyczne
Monika Grant 2002 � nadal jêzyk angielski
Tomasz Jarzembiñski 1992/1999 jêzyk polski
ks. Jacek Jurczak 1998/99 katecheza
Danuta Jamro¿ 1982�1984 j. polski
Agnieszka Jaworska 1999 � nadal szko³a ¿ycia
Maria Ja�kiewicz 1992/93 naucz. pocz¹tkowe
Jerzy Joniec 1968/1969 muzyka
Tomasz Krzemiñski 1968�1970 praca-technika
Urszula Kuna 1976/96 biologia
Barbara Kowalczyk 1978 � 1979 nauczanie pocz¹tkowe
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Ma³gorzata Kruszka 1987 �nadal nauczanie zintegrowane
Barbara Kustra 1982/2001 szko³a ¿ycia
Krystyna Ksi¹¿ek 1986/2001 nauczanie zintegrowane
Anna Ksi¹¿ek 1987/99 WOS, historia
Renata Krajewska 1991 � nadal jêzyk polski
Mariola Kobierska 1992 klasa �O�
Krystyna Kopycka 1968/1986 wychowawczyni �wietlicy
ks. Zbigniew Kowalczyk 1998/99 katecheza
Marzena Kucharczyk 1990 � nadal j. rosyjski, jêzyk polski
Zofia Kowalska 1963�1972 jêzyk polski
Tadeusz Kowalski 1963�1972 wychowanie fizyczne
Stanis³awa Kiczka 1966�1972 matematyka
Krystyna Kowaleczko 1958�1967 chemia
Maria Kosno 1962�1968 nauczanie pocz¹tkowe
Monika Kufel-Maleta 2002/2003 pedagog
Ma³gorzata Kaleta 1991/92, 2001 � nadal nauczanie zintegrow.
Grzegorz Kruszka 1990/92 informatyka
Maria Kasprzak 1951�1954 biologia, �wietlica
Sylwester Kopycki 1989/90 wych. fizyczne
Krystyna Kopycka 1978�1989 �wietlica, biologia
Stefania Kubicka 1946�1953 historia, j. polski, �piew
Tadeusz Kubicki 1946�1953 geografia, nauka o Polsce
Ma³gorzata Kacprzak 1999/2000 katecheza
Alfreda Kosterna 1954�1961 j. polski
Krystyna Kowalczyk 1964 matematyka
Zofia Kilianek 1965 brak danych
Stanis³aw Kroczek 1974�1988 przysposobienie obronne, biologia
Miros³aw Kruk 1984�1988 wychowanie fizyczne
Dominika Kopycka 2003 � nadal jêzyk polski
Alina Lesisz 1953/1954 brak danych
Jan Legu³a 1954�1974 geografia
Justyna Leszczyk 1989/92 klasa �O�
El¿bieta Lu¿yñska 1992/92 j. polski
Helena Lis 1951 j. polski, �piew
Joanna Le�kiewicz 1962/86 nauczanie pocz¹tkowe
Justyna Lech 1993 jêzyk polski
Danuta £oziñska 1966/2000 historia
Janina £uszczak 1953/1955 brak danych
Anna £ukomska 1982 do nadal szko³a ¿ycia
Wincentyna Matejska 1966/2002 matematyka
Wanda Mirecka 1995/95 j. polski
Maria Modzelewska 1953/1954 brak danych
Wanda Molenda 1954�1962 nauczanie pocz¹tkowe
Maria Moska³a 1990/92 katecheza
ks. Miros³aw Maci¹g 1990/94 katecheza
Barbara Motyka 1984/2000 geografia
ks. Dariusz Maciejczyk 1990/91 katecheza
Beata Mazurkiewicz 1990/91 naucz. pocz¹tkowe
A. Mazur 1963�1966 nauczanie pocz¹tkowe
Maria Mierzwa 1977/2002 plastyka
Monika Ma³achowska 1988/2000 jêzyk rosyjski
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Miros³awa Michalczak 1991/ � nadal wychowawca �wietlicy
Zofia Myszor 1972/2002 j. polski
Robert Mruk 1988/89 wych. fizyczne
Marek Motyka 1988 do nadal wych. fizyczne
Bogdan Majewski 1951/1954 matematyka, fizyka
Joanna Mydlarz 1951�1952 j. polski, historia
Barbara Muszyñska-Kruk 1995/98 katecheza
ks. Stanis³aw Malec 1996/98 katecheza
Beata Nosowicz 1975 do nadal naucz. zintegr.
Barbara Nowak 1965/2000 fizyka
Marta Nowak  2000 do nadal bibliotekarz
Kazimiera Nobis 1955 �1958 nauczanie pocz¹tkowe
Alicja Nogaj 1967/91 matematyka
Marian Osiñski 1993/98 wych. fiz.
Gra¿yna Ogorza³ek 1986 do nadal naucz. zintegr.
Jadwiga Piskorz 1975/2000 biologia, dyrektor
Genowefa Piskorz 1954�1960 matematyka
Kazimierz Piskorz 1954 fizyka, chemia
Anna Po³eæ 1983/2000 szko³a ¿ycia
Jolanta Pawlak 1988/91 naucz. pocz¹tkowe
Leokadia Podgórska brak danych matematyka
Jerzy Podgórski brak danych wychowanie fizyczne
Alicja Podgórska 1976/2002 naucz. zintegr.
Krystyna Pi¹tkowska 1970/2000 muzyka
Apolonia Piasek 1985 do nadal naucz. zintegr.
Joanna Porzyczka 1983 do nadal bibliotekarz, katecheza
Teresa Piechórska 1959/86 zajêcia praktyczno- techn.
Renata Piskorz 2002 do nadal dyrektor szko³y
Leokadia Poñska 1951  historia, biologia
Alfreda Pêksa 1952/1955 j. polski
s. Jadwiga Pa³gan 1998/2000 katecheza
El¿bieta Radzimirska 1981do nadal naucz. zintegr.
Jan Robak 1951 brak danych
Teresa Ryczko 1966/68 brak danych
Kazimierz S³awiñski 1965�1977 j. polski
A. Sasal 1967�1970 technika
Krystyna Sitkowska 1975/99 matematyka
Maria Skiba 1978/98 naucz. pocz¹t.
Zofia Stachowicz 1984 do nadal historia
Andrzej S³omski 1990 wychowanie fizyczne
Miros³awa Sasin 1994/95 matematyka

ks. Zbigniew Skor¿a 1999/2000 katecheza
Justyna Szyszka 1993/2000 j. polski
ks. Stefan Suwara 2000 do nadal szko³a ¿ycia, katecheza
s. Barbara Su³kowska 2000 do nadal katecheza
Ferdynand Sujdak 1978�1984 wychowanie fizyczne
Feliksa Szydliñska 1951 j. rosyjski, j. polski, �piew
Marian Solarski 1951 wychowanie fizyczne
Maria So³tys 1955�1965 biologia, rysunek
Maria Solis 1958�1989 jêzyk rosyjski
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Jerzy Solis 1957�1985 chemia, technika
Teresa Szwajca 1963�1970 nauczanie pocz¹tkowe
Sylwia Siwiorek 2002 � nadal plastyka
Miros³aw Tarka 1967/71 matematyka
Bo¿ena Trzaskowska 1990/91 wych. techn.
Krystyna Tuzimek 1994 do nadal przyroda
Rafa³  Tuzimek 1994/99 wych. fiz.
Teresa Utkowska 1965/2000 matematyka
Maria Wo�niczka 1966 do nadal wicedyrektor
Izabela Wójcik 1990/2002 j. angielski
ks. Pawe³ Wêgrzynowski 1991/95 katecheza
ks. Henryk Wi�nios 1990/91 katecheza
s. Krystyna Walasek 1964/95 katecheza
Anna Wajs-Misiura 1988/95 bibliotekarz, j. polski
ks. Tadeusz Dudek 1994/94 katecheza
ks. Krzysztof Wilk 1994/96 katecheza
Anna Wariak 1951 brak danych
Edyta Wójcik 1993/94 nauczanie pocz¹tkowe
Zofia Wanat 1965 biologia
Danuta Wo�niak 1977�1984 matematyka
Anna Zaborska 1961/86 wych. techn., nauczanie pocz¹tkowe
Zdzis³awa Zgiep 1954/86 naucz. pocz¹tkowe, historia
Urszula Ziêtek 1987/2000 chemia
Krystyna Zawisza 1987 do nadal wych. techn., informatyka
Marzena Zieliñska 1995/96 historia
Irena Zaj¹c 1965/86 wychowawca �wietlicy
Anna Zaj¹c               brak danych j. polski
Danuta Zawadzka 1955�1966 biologia, geografia, historia
Anna ¯urek 1986 do nadal naucz. zintegrowane
Ma³gorzata ¯ebro 1982�1983 biblioteka

Nauczyciele w Rzeczkowie z lat 1917�1940

Nazwisko i imiê nauczyciela  Zatrudniony od: Zatrudniony do:
W³adys³awa Chru�ciñska � 24.03.1917
Maria Buchowska 24.03.1917 �
Zofia Zembaczyñska � 27.02.1921
Maria Mastelarzowa 01.04.1921 �
Maria Lipska � 30.06.1921
Irena Stobbe 01.08.1921 �
Józefa Ko³odziejska 29.01.1922 07.02.1922
Janina Dobrzeniecka 15.11.1922 �
Eleonora Cybulska 01.09.1924 01.11.1926
Maria Kasprzycka 01.11.1926 01.08.1930
Zygmunt Jakubowski 15.09.1937 30.06.1938
Józef Gawroñski 05.12.1938 01.03.1940
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 Nauczyciele  PSP

Antoni Chrz¹szcz, ur. 1896 r. w Radomiu. Ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Na-
uczycielsk¹ w Radomiu. Od 1926 roku w szkole powszechnej w Wierzbicy. By³
jednym z inicjatorów budowy szko³y, poniewa¿ w Wierzbicy nie by³o budynku,
w którym mog³y byæ prowadzone lekcje. By³ cz³onkiem i dzia³aczem ZNP. Dba³
o uczniów i nauczycieli. Kadrê szko³y wysy³a³ na kursy i szkolenia, dziêki którym
nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje. W czasie wojny dzia³alno�æ placówki
zosta³a czê�ciowo zawieszona, lecz nie przerwano nauczania dzieci. Dyrektor wraz
z ¿on¹ Mari¹ organizowali tajne komplety. Z tego powodu mieli czêste wizyty
i rewizje przeprowadzane przez niemieckich ¿o³nierzy. Po wyzwoleniu Antoni
Chrz¹szcz z rodzin¹ przeprowadzi³ siê do Radomia i podj¹³ wraz z ¿on¹ pracê
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. W. Syrokomli. Uczy³ jêzyka polskiego i histo-
rii, a ¿ona matematyki. W wieku 65 lat przeszed³ na emeryturê, lecz nie po¿egna³
siê z prac¹, nadal uczy³ m³ode pokolenie na pó³ etatu. W czasie pracy w Wierzbicy
zajmowa³ siê gromadzeniem danych dotycz¹cych osady. Prowadzi³ rozmowy
z mieszkañcami Wierzbicy o minionych latach i sporz¹dza³ notatki. Zebrany ma-
teria³ stara³ siê opublikowaæ. Przez kilka lat by³ cz³onkiem PAN-u w Warszawie.
Do¿y³ sêdziwego wieku, zmar³ maj¹c 90 lat w 1986 roku.

Jan Legu³a, ur. w 1923 r. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ jako nauczyciel w szko-
le podstawowej w Potworowie. W 1954 r. zosta³ oddelegowany do pracy w Wierz-
bicy na stanowisko kierownika szko³y podstawowej. Zajêcia lekcyjne odbywa³y
siê w budynku przedwojennym, który okaza³ siê zbyt ciasny dla tak du¿ej ilo�ci
uczniów. Pan Legu³a od momentu rozpoczêcia pracy w szkole w Wierzbicy czy-
ni³ starania, maj¹ce na celu poprawienie warunków pracy uczniów i nauczycieli.
Bêd¹c kierownikiem szko³y wystara³ siê o fundusze na budowê nowej szko³y.
Z jego inicjatywy w szkole powsta³a komórka � Szkolny Fundusz Budowy Szko-
³y, nad którym nauczyciele sprawowali patronat i zbierali pieni¹dze na ten cel.
W budowê szko³y zaanga¿owany by³ równie¿ komitet rodzicielski, przeprowa-
dza³ kwesty na ulicach Wierzbicy. Dziêki uporowi i staraniom kierownika inau-
guracja roku szkolnego 1961/1962 odby³a siê ju¿ w nowym budynku na osiedlu
robotniczym. Szko³¹ w Wierzbicy kierowa³ do emerytury, by³a jego pasj¹. Jako
cz³owiek i nauczyciel by³ wymagaj¹cy, a zarazem wyrozumia³y i ¿yczliwy. Pod-
kre�la³, ¿e nauczanie i wychowanie s¹ nieroz³¹czne. Budzi³ szacunek w�ród
uczniów i nauczycieli. Pod jego opiek¹ wyros³o wielu wspania³ych pedagogów,
którzy kontynuowali jego dzie³o � nauczania i wychowania m³odzie¿y. Zosta³
odznaczony Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Stanis³aw Kroczek w latach 1974�1984 by³ gminnym dyrektorem szkó³
w Wierzbicy, a od 1984 do 1986 roku pe³ni³ funkcjê inspektora o�wiaty i wycho-
wania w Wierzbicy. Jest absolwentem szko³y wy¿szej, pracuj¹c dokszta³ca³ siê
i ukoñczy³ kurs � zarz¹dzanie o�wiat¹. Za pracê pedagogiczn¹ zosta³ odznaczony
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim i Z³ot¹ Odznak¹ ZNP. Bêd¹c
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dyrektorem gminnym dzia³a³ na rzecz o�wiaty i w tych latach wybudowano domy
nauczyciela w Wierzbicy, D¹brówce Warszawskiej, Rudzie Wielkiej i £¹czanach.
Opracowano pe³n¹ dokumentacjê na budowê szkó³ w Zalesicach i Pomorzanach.
Zorganizowano i wyposa¿ono przedszkola w Pomorzanach i Zalesicach oraz dru-
gie przedszkole w Wierzbicy w budynku szko³y podstawowej.

 Jadwiga Piskorz, ur. 30.08.1946 r. w Zalesicach. Po ukoñ-
czeniu szko³y podstawowej w Zalesicach podjê³a naukê w li-
ceum ogólnokszta³c¹cym w Szyd³owcu, uzyskuj¹c �wiadectwo
dojrza³o�ci w 1965 r. W latach 1965�1968 uczêszcza³a do Stu-
dium Nauczycielskiego w Busku-Zdroju na kierunek biologia
z chemi¹. Po z³o¿eniu egzaminu dyplomowego od 16.08.1967 r.
podjê³a pracê pedagogiczn¹ w szkole podstawowej w Kad³ubie
pow. Bia³obrzegi Radomskie w charakterze nauczyciela.
17.02.1972 r. uzyska³a dyplom kwalifikacyjny i wyrazi³a zgodê

na pe³nienie funkcji dyrektora w ww. szkole. 01.03.1974 r. otrzyma³a powo³anie na
stanowisko nauczyciela dyplomowanego. W zwi¹zku z obni¿eniem stopnia organi-
zacyjnego szko³y w Kad³ubie do klas I�III w roku szkolnym 1974/1975 podjê³a
pracê w szkole podstawowej w Stromcu na stanowisku zastêpcy gminnego dyrek-
tora szkó³. Dnia 27.03.1975 r. po spe³nionych wymogach uzyska³a tytu³ magistra
biologii w WSP w Krakowie W 1975 r. przyjê³a propozycjê pracy pedagogicznej
w szkole podstawowej w Wierzbicy na stanowisku zastêpcy dyrektora szkó³ w Wierz-
bicy. W 1981 r. ukoñczy³a podyplomowe Studia Organizacji i Zarz¹dzania na WSP
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1984 r. do 31.08.2002 r. pe³ni³a funkcjê
dyrektora szko³y podstawowej w Wierzbicy. Wa¿nym elementem scalaj¹cym i u³a-
twiaj¹cym kierowanie placówk¹ by³a aktywna dzia³alno�æ �rodowiska w radach
narodowych w kadencji 1984�1988 oraz z placówkami �rodowiskowymi dzia³aj¹-
cymi na rzecz dzieci, jak równie¿ aktywna praca w Radzie Gminy w latach 1990�
�1994.

Renata Piskorz z domu Ciapa³a, ur. 03.08.1963 r. w Wierz-
bicy. Posiada wykszta³cenie wy¿sze pedagogiczne, jest absol-
wentk¹ Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale pedagogicz-
nym � specjalizacja edukacja wczesnoszkolna. Pracuj¹c pod-
wy¿sza³a swoje kwalifikacje i ukoñczy³a studia podyplomowe:
wychowanie do ¿ycia w rodzinie i zarz¹dzanie oraz prawo
w o�wiacie na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest w trak-
cie robienia kursu kwalifikacyjnego z przyrody. W latach 1984�
1985 pracowa³a w Szkole Podstawowej w £¹czanach, 1985�

2002 z Zalesicach. W 2002 r. wygra³a konkurs na dyrektora Szko³y Podstawowej
im. Stefana ¯eromskiego w Wierzbicy. W latach 1998�2002 pracowa³a w O�rod-
ku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu jako doradca metodyk i nauczyciel aka-
demicki na Politechnice Radomskiej na wydziale nauczycielskim studiów zaocz-
nych dla nauczycieli w latach 1998�2001. Przez cztery lata pracowa³a jako wo-
lontariusz w �wietlicy socjoterapeutycznej �Ancora� w Wierzbicy.
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Gra¿yna Halina Ogorza³ek z domu Antos, ur. 03.03.1957 r.
w G¹sawach Plebañskich, gminie Jastrz¹b, córka Józefa i Zo-
fii. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w Jastrzêbiu w latach
1972�1976 kontynuowa³a naukê w I Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym im. Juliusza S³owackiego w Skar¿ysku Kamiennej.
W 1978 r. ukoñczy³a Studium Wychowania Przedszkolnego
w Radomiu. Po ukoñczeniu szko³y podjê³a siê organizacji pla-
cówki wychowania przedszkolnego � Przedszkola w Zalesi-
cach, obejmuj¹c stanowisko dyrektora placówki. W 1986 r. rozpoczê³a pracê
w Szkole Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego w Wierzbicy w charakterze
nauczyciela nauczania pocz¹tkowego. Pracuj¹c, jednocze�nie uzupe³nia³a i pod-
nosi³a kwalifikacje zawodowe w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Piotrkowie
Trybunalskim, na kierunku pedagogika. W 1997 r. uzyska³a tytu³ magistra na-
uczania pocz¹tkowego. W roku 2000/2001 by³a uczestnikiem studiów podyplo-
mowych w zakresie nauczania zintegrowanego w Wy¿szej Szkole Pedagogicz-
nej w Rykach. W 2001 r. uzyska³a awans zawodowy na nauczyciela dyplomo-
wanego. Nagrodzona by³a nagrodami dyrektora szko³y w latach: 1989, 1993,
1997, 2001 i 2002. Za wieloletnie zaanga¿owanie w zwi¹zkach zawodowych
odznaczona by³a Z³ota Odznak¹ ZNP. W 2002 r. otrzyma³a dyplom uznania PKO
Banku Polskiego za zaanga¿owanie w pracy opiekuna Spo³ecznej Kasy Oszczêd-
no�ci. Zdobyt¹ wiedzê i umiejêtno�ci wykorzystuje w pracy w PSP w Wierzbi-
cy jako nauczyciel nauczania zintegrowanego.

Gra¿yna Chyb z domu Zieliñska, ur. 21.12.1966 r. w Radomiu. W szkole
podstawowej w Wierzbicy pracuje od 01.09.1991 r. jako nauczyciel matematy-
ki. Posiada wy¿sze wykszta³cenie matematyczne. W trakcie pracy zdoby³a dru-
gi fakultet i ukoñczy³a studia podyplomowe z informatyki. By³a dwukrotnie
nagrodzona nagrod¹ dyrektora za osi¹gniêcia w pracy. Pod jej kierunkiem ucznio-
wie zdobyli nagrody i wyró¿nienia w konkursie �Kangur matematyczny�
i �Z matematyk¹ do Europy�. Spo³ecznie prowadzi Szkolne Ko³o PCK i kó³ko
matematyczne.

Krystyna Tuzimek z domu Z¹bkiewicz, ur. 12.03.1917 r. w Skar¿ysku-Ka-
miennej. W 1994 r. ukoñczy³a piêcioletnie studia magisterskie w Wy¿szej Szko-
le Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na wydziale matema-
tyczno-przyrodniczym o kierunku biologia. W 2001 r. ukoñczy³a studia pody-
plomowe w zakresie Przyroda � Cz³owiek � �rodowisko na Akademii �wiêto-
krzyskiej w Kielcach. W roku nastêpnym ukoñczy³a kurs kwalifikacyjny z za-
kresu zajêæ edukacyjnych �wychowanie do ¿ycia w rodzinie�, zorganizowany
przez O�rodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Od 1994 r. zatrudniona
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego w Wierzbicy jako
nauczyciel biologii, a obecnie przyrody.
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Joanna Porzyczka z domu Gut, ur. 17.11.1964 r. w Wierz-
bicy. Z dn. 01.09.1983r. podjê³a pracê w Szkole Podstawowej
w Wierzbicy im. Stefana ¯eromskiego jako nauczyciel biblio-
tekarz. Pracuj¹c, jednocze�nie uzupe³nia³a kwalifikacje, ukoñ-
czy³a Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku teologia
i w 1997 r. rozpoczê³a pracê jako nauczyciel katecheta. Pod jej
kierunkiem Hubert Makowski zosta³ laureatem konkursu die-
cezjalnego �Wiedzy o �w. Kazimierzu�.

Danuta Dujko, ur. 10.08.1968 r. w Wierzbicy. Ukoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê
Pedagogiczna w Kielcach na kierunku matematyka. Po ukoñczeniu studiów pod-
jê³a pracê w szkole podstawowej w D¹brówce Warszawskiej w 1988 r. W 1989 r.
pracowa³a jako przedszkolanka w przedszkolu w Wierzbicy, a od 1990 r. pracuje
jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego
w Wierzbicy. W trakcie pracy zawodowej ukoñczy³a studia podyplomowe na kie-
runku informatyka na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pod jej kierun-
kiem uczniowie zdobyli nagrody w konkursie �Kangur matematyczny�. Spo³ecz-
nie pracowa³a w komitecie organizacyjnym XI edycji Wielkiej Orkiestry �wi¹-
tecznej Pomocy, która po raz pierwszy odby³a siê w Wierzbicy w 2003 r.

Miros³awa Michalczak z domu Pawelec, ur. 18.11.1964 r.
w Starachowicach, córka Kazimierza i Marianny. W 1998 r.
ukoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w Piotrkowie Trybu-
nalskim na kierunku pedagogika o specjalno�ci nauczania po-
cz¹tkowe. W 2001 r. ukoñczy³a studia podyplomowe w zakre-
sie nauczania zintegrowanego w Wy¿szej Szkole Pedagogicz-
nej w Rykach, a w 2003 r. ukoñczy³a kurs kwalifikacyjny �
pedagogika opiekuñczo-wychowawcza w O�rodku Doskonale-

nia Nauczycieli w Radomiu. Pracê podjê³a we wrze�niu 1986 r. w szkole podstawo-
wej w Zalesicach. W 1988 r. zosta³a pracownikiem Szko³y Podstawowej im. Ste-
fana ¯eromskiego w Wierzbicy, pracuje w niej jako �wietliczanka. Za swoj¹ pra-
cê otrzyma³a nagrodê dyrektora szko³y. Prywatnie jest mê¿atk¹ i matk¹ trójki dzieci.

Zofia Stachowicz z domu Ankurowska, magister historii
z przygotowaniem pedagogicznym. Ukoñczy³a studia dzienne
o kierunku � historia na wydziale humanistycznym w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Uzyska³a I stopieñ specjali-
zacji zawodowej z historii. Ukoñczy³a studia podyplomowe
w zakresie wychowanie fizyczne, zdrowotne i gimnastykê ko-
rekcyjn¹. Jest nauczycielem z 22-letnim sta¿em pracy w szko-
le. Pierwsz¹ pracê podjê³a w Szkole Podstawowej im. Fran-
ciszka Zubrzyckiego nr 6 w Radomiu, a nastêpnie w Szkole

Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego w Wierzbicy. W swojej pracy pedago-
gicznej i wychowawczej ogromn¹ wagê przywi¹zuje do realizacji tre�ci zwi¹za-
nych z histori¹ Ma³ej Ojczyzny. Traktuje region, w którym ¿yje jako szczególne



157

Edukacja  i wychowanie

wyzwanie, zadanie w jej ¿yciu. Przy wspó³pracy uczniów, rodziców, dyrekcji
i miejscowej ludno�ci organizuje w placówce, w której uczy Szkolne Muzeum
Regionalne.

Ma³gorzata Kaleta z domu Dumin, ur. 14.03.1961 r. w Chlewiskach. Jest na-
uczycielem z wykszta³ceniem wy¿szym. W czasie pracy podnosi³a swoje kwalifi-
kacje zawodowe i ukoñczy³a studia podyplomowe na kierunkach: wychowanie przed-
szkolne, nauczanie zintegrowane z terapi¹ pedagogiczn¹. Pracowa³a w przedszkolu
w Rudzie Wielkiej, w Przedszkolu nr 2 w Wierzbicy � by³a jego organizatorem. Od
2002 r. jest pracownikiem Szko³y Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego w Wierz-
bicy. Za swoj¹ dotychczasow¹ pracê otrzyma³a nagrodê inspektora o�wiaty.

Ma³gorzata Kruszka, ur. 08.07.1957 r. w Radomiu. Jest nauczycielem z wy-
¿szym wykszta³ceniem pedagogicznym. Obecnie jest w trakcie studiów podyplo-
mowych na kierunku logopedia. Pracê zawodow¹ rozpoczê³a w 1978 r. w Radomiu,
a od 1987 r. pracuje w Szkole Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego w Wierzbicy,
jako nauczyciel nauczania zintegrowanego. Za swoj¹ dotychczasow¹ pracê otrzy-
ma³a nagrodê dyrektora szko³y.

Krystyna Zawisza, ur. 11.03.1953 r. Jest absolwentk¹ Politechniki �wiêtokrzy-
skiej na wydziale transportu, ukoñczy³a studium pedagogiczne. W czasie pracy za-
wodowej ukoñczy³a studia podyplomowe, kierunek � informatyka na Akademii
Ekonomicznej w Katowicach. W latach 1985�1987 pracowa³a w Szkole Podstawo-
wej nr 25 w Radomiu, a od 1987 r. pracuje w Szkole Podstawowej im. Stefana
¯eromskiego w Wierzbicy jako nauczyciel techniki i informatyki. W swojej pracy
wykszta³ci³a laureata Konkursu Technicznego. Za dotychczasow¹ pracê otrzyma³a
nagrodê dyrektora szko³y.

Monika Gront, ur. 28.09.1971 r. w Radomiu. Jest absolwentk¹ Wy¿szej Szko³y
Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie. Ukoñczy³a podyplomowe studia pedago-
giczne i kierowanie procesami spo³ecznymi na Politechnice Radomskiej. Pracowa-
³a w Publicznym Gimnazjum nr 22 w Radomiu, a od 2002 r. pracuje w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego w Wierzbicy jako nauczyciel jêzyka
angielskiego.

Marzena Kucharczyk z domu Buras, ur. 26.11.1965 r.
w Kielcach. Jest absolwentk¹ Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Kielcach. Ukoñczy³a równie¿ studia podyplomowe na Politech-
nice Radomskiej. Od 1990 r. pracuje w Szkole Podstawowej im.
Stefana ¯eromskiego w Wierzbicy jako nauczycielka jêzyka rosyj-
skiego i jêzyka polskiego. W swojej pracy zawodowej w 1995 r.
wykszta³ci³a finalistkê olimpiady przedmiotowej z jêzyka polskie-
go; uczniowie zdobywali wyró¿nienia w Ogólnopolskim Konkur-
sie Recytatorskim i wyró¿nienie w konkursie M³odzie¿owej Aka-
demii Kultury �MAK�. By³a jedn¹ z uczestniczek organizacji pierwszej w Wierzbicy,
a z kolei XI edycji Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy. Pracuje spo³ecznie
w �wietlicy socjoterapeutycznej �Ancora� � �Betania�.
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Anna Bobrowska z domu Ciapa³a, ur. 11.01.1966 r. Ukoñczy³a Studium
Nauczycielskie w Radomiu na kierunku nauczanie pocz¹tkowe i jako jego ab-
solwentka rozpoczê³a pracê w przedszkolu w £¹czanach w 1985 r. Pracowa³a
w nim przez dwa lata. Z dn. 01.09.1987 r. podjê³a pracê w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego w Wierzbicy jako nauczyciel nauczania
pocz¹tkowego. Pracuj¹c podnosi³a swoje kwalifikacje zawodowe i ukoñczy³a
Uniwersytet Warszawski � wydzia³ pedagogiczny. By³a pierwsz¹ organizatork¹
�Zielonej szko³y� na terenie gminy Wierzbica. Za dotychczasow¹ pracê otrzy-
ma³a nagrodê dyrektora szko³y. W latach 1987�1990 prowadzi³a dru¿ynê zu-
chow¹, zajêcia profilaktyczne �Spójrz inaczej� i zajêcia korekcyjno-kompensa-
cyjne.

Renata Krajewska, ur. 05.04.1961 r. w Wierzbicy. Ukoñczy³a Akademiê
�wiêtokrzysk¹ � Filia w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku filologia polska.
W czasie pracy ukoñczy³a równie¿ studia podyplomowe o kierunku wychowa-
nie do ¿ycia w rodzinie. Pracê zawodow¹ rozpoczê³a w 1982 r. w szkole podsta-
wowej w Polanach i pracowa³a w niej do 1992 r. Od tego¿ roku pracuje w Szko-
le Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego w Wierzbicy. Jest autork¹ programu
nauczania z jêzyka polskiego kl. IV�VI �Umiem wiêcej� dla klasy humani-
stycznej. Pod jej kierunkiem uczniowie brali udzia³ i zdobywali nagrody w licz-
nych konkursach. Wadim £ukomski zaj¹³ I miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie na recenzjê do filmu �Pan Tadeusz� w 1999 r., nagrodê wrêcza³ sam Andrzej
Wajda. Laureatki konkursów polonistycznych: Anna G³¹b 1994, Katarzyna Ka-
walec 1996, Aleksandra Jaszcza 1996; laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego w Radomiu: Julia Zió³ko i Monika Sma³¿ 2002�2003. By³a jedn¹
z organizatorek organizowanej w Wierzbicy w 2003 r. Wielkiej Orkiestry �wi¹-
tecznej Pomocy. Pracuje jako wolontariuszka w �wietlicy socjoterapeutycznej
�Ancora� w Wierzbicy.

Maria Wo�niczko, ur. 04.12.1947 r. Posiada wykszta³cenie wy¿sze. Pierwsz¹
pracê rozpoczê³a w szkole podstawowej w Wierzbicy 15.08.1966 r. Nastêpnie
pracowa³a jako wizytator metodyczny w KOiW w Radomiu od 01.10.1975
do 31.08.1981 r. Od 01.09.1981 r. do  01.04.1993 r. pracowa³a jako nauczyciel
metodyk w O�rodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Z dn. 01.09.1993 r.
powróci³a do pracy w szkole podstawowej w Wierzbicy i 01.09.1995 r. zosta³a
jej wicedyrektorem. Pracuj¹c podnosi³a swoje kwalifikacje i w 1976 r. obroni³a
tytu³ magistra w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Przez ca³y czas
pracy dokszta³ca³a siê, koñczy³a kursy udoskonalaj¹ce � matematyczne, wy-
chowania fizycznego i zarz¹dzania. Bra³a udzia³ w organizacji IV Sejmiku Po-
stêpu Pedagogicznego z nauczycielami nauczania pocz¹tkowego, modernizo-
wa³a pracowniê nauczania pocz¹tkowego. Za swoj¹ dotychczasow¹ pracê otrzy-
ma³a nagrodê Ministra Edukacji Narodowej w 1976 i 19886 r., nagrody kurato-
ra i wójta w 2001 r.
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Dominika Kopycka, ur. 11.12.1981 r. w Wierzbicy. W 2000 r.
zda³a maturê w Katolickim Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Fi-
lipa Neri w Radomiu, a w roku bie¿¹cym ukoñczy³a 3-letnie
studia licencjackie na kierunku � polonistyka w Kolegium Na-
uczycielskim w Radomiu. Obecnie kontynuuje naukê na Uni-
wersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej (filia w Radomiu) � filo-
logia polska. Z dn. 01.09.2003 r. podjê³a pracê w Szkole Pod-
stawowej im. Stefan ¯eromskiego w Wierzbicy.

Marek Motyka, ur. 15.01.1968 r. w Radomiu. Posiada wykszta³cenie wy¿sze
i jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Pi³sudskiego
w Warszawie. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ we wrze�niu 1988 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Stefana ¯eromskiego w Wierzbicy. M³odzie¿ pod jego kierunkiem
zdoby³a II miejsce w Mazowieckich Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w pi³ce no¿-
nej w 1999 r.; I miejsce w mistrzostwach województwa radomskiego w pi³ce no¿-
nej w 1998 r.; I miejsce w mistrzostwach województwa radomskiego w biegach
prze³ajowych w 1996 i 1997 r. Spo³ecznie prowadzi zajêcia sportowe z dzieæmi,
jest gminnym organizatorem sportu szkolnego. Pe³ni funkcjê prezesa Zwi¹zku
Nauczycieli �Solidarno�æ�.

El¿bieta Radzimirska, ur. 13.07.1957 r. w Osinach. Po
ukoñczeniu szko³y �redniej uczêszcza³a do studium nauczyciel-
skiego w Ostrowcu �wiêtokrzyskim w latach 1976�1978.
W latach 1978�1981 pracowa³a jako nauczyciel w Zbiorczej
Szkole Gminnej w Mircu. By³a równie¿ instruktorem ZHP
i dzia³aczem spo³ecznym Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
W 1981 r. podjê³a pracê w Publicznej Szkole Podstawowej
w Wierzbicy na stanowisku nauczyciel nauczania zintegrowa-
nego. Pracuj¹c podnosi³a swoje kwalifikacje i w 1989 r. uzyska³a uprawnienia do
prowadzenia zajêæ z terapii pedagogicznej. W 1996 r. ukoñczy³a studia na Uni-
wersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie na wydziale pedagogicznym,
w specjalizacji wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej. Sze-
�ciokrotnie zosta³a wyró¿niona nagrodami dyrektora szko³y. Obecnie jest wolon-
tariuszk¹ w �wietlicy socjoterapeutycznej �Ancora� w Wierzbicy.

Apolonia Piasek, ur. 20.01.1956 r. w Wierzbicy. Po ukoñczeniu szko³y pod-
stawowej i liceum kontynuowa³a naukê w Studium Wychowania Przedszkolnego
w Radomiu. W 1980 r. podjê³a pracê jako nauczycielka w zbiorczej szkole gmin-
nej w Oroñsku � szko³a podstawowa w Wa³snowie, w której pracowa³a do 31.08.
1985 r. Nastêpnie s³u¿bowo zosta³a przeniesiona do szko³y podstawowej w Wierz-
bicy. Pracuj¹c podnosi³a swoje kwalifikacje zawodowe. W 1997 r. ukoñczy³a
wy¿sze studia magisterskie w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku pedagogika,
w zakresie nauczania pocz¹tkowego. Od pocz¹tku swojej pracy pedagogicznej
stara³a siê doskonaliæ jej formy i metody uczêszczaj¹c na ró¿ne kursy i warsztaty.
By³a uczestniczk¹ kursów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Peda-
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gogów i Animatorów KLANZA z Lublina. Bra³a równie¿ udzia³ w warsztatach do
programu wychowawczo-profilaktycznego �Spójrz inaczej dla klas I�III szko³y
podstawowej� i wielu innych. Umiejêtno�ci i wiedza zdobyta podczas kursów
i warsztatów sta³a siê �ród³em informacji i sposobu zaktualizowania uprzednio
zdobytych wiadomo�ci. Za wieloletni¹ pracê dydaktyczno-wychowawcz¹ zosta³a
wyró¿niona nagrodami dyrektora szko³y. Praca z dzieæmi daje jej wiele satysfak-
cji.

Wincentyna Matejska z d. Stanis³awek, ur. 28.07.1942 r.
w Suliszce w powiecie radomskim. Cztery klasy szko³y pod-
stawowej ukoñczy³a w Suliszce, pozosta³e w Pomorzanach. Na-
stêpnie rozpoczê³a naukê w Liceum Pedagogicznym w Rado-
miu, które ukoñczy³a w 1961 r. Swoj¹ pierwsz¹ pracê nauczy-
cielsk¹ rozpoczê³a 01.09.1961 r. w Mirowie Starym w powie-
cie szyd³owieckim. W 1966 r. rozpoczê³a pracê w szkole pod-
stawowej w Wierzbicy. Pracuj¹c, jednocze�nie podnosi³a i uzu-

pe³nia³a swoje kwalifikacje zawodowe. Uzyska³a dyplom Studium Nauczyciel-
skiego w Ostrowcu �wiêtokrzyskim � kierunek matematyka z fizyk¹ w 1967 roku.
15.12.1982 r. uzyska³a Dyplom Kwalifikacji Równowa¿nych Wy¿szym Studiom
Zawodowym w Warszawie. Za pracê w zawodzie nauczycielskim otrzyma³a
w 1982 r. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Od pocz¹tku pracy w zawodzie nauczycielskim
nale¿a³a do Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. W maju 1990 r. zosta³a wybrana
Prezesem Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Wierzbicy. We wrze�niu 1994 r. zosta³a odde-
legowana do pracy zwi¹zkowej ze wzglêdu na odpowiedni¹ ilo�æ cz³onków (po-
nad 150). Funkcjê prezesa pe³ni³a przez trzy kadencje (12 lat) do maja 2002 r.
Z dn. 01.09.2002 r. odesz³a na emeryturê. Za pracê w ZNP otrzyma³a Z³ot¹ Od-
znakê.

Alicja Nogaj, ur. 09.12.1942 r. w Warszawie. Po wojnie
mieszka³a w Skar¿ysku-Kamiennej, tam te¿ ukoñczy³a szko³ê
podstawow¹, po czym podjê³a naukê w liceum pedagogicznym
w Bli¿ynie. Po jego ukoñczeniu pracowa³a w szkole podstawo-
wej w Zdziechowie, a nastêpnie w Budkach. Od 1967 r. za�
w szkole podstawowej w Wierzbicy. Pracuj¹c podwy¿sza³a swo-
je kwalifikacje, uczestnicz¹c w ró¿nych kursach pedagogicz-
nych, a w 1979 r. zda³a z wynikiem bardzo dobrym Egzamin
Kwalifikacyjny równowa¿ny Wy¿szym Studiom Zawodowym.

W szkole podstawowej w Wierzbicy prowadzi³a dru¿ynê harcersk¹, która zajmo-
wa³a czo³owe miejsca w ró¿nych konkursach i zawodach organizowanych przez
hufiec Szyd³owiec. W pracy pedagogicznej wykazywa³a ogromn¹ wra¿liwo�æ na
problemy dzieci, otaczaj¹c szczególn¹ opiek¹ dzieci dyslektyczne, wykonuj¹c we
w³asnym zakresie szereg pomocy naukowych dla tych dzieci. Swoimi do�wiad-
czeniami w pracy z dzieæmi dyslektycznymi dzieli³a siê z innymi, drukuj¹c arty-
ku³y na ³amach dwumiesiêcznika �Zbiorcza Szko³a Gminna�. Aktywnie dzia³a³a
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w miejscowym oddziale Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i kontynuowa³a j¹
mimo przej�cia na emeryturê w 1991 r. Za swoj¹ pracê otrzyma³a wiele wyró¿-
nieñ i odznaczeñ: w 1972 r. dyplom uznania za zas³ugi dla hufca ZHP Szyd³o-
wiec, w 1976 r. dyplom uznania nadany przez Ministerstwo O�wiaty i Wychowa-
nia i Zarz¹d G³ówny ZNP, w 1980 r. nagroda II Stopnia Ministra O�wiaty i Wy-
chowania, w 1982 r. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, w 1987 r. Nagroda Specjalna Inspekto-
ra O�wiaty i Wychowania, w 1988 r. Z³ota Odznaka ZNP.

Zdzis³awa Zgiep, ur. 18.07.1932 r. w Brodku. Ukoñczy³a Wy¿sze Studia Za-
wodowe na kierunku historia z wychowaniem obywatelskim. Pracuj¹c podnosi³a
swoje kwalifikacje i ukoñczy³a drugi fakultet � nauczanie pocz¹tkowe. W latach
01.09.1951�31.08.1952 pracowa³a w szkole podstawowej w Wawrzyszowie,
a nastêpnie przez dwa lata w szkole podstawowej w Parznicach. W 1954 r. podjê³a
pracê w szkole podstawowej w Wierzbicy. Przepracowa³a w niej do 31.08.1986 r.
i przesz³a na emeryturê. W 1977 r. za pracê w szkolnictwie zosta³a odznaczona
Uchwa³¹ Rady Pañstwa Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, a w 1985 r. Krzy¿em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Jadwiga Ciapa³a z d. Duralska, ur. w 1941 r. w Wierzbicy.
Posiada wykszta³cenie wy¿sze pedagogiczne i specjalizacjê
zawodow¹ I stopnia. By³a d³ugoletni¹ pracownic¹ Szko³y Pod-
stawowej im. S. ¯eromskiego w Wierzbicy. Za swoj¹ pracê pe-
dagogiczn¹ zosta³a wyró¿niona Nagrod¹ Ministra O�wiaty
i Wychowania II stopnia oraz listami pochwalnymi kuratora
o�wiaty i wychowania w Radomiu. Otrzyma³a równie¿ Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi i Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
W 1991 roku odesz³a na emeryturê. W latach 1994�1998 by³a radn¹ Rady Gminy
w Wierzbicy i pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cej Komisji O�wiaty.

Gimnazjum

Reforma szkolnictwa powo³a³a do ¿ycia w dn. 01.09.1999 r. gimnazja. Utwo-
rzenie gimnazjum w Wierzbicy Rada Gminy powierzy³a mgr Annie Ksi¹¿ek. Ze
wzglêdu na brak odrêbnego lokalu zajêcia klas gimnazjalnych odbywa³y siê
w salach szko³y podstawowej. Pani dyrektor do pracy z m³odzie¿¹ przyjê³a do-
�wiadczonych pedagogów. W wiêkszo�ci byli to nauczyciele ze szkó³ podstawo-
wych z terenu gminy Wierzbica. Przyjmowani byli sukcesywnie, wraz z pojawia-
niem siê w progach szko³y kolejnych roczników uczniów. W 2001 r. na stanowi-
sko wicedyrektora zosta³ powo³any Tomasz Jarzêbiñski (polonista).

Ze wzglêdu na z³e warunki lokalowe, brak odpowiedniej ilo�ci sal lekcyj-
nych, pierwotnie planowano zagospodarowaæ lokal nale¿¹cy do Telekomunikacji
Polskiej, mieszcz¹cy siê w s¹siedztwie Urzêdu Gminy, nad Urzêdem Pocztowym.
Telekomunikacja zrezygnowa³a z otwarcia placówki w Wierzbicy i ca³e dwa piê-



162

Wierzbica

tra nie s¹ zagospodarowane. Z projektu tego zrezygnowano. W zwi¹zku z zaist-
nia³¹ sytuacj¹ Zarz¹d Gminy podj¹³ decyzjê o budowie nowej placówki dydak-
tycznej. Rozpisano przetarg na budowê, do którego stanê³y dwie firmy Mitex
S.A. oraz Rad-Mud S.A. i przed³o¿y³y kosztorysy planowanej inwestycji
(Rad-Mud � 5912074 z³, Mitex � 6738089 z³). Zarz¹d Gminy wybra³ ofertê Mitexu.

Budowê gimnazjum rozpoczêto w 2000 r. w s¹siedztwie szko³y podstawowej.
Zarz¹d Gminy zaplanowa³, ¿e bêdzie to nowoczesny budynek z pe³nowymiarow¹
sal¹ gimnastyczn¹, przestronn¹ �wietlic¹, nowoczesn¹ sto³ówk¹ i windami dla
osób niepe³nosprawnych.

Samorz¹d nie posiada³ pieniêdzy na rozpoczêcie inwestycji, w bud¿ecie na
2000 r. przeznaczono 200 tys. z³ na wykonanie dokumentacji technicznej. W za-
istnia³ej sytuacji wójt gminy Aleksander Piskorz zwróci³ siê do MEN-u o dotacjê
i takowej nie otrzyma³. Gmina zaci¹gnê³a kredyt pod budowê gimnazjum. Odda-
nie budynku zaplanowano na koniec sierpnia 2002 r. Inwestycjê wykonano
w terminie, ale zabrak³o funduszy na wyposa¿enie klas lekcyjnych. Dyrekcja
i nauczyciele nie dopuszczali my�li, ¿e uczniowie bêd¹ musieli siedzieæ �po tu-
recku� na pod³ogach. Po naradzie podjêli decyzjê o kwe�cie pod ko�cio³ami gmi-
ny Wierzbica, by zebraæ pieni¹dze na wyposa¿enie placówki, tj. zakup ³awek,
krzese³, tablic i niezbêdnych pomocy naukowych. W tym momencie mo¿emy siê-
gn¹æ pamiêci¹ do lat 50. XX w., kiedy cz³onkowie komitetu rodzicielskiego na
ulicach Wierzbicy zbierali pieni¹dze na budowê szko³y podstawowej. Je�li cho-
dzi o szkolnictwo w Wierzbicy, to historia lubi siê powtarzaæ. Zdesperowani na-
uczyciele po odmowach o dofinansowanie z Ministerstwa Finansów, Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Sportu i innych instytucji rz¹dowych i pozarz¹do-
wych wyruszyli na zbiórkê pod ko�cio³y. W tym celu przygotowali specjalne puszki.
Pierwsza kwesta odby³a siê 30.06.2002 r. pod ko�cio³ami i kaplicami Wierzbicy,
Zalesic, D¹brówki Warszawskiej, Polan i £¹czan. Miejsce nie by³o przypadkowe,
szko³a bardzo dobrze wspó³pracuje z Ko�cio³em. Nauczyciele s¹ wolontariusza-
mi w socjoterapeutycznej �wietlicy dzia³aj¹cej pod patronatem ksiêdza probosz-
cza Jerzego Krogulca. Dyrektor gimnazjum, Anna Ksi¹¿ek, o wyborze miejsca
powiedzia³a �Zorganizowanie zbiórki na terenie ko�cio³a by³o dla nas ³atwiejsze,
nie wymaga³o chodzenia po ró¿nych urzêdach i za³atwiania pozwoleñ�13. �Pa-
miêtam, ¿e mój dziadek, jeszcze w latach trzydziestych te¿ budowa³ szko³ê. Oczy-
wi�cie za pieni¹dze naszej spo³eczno�ci. Ja ponoæ co� mam z jego charakteru
i mo¿e dlatego bez ¿enady walczê pod ko�cio³em, choæby o nogê od krzes³a dla
gimnazjum�14.

Pracownicy Urzêdu Gminy widz¹c k³opoty nowej placówki o�wiatowej na
ten cel zrzekli siê czê�ci swoich p³ac. Wójt Aleksander Piskorz powiedzia³: �Je-
stem dumny z nauczycieli i spo³eczno�ci, ¿e maj¹ poczucie odpowiedzialno�ci
i robi¹ wszystko, co mog¹�15. Innego zdania by³ dyrektor radomskiej delegatury
Mazowieckiego Kuratorium O�wiaty Marian Popis � �Jestem za popraw¹ warun-
ków pracy nauczycieli i uczniów, ale je�li gmina jest biedna, to nie powinna budo-
13 Echo Dnia z 12.07.02, s. 9.
14 Chwila dla Ciebie nr 35 z 25.08.02, s. 5.
15  Echo Dnia 12.07.02, s. 9.
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waæ takiej szko³y. Teraz nauczyciele
musz¹ organizowaæ zbiórki i nie s¹-
dzê, by uda³o im siê zebraæ na to
wszystko. Ale to wewnêtrzne sprawy
gminy i kuratorium o�wiaty nie ma
na to wp³ywu. Poza tym nie dyspo-
nujemy ¿adnymi �rodkami, by pomóc
gimnazjum�16. Dziêki kwe�cie, hoj-
nym sponsorom (ARWIL A. WILEÑ-
SKI, LAFARGE CEMENT POLSKA
S.A., WIMACH-M sp. z o.o., ICI �
POLSKA) (tab. 1)  i przede wszyst-
kim uporowi dyrektorki szko³y w ci¹-
gu dwóch wakacyjnych miesiêcy pla-
cówka znalaz³a pieni¹dze na wypo-
sa¿enie klas lekcyjnych. Wyposa¿o-
no wszystkie pracownie, salê kompu-
terow¹, gimnastyczn¹ i �wietlicê.

01.09.2002 r. odby³o siê uroczy-
ste rozpoczêcie roku szkolnego 2002/
2003 w nowym budynku gimnazjum.
W trakcie uroczysto�ci nadano szkole imiê tragicznie zmar³ego biskupa Jana Chrap-
ka. Mury szko³y i tablicê pami¹tkow¹ z wizerunkiem i s³owami biskupa �Id� przez
¿ycie tak, aby �lady twoich stóp przetrwa³y Ciê� po�wiêci³ biskup diecezji radom-
skiej Zygmunt Zimowski. Podziêkowa³ za nadanie szkole imienia bp. Jana Chrapka
i ¿yczy³ m³odzie¿y, by ukszta³towa³a tê szko³ê i szanowa³a j¹ najlepiej, jak tylko
potrafi17. Na uroczysto�ci rozpoczêcia roku szkolnego nie zabrak³o przedstawi-
cieli w³adz wojewódzkich i samorz¹-
dowych. Przybyli równie¿ przedsta-
wiciele radomskiej delegatury kura-
torium o�wiaty, wójtowie o�ciennych
gmin, radni gminy, nauczyciele
i sponsorzy. Uczniowie przygotowa-
li na tê szczególn¹ okazjê ciekawy
program artystyczny.

W maju 2002 r. odby³ siê konkurs
na dyrektora gimnazjum i wygra³a go
dotychczasowa dyrektorka Anna
Ksi¹¿ek.

M³odzie¿ gimnazjaln¹ uczy 27
nauczycieli z wy¿szym wykszta³ceniem, w tym 6 ma tytu³ licencjata. 400 uczniów
gimnazjum mo¿e rozwijaæ i poszerzaæ swoje zainteresowania w ko³ach przed-

16 Op. cit., s. 9.
17 Echo Dnia 04.09.02, s. 9.

Tablica upamiêtniaj¹ca imiê patrona szko³y

Uroczysto�æ rozpoczêcia roku szkolnego w nowym
budynku szko³y
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miotowych pod kierunkiem pedagogów: plastyka � Marii Barbary Mierzwy, in-
formatyka � El¿biety Gawlik, chemika � Urszuli Ziêtek, teatr � Agnieszki Waku-
³y, matematyka � Krystyny Sitkowskiej, jêzyk angielski � Izabeli Wójcik i chór �
Aldony Dzik. M³odzie¿ mo¿e równie¿ rozwijaæ swoje zainteresowania sportowe
w Szkolnym Kole Sportowym w sekcji pi³ka no¿na pod kierunkim wuefistów

Rafa³a Tuzimka, Dariusza Nowaka i Dariusza Lecha.
Uczniowie gimnazjum to tak¿e m³odzi dziennikarze, pod kierownictwem Marii

Kowalczyk i Danuty £oziñskiej redagowana jest gazetka �KLEKS�. Uczniowie
zbieraj¹ materia³y, pisz¹ artyku³y, redaguj¹ i wydaj¹ j¹. Ci uczniowie, którzy nie
maj¹ dziennikarskiego zaciêcia mog¹ spróbowaæ swoich si³ w handlu, pracuj¹c
w sklepiku szkolnym pod bacznym okiem Katarzyny �migiel.

W ramach zajêæ Wiedzy o spo³eczeñstwie i Klubu Europejskiego EKU, ucznio-
wie klas II przez pierwszy semestr przygotowuj¹ siê i zbieraj¹ wszystkie mo¿liwe
do uzyskania informacje o wybranym kraju Unii Europejskiej. W drugim seme-
strze s¹ uroczyste obchody Dnia Europejskiego. M³odzie¿ w strojach narodowych
danego kraju prezentuje jego walory, kuchniê, literaturê, ciekawostki i inne wia-
domo�ci. Dzieñ Europejski jest imprez¹ ogólnoszkoln¹, na któr¹ s¹ zapraszani
go�cie spoza szko³y.

Fundacja Episkopatu Polski �Dzie³o Nowego Tysi¹clecia� w 2001 r. wyró¿ni-
³a gimnazjum w Wierzbicy staraniem ks. bp. Jana Chrapka i dziesiêciu uczniów
szczególnie uzdolnionych otrzyma³o stypendium. Stypendysta mo¿e pobieraæ sty-
pendium a¿ do ukoñczenia nauki, jednak musi spe³niæ zasadniczy warunek � uzy-
skaæ odpowiedni¹ �redni¹. O�miu stypendystów opu�ci³o ju¿ szkolne mury gim-
nazjum i uczy siê w szko³ach �rednich. Stypendium obejmuje trzy pakiety: pierw-
szy comiesiêczny w kwocie 250 z³ dzieli siê na czê�æ socjaln¹ 100 z³ i naukow¹
(podrêczniki, przybory szkolne kursy przygotowawcze) 150 z³, drugi pakiet letni,
to 250 z³ na odzie¿ letni¹ i trzeci 400 z³ na zimow¹. Pieni¹dze pochodz¹ z kwesty
w Dniu Papieskim i darowizn od osób prywatnych. Stypendium przeznaczone
jest dla uczniów gimnazjum i liceum (�rednia ocen minimum 4,5) z rodzin o do-
chodzie na jedn¹ osobê nie wiêkszym ni¿ 0,7 najni¿szego wynagrodzenia. W ka¿-
dej diecezji jest ksi¹dz koordynator zajmuj¹cy siê grup¹ stypendystów.

 W gimnazjum odby³o siê 14.01.2003 r. diecezjalne spotkanie op³atkowe sty-
pendystów Fundacji Dzie³a Nowego Tysi¹clecia. Patronat honorowy obj¹³ ks. bp

Zygmunt Zimowski. W�ród go-
�ci zaproszonych by³ dyrektor
wydzia³u katechetycznego ks.
prof. £abendowicz oraz ks. pro-
boszcz parafii wierzbickiej Jan
Chodelski. Organizatorem spo-
tkania byli ks. Dariusz Kowal-
czyk, Diecezjalny Koordynator
Fundacji Dzie³a Nowego Ty-
si¹clecia i dyrekcja Gimnazjum

Jase³ka
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im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele
w³adz gminy, wójt Sylwester Kopycki
i przewodnicz¹cy Rady Gminy Adam
Cie�lak oraz Krystyna S³yk, wizytator
z Kuratorium O�wiaty, Zdzis³aw Dulias,
radny powiatu i Ewa Konarska, przed-
stawiciel sponsorów. M³odzie¿ na spo-
tkanie op³atkowe przygotowa³a i przed-
stawi³a jase³ka. Spotkanie up³ynê³o
w mi³ej i serdecznej atmosferze.

Absolwent gimnazjum i jednocze�nie stypendysta �Dzie³a Nowego Tysi¹cle-
cia� Marcin Król 19.05.2003 r. spotka³ siê z papie¿em Janem Paw³em II i wrêczy³
mu statuetkê z replik¹ nagrody TOTUS. Jest ona przyznawana od trzech lat za
szczególne osi¹gniêcia w dzia³alno�ci18  charytatywnej, wychowawczej i za pro-
mowanie kultury chrze�cijañskiej i nauki Jana Paw³a II. Statuetka przedstawia³a
anio³a z roz³o¿onymi skrzyd³ami. Ma ona ok. 35�40 cm wysoko�ci i jest wykona-
na ze srebra.

Nauczyciele gimnazjum wraz z uczniami zorganizowali Dni walki z na³ogiem
pod has³em �Chroñmy m³odo�æ�. Ostatnia taka manifestacja odby³a siê
w czwartek 15.05.2003 r. W imprezie równie¿ czynny udzia³ wziêli wychowanko-
wie �wietlicy socjoterapeutycznej �Ancora�. Otwarciu imprezy towarzyszy³a pre-
zentacja prac plastycznych po�wiêconych tematyce antyuzale¿nieniowej. Wiedzê
m³odzie¿y o szkodliwo�ci alkoholu, tytoniu i innych u¿ywek poszerza³ ks. Dariusz
Kowalczyk z Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y. Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³y siê indywidualne spotkania z lekarzem, policjantem i ksiêdzem.

Punktem kulminacyjnym imprezy by³ przemarsz roz�piewanego korowodu uli-
cami Wierzbicy. Mimo i¿ pogoda nie dopisa³a, uczniowie okrzykami nawo³ywali
mieszkañców osady do przeciwstawienia siê na³ogom i prowadzenia zdrowego sty-
lu ¿ycia. M³odzi ludzie rozdawali ulotki o szkodliwo�ci u¿ywek. Ten szczególny
dzieñ przeszed³ do historii szko³y.

Uczniowie gimnazjum zaprezento-
wali program ekologiczny �Zanie-
czyszczenie i ochrona powietrza w na-
szym �rodowisku�. W przedsiêwziêciu
wziê³o udzia³ 122 uczniów pod opiek¹
nauczycieli zespo³u przyrodniczo-ma-
tematycznego. Uczniowie w ci¹gu pó³
roku dok³adnie poznali przyczyny nie-
po¿¹danych zmian zachodz¹cych
w atmosferze oraz zagro¿enia �rodowi-
ska, wynikaj¹cego z produkcji i u¿y-

Manifestacja szkolna �Chroñmy m³odo�æ�

Prezentacja programu �Zanieczyszczenie i ochrona
powietrza w naszym �rodowisku�

18 Echo Dnia 19.05.03,  s. 2.
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wania energii. Najwiêcej zaanga¿owania wy-
kazali uczniowie przeprowadzaj¹cy obserwacje,
do�wiadczenia i wywiady. Mierzyli grubo�æ py³u
w okre�lonych miejscach gminy, za³o¿yli w³a-
sne ogródki. Dziêki temu pomys³owi uczniowie
w obrazowy sposób mogli przedstawiæ rówie-
�nikom ilo�æ azotu w powietrzu, liczbê zak³a-
dów pracy na terenie gminy zanieczyszczaj¹cych
�rodowisko czy stan zalesienia gminy.

Uczniowie z nauczycielami na znak walki z zagro¿eniem dla �rodowiska posa-
dzili wokó³ szko³y kilka �wierków i modrzewi19.

Gimnazjum prowadzi wspó³pracê ze Szko³¹ ¯ycia. M³odzie¿ anga¿uje siê
w organizowanie przedstawieñ, imprez miko³ajkowych czy te¿ andrzejkowych.
Prekursorkami wspó³pracy s¹ panie Danuta £oziñska i Krystyna Sitkowska.

Sponsorzy  gimnazjum

Sponsor Przedmiot Ilo�æ

ARWIL A. WILEÑSKI Rega³ biblioteczny 16
Koby³ka Rega³ biblioteczny podwójny 6

Stanowisko komputerowe 13
Stoliki 15

LAFARGE CEMENT Biurko 5
POLSKA S.A Krzes³o uczniowskie 120
WARSZAWA Krzes³o tapicerskie 30
Prezes Andrzej Tekiel, Stolik nr 6 5
 rzecznik Ewa Konarska Stolik nr 5 60

Tablica zielona 15

WIMACH-M sp. z o.o. Biurko 1
Katowice Krzes³o uczniowskie 30
Prezes Ryszard Hornik Krzes³o tapicerskie 1

Stolik nr 6 15
Tablica zielona 1

2 IT � POLSKA Warszawa Krzes³o uczniowskie 90

WIMACH-M Tablica korkowa 1
Tablica przeno�na 1
Bramki do pi³ki rêcznej 2

KWESTA Krzes³o uczniowskie 30
Stolik nr 5 15
Tablica 1
K¹cik patrona 1

LAFARGE CEMENT Rzutnik do slajdów 1
POLSKA

Ma³ogoszcz

Wielkanoc � przygotowana przez
uczniów gimnazjum

19 E. £oziñska � M³odzi Ekolodzy, w: Gazeta Samorz¹dowa Gminy Wierzbica � Biuletyn Informacyjny
2/2003.
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Nauczyciele gimnazjum

Anna Janina Ksi¹¿ek, absolwentka Wydzia³u Prawa i Administracji UMCS-u
w Lublinie. W latach 1987�1999 nauczyciel Szko³y Podstawowej im. Stefana
¯eromskiego w Wierzbicy. W 1999 r. powierzono jej organizacjê gimnazjum
w Wierzbicy, którego dyrektorem jest od 1 wrze�nia 1999 r. W trakcie swojej
pracy zawodowej podnosi³a kwalifikacje, jest nauczycielem dyplomowanym.
Ukoñczy³a studia podyplomowe � historiê i konstytucjonalizm oraz Zarz¹dzanie
o�wiat¹. W latach 1990�1994 by³a przewodnicz¹c¹ Rady Gminy w Wierzbicy.
Jest ¿on¹ i matk¹ trójki dzieci, dwóch córek i syna.

Krystyna Sitkowska, z d. Drabik. W 1975 r. rozpoczê³a pra-
cê w Szkole Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego w Wierzbicy
jako absolwentka WSN w Kielcach � kierunek matematyka.
W czasie pracy zawodowej podnosi³a swoje kwalifikacje, w 1981
r. ukoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w Kielcach. W szkole
podstawowej w Wierzbicy przepracowa³a do 1999 r., a nastêpnie
podjê³a pracê w Publicznym Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrap-
ka w Wierzbicy jako nauczyciel matematyki. Jej uczniowie byli
laureatami olimpiad i konkursów matematycznych.

Tomasz Jarzêbiñski, nauczyciel dyplomowany, magister filologii polskiej,
ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w Kielcach. W 1998 r. uzyska³ specjaliza-
cjê I stopnia w zakresie nauczania jêzyka polskiego. W 2001 r. ukoñczy³ studia
podyplomowe Zarz¹dzanie i finansowanie w o�wiacie. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³
w 1992 r. w szkole podstawowej w Woli Lipienieckiej Du¿ej. W latach 1993�
�1999 pracowa³ w szkole podstawowej w Wierzbicy. Od 1999 r. jest nauczycielem
Publicznego Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy, a od 01.09.2001 r.
zosta³ powo³any na stanowisko zastêpcy dyrektora tej¿e placówki.

Iwona Konopka, ur. 17.05.1977 r. w Radomiu. W latach
1992�1996 uczêszcza³a do Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ro-
mualda Traugutta w Radomiu. Rok pó�niej podjê³a naukê w Na-
uczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych w Radomiu na kie-
runku jêzyk angielski. W 2001 r. rozpoczê³a naukê na Politech-
nice Radomskiej na kierunku wychowanie techniczne na wy-
dziale nauczycielskim. Od wrze�nia 2000 roku pracuje w Pu-
blicznym Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy jako
nauczyciel jêzyka angielskiego.

Katarzyna �migiel, absolwentka Uniwersytetu £ódzkiego o kierunku geo-
grafia. Ukoñczy³a studia podyplomowe w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Kiel-
cach na kierunku biologia z elementami ochrony �rodowiska. W 1992 r. podjê³a
pracê jako nauczyciel w publicznej szkole podstawowej w Skar¿ysku Ksi¹¿êcym.
Po roku zmieni³a pracê i miejsce zamieszkania, rozpoczê³a naukê dzieci i m³o-
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dzie¿y w Zalesicach w nowo oddanej placówce o�wiaty. Po przepracowaniu piê-
ciu lat w Zalesicach rozpoczê³a pracê w publicznym gimnazjum w Wierzbicy
jako nauczyciel biologii.

Anna Koby³ecka, ur. 20 kwietnia 1977 r. W latach 1992�
�1996 uczêszcza³a do V Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Romu-
alda Traugutta w Radomiu. W 1996 r. rozpoczê³a studia w Kole-
gium Nauczycielskim w Radomiu, a trzy lata pó�niej podjê³a stu-
dia uzupe³niaj¹ce magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-
Sk³odowskiej w Lublinie na wydziale filologii polskiej. W 2001 r.
uzyska³a tytu³ magistra i we wrze�niu rozpoczê³a pracê w Pu-
blicznym Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy.

Renata Szcze�niak, ur. 08.02.1979 r. w Radomiu. W latach
1994�1998 uczêszcza³a do Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kiel-
cach. Rok pó�niej podjê³a naukê w Wy¿szej Szkole Pedago-
gicznej w Czêstochowie na kierunku jêzyk niemiecki. W latach
2001�2003 kontynuowa³a studia magisterskie uzupe³niaj¹ce na
Uniwersytecie Wroc³awskim. Od wrze�nia 2002 r. pracuje
w Publicznym Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbi-
cy jako nauczyciel jêzyka niemieckiego.

Urszula Ziêtek jest absolwentk¹ chemii Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Ukoñczy³a wydzia³ mate-
matyki, fizyki i chemii. W 1987 r. rozpoczê³a pracê w Szkole
Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego w Wierzbicy jako na-
uczyciel chemii. W 2000 r. rozpoczê³a pracê w Publicznym Gim-
nazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy.

Izabela Wójcik, nauczyciel mianowany w Publicznym
Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy. Absolwent-
ka Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach, kierunek � filologia rosyjska (1990). W 1992 r. ukoñ-
czy³a Studium Przedmiotowo-Metodyczne � kierunek filolo-
gia polska oraz Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych
w Sandomierzu � specjalno�æ jêzyk angielski (2000 r.).

Danuta £oziñska � magister historii, ukoñczy³a Wy¿sz¹
Szko³ê Pedagogiczn¹ w Kielcach; w latach 1966�2000 praco-
wa³a w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy jako na-
uczyciel historii i wiedzy o spo³eczeñstwie. Od roku 1986�1995
pe³ni³a tu obowi¹zki zastêpcy dyrektora. W 1988 uzyska³a
II stopieñ specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania histo-
rii. W latach 1988 �2002 by³a radn¹ Gminy Wierzbica. Od roku
2000 pracuje w Publicznym Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrap-
ka w Wierzbicy nauczaj¹c historii. W 2002 r. uzyska³a stopieñ
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nauczyciela dyplomowanego. W latach 1998�2002 by³a radn¹ Rady Gminy i pe³-
ni³a funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego.

El¿bieta Gawlik � magister pedagogiki, ukoñczy³a Wy¿sz¹
Szko³ê Pedagogiczn¹ w Kielcach; studia podyplomowe �Infor-
matyka w szkole�. Pracê w zawodzie nauczyciela rozpoczê³a
w 1990 roku. Do roku 2002 pracowa³a w publicznej szkole pod-
stawowej w Wierzbicy jako pedagog szkolny. Od 1999 r. pracu-
je na stanowisku pedagoga szkolnego i nauczyciela informaty-
ki w Publicznym Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierz-
bicy.

Andrzej Zbuk, ur. 13.01.1965 r. w I³¿y. W 1985 r. ukoñczy³
Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu. W 1985 r. roz-
pocz¹³ studia magisterskie dzienne na wydziale Techniki Rolni-
czej w zakresie mechanizacji rolnictwa. 12 lipca 1990 r. uzy-
ska³ tytu³ magistra in¿yniera mechanizacji rolnictwa. Do pracy
zosta³ przyjêty w sierpniu 1990 r. w Zak³adzie Rolno-Przemy-
s³owym �Igloopol� w Stolniku, a zwolniony w styczniu 1991 r.
z przyczyn ekonomicznych zak³adu. Od 01.02.1991 do
31.08.1992 przebywa³ na zasi³ku dla bezrobotnych. Bêd¹c na
zasi³ku ukoñczy³ kurs pedagogiczny, kierunek matematyka. Pracowa³ w publicz-
nej szkole podstawowej w Pawliczce i w Zespole Szkó³ Rolniczych w Chwa³owi-
cach w latach 1992�1993. Od 01.09.1993 r. pracowa³ jako nauczyciel matematyki
w publicznej szkole podstawowej w Suliszce. W czasie trwania pracy zawodowej
ukoñczy³ trzysemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Matematyka z infor-
matyk¹. W 1998 r. na podstawie przeprowadzonego postêpowania kwalifikacyj-
nego uzyska³ pierwszy stopieñ specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania ma-
tematyki. Od 2000 r. pracuje w Publicznym Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka
w Wierzbicy jako nauczyciel matematyki.

Arleta £y¿wa, ur. 20.08.1969 r. w Wierzbicy. W 1988 r.
ukoñczy³a III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Dionizego Cza-
chowskiego w Radomiu i rozpoczê³a studia na kierunku mate-
matyka w Wy¿szej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.
W 1993 r. podjê³a pracê w szkole podstawowej w Zalesicach.
W 1995 r. ukoñczy³a studia podyplomowe na Uniwersytecie
Warszawskim, na kierunku fizyka z astronomi¹, a w 1999 r.
studia w zakresie informatyki na Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach. W 2000 r. rozpoczê³a pracê
w publicznym gimnazjum w Wierzbicy.
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Po II wojnie �wiatowej w Wierzbicy zosta³a wybudowana cementownia. Za-
trudnieni zostali w niej mieszkañcy osady i okolicznych miejscowo�ci. W wiêk-
szo�ci by³a to niewykwalifikowana kadra robotnicza. Wykszta³cony trzon za³ogi
stanowi³a kadra kierownicza, która s³u¿bowo zosta³a przeniesiona z o�rodków
przemys³u cementowego Zag³êbia i �l¹ska.

Wraz ze wzrostem produkcji cementu nast¹pi³o zapotrzebowanie na wykwa-
lifikowanych robotników. W zwi¹zku z tym utworzono Zasadnicz¹ Szko³ê Zawo-
dow¹ Przyzak³adow¹ Cementowni �Przyja�ñ�.

Szko³ê do ¿ycia powo³ano na podstawie Ustawy z dnia 15.07.1961 roku
o rozwoju systemu o�wiaty i wychowania. Dzia³alno�æ edukacyjn¹ placówka roz-
poczê³a z dniem 1 wrze�nia 1961 roku. Ze wzglêdu na brak lokalu na terenie
miejscowego osiedla robotniczego dla tego typu placówki zajêcia dydaktyczne
odbywa³y siê w nowo oddanym pomieszczeniu budynku szko³y podstawowej.
Lokal szko³y podstawowej nie spe³nia³ wymogów do prowadzenia tego typu pla-
cówki. Po dwóch latach nauki zajêcia odbywa³y siê w domku dwurodzinnym sta-
nowi¹cym mieszkania s³u¿bowe dla pracowników Cementowni �Przyja�ñ�.
W domku by³o jedno pomieszczenie dydaktyczne, pokój nauczycielski, magazyn
pomocy naukowych, szatnie i pomieszczenie sanitarne.

W tym czasie szko³a liczy³a 4 oddzia³y: I i II kl. �lusarsk¹, I kl. elektromonte-
rów i III kl. elektromechaników.

W tych warunkach praca z uczniami by³a bardzo trudna. Zajêcia odbywa³y siê
na dwie zmiany. 25 wrze�nia 1963 roku wszyscy uczniowie otrzymali tarcze
i czapki szkolne.

Jesieni¹ 1963 roku, w s¹siedztwie osiedla robotniczego, rozpoczêto budowê
obiektu przeznaczonego na potrzeby zasadniczej szko³y zawodowej. Szko³ê wy-
budowano w tempie ekspresowym, bo ju¿ 7 stycznia 1964 roku budynek z pe³-
nym wyposa¿eniem dydaktycznym zosta³ oddany do u¿ytku. Dnia 22 czerwca

Budynek szko³y po oddaniu do u¿ytku
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1964 roku nast¹pi³o uroczyste
wmurowanie tablicy pami¹tko-
wej na obiekcie szkolnym o na-
stêpuj¹cej tre�ci: �Zasadnicza
Szko³a Zawodowa przy Cemen-
towni �Przyja�ñ� w Wierzbicy
zostaje przekazana uczniom�.

W uroczysto�ci wziêli udzia³:
Micha³ Godlewski � Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie O�wiaty,
PRL, Wicekurator Okrêgu Szkol-
nego w Kielcach, Dyrektor De-
partamentu Pracy i P³acy, przed-
stawiciele: Ministerstwa Budow-
nictwa i Przemys³u Materia³ów
Budowlanych � Departamentu
Mechaniki, Dyrektor Biura Pro-
jektów Przemys³u Cementowego,
�Przyja�ñ� i innych zak³adów
przemys³owych. Zaproszeni go-
�cie wyrazili uznanie dla nowo
otwartej placówki edukacyjnej.
Szczególn¹ uwagê zwrócili na
pomoce dydaktyczne.

Nowy budynek szko³y i nowocze�nie, jak na tamte czasy, urz¹dzone pracow-
nie specjalistyczne i sala gimnastyczna, wp³ynê³y na poprawê pracy dydaktycz-
no-wychowawczej.

Z inicjatywy dyrektora szko³y Franciszka Filiksa przy ZSZ w latach 1977�
�1982 utworzono technikum wieczorowe dla pracuj¹cych w celu uzupe³nienia
kwalifikacji zawodowych. Tytu³ technika otrzyma³o 78 absolwentów.

W latach 70. rozpoczêto budowê Cementowni II w Wierzbicy. W zwi¹zku
z czym w 1976 roku wysuniêto projekt rozbudowy placówki szkolnej. W ramach
rozbudowy planowano wybudowanie hali sportowej pe³nowymiarowej z widow-
ni¹ na 450 miejsc, z saun¹ i gabinetem odnowy biologicznej i piêciu pomieszczeñ
dydaktycznych. Przy ZSZ planowano utworzyæ Centrum Kszta³cenia Kadr na
potrzeby przemys³u cementowego z ca³ej Polski. Projekt ten nie zosta³ zrealizo-
wany ze wzglêdu na wstrzymanie inwestycji Cementowni II w Wierzbicy.

Z zaistnia³ych projektów do u¿ytku oddano w 1978 roku internat z pe³nym
wyposa¿eniem i sto³ówk¹ dla 280 wychowanków. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e obiekt
ten nie zosta³ zagospodarowany przez szko³ê. Obecnie mie�ci siê w nim O�rodek
Zdrowia i Dom Pomocy Spo³ecznej.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Przyzak³adowa nierozerwalnie by³a zwi¹zana
z cementowni¹, stanowi³a jedno z jej ogniw. Warsztaty przysposabiaj¹ce do nauki
zawodu odbywa³y siê na terenie zak³adu. Pierwsze praktyki szkolne odbywa³y siê

Pracownia dydaktyczna

Zajêcia lekcyjne
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w pomieszczeniach adaptowa-
nych. Pierwotnie odbywa³a siê
w nich naprawa samochodów na-
le¿¹cych do cementowni.

W pierwszych latach dzia³a-
nia placówki warsztaty pozosta-
wi³y wiele do ¿yczenia. Brakowa-
³o odpowiednich urz¹dzeñ tech-
nicznych i w³a�ciwych warunków
socjalno-bytowych. Z up³ywem
czasu i wzrostem liczby uczniów
warunki pracy w warsztatach po-

lepszy³y siê. Wyposa¿ono je w nowoczesne maszyny i urz¹dzenia, którego po-
wierzchnia wynosi³a 360 m2.

W 1971 roku w czynie spo³ecznym wybudowano budynek. Przeznaczono go
na pomieszczenie socjalne: szatniê, umywalniê, urz¹dzenia sanitarne, �wietlicê,
biuro, spawalniê, gara¿ i magazyn narzêdzi.

Obiekt szkolny wybudowano z ceg³y, stropy DMS, dach prefabrykowany, in-
stalacje wodno-kanalizacyjna, CO, instalacje radiowo-elektryczne. Kubatura bu-
dynku to 7293 m3 , OT 15/64, a wymiary 58,13 x 12,677 = 227 m2. Wykonawc¹
budynku by³o Radomskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego. War-
to�æ obiektu 1 pa�dziernika 1979 roku wynosi³a 3.716.797 z³.

W 1988 roku przeprowadzono kapitalny remont elewacji budynku i dachu.
Czê�æ �rodków pokry³a cementownia. W 1989 roku zakupiono 60 nowych ³awek
i krzese³. Wymieniono równie¿ wyposa¿enie sekretariatu i gabinetu dyrektora.
Budynek szkolny i jego wyposa¿enie  by³ w³asno�ci¹ zak³adu opiekuñczego �
Cementowni w Wierzbicy. Warto�æ pomocy naukowych, któr¹ przekaza³o kura-
torium by³a symboliczna.

Liczba uczniów sukcesywnie wzrasta³a i w 1971 roku pomieszczenia warsz-
tatowe okaza³y siê za ma³e. W wyniku porozumienia dyrekcji szko³y i dyrekcji
cementowni z miejscowymi zak³adami pracy, tj. Kombinatem Remontowo-Bu-
dowlanym Przemys³u Cementowego, Wapienniczego, Gipsowego (Remontów-
ka) oraz Przedsiêbiorstwem Transportowo-Spedycyjnym �Transbud� oko³o 25%
uczniów w ka¿dym roku szkolnym pobiera³o naukê zawodu w tych zak³adach.

Dzia³ka na, której stoi budynek szko³y ma powierzchniê 1,40 ha. Dyrekcja ce-
mentowni wykupi³a grunt od okolicznych ch³opów w latach 50., kiedy zapad³a de-
cyzja o budowie osiedla mieszkaniowego. Dzia³kê podzielono na 7 czê�ci. Pierw-
sza, g³ówna czê�æ to plac szkolny, a sze�æ pozosta³ych to poletka uprawne u¿ytko-
wane przez nauczycieli. Ka¿de z tych poletek mia³o powierzchniê 300 m2. Na placu
szkolnym znajduj¹ siê: budynek szkolny z sal¹ gimnastyczn¹, boisko do gier zespo-
³owych asfaltowane, boisko do koszykówki, bie¿nia i skocznia oraz parking.

Szko³a ma osiem pomieszczeñ dydaktycznych, w których urz¹dzono specjali-
styczne pracownie:

� pracownia rysunku zawodowego,
� jêzyka polskiego,

Czyn spo³eczny
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� jêzyka rosyjskiego,
� pomiarów elektrycznych,
� technologiczna,
� maszyn i urz¹dzeñ elektry-

cznych,
� matematyczno-fizyczna.
Ponadto w budynku szkolnym

urz¹dzono bibliotekê szkoln¹, pokój
nauczycielski, sekretariat, ksiêgo-
wo�æ, dwie szatnie, pomieszczenia
sanitarne, magazyn sprzêtu sporto-
wego, portierniê, kot³owniê, co. W budynku szko³y mieszcz¹ siê dwa mieszkania
rodzinne i klub NOT.

Jako jedn¹ z pierwszych urz¹dzono pracowniê technologiczn¹. Z biegiem lat
sukcesywnie uzupe³niano j¹ nowymi urz¹dzeniami. Sk³ada³a siê z sali lekcyjnej
i zaplecza dydaktycznego. Pracownia rysunku technicznego zosta³a urz¹dzona
w pierwszych miesi¹cach po oddaniu budynku do nauki. Mie�ci³a 32 uczniów.
W sali znajdowa³y siê 32 sto³y kre�larskie. Pracownia pomiarów elektrycznych
zosta³a urz¹dzona w latach 1966�1968 przez in¿. Bogdana Szpaka. W konkursie
pracowni zawodowych otrzyma³a I miejsce w skali kraju. Wyposa¿ono j¹
w 6 sto³ów laboratoryjnych, przy ka¿dym z nich by³y 3 stanowiska pracy dla
uczniów. Do urz¹dzeñ doprowadzany by³ pr¹d sta³y i zmienny 12 V, 24 V, 220 V
i 380 V. Stanowiska te kontrolowane i kierowane by³y z punktu sterowniczego,

Warsztaty szkolne

Absolwenci ZSZ dla Pracuj¹cych Cementowni �Przyja�ñ� (1971)
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które nadzorowali nauczyciele prowadz¹cy zajêcia. Wyposa¿enie szko³y w po-
moce naukowe i �rodki dydaktyczne by³o na wysokim poziomie. W ka¿dej pra-
cowni znajdowa³ siê telewizor. W 1977 roku z funduszów Komitetu Rodziciel-
skiego zakupiono urz¹dzenie i wykonano radiofonizacjê szko³y.

Program prac wykonywanych w warsztatach szkolnych by³ �ci�le zwi¹zany
z asortymentem produkowanych wyrobów. Kolejnym etapem w praktycznej na-
uce zawodu by³o szkolenie uczniów na wydzia³ach produkcyjnych pod opiek¹
najlepszych fachowców. Uczniowie uczyli siê na konkretnych stanowiskach pra-
cy wyposa¿onych w urz¹dzenia do nowoczesnej obróbki, urz¹dzenia produkcyj-
ne. Zapoznawali siê z procesem technologicznym i organizacj¹ pracy. Warsztaty
szkolne przy ZSZ podzielone by³y na 4 podstawowe dzia³y:

� I obróbka rêczna,
� II mechaniczna,
� III wydzia³ elektryczny,
� IV spawanie.
Praca wa warsztatach odbywa³a siê w systemie dwuzmianowym. I zmiana od

godz. 6.00 do 14.00; II zmiana od godz. 14.00 do 22.00. Warsztatami szkolnymi
od momentu ich powstania kierowa³ kierownik in¿. Jan Chyb � posiada³ wykszta³-
cenie pedagogiczne i mechaniczne. W okresie jego kadencji praca w warsztatach
przebiega³a prawid³owo. Aby zabezpieczyæ uczniów przed wypadkami w warsz-
tatach szkolnych, obowi¹zywa³y przepisy BHP. Uczniowie zobowi¹zani byli do
odpowiedniego ubioru i kombinezonu roboczego, trzewików skórzanych, okula-
rów, rêkawic ochronnych, a w klasie III dodatkowo kasków przeciwuderzenio-
wych. Ca³y ubiór roboczy otrzymywano od cementowni. Raz na kwarta³ odbywa-
³y siê szkolenia uczniów z BHP. Instruktorzy, którzy uczyli m³odzie¿ w warszta-
tach, byli to dobrzy fachowcy, którzy zostali oddelegowani z zak³adu macierzy-
stego: Stanis³aw Rogala, Mieczys³aw Zió³ko, Jan Konopacki, Zygmunt Minda,
Apolinary Fituch, Andrzej £y¿wa, Zdzis³aw Kaczówka, Józef Sitkowski, Marek
Kowalczyk, W³adys³aw Ku�, Józef Kosno, Kazimierz Lech, Stanis³aw Ziêtek,
Marian Nowak i Ryszard Wlaz³o.

Sytuacja uleg³a zmianie, kiedy cementowniê wykupi³a firma Lafarge. Pod
koniec roku szkolnego 1998/1999 placówka otrzyma³a wymówienie z korzysta-
nia z warsztatów w cementowni. Po reorganizacji szko³a podlega pod starostwo
radomskie i szkolenie uczniów w obcym powiecie szyd³owieckim jest zbyt kosz-
towne. Uczniowie praktyki zawodowe odbywaj¹ w Zêbcu i Pionkach. Na zajêcia
praktyczne pocz¹tkowo byli dowo¿eni, a obecnie doje¿d¿aj¹ sami. Zorganizowa-
nie w³asnych warsztatów dla szko³y jest zbyt kosztowne. Taka inwestycja jest
ma³o op³acalna ze wzglêdu na niewielk¹ ilo�æ uczniów.

Na przestrzeni lat w szkole dzia³a³y ko³a zainteresowañ i organizacje m³o-
dzie¿owe: ZSMP-ZMS � organizacja w latach swojej dzia³alno�ci zrzesza³a oko-
³o 70% uczniów. Ich zadaniem by³o przygotowywanie uroczysto�ci szkolnych,
apeli, akademii z okazji �wi¹t pañstwowych i rocznic. Uczniowie nale¿¹cy do
ko³a wyje¿d¿ali na obozy do NRD i Czechos³owacji.

Liga Obrony Kraju powsta³a w 1962 roku � zrzesza³a cz³onków wszystkich
klas na zasadzie dobrowolno�ci. Cz³onkowie brali udzia³ w imprezach sportowo-
obronnych, zawodach strzeleckich i konkursach o tematyce wojskowej.
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Spó³dzielnia Uczniowska przy ZSZ zosta³a za³o¿ona w 1971 roku. Jej roz-
kwit nast¹pi³ w 1975 roku, zwiêkszy³ siê wówczas asortyment sprzedawanych
towarów. G³ównie sprzedawano bu³ki, s³odycze i napoje. We wrze�niu odby³ siê
kiermasz podrêczników szkolnych. Dochód ze sklepiku przeznaczano na dofi-
nansowanie wycieczek i nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów.

PCK zosta³o utworzone 26 wrze�nia 1966 roku i nale¿eli do niego wszyscy
uczniowie. Ka¿dy cz³onek ko³a otrzymywa³ legitymacjê i p³aci³ sk³adkê. Pieni¹-
dze przesy³ano do Zarz¹du Powiatowego PCK w Szyd³owcu. Ko³o wspó³praco-
wa³o z Zak³adow¹ S³u¿b¹ Zdrowia w zakresie utrzymania czysto�ci.

Ko³o TPPR (Towarzystwo Przyja�ni Polsko-Radzieckiej) w czasach swojej
dzia³alno�ci liczy³o przeciêtnie 30 cz³onków. Propagowa³o w�ród uczniów osi¹-
gniêcia Kraju Rad. Cz³onkowie gromadzili materia³y dotycz¹ce osi¹gniêæ w dzie-
dzinie podboju Kosmosu. Z inicjatywy TPPR organizowano wycieczki do kina na
filmy radzieckie.

Ko³o Techniczne � za³o¿one zosta³o w 1982 roku. Na jego zajêciach m³odzie¿
poznawa³a tajniki sprzêtu audiowizualnego i nowoczesne pomoce naukowe. Do
zadañ tego¿ ko³a nale¿a³a konserwacja i naprawa sprzêtu technicznego w pra-
cowniach technicznych.

Ko³o sportowe dzia³a³o od powstania szko³y. Najwiêksze triumfy �wiêci³o
w 1972�1989 roku pod kierunkiem Tadeusza Kowalskiego. M³odzie¿ zrzeszona
w Kole Sportowym uczestniczy³a w zawodach organizowanych przez Min. Bu-
downictwa. Bra³a równie¿ udzia³ w Spartakiadach Szkó³ Przyzak³adowych Prze-
mys³u Materia³ów Budowlanych. By³y to osi¹gniêcia licz¹ce siê w skali kraju.

W 1998 roku z inicjatywy dyrektora Franciszka Filiksa szko³a uzyska³a status
szko³y �redniej i przyjê³a nazwê Zespo³u Szkó³ Ponadpodstawowych. Utworzono
dwie klasy licealne, pierwsz¹ o profilu ogólnym i liceum zawodowym. Poza tym
w szkole dzia³aj¹: szko³y zaoczne liceum, technikum mechaniczne i Policealne
Studium Informatyczne. Szko³y zaoczne prowadzone s¹ przez Towarzystwo Wie-
dzy Powszechnej w Kielcach. Z dniem 1 wrze�nia 2002 r. szko³a zmieni³a nazwê
na Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych, sytuacja ta spowodowana zosta³a reform¹
szkolnictwa. W roku szkolnym 2002/
2003 naukê pobiera³o 144 uczniów.

Utworzenie tych szkó³ jest wyda-
rzeniem historycznym, poniewa¿ do tej
pory nie istnia³a w Wierzbicy szko³a
�rednia, jest to przede wszystkim zas³u-
ga dyrektora Franciszka Filiksa. Za dy-
rektorowania mgr. Franciszka Filiksa
szko³ê �redni¹ ukoñczy³o 161 uczniów,
a egzamin dojrza³o�ci zda³o 71 abitu-
rientów. Obecnie w szkole �redniej
uczniowie kszta³c¹ siê w klasach o pro-
filu administracyjno-ekonomicznym
i mechatronicznym.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej, od lewej dyr. Fran-
ciszek Filiks
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Dyrektorzy szko³y

Karol Ronowicz 1961�1963
Kazimierz Matuszewski 1963�1971
Franciszek Filiks 1971�2002
Dariusz My�liwiec 2002 do nadal

Dyrektorzy ZSP

Karol Ronowicz, ur. 4.11.1927 w Gniewkowie powiat Inowroc³aw. W czasie
II wojny �wiatowej wraz z rodzin¹ ewakuowany, zamieszka³ w okolicach Stara-
chowic. Po wojnie ukoñczy³ Uniwersytet im. Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Uzyska³ tytu³ magistra chemii bez przygotowania pedagogicznego. Od 1957 roku
pracowa³ w Cementowni �Przyja�ñ�. W 1961 roku zosta³ dyrektorem ZSZ, jed-
nocze�nie pracowa³ w Cementowni na stanowisku technologa. W 1963 roku zo-
sta³ oddelegowany do pracy w Cementowni �Kujawy� i zosta³ jej dyrektorem.
W Cementowni �Kujawy� przepracowa³ kilka lat i ponownie powróci³ do Wierz-
bicy. Pe³ni³ funkcje kierownicze w miejscowych zak³adach.

Kazimierz Matuszewski obj¹³ stanowisko dyrektora szko³y 1 wrze�nia 1963
roku. Poprzednio przepracowa³ w ZSZ w Radomiu i mia³ kilkuletnie do�wiadcze-
nie w pracy pedagogicznej. Zapewnia³ w³a�ciwe warunki do realizacji zadañ dy-
daktycznych i opiekuñczo-wychowawczych. W³o¿y³ wiele wysi³ku i serca w or-
ganizowanie i wyposa¿enie pierwszych pracowni w nowo wybudowanym bu-
dynku szkolnym � pracowni technologicznej i rysunku zawodowego (by³ nauczy-
cielem tych przedmiotów). W 1971 roku odszed³ do ZSZ w Radomiu.

Franciszek Filiks z dniem 1 wrze�nia 1971 zosta³ powo³any na stanowisko
dyrektora Zasadniczej Szko³y Zawodowej Przyzak³adowej. Funkcjê dyrektora
pe³ni³ przez 31 lat do 2001 roku. W 1998 roku utworzy³ Zespó³ Szkó³ Ponadpod-
stawowych, w których dzia³aj¹ szko³y �rednie: liceum ogólnokszta³c¹ce i liceum
zawodowe, zaoczne technikum mechaniczne, zaoczne liceum ogólnokszta³c¹ce
i policealne studium informatyki. W 2002 roku zrezygnowa³ z funkcji dyrektora,
a w 2003 roku odszed³ na emeryturê po 45 latach pracy pedagogicznej. Franci-
szek Filiks jest cz³owiekiem lubianym i szanowanym w spo³eczeñstwie. W wybo-
rach do Rady Gminy w 2002 roku zosta³ wybranym na radnego i jest przewodni-
cz¹cym komisji o�wiaty.

Dariusz My�liwiec, ur. 20.08.1966 r. w Nysie. Po ukoñczeniu szko³y �redniej
zosta³ przyjêty do Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu i studiowa³ historiê.
Po uzyskaniu tytu³u magistra podj¹³ pracê w szkole jako nauczyciel historii.
W 1998 roku zosta³ zatrudniony w Zespole Szkó³ Ponadpodstawowych w Wierz-
bicy (obecnie Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych) jako nauczyciel historii. Pracu-
j¹c podnosi³ swoje kwalifikacje zawodowe. Na Politechnice Radomskiej ukoñ-
czy³ w trybie podyplomowym informatykê oraz organizacjê i zarz¹dzanie w o�wia-



177

Edukacja  i wychowanie

cie. W 2002 roku przyst¹pi³ do konkursu na dyrektora szko³y i wygra³ go. Szko³¹
zarz¹dza³ od roku szkolnego 2002/2003. Za swoje osi¹gniêcia w pracy zawodo-
wej zosta³ dwukrotnie odznaczony przez starostê radomskiego w 2001 i 2003
roku. Jest równie¿ egzaminatorem pañstwowym z historii w nowej maturze.

Nauczyciele szko³y

 Nazwisko i imiê Lata pracy       Przedmiot nauczania

Krystyna Arczewska 1975/76 gospodarka przeds.
Wanda Bartnicka 1976�1998  jêz rosyjski
Jan Bator 1964�1969 matematyka
Jerzy Bracha 1975/76 technologia
Pawe³ Bloch 1998/1999 wychowanie fizyczne
Zenon Brzeziñski 1968�1972 wych. obyw.
Jerzy Ciuk 1985/86 rysunek zawodowy
Jerzy Cholewiñski 1963/1965 technologia
Jan Chor¹¿y 1977�1984 przysposobienie obronne
Jan Chyb 1966�nadal rysunek zawodowy
Stanis³aw Dragan 1970/71 podstawy elektrotech.
Jerzy Dzido 1979/80 gospodarka przeds.
Ewa D¹browska 2000  jêzyk angielski
Franciszek Filiks 1971�2003 przedmioty zawodowe
Alicja Filiks 1962�1967 biblioteka
Józef Federowicz 1979�1981 historia
Wincenty Gawin 1962�1967 jêz. polski
Jan Gazda 1980/81 technologia
Lucjan Górlicki 1976�1983 przepisy ruchu drogowego
Zygmunt Górlicki 1971�1984 elektrotech.
Miros³aw Gwó�d� 1967�1969 technologia
Alina Gutowska 1974/75 wych. fizyczne
Anna Jaworska 1974/75 maszyny i urz¹dzenia
Anna Janek 1998 � nadal biologia, chemia
Marzena Jankowska 2002/2002  przedmioty zawodowe
Maria Karpeta 1971�1976 materia³y
Stanis³awa Kiczka 1964�1967 matematyka
Irena Kowalczuk 1970/71 matematyka, fizyka
Mieczys³aw Klimer 1970/71 technologia
Krystyna Kowalczuk 1963�1965 matematyka
Zofia Kowalska 1963�2003 jêz. polski, jêz. rosyjski
Tadeusz Kowalski 1963�1966 kultura fiz.
Ewa Konarska 1963�1968 matematyka
Jerzy Kosior 1967�1969 matematyka, fizyka
Jerzy Koz³owski 1970�1972 podstawy elektrotech.
Monika Kufel-Maleta 2003 � nadal pedagog szkolny
Iwona Kwa�niewska 1998 fizyka
Ryszard Krakowiak 1967�1970 brak danych
Agata Kucfir 1999/2000 jêzyk polski, biblioteka
Jerzy Kroczyñski 1965/66 brak danych
Ryszard Kuczyñski 1963�1977 elektrotechn.
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Zofia Lis 1998/1999 jêzyk rosyjski
Ewa Latos 2000 �nadal jêzyk polski, biblioteka
Zbigniew Lewandowski 1971�1973 technologia
Marta Luty 2001�nadal jêz. angielski
Danuta £oziñska 1975�1977 historia
Karol £y¿wa 1987/88 urz¹dzenia elektryczne
Wanda Molenda 1961/62 jêz. polski
Edward Mularski 1979�nadal technologia, rys. zawod.
Dariusz My�liwiec 1998�nadal historia, informatyka
Dariusz Nowak 2002 �nadal wychowanie fizyczne
Ireneusz Oleksiñski 1968�1970 prac. pomiarów elektrycz.
Jerzy Paw³owski 1971�1976 elektronika
Dorota Pysia 2000/2001 wychowanie fizyczne
W³adys³aw Piszczek 1972�1984 rys. zawodowy, technologia
Antoni Pogodziñski 1964�1967 urz¹dzenia elektryczne
Mieczys³aw Po³eæ 1968�1972 elektrotechnika, rys. zawod.
Czes³aw Przybycieñ 1968�1976 urz¹dzenia elektryczne
Henryk Reke 1968�1976 gospodarka przedsiêb.
Teresa Ryczko 1966�1968 higiena i BHP
Mieczys³aw Sarna 1988� nadal technologia
Henryk Sokó³ 1961�1970 maszynozn.
Stefan Suwara ks. 2001�nadal religia
Anna Szczerbiñska 1998 � nadal geografia
Pawe³ Sikorski 1999/2000 wychowanie fizyczne
Maria Solis 1961�nadal jêz. rosyjski
Jerzy Solis 1961�1965 fizyka
Joanna Sitek 2002 � nadal wychowanie fizyczne
Krystyna Staniszewska 1971/72 elektrotech.
Henryka Strygner 1981�1998 biblioteka, historia
Marian Sumik 1972�1982 BHP
Jerzy �roda 1975/76 przepisy ruchu drogowego
Jan �liwiñski 1979�1982 technologia
Bogdan Szpak 1962�1984 prac. pomiarów elektryczn.
Krystyna Tomaszewska 1971�1974 prac. pomiarów elektryczn.
Ryszard Tomaszewski 1971�1976 elektrotechnika
Lucjan Tokarski brak danych materia³oznawstwo
Ewa Tokarska 1978-1987 elektrotechnika, fizyka
Henryk Uciñski 1977-1987 technologia, maszynozn.
W³adys³aw Wasil 1971/72 technologia
Agnieszka Waku³a 2003  jêzyk polski, biblioteka
Izabela Wójcik 1998�nadal jêzyk angielski
Zofia Wolska 2003 przedmioty zawodowe
Edward Wiêcaszek 1962�1964 rys. zawod., technologia
Zdzis³aw Wilk 1961/62 rys. zawod.
Ryszard Wilk 1980�1984 maszyny i urz¹dzenia elekt.
Ryszard Wlaz³o 1976�1984 rys. zawod.
Leokadia Wnuk 1961�1979 matematyka
Zygmunt Wo�niak 1976�1979 eksploatacja pojazdów samoch.
Zdzis³aw Zaj¹c 1969�1975 maszynozn.
Danuta Zawadzka 1966/67 brak danych
Marian ¯ebro 1970/71 materia³oz., technologia
Ilona Ziêtek 2003� nadal historia
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Gminna Biblioteka Publiczna

Rok 1946 by³ prze³omowym dla polskiego bibliotekarstwa. 17 kwietnia Kra-
jowa Rada Narodowa uchwali³a dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bi-
bliotecznymi. Porz¹dkowa³ on sytuacjê prawn¹ bibliotek i nak³ada³ na rady naro-
dowe obowi¹zek zak³adania i prowadzenia bibliotek publicznych. Od tego roku
biblioteki publiczne podlega³y ró¿nym zmianom organizacyjnym i strukturalnym.
G³ównym motorem tych zmian by³y przekszta³cenia w administracji terenowej,
zmiany w podziale administracyjnym pañstwa, tworzenie gromad czy te¿ nowych
województw. Wszystkie te czynniki mia³y du¿y wp³yw na kszta³towanie sieci
bibliotek publicznych, a tak¿e na ich dzia³alno�æ merytoryczn¹1 .

Gminna Rada Narodowa powierzy³a utworzenie biblioteki w Wierzbicy na-
uczycielce szko³y podstawowej � Stefanii Kubickiej. Dzia³alno�æ rozpoczê³a
w styczniu 1947 roku, dowiadu-
jemy siê o tym fakcie na pod-
stawie wpisu do ksiêgi inwen-
tarzowej. Mieszkañcy Wierzbi-
cy podarowali tworz¹cej siê pla-
cówce 200 woluminów, g³ównie
literatury piêknej.

Biblioteka mie�ci³a siê
wówczas w budynku szko³y
podstawowej (obecnie Dom Po-
mocy Spo³ecznej przy ul. Par-
tyzantów), w której uczy³a pani
Stefania Kubicka. Pracowa³a
w bibliotece w latach 1947�1949.
1 Dekret z dn. 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Dz. U. Nr 12,

poz. 63, Biliñski L. Podstawy prawne i organizacyjne bibliotek samorz¹dowych. W: Poradnik Biblio-
tekarza 1992, nr 5, s. 1�2.

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej
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W latach 1949�1965 pracownicami biblioteki by³y panie: Józefa Piskorz, Broni-
s³awa Baran i Stefania Ciszek. W 1965 r. pracê w bibliotece rozpoczê³a pani Kry-
styna Maria Guzik. Biblioteka zajmowa³a jedno pomieszczenie w budynku Gro-
madzkiej Rady Narodowej obok restauracji �Ludowa�. W dniu dzisiejszym budy-
nek po GRN ju¿ nie istnieje. Warunki pracy w tym lokalu by³y trudne ze wzglêdu na
panuj¹c¹ ciasnotê i brak odpowiedniego wyposa¿enia. W pomieszczeniu znajdowa³
siê stary piecyk kaflowy, którym ogrzewana by³a biblioteka.

W omawianych latach placówka wspó³pracowa³a z klubem �Ruch�, Ko³em
Gospodyñ Wiejskich i szko³¹ podstawow¹. Prowadzi³a punkt biblioteczny we wsi
Wierzbica Kolonia. Liczba czytelników w latach 1965�1968 kszta³towa³a siê od
170 do 550 i wypo¿yczeñ w 1998 � 8026, a ksiêgozbiór wzrós³ z 3000 do 6179
woluminów.

W ramach dzia³alno�ci biblioteka wspólnie z klubem �Ruch� zorganizowa³a
spotkanie autorskie z Jerzym Ambroziewiczem w maju 1966 roku. Na spotkanie
licznie przybyli mieszkañcy ca³ej gminy, a nie tylko sami czytelnicy. W tym okresie
wszyscy byli zainteresowani ksi¹¿k¹ �Porwanie�, poniewa¿ dotyczy³a roz³amu, jaki
nast¹pi³ w parafii Wierzbica.

Rok 1968 przyniós³ zmianê w kadrze pracowniczej. Z pracy zrezygnowa³a
K.M. Guzik i na jej miejsce zosta³a przyjêta El¿bieta Czerwiec. Pracowa³a w latach
1968�1973. W 1973 r. przesz³a do biblioteki przyzak³adowej cementowni �Przy-
ja�ñ�, na osiedlu robotniczym.

Biblioteka publiczna mie�ci³a siê nadal w budynku GRN. W lokalu nie przepro-
wadzono ¿adnego remontu, który usprawni³by pracê. Powsta³ kolejny punkt biblio-
teczny w Rzeczkowie.

Liczba czytelników w latach 1968�1973 kszta³towa³a siê na poziomie 650�
�700, a wypo¿yczeñ 8000/16000.

Z³e warunki wymusi³y przeniesienie biblioteki do nowego lokalu, wynajêto pokój
w domu rodziny Basiaków przy ul. Staszica. By³o to jedno maleñkie, ciasne, wil-
gotne pomieszczenie i na dodatek nie ogrzewane. Po przeprowadzce pani El¿bieta
Czerwiec zmieni³a pracê, lecz nie rozsta³a siê z bibliotekarstwem. Na jej miejsce
zosta³ przyjêty Marek Tusiñski.

Drug¹ wa¿n¹ dat¹ w bibliotekarstwie by³ rok 1972, ustawa z 29 listopada
o utworzeniu gmin, a nastêpnie reforma z 1973 r. umo¿liwi³y na bardziej dynamicz-
ny rozwój kultury na wsi. Na skutek likwidacji gromad i powo³aniu gmin nast¹pi³a
koordynacja dzia³alno�ci kulturalnej w gminach. Biblioteka gminna objê³a patronat
nad bibliotekami gromadzkimi. W miejscowo�ciach licz¹cych 300�500 mieszkañ-
ców utworzono punkty biblioteczne.

Rok 1974 to rok du¿ych zmian. Nast¹pi³a kolejna przeprowadzka biblioteki. Na
dzia³alno�æ placówki wynajêto nowy, jednorodzinny dom od rodziny Pacholców przy
ul. Staszica. Biblioteka zajmowa³a cztery pomieszczenia o ³¹cznej powierzchni 90 m2.
Zorganizowano wypo¿yczalniê dla dzieci i doros³ych oraz czytelniê z ksiêgozbiorem
podrêcznym. Niedogodno�ci¹  nowego lokalu okaza³y siê piece kaflowe opalane wê-
glem i brak oddzielnego pomieszczenia na gromadzenie i opracowywanie wp³ywów
nadchodz¹cych do biblioteki oraz prymitywne warunki sanitarne.
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W tym te¿ roku biblioteka objê³a patronat nad filiami w Rudzie Wielkiej, £¹cza-
nach i Polanach oraz punktami bibliotecznymi (Rzeczków, Ruda � Kresy, Wierzbi-
ca Kolonia, B³êdów, Stanis³awów, Podgórki, Suliszka, Polany Kolonia, Pomorzany
i Zalesice).

Pierwszego wrze�nia tego roku na miejsce Marka Tusiñskiego zosta³a zatrud-
niona Joanna Zacharska. Ze wzglêdu na d³ugotrwa³¹ przeprowadzkê oraz zmianê
pracownika nast¹pi³ spadek czytelnictwa i wypo¿yczeñ. Liczba czytelników kszta³-
towa³a siê na poziomie 377, a wypo¿yczeñ 3401.

W listopadzie 1976 r. bibliotece przyznano drugi etat i od listopada na stanowi-
sku kierownika zosta³a zatrudniona El¿bieta Czy¿ewska.

 W czerwcu 1979 r. Biblioteka w Wierzbicy przyst¹pi³a do konkursu organizo-
wanego przez Bibliotekê Powiatow¹ w Szyd³owcu pt. �Projekt exlibrisu biblioteki
mojej wsi�. Tam te¿ odby³a siê wystawa prac konkursowych. W 1981 r. pogorszy³a
siê sytuacja finansowa placówki, nast¹pi³ regres w dzia³alno�ci kulturalnej. Niedu-
¿e o¿ywienie nast¹pi³o w nastêpnym roku. Biblioteka zorganizowa³a w maju wy-
stawê pod tytu³em �Radom i ziemia radomska w rysunku�. Cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem nie tylko czytelników.

Cementownia �Przyja�ñ� zrzek³a siê dalszego prowadzenia biblioteki zwi¹zko-
wej. Od 1 pa�dziernika 1982 roku zosta³a w³¹czona do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej jako czwarta filia � Wierzbica Osiedle, Ksiêgozbiór powiêkszy³ siê o 6473 wo-
luminy.

 W roku 1983 ponownie pojawi³y siê k³opoty lokalowe. Do koñca tego¿ roku
biblioteka musia³a znale�æ nowe lokum na prowadzenie swojej dzia³alno�ci. Wynajê-
³a lokal od rodziny Guzików mieszcz¹cy siê przy ul. 1 Maja (obecnie Jana Paw³a II).
Od 17 do 28 stycznia 1984 r. trwa³a przeprowadzka do nowych pomieszczeñ. Po-
przednim lokatorem by³a restauracja �Ludowa�. Do swojej dyspozycji placówka
otrzyma³a cztery pomieszczenia z magazynem o ³¹cznej powierzchni 100 m2. Lokal
w okresie zimowym ogrzewano piecami akumulacyjnymi.

Utworzono oddzia³ dla dzieci i zatrudniono Renatê Szyszkê. W oddziale dla
dzieci pracowa³y Urszula Kilianek i Beata Minda. Z ogólnego ksiêgozbioru biblio-
teki gminnej przekazano do oddzia³u 2889 woluminów. Sporz¹dzono wykaz ksi¹-
¿ek przekazanych, opieczêtowano je i wpisano do ksiêgi inwentarzowej.

Zasadnicza zmiana w dzia³alno�ci bibliotek publicznych nast¹pi³a w 1990 r.
Przynios³a j¹ ustawa z dn. 8 marca o samorz¹dzie terytorialnym. Prowadzenie bi-
blioteki okre�lono jako zadanie w³asne gminy. Pod wzglêdem merytorycznym pla-
cówka podlega MBP w Radomiu. Nast¹pi³a zmiana w sieci bibliotek gminy, zosta³a
zlikwidowana filia Wierzbica Osiedle. W tym te¿ roku biblioteka po raz kolejny
zmieni³a lokal. Zosta³a przeniesiona na ul. J. Krasickiego 20 do pomieszczeñ zaj-
mowanych poprzednio przez PZPR. Jest w nim centralne ogrzewanie, zbiory nie s¹
wiêc nara¿one na wilgoæ, jak w minionych latach.

Nast¹pi³a redukcja etatów, z GBP odesz³y panie Renata Ogorza³ek i Joanna
Zacharska-Ernst (zosta³a zatrudniona w bibliotece w Centrum Rze�by Polskiej w
Oroñsku, pracuje w niej do dnia dzisiejszego). W GBP pozosta³o dwóch pracowni-
ków � El¿bieta Czy¿ewska i El¿bieta Czubak.  W 1995 roku na stanowisko kierow-
nika zosta³a powo³ana El¿beta Czubak.
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Przy GBP nadal funkcjonowa³y trzy filie: w Rudzie Wielkiej, Polanach i £¹cza-
nach. W 2001 r. zosta³a zawieszona dzia³alno�æ filii w Rudzie Wielkiej z powodu
trudnej sytuacji finansowej biblioteki. Filia w £¹czanach mie�ci³a siê w agrono-
mówce i prowadzi³a j¹ do 28 lutego 20002 r. Anna Maj. Od marca filia jest czynna
jeden dzieñ w tygodniu i obs³uguje j¹ pracownik GBP. W lutym 2003 r. filiê prze-
niesiono do budynku szkolnego ze wzglêdu na lepsze warunki lokalowe. Podobny
los spotka³ filiê w Polanach, do koñca marca 2001 r. prowadzi³a j¹ Danuta Wasil. Po
rozwi¹zaniu umowy z pracownikiem zosta³a przeniesiona z dotychczasowego lo-
kalu do budynku szkolnego. Tak jak w £¹czanach, filia jest czynna jeden raz
w tygodniu i obs³ugiwana przez pracownika GBP.

Rada Gminy w Wierzbicy dn. 12.06.2001 r. uchwali³a statut Gminnej Biblioteki
Publicznej. Na jego podstawie biblioteka posiada osobowo�æ prawn¹ i samodziel-
nie zarz¹dza gospodark¹ finansow¹.

Pocz¹wszy od drugiej po³owy lat dziewiêædziesi¹tych do dnia dzisiejszego, to
trudny okres dla biblioteki. W latach 2000�2002 ze �rodków samorz¹dowych bi-
blioteka nie zakupi³a ani jednego woluminu aby powiêkszyæ swoje zbiory. W tych
latach otrzyma³a bezpo�redni¹ dotacjê z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego na zakup wydawnictw informacyjnych, popularnonaukowych i literatury
dla dzieci i m³odzie¿y. Biblioteka, która nie otrzymuje odpowiedniej ilo�ci ksi¹¿ek,
nie jest zaopatrywana w czasopisma lub nie ma ich wcale, przestaje byæ atrakcyjna
w �rodowisku2 .

Pocz¹wszy od lat 90. biblioteka propaguje w swoim �rodowisku konkursy orga-
nizowane przez WBP, a nastêpnie przez MBP w Radomiu. W 1996 r. WBP zorgani-
zowa³a konkurs czytelniczo-plastyczny dla m³odzie¿y pod has³em �Bohaterowie
ksi¹¿ek Henryka Sienkiewicza� z okazji 150 rocznicy urodzin i 80 rocznicy �mierci
pisarza. Na konkurs wp³ynê³o 621 prac, w tym m³odych czytelników z Wierzbicy.
W�ród laureatów konkursu znalaz³a siê Izabela Grzybowska � zajê³a III miejsce.

Biblioteka równie¿ co roku propaguje konkurs literacki M³odzie¿owej Akade-
mii Kultury (MAK), organizowany przez bibliotekê w Radomiu. W�ród finalistów
IX edycji by³a nasza czytelniczka � Paulina Kosno, zdobywczyni III miejsca. W XII
edycji w 2001 r. wyró¿nienie otrzyma³a Kinga Kruk, natomiast  w XIII edycji wy-
ró¿nione zosta³y Iga Czubak i Julia Zió³ko, a w 2003 roku III miejsce zaj¹³ Pawe³
Ogar.

W grudniu 1997 r. biblioteka og³osi³a konkurs dla m³odzie¿y pod has³em �Bo-
haterowie powie�ci L.M. Montgomery � Ania z Zielonego Wzgórza�. Zaintereso-
wanie konkursem by³o du¿e, odby³ siê 28.01.1998 roku. Uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody ksi¹¿kowe, a laureaci albumy.

Mimo i¿ w ostatnich latach biblioteka ma trudn¹ sytuacjê finansow¹, to mo¿e siê
poszczyciæ swoim ksiêgozbiorem gromadzonym przez lata. Na dzieñ 31.12.2002 r.
posiada³a 16.826 woluminów. Ze zbiorów korzysta³o 905 czytelników, którzy wy-
po¿yczyli 14.233 woluminy. Biblioteka gromadzi ksiêgozbiór podrêczny i regio-
nalny. Prowadzi wspó³pracê z przedszkolem, szko³ami podstawowymi, gimnazjum
i Gminnym O�rodkiem Kultury.

2 J. Sekulski � Biblioteki województwa radomskiego. Informator Sejmikowy; Sejmik Samorz¹dowy
Województwa Radomskiego, 1997 nr 4, s. 6.
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Gminny Ośrodek Kultury

Powstanie cementowni da³o pocz¹tek rozwojowi ¿ycia kulturalnego, powo³u-
j¹c Robotniczy O�rodek Kultury. Jego szefow¹ zosta³a Ewa Zarêba. O�rodek zaj-
mowa³ siê organizowaniem imprez towarzyskich, okoliczno�ciowych i pañstwo-
wych. W klubie powo³ano kilka sekcji, zarówno dla dzieci, m³odzie¿y, jak i dla
doros³ych. Szczególnie widoczny by³ zespó³ pie�ni i tañca. W szczytowym okre-
sie jego dzia³alno�ci liczy³ oko³o 100 osób. Jego g³ówn¹ solistk¹ by³a Zofia Lisz-
ka, pó�niejsza kierowniczka klubu. Do zespo³u nale¿eli pracownicy cementowni
i ich dzieci. Przyjmowano równie¿ osoby spoza zak³adu, które mia³y talent i mo-
g³y swoimi zdolno�ciami wesprzeæ zespó³. Przy klubie dzia³a³a orkiestra przyza-
k³adowa. Zespó³ i orkiestra wspó³pracowa³y ze sob¹.

W latach 80. dzia³a³ zespó³ dzieciêco-m³odzie¿owy. Bra³ udzia³ w przegl¹-
dach m³odzie¿owych zespo³ów pie�ni w Szyd³owcu i Radomiu. M³odzie¿ na in-
strumentach nale¿¹cych do klubu uczy³a siê gry na gitarze, sama pisa³a teksty
i komponowa³a muzykê. Regularnie przychodzi³a na próby. Dzia³alno�æ prowa-
dzi³o równie¿ ognisko muzyczne. Gry na pianinie uczy³ Antoni Koz³owski, a pa-
³eczkê po nim przejê³a Aldona Dzik. Rodzice od najm³odszych lat posy³ali swoje
pociechy na zajêcia ogniska muzycznego i cieszyli siê z ich postêpów. Ognisko
dzia³alno�æ zawiesi³o w 1995 r.

W o�rodku kultury poza muzyk¹ i �piewem dzia³a³y sekcje szachowa i foto-
graficzna. Instruktorem fotografii by³ Jerzy Kruszka. Klub na potrzeby mi³o�ni-

Zespó³  wokalny dzieciêco-m³odzie¿owy z lat 60.
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ków zorganizowa³ i wyposa¿y³ pracowniê fotogra-
ficzn¹. M³odzie¿ sama fotografowa³a i wywo³ywa-
³a zdjêcia. Sekcjê szachow¹ prowadzi³ Janusz Peæ,
równie¿ i ona cieszy³a siê du¿ym zainteresowa-
niem. M³odzie¿ chêtnie uczestniczy³a w zajêciach
i poznawa³a arkana tej królewskiej gry. Ci, którzy
opanowali ju¿ zasady, brali udzia³ w wewnêtrznych
rozgrywkach. Najlepsi uczestniczyli w turniejach
na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim.

W 1978 r. Robotniczy O�rodek Kultury zosta³
przekszta³cony w Robotniczo-Gminny O�rodek
Kultury. Jego zadaniem by³o krzewienie kultury
na terenie ca³ej gminy. W zwi¹zku z t¹ zmian¹ o�ro-
dek kultury sta³ siê g³ównym organizatorem do¿y-
nek gminnych. Rolnicy wystawiali p³ody rolne,
prezentowali wieñce do¿ynkowe, a mieszkañców
gminy bawi³y zespo³y ludowe z terenu gminy i nie

tylko. Organizowa³ je corocznie do 1988 r., nastêpnie nast¹pi³a piêtnastoletnia
przerwa. W 2003 roku powrócono do tradycji do¿ynek.

W 1985 r. nad Robotniczo-Gminnym O�rodkiem Kultury w³adzê przej¹³ Urz¹d
Gminy, z jego prowadzenia zrezygnowa³a cementownia. Po piêciu latach w 1990 r.
klub sta³ siê jednostk¹ podleg³¹ samorz¹dowi terytorialnemu i zmieni³ nazwê na
Gminny O�rodek Kultury. Od 2001 r. jest samodzieln¹ jednostk¹ samorz¹dow¹,
a dzia³alno�æ prowadzi na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radê Gminy.

W 1995 r. do pracy w o�rodku kultury zosta³a przyjêta Barbara Klajber posia-
daj¹ca wykszta³cenie plastyczne. Powierzono jej zorganizowanie i prowadzenie
kó³ka plastycznego. Dzieciaki pe³ne euforii uczestniczy³y w zajêciach. Najlepsi
m³odzi arty�ci uczestniczyli w wakacyjnych plenerach. Pierwszy odby³ siê w I³¿y
w 1995 roku, nastêpne w Sielpi (1996) i Cedzynie (1997). Po powrocie organizo-
wano wystawê poplenerow¹. Dzieci i m³odzie¿ z kó³ka plastycznego pod okiem
instruktora projektowa³y stroje i bra³y w nich udzia³ na pokazach mody.

Do koñca roku 2001 w GOK-u dzia³a³o ko³o teatralne, prowadzi³a je Beata
Duralska. Jego dzia³alno�æ zosta³a zawieszona z powodu redukcji etatu. Dzieci
z kó³ka bra³y udzia³ w konkursach, przegl¹dach artystycznych m³odych talentów
i Wio�nie Wierzbickiej.

W kwietniu 1991 r. w GOK-u odby³ siê �Przegl¹d Lokalnych Talentów�. By³a
to pierwsza tego typu impreza o zasiêgu ogólnogminnym. W przegl¹dzie wziê³y
udzia³ trzy zespo³y teatralne, teatrzyk ze szko³y w Wierzbicy ze sztuk¹ �Królewna
na ziarnku grochu�, teatrzyk z Suliszki ze sztuk¹ ��pi¹ca królewna� i teatrzyk
z GOK-u ze sztuk¹ przygotowan¹ pod kierunkiem Beaty Duralskiej �Z wró¿k¹
Plum na pomoc bajkom samograjkom�. W przegl¹dzie wziê³y równie¿ udzia³ ze-
spo³y taneczne, pierwszy z GOK-u, a drugi ze szko³y w Rudzie Wielkiej. Ponadto
w ramach imprezy odby³ siê konkurs recytatorski, poezji �piewanej i piosenki
kabaretowej. Podczas Przegl¹du Talentów Lokalnych swoje prace wystawia³ ma-
larz amator Jan Zenka, mieszkaniec Wierzbicy. Przegl¹d odbywa³ siê corocznie.

Do¿ynki w 2003 roku
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Dyrektor Barbara Klajber
zmieni³a nazwê na Wierz-
bick¹ Wiosnê Kulturaln¹,
która po raz pierwszy od-
by³a siê w dniach 15�17
maja 1998 r. W czasie jej
trwania nast¹pi³ przegl¹d
teatrzyków szkolnych
z terenu gminy Wierzbica,
pokaz mody (sience fic-
tion, wieczorowej, szkol-
nej i sportowej) przygoto-
wany przez m³odzie¿
z kó³ka plastycznego. Na
zakoñczenie imprezy
odby³ siê koncert kapeli
ludowej z Bli¿yna.

W marcu 1999 roku
z inicjatywy Barbary Klaj-
ber rozpoczê³a dzia³alno�æ
Galeria �Pod wie¿yczk¹�.
Wystawiano prace pol-
skich artystów plastyków,
grafików, malarzy, fotogra-
fów czy te¿ kolekcjonerów.
Do dnia dzisiejszego swo-
je prace wystawiali: 1. Wy-
chowankowie Domu Po-
mocy Spo³ecznej z Wierz-
bicy w marcu 1999 r. � haft,
malarstwo, kompozycje
kwiatowe i inne formy kompozycyjne); 2. Barbara Klajber w kwietniu 1999 r. �
grafika; 3. Barbara Klajber w sierpniu 2000 r. � oleje i grafika warsztatowa; 4. Ur-
szula Wolska z Bli¿yna w marcu 2001 r. � batik; 5. Wystawa prac dzieci z terenu
gminy Wierzbica w kwietniu 2001r.; 6. Ks. Stanis³aw Dr¹g z Radomia w czerwcu
2001 r. � ikony; 7. Hanna Korzeniowska z Rudna k. Lublina w listopadzie 2001 r. �
akwarele; 8. Ks. Miros³aw Bujak w lutym 2002 � wystawa fotografii �Kamerun
2001�; 9. Jan Karol Hajnrych w marcu 2002 r. � ca³okszta³t pracy; 10. Kazimierz
£yszcz z Radomia w czerwcu 20002 r. � akwarele; 11. Jerzy Kutkowski z Radomia
w pa�dzierniku 2002 r. � wystawa fotografii �Dwa spojrzenia�; 12. Janina Blichar-
ska-Linar z Krakowa w grudniu 2002 r. � ca³okszta³t pracy; 13. Robert Zawisza
z Radomia w styczniu 2003 � �Wystawa starych pocztówek z lat 1880�1950� (4000
szt.); 14. Ewa Falkiewicz w kwietniu 2003 r. � wystawa fotografii �Na styku kul-
tur�; 15. Wystawa prac ks. W³adys³awa Paciaka w kwietniu 2003 r.

Pokaz  mody

Zajêcia w plenerze
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W tym roku po raz pierwszy w Wierzbicy odby³ siê XI fina³ Wielkiej Orkie-
stry �wi¹tecznej Pomocy pod has³em: �Mi³o�æ, muzyka i przyja�ñ�. Impreza mia³a
charakter masowy i odby³a siê w hali sportowej gimnazjum. Honorowy patronat
nad imprez¹ obj¹³ wójt gminy Sylwester Kopycki, a organizacji podjêli siê S³a-
womir Kucharczyk, Marzena Kucharczyk, Renata Krajewska i Danuta Dujka. Do
akcji w³¹czy³y siê szko³y z terenu gminy, wziê³y udzia³ w programach artystycz-
nych, zaprezentowa³y swoje prace plastyczne w galerii. Prace dzieci licytowano
na aukcji wzbogaconej o koszulki dwóch wierzbickich sportowców, tj. Jacka Zie-
liñskiego � pi³karza Legii Warszawa i W³odzimierza Zawadzkiego � mistrza olim-
pijskiego w zapasach.

Organizatorzy przygotowali równie¿ wystawê modeli samolotów i statków
pt. �Na l¹dzie i w powietrzu� udostêpnionych przez studenta II roku Wy¿szej
Szko³y Oficerskiej Wojsk Powietrznych i Desantowych w Dêblinie, Arkadiusza
Kopyckiego.

W czasie XI fina³u WO�P publiczno�æ zabawia³ zespó³ z Gminnego O�rodka
Kultury oraz zaproszone zespo³y z I³¿y i Radomia. Znakomita zabawa trwa³a do
pó�nych godzin wieczornych. Podczas tej fantastycznej zabawy zebrano 8 tys. z³.
Zgromadzone podczas akcji �dary serca� zosta³y przeznaczone na zakup sprzêtu
medycznego dla oddzia³ów niemowlêcych i dzieci m³odszych.

W czerwcu 2003 roku nast¹pi³a zmiana dyrektora, zosta³ nim S³awomir Ku-
charczyk.

Urz¹d gminy otrzyma³ 64 tys. z³ na dofinansowanie Gminnego Centrum In-
formacji, które mie�ci siê  w Gminnym O�rodku Kultury. Swoj¹ dzia³alno�æ roz-
poczê³o w styczniu 2004 roku. Centrum wychodzi naprzeciw potrzebom bezro-
botnym, funkcjonuje przy nim kafejka internetowa. Ukierunkowane jest na infor-
macje o rynku pracy i czynne jest codziennie. W ci¹gu godziny przy kilku stano-
wiskach mo¿e uzyskaæ informacje oko³o dwudziestu bezrobotnych. Z Centrum
Informacyjnego mog¹ korzystaæ wszyscy chêtni, lecz tylko bezrobotni s¹ zwol-
nieni z op³aty.

Obecnie w placówce kultury dzia³a dziewiêæ kó³ zainteresowañ: szachowe,
muzyczne, wokalne, instrumentalne, tañca towarzyskiego, teatralne, kurs jêzyka
angielskiego dla doros³ych, niemieckiego dla dzieci i m³odzie¿y.

Ludowy  Klub Sportowy „Orzeł�

Piłka nożna

Pracownicy i dyrekcja cementowni w Wierzbicy w 1952 r. powo³ali do ¿ycia
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które by³o zacz¹tkiem klubu sporto-
wego �Orze³�. Boisko sportowe usytuowane zosta³o na terenie przyleg³ym do
cementowni. Dzia³acze zg³osili do rozgrywek pi³ki no¿nej dru¿ynê seniorów, któ-
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ra wystêpowa³a w klasie C województwa kieleckiego. Dru¿yna w pierwszych
latach rozgrywek wystêpowa³a ze zmiennym szczê�ciem awansuj¹c do klasy B
lub z niej spadaj¹c.

Na pocz¹tku lat sze�ædziesi¹tych po wzmocnieniu zespo³u zawodnikami spo-
za Wierzbicy (Boles³aw Ko�cielnik, Czes³aw Mizerski, Bracia T. i K. Przybycie-
niowie, Janusz Ciapa³a, Stanis³aw Kucharczyk, Ryszard Gwarek, Roman Kiczka,
A. Berowski, W. Ko³owiec, J. Kasprowicz) dru¿yna umocni³a siê w klasie B.

W po³owie lat sze�ædziesi¹tych wielu m³odych zawodników przesz³o do dru-
¿yny seniorów (Leopold Czarnecki, R. Jarz¹bek, I. Hajduczyñski, Marian Walas,
M. £ukañczuk, Ryszard Bernadzikiewicz, Ireneusz Czubak, M. Kwietniewski
i Waldemar Pi¹tkowski). Trenerem dru¿yny zosta³ by³y zawodnik klubu Boles³aw
Ko�cielnik. Zespó³ zacz¹³ osi¹gaæ coraz lepsze wyniki plasuj¹c siê górnych rejo-
nach tabeli w klasie A. Koniec lat sze�ædziesi¹tych i pocz¹tek siedemdziesi¹tych
wp³yn¹³ na rozwój sportu bardzo dodatnio, co da³o siê zauwa¿yæ w klubie. Dzia-
³acze klubu, dyrekcja Cementowni �Przyja�ñ� na czele z dyrektorem Janem Resz-
czykiem i dyrektorem Edwardem Wiêcaszkiem i dyrekcja Kombinatu Remonto-
wo-Budowlanego Przemys³u Cementowo-Wapiennego i Gipsowego oraz Dyrek-
cja Zak³adów Wyrobów Azbestowo-Cementowych przyst¹pili do budowy stadio-
nu sportowego w s¹siedztwie osiedla robotniczego. Najpierw wybudowano bu-
dynek socjalny z pomieszczeniami dla gospodarza obiektu, szatniami dla go�ci
i gospodarzy, z natryskami z ciep³¹ i zimn¹ wod¹, pokojem sêdziowskim, �wie-
tlic¹ i piêcioma pokojami go�cinnymi. Przedsiêwziêcie ukoñczono w czerwcu
1972 roku. Na nowo oddanym obiekcie w inauguracyjnym spotkaniu zespó³ roze-
gra³ spotkanie towarzyskie z dru¿yn¹ I ligi bu³garskiej przegrywaj¹c 4 : 1 �Orze³�
gra³ w tym czasie w lidze okrêgowej.

Zespó³ w sezonach pi³karskich 1970�1974 plasowa³ siê w �rodkowych rejo-
nach tabeli rozgrywek. Prze³om dla klubu nast¹pi³ w 1975 roku. Zespó³ zdoby³
mistrzostwo ligi okrêgowej i przyst¹pi³ do rozgrywek bara¿owych z dru¿yn¹ okrêgu
tarnobrzeskiego �Stal� Gorzyce. Pierwszy mecz w Gorzycach zakoñczy³ siê re-
misem (0 : 0). Mecz rewan¿owy odby³ siê na p³ycie w³asnego boiska w Wierzbicy
i równie¿ zakoñczy³ siê remisem (1 : 1). Dogrywka nie przynios³a rozstrzygniê-
cia, dopiero rzuty karne zwyciêskie dla �Or³a� w stosunku 5 : 4 da³y jej awans do
III ligi. W sk³ad dru¿yny wchodzili:

Józef Antoniak � trener,
Miros³aw £ukañczuk � bramkarz,
Tadeusz Kowalczyk � obroñca,
Zbigniew Wêgrzyn � obroñca,
Zdzis³aw Bodo � obroñca,
Jerzy Szych � obroñca,
Krzysztof Wiatrak � obroñca,
Leopold Czarnecki � napastnik,
Jan Grabski � obroñca,
Andrzej Ankurowski � bramkarz,
Stefan £êkawski � obroñca,
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Leszek Grzybowski � pomocnik,
Jerzy Giska � bramkarz,
Grzegorz Owczarek � obroñca,
Bogus³aw Pejs � pomocnik,
Bogus³aw Jedynak � napastnik,
Marek Ogorza³ek� napastnik.
W sierpniu 1975 roku dru¿yna przyst¹pi³a do rozgrywek w III lidze, gdzie

przez trzy sezony radzi³a sobie nie�le plasuj¹c siê w �rodkowych rejonach tabeli.
W czerwcu 1978 r. dru¿yna spad³a z III ligi i wystêpowa³a w Lidze Miêdzywoje-
wódzkiej (radomsko-kielecko-tarnobrzeskiej), gdzie w czerwcu 1980 roku na
koniec sezonu zajê³a pi¹te miejsce. Dawa³o jej to prawo do ponownego uczestnic-
twa w rozgrywkach III ligi. W lipcu zrezygnowa³ z pracy trenera Micha³ Maleñ-
kiewicz oraz jego asystent Piotr Korczyñski. Nowym trenerem dru¿yny zosta³
Jerzy Szych. Zespó³ wzmocniono zawodnikami z radomskich klubów: Andrze-
jem Sawickim, Wojciechem Kutkowskim � obroñcami, Andrzejem Banaszkiewi-
czem i Boles³awem Strzemiñskim � napastnikami, a pomocnikiem zosta³ Marek
Szarpak. W ramach wspó³pracy z RKS �Broñ� przekazano �Or³owi� bramkarza
Janusza Oparcika.

Na prze³omie stycznia i lutego 1981 r. na stanowisko trenera dru¿yny powo³a-
no Juranda Lubawego. W wiosennych rozgrywkach zespó³ uzyska³ 11 punktów
i spad³ do Ligi Okrêgowej. Zawodnicy do meczów przygotowywali siê na obo-
zach szkoleniowych w Janowcu, Kra�niku i W¹wale.

Po up³ywie roku zespó³ ponownie awansowa³ do III ligi. W sezonie jesieñ �
wiosna 1982/1983 zespó³ zaj¹³ dwunaste miejsce w tabeli rozgrywek. Za� w sezo-

Jacek Zieliñski � pi³karz kadry narodowej w otoczeniu dzia³aczy klubu �Orze³�
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nie 1983/1984 trzecie miejsce. Wynik by³ du¿ym zaskoczeniem dla wielu obser-
watorów. W okresie tym w zespole �Or³a� rozpocz¹³ karierê najbardziej znany
wychowanek klubu Jacek Zieliñski. Gra³ w zespole w latach 1983�1985. Nastêp-
nie przeszed³ do Igloopolu Dêbica, sk¹d w 1992 roku trafi³ do Legii Warszawa.
W 1996 roku debiutowa³ w reprezentacji Polski.

W 1986 roku dru¿yna uzyska³a dziewiêæ punktów, uplasowa³a siê na czterna-
stym miejscu w tabeli i opu�ci³a III ligê. Po spadku dru¿yna nadal gra³a w swoim
dotychczasowym sk³adzie, lecz w okrêgówce. Po rocznej przerwie, w ciê¿kiej
walce z zespo³em �Czarnych� Radom udowodni³a swoj¹ wy¿szo�æ i ponownie
awansowa³a do III ligi.

W sezonie 1988/1989 zespó³ spad³ do ligi okrêgowej, a w nastêpnym sezonie
wszed³ do IV ligi. O awans do III ligi zawodnicy �Or³a� rozegrali mecz ze �Stadio-
nem� Kielce w Kielcach. Od pierwszych minut przewagê przejêli gospodarze, czê-
�ciej byli w posiadaniu pi³ki. Po jednym z nielicznych kontrataków zawodnik �Or³a�
� Kiczka strzeli³ gola. Gospodarze po kilku minutach przejêli prowadzenie.

W kolejnym sezonie 1990/1991 nast¹pi³ podzia³ ligi okrêgowej na dwie gru-
py po osiem zespo³ów w ka¿dej. MZKS �Orze³� Wierzbica znalaz³ siê w I grupie
z zespo³ami �Pilica� Nowe Miasto, Radomiak II, Pilica B, Pilica W, Mazowsze,
Gerlach i Blask.

Do wiosennych rozgrywek w 1991 roku przyst¹pi³y cztery zespo³y �Or³a�:
seniorzy, juniorzy m³odsi, trampkarze starsi i m³odsi.

Równocze�nie z rozgrywkami ligowymi rozgrywane by³y mecze o �Puchar
Polski� na szczeblu województwa radomskiego. Po wyeliminowaniu LZS Zalesi-

M³odzi pi³karze z wójtem Sylwestrem Kopyckim, prezesem �Or³a� Adamem Mosio³em i dzia³aczami
klubu
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ce, Polonii I³¿a, Powi�lanki Lipsko i Gerlacha Drzewica �Orze³� wszed³ do pó³fi-
na³u, w którym przegra³ z III-ligowym Radomiakiem Radom.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym KS �Orze³�, które odby³o siê
28.06.1991 r. wybrano nowy zarz¹d i powo³ano nowego prezesa, zosta³ nim Ja-
nusz Ciapa³a. Do zarz¹du weszli: Kazimierz Bartnicki, Andrzej Dujka, Jerzy Chod-
nikiewicz, Jerzy Giska, Krzysztof Jaszczyk, Tadeusz Kowalski, Wies³aw Kwiecieñ
i Marian Osiñski. Po roku pracy zarz¹d i prezes zostali odwo³ani i 25.06.1992 r. na
walnym zgromadzeniu powo³ano nowe w³adze klubu. Prezesem zosta³ Jan Grab-
ski, a do zarz¹du weszli: Artur Kubi�, Andrzej £ukomski, Jadwiga Piskorz, Anna
Ksi¹¿ek, Wies³aw Kwiecieñ, Ryszard Dyczkowski, Ryszard Gregorczyk
i Janusz Ciapa³a. W tym sezonie dru¿yna �Or³a� toczy³a zaciête boje ze Zwole-
niank¹ Zwoleñ, Prochem Pionki. Ostatecznie seniorzy uplasowali siê na trzeciej
pozycji w tabeli.

W sezonie 1993/1994 znowu utworzono czwart¹ ligê. Mimo usilnych starañ
KS �Orze³� Wierzbica nie zdo³a³ awansowaæ do niej, poniewa¿ przyjê³a tylko
osiem pierwszych zespo³ów z tabeli, a �Orze³� plasowa³ siê na dziewi¹tej pozycji.
W tym sezonie dokonano równie¿ zmiany trenera. Nowym szkoleniowcem dru-
¿yny zosta³ by³y bramkarz Andrzej Ankurowski. Dotychczasowy trener, Krzysz-
tof Witarski, zaj¹³ siê szkoleniem m³odzie¿y. Juniorzy trenowali pod okiem Krzysz-
tofa Witarskiego i w tym sezonie zajêli drugie miejsce w tabeli rozgrywek. Oby-
dwaj trenerzy przekazywali zawodnikom do�wiadczenia nabyte w przesz³o�ci,
kiedy sami wystêpowali na ligowych boiskach i uda³o siê im stworzyæ silny ze-
spó³.

W sezonie 1994/1995 seniorzy �Or³a� awansowali do IV ligi, zajmuj¹c
w nastêpnym sezonie miejsce w �rodku tabeli. Od stycznia 1996 roku trenera
Andrzeja Ankurowskiego zast¹pi³ J. Leszczyñski. Pod jego bacznym okiem ze-
spó³ ostatecznie uplasowa³ siê na ósmej pozycji w tabeli. W tym te¿ roku juniorzy
starsi pod przewodnictwem Krzysztofa Witarskiego wyst¹pili w IV lidze. Po s³a-

50-lecie Klubu �Orze³�
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bej jesieni i dobrej wio�nie 1996 roku, dru¿yna uwierzy³a we w³asne mo¿liwo�ci.
Zespó³ wygra³ wszystkie mecze i nie utraci³ ¿adnej bramki. W meczach bara¿o-
wych wygrali z �Viki� Radom i awansowali do ligi makroregionalnej.

We wrze�niu 1996 roku zgin¹³ w wypadku prezes Cementowni Wierzbica. Sy-
tuacja klubu uleg³a pogorszeniu, poniewa¿ by³a ona g³ównym sponsorem. W stycz-
niu 1997 roku z pracy w ,,Orle�� zrezygnowa³ J. Leszczyñski i odszed³ do ,,Pilicy��
Bia³obrzegi. Na jego miejsce przyszed³ W. Mi³kowski i ch³opcy w sezonie zajêli
czwarte miejsce w tabeli rozgrywek. W kolejnym sezonie 197/1998 zespó³ popro-
wadzi³ Krzysztof Witarski i �Orze³� spad³ na jedenaste miejsce w tabeli.

We wrze�niu 1998 roku odby³y siê dwa mecze towarzyskie. Spotkali siê se-
niorzy �Or³a� Wierzbica i �Staru� Starachowice. Mimo i¿ na spotkanie nie przy-
byli wszyscy byli pi³karze, to jednak kibicom przypad³a do gustu gra obu zespo-
³ów. Kibice wiwatowali na cze�æ Jerzego Giski, który stoczy³ kilka zwyciêskich
pojedynków z gwiazdami �Staru� � Tadeuszem Nowakiem i Jerzym Fotwolcem.
Szyki obronne tworzyli Jan Grabski i Andrzej Banaszkiewicz oraz Krzysztof Wi-
tarski. W ataku Leopold Czarnecki czterokrotnie wpisa³ siê na listê strzelców.
Gospodarze to spotkanie wygrali 6 : 4. Gole zdobyli: Leopold Czarnecki � 4 i po
jednym Krzysztof Witarski i Adam Mosio³. Po meczu odby³y siê rzuty karne za-
koñczone remisem 4 : 4. Drugi mecz o charakterze charytatywnym pi³karze za-
grali dla ciê¿ko chorego kolegi klubowego Marka Ogorza³ka. Na boisku nie za-
brak³o zawodników z kadry województwa radomskiego. Dopisali zarówno za-
wodnicy, jak i kibice, nie zabrak³o pierwszoligowców. Zebrane fundusze przeka-
zano na rêce by³ego zawodnika KS �Or³a� Wierzbica.

W czerwcu 1999 roku odby³y siê mistrzostwa szkó³ podstawowych w pi³ce
no¿nej. Dru¿yna z Wierzbicy zajê³a I miejsce i reprezentowa³a nasz region
w I Igrzyskach Województwa Mazowieckiego. W dn. 3�6 czerwca 1999 roku
odby³y siê I Mazowieckie Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w Pi³ce No¿nej i Tenisie

Fina³ Wojewódzki XX Turnieju �Pi³karska Kadra Czeka�
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Sto³owym. W finale podopieczni Krzysztofa Witarskiego i Marka Motyki (na-
uczyciela wychowania fizycznego) ulegli szkole podstawowej z Warszawy. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Mi³osz £y¿wa. Dla dru¿yny �Or³a� dobry
by³ równie¿ sezon 1999/2000. Zawodnicy przez dziewiêæ kolejnych spotkañ byli
liderami w tabeli ligi okrêgowej. Po pora¿ce z �Broni¹� zajêli drugie miejsce.
Ostatecznie �Orze³� w tym sezonie uplasowa³ siê na trzeciej pozycji. Nieco go-
rzej wypadli trenowani przez Andrzeja Ankurowskiego trampkarze m³odsi � upla-
sowali siê na pi¹tej pozycji. Podopieczni Krzysztofa Wirarskiego awansowali do
mazowieckiej ligi juniorów starszych po zwyciêskim bara¿u z �Wilg¹� Garwolin,
by³ to ju¿ drugi awans dru¿yny.

W styczniu 2002 roku odby³o siê podsumowanie roku sportowego 2001
z udzia³em w³adz gminy Wierzbica. Podczas spotkania zainaugurowano obchody
piêædziesiêciolecia Ludowego Klubu Sportowego �Orze³� Wierzbica. Jeszcze
w tym samym miesi¹cu prezes klubu Henryk Sitkowski powo³a³ Komitet Organiza-
cyjny Obchodów 50-lecia LKS �Orze³� Wierzbica. Przewodnicz¹cym komitetu zosta³
Adam Mosio³, w pracy pomagali mu wszyscy cz³onkowie zarz¹du. Uroczyste ob-
chody odby³y siê we wrze�niu 2002 roku. Komitet organizacyjny na ten szczególny
dzieñ przygotowa³ wiele atrakcji. Zaproszono do udzia³u w turnieju pi³ki no¿nej
KSZO Ostrowiec (I liga), Mazowsze Grójec (III liga). Zaproszono równie¿ Jacka
Zieliñskiego, niestety udzia³ w zgrupowaniu uniemo¿liwi³ mu przyjazd. Rocznico-
wy festyn rozpocz¹³ siê o godzinie 14 przy wype³nionych po brzegi trybunach.
Publiczno�æ nie mog³a narzekaæ na brak emocji sportowych. Dru¿yna KSZO zagra-
³a w najmocniejszym sk³adzie. Pi³karze z Ostrowca nawet w trakcie rozgrzewki
byli mocno zapracowani � rozdawali autografy m³odym kibicom. Waldemar Pi¹-
tek �mia³ siê, ¿e �tylu podpisów nie z³o¿y³ jeszcze nigdy w ¿yciu�. Zawody roz-
grywano systemem �ka¿dy z ka¿dym�, a poszczególne pojedynki trwa³y 40 mi-
nut (2 x 20). Ju¿ podczas pierwszego meczu z �Or³em�, okaza³o siê ¿e zawodnicy
z ekstraklasy bardzo powa¿nie traktuj¹ spotkanie. Specjalnie siê nie wysilaj¹c nie
pozwalali przekroczyæ zawodnikom �Or³a� po³owy boiska. Sami atakowali non
stop i stworzyli mnóstwo okazji do zdobycia goli, wykorzystali tylko trzy.

Przeciwko Mazowszu KSZO wysz³o w nowym sk³adzie. Pierwszoligowcy
zwyciê¿yli jedn¹ bramk¹, któr¹ z podania Wojciecha Ma³ochy zdoby³ Tomasz
¯elazowski. W pojedynku o II miejsce Mazowsze okaza³o siê lepsze od �Or³a�.
Dwa gole dla swojego zespo³u zdoby³ Tomasz Jaskólski. Po meczu z Mazowszem
dziesiêciu kibiców strzela³o rzuty karne bramkarzowi KSZO Waldemarowi Pi¹t-
kowi. Pi¹tek obroni³ osiem �jedenastek�. Wyniki Turnieju:

�Orze³� Wierzbica � KSZO Ostrowiec 0 : 3
bramki: Soko³owski, Krawiec, Pietrasiak

KSZO Ostrowiec � Mazowsze Grójec 0 : 1
Bramka: ¯elazowski

Mazowsze Grójec � �Orze³� Wierzbica 2 : 0
Bramki: Jaskólski 2x
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Sk³ady zespo³ów; KSZO z �Or³em�: Dymanowski � Krawiec, Szmuc, Wró-
bel, Pietroniak, Soko³owski, Zaj¹czkowski, Grêbowski, Unie¿yski, Kowalski,
Go³o� i Broszkowski.

Z Mazowszem: Pi¹tek, Siara, Koñciuk, Lasocki, Kalita, Budka, Cichoñ, Sto-
kowiec, Pipiela, Ma³ocha i ¯elazowski.

Mazowsze: Osiñski, Sianowski, Przybyliñski, Wiêckowski,  Papierz, Go³o-
wicz, G³ówka, Nowicki, Miko³ajczak, Kikowski, Jaskólski, Pa³aszewski, Ksi¹-
¿ek i Przybylski.

�Orze³�: Nowak I, Kaczówka, Mi³osz, Nowak II, St¹por S., St¹por T., Gra-
bowski, Kaim, Ralcewicz, Czarnecki, Kowalczyk, Szyszka, W¹t³y, Sypek, Kuna,
Walczak i Wi�nios.

Zapasy

W 1978 roku w �Orle� powo³ano do ¿ycia drug¹ obok pi³ki no¿nej sekcjê �
zapasy. Jej za³o¿ycielem by³ znany w radomskim �rodowisku szkoleniowiec Stefan
Zawisza. Oprócz niego w rozwój sekcji swój wk³ad wnie�li: Leszek Bieniaszewski,
Artur Kubi� i Marian Osiñski. Dziêki niemu w sekcji zapa�niczej znalaz³ siê W³o-
dzimierz Zawadzki � pó�niejszy mistrz olimpijski z Atlanty. To najbardziej znany
wychowanek sekcji zapa�niczej. Pierwsze zajêcia sekcji odbywa³y siê w kinie �Ve-
nus� dzia³aj¹cym przy cementowni. W sali kinowej zapa�nicy rozk³adali maty
i trenowali. W ci¹gu dwóch lat wybudowano halê sportow¹ przeznaczon¹ dla zapa-
�ników � �Pilawê�. Od 1980 roku m³odzi zawodnicy regularnie trenuj¹ w niej zapa-
sy. Pasmo sukcesów dla sekcji zapa�niczej rozpoczê³o siê od 1980 roku, kiedy to
Zbigniew Jaworski zdoby³ z³oty medal w Mistrzostwach Polski.

Zapa�nicy trenuj¹ w sty-
lu klasycznym i wolnym.
Wychowankowie sekcji
uczestnicz¹ w sportowych
obozach szkoleniowych
i bior¹ udzia³ w zapa�niczych
zawodach regionalnych,
ogólnokrajowych i miêdzy-
narodowych.

W listopadzie 1991 r.
w Wierzbicy odby³y siê za-
wody zapa�nicze, w których
zawodnicy stylu klasycznego
odnie�li du¿y sukces. W po-
szczególnych kategoriach
wagowych zwyciê¿yli: 50 kg
Piotr Gogacz, 54 kg Mariusz W³odzimierz Zawadzki � z³oty medalista olimpijski
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Rafalski, 58 kg Artur Prus, 63 kg
Sergiusz Osóbka, 68 kg Jacek
Korba, 90 kg Jacek Podsiad³y3 .

W 1992 roku w sekcji zapa-
�niczej trenowa³o 150 dzieci
i m³odzie¿y. Du¿ego wsparcia
klubowi udziela³a Cementownia
�Wierzbica�, która by³a zwi¹za-
na z �Or³em� od pocz¹tku jego ist-
nienia. Z pomoc¹ zapa�nikom
�pieszy³ równie¿ wójt gminy Alek-
sander Piskorz.

W maju 1992 r. w ramach
czterdziestolecia klubu i piêtnastolecia sekcji zapa�niczej odby³ siê V Ogólnopol-
ski Turniej Zapasów w Stylu Klasycznym Kadetów o Puchar Dyrektora Cemen-
towni �Wierzbica�. W zawodach startowa³o 105 m³odych zapa�ników z 11 klubów.
Uroczysto�ci przebiega³y skromnie, ale w mi³ej i sympatycznej atmosferze. Przed
rozpoczêciem zawodów zapa�niczych odznaczono z³otymi i srebrnymi medalami
osoby z Wierzbicy, które przyczyni³y siê do rozwoju sekcji. Z³ote medale otrzyma-
li: Jadwiga Piskorz � dyrektor szko³y podstawowej w Wierzbicy, Jacek Kuna �
dyrektor Cementowni �Wierzbica�, Franciszek Filiks � dyrektor zespo³u szkó³ za-
sadniczych i Aleksander Piskorz � wójt gminy Wierzbica, a srebrne: Anna Ksi¹¿ek
� przewodnicz¹ca Rady Gminy, Tadeusz Strzecha � nauczyciel wychowania fizycz-
nego z Rudy Wielkiej i Wies³aw Kwiecieñ � cz³onek zarz¹du klubu4 .

Polski Zwi¹zek Zapasów z okazji piêtnastolecia dzia³alno�ci sekcji zapasów
w Wierzbicy z³otymi odznakami uhonorowa³ Mariusza Wiêcaszka i Miros³awa Pi-
skorza, a srebrnym Jerzego Korczyka.

Po ceremonii wrêczenia odznak odby³y siê zawody. W�ród zwyciêzców w kate-
gorii wagowej od 33�95 kg znale�li siê: Jacek Pietruszka, Maciej Sa³ek, Daniel
Nowak, Sylwester Kwiatkowski (�Orze³�), Tomasz Wo�niak (Piotrkovia), Piotr
Dudek (Agros Zamo�æ), Marcin Drab, Tomasz Kaczmarczyk (�Orze³�), Andrzej
Hyp (Metalowiec Janów Lubelski), Micha³ Czerwiec (�Orze³�), Dariusz Tokarski
(Radomiak), Marcin Godecki (Polkolor Piaseczno), Jakub Pietrzak (PTC Pabiani-
ce). W ostatecznej klasyfikacji, w punktacji klubowej zwyciê¿y³ �Orze³� Wierzbica
uzyskuj¹c 137,5 punktu przed Wis³ok¹ Dêbica 56 punktów, Piotrcovi¹ 48,5 punktu,
PTC Pabianice 46 punktów, Polkolorem 45 punktów i Radomiakiem 37,5 punktu5 .

Przed zawodami ogólnopolskimi odby³ siê turniej zapa�niczy w stylu kla-
sycznym o Puchar Dyrektora Szko³y Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego. Wy-
startowa³o 108 najm³odszych zawodników. W poszczególnych kategoriach wa-
gowych zwyciê¿yli: kadeci � Sylwester Pyzara, Andrzej Czerwiec, Jacek Pietra-
ka, Kamil Osak, Marcin Sa³ek, Norbert Drzewu³a, Daniel Cesik, £ukasz Kwie-

Zawody zapa�nicze

3 S³owo Ludu z 28.11.1991.
4 S³owo Ludu z 05.05.1992.
5 S³owo Ludu z 04.05.1992.
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cieñ, Sebastian Osak, Rafa³ Szafrañski Marcin Druñski i Tomasz Lipiec. W kate-
gorii dzieci triumfowali: Jacek Pietruszka, Jacek Kolasa, Hubert Krogulec, Grze-
gorz Niewadzisz, Marcin Zaborski, Marcin Farbi�, Piotr Gryz, Rajmund £oboda,
Szczepan Wiatr, Sebastian Ogorza³ek i Dominik Smularski. Dru¿ynowo zwyciê-
¿y³a szko³a podstawowa z Wierzbicy przed szko³ami podstawowymi z Rudy Wiel-
kiej, Mirowa i Jastrzêbia.

Du¿¹ strat¹ dla klubu by³o odej�cie d³ugoletniego trenera, Mariana Osiñskie-
go w 1997 roku. Zrezygnowa³ z etatu szkoleniowca w �Orle� i przeszed³ do Szko-
³y Mistrzostwa Sportowego w Radomiu, która powsta³a przy Zespole Szkó³ Bu-
dowlanych w Radomiu.

W klubie, w 1992 roku utworzono ¿eñsk¹ sekcjê zapa�nicz¹. Do dnia dzisiej-
szego cieszy siê popularno�ci¹ w�ród m³odych dziewcz¹t. Tak jak ch³opcy mog¹
poszczyciæ siê sukcesami. Do grona najlepszych nale¿a³y Urszula Osiñska, Dag-
mara Kita i Kinga Giezga³a, która w 1998 r. w Pucharze �wiata Kobiet, w Norwe-
gii wywalczy³a II miejsce.

Do 1998 r. zapa�nicy i zapa�niczki �Or³a� Wierzbica ponad siedemdziesi¹t
razy stawali na podium, z czego a¿ 32 razy na najwy¿szym stopniu. Do 2002 roku
zawodnicy �Or³a� zdobyli ³¹cznie 150 medali Mistrzostw Polski, a w okresie pre-
zesury Henryka Sitkowskiego 23 o randze ogólnokrajowej.

W latach osiemdziesi¹tych w �Orle� obok pi³ki no¿nej i zapasów zosta³a zor-
ganizowana sekcja lekkoatletyczna,w której biegi trenowali ch³opcy i dziewczê-
ta. Trenerem sekcji zosta³ Pawe³ Bodu³a. Okres �wietno�ci przypad³ na lata 1986�

Dziewczêca dru¿yna zapa�nicza
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�1988. W swoich szeregach mia³a dwóch naj-
lepszych juniorów w Polsce: Alfreda Mosio³a
i Tomasza Bralewskiego.

Obecnie w klubie dzia³aj¹ dwie sekcje �
pi³ka no¿na i zapasy. Pierwsza sekcja skupia
oko³o 100 zawodników graj¹cych w piêciu ka-
tegoriach wiekowych: seniorach, juniorach,
trampkarzach starszych i m³odszych oraz
¿akach. Nies³abn¹c¹ popularno�ci¹ ciesz¹ siê
nadal zapasy, zarówno w�ród ch³opców, jak
 i dziewcz¹t. W sekcji trenuje oko³o 150 zawod-
ników w trzech kategoriach wiekowych: junio-
rzy, kadeci i m³odzicy.

Trenerzy sekcji zapa�niczej od 1978 roku, kolejno:

Stefan Zawisza
Leszek Bieniaszewski
Marek Chodakowski
Franciszek Sadal
Marian Osiñski

Trenerzy sekcji pi³ki no¿nej

Boles³aw Ko�cielnik
Józef Antoniak
Marian Nied�wiecki
Micha³ Maleñki
Jurand Lubawy
Piotr Korczyñski
Tadeusz Kowalski

Trener sekcji lekkoatletyki
Pawe³ Bodu³a

Prezesi  Ludowego  Klubu  Sportowego �Orze³�

Anna Skalicka
Jan  Bodzioch
Edward Wiêcaszek
Jan Reszczyk
Otto Gleich
Janusz Zych

Artur Kubi�
Rafa³ Tuzimek
Miros³aw Piskorz
Bogdan Rywacki

Andrzej Gruszczyñski
Zbigniew Sigmund
Jerzy Giska
Jerzy Ankurowski
Wojciech Mi³kowski
Jerzy Leszczyñski
Krzysztof Witarski

Bart³omiej Chodnikiewicz
Janusz Ciapa³a
Jan Grabski
Adam Mosio³
Henryk Sitkowski
Adam Mosio³

Kinga Giezga³a � zdobywczyni II miejsca w Pucharze �wia-
ta Kobiet
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Dom pomocy spo³ecznej jest placówk¹ zapewniaj¹c¹ swoim mieszkañcom �
pensjonariuszom pe³n¹ opiekê lekarsk¹ i zaspokaja ich potrzeby materialno-byto-
we. Pierwsze domy pomocy spo³ecznej powsta³y w okresie miêdzywojennym
i powszechnie zwane by³y schroniskami lub przytu³kami. Przytu³ek zapewnia³
opiekê  ludziom starszym, chorym, jak i zdrowym oraz osobom upo�ledzonym
umys³owo. Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym dzia³alno�æ domu po-
mocy spo³ecznej by³a ustawa z 1923 roku o opiece spo³ecznej wielokrotnie zmie-
niana i uzupe³niana. Po wojnie z biegiem lat placówek przybywa³o zarówno dla
doros³ych, jak i dla dzieci.

Zarz¹dzeniem Wojewody Radomskiego z dn. 21 kwietnia 1982 roku zosta³
przeniesiony z Radomia do Wierzbicy dom pomocy spo³ecznej dla dzieci niepe³-
nosprawnych intelektualnie. Poprzednio mie�ci³ siê w Radomiu przy ulicy Zielo-
nej 19. Wykorzystano na ten cel niezagospodarowany internat ZSZ przy ul. Sien-
kiewicza 37. W za³o¿eniu, do Wierzbicy zosta³ przeniesiony tylko na czas znale-
zienia lub wyremontowania budynku, który nie stanowi³by zagro¿enia dla pen-
sjonariuszy. Dyrektorem przeniesionej placówki by³a pani Janina Tomczy. Zajê³a
siê adaptacj¹ nowego lokalu i przeniesieniem do niego pierwszych piêædziesiêciu
podopiecznych. W 1992 roku dyrektorem placówki zosta³ Jerzy Jaszcza i zarz¹-
dza ni¹ do dnia dzisiejszego. Dziêki jego staraniom zosta³a otworzona w 1999
roku filia dla osób przewlekle, somatycznie chorych.

Dom pomocy spo³ecznej w Wierzbicy jest placówk¹ dla dzieci z upo�ledze-
niem umys³owym w stopniu: g³êbokim, znacznym, umiarkowanym, lekkim
i z rozpoznaniem epilepsji.

W trakcie dzia³alno�ci domu wyremontowano III piêtro i 16 wrze�nia 1988
roku oddano nowy oddzia³ oraz zwiêkszono liczbê pensjonariuszy do 110 osób.
Obecnie  powierzchnia DPS-u wynosi 3000 m2. Budynek posiada podstawowe
instalacje: energetyczn¹, kanalizacyjn¹ i w³asn¹ kot³owniê olejow¹. Na parterze
zlokalizowana jest pralnia, sto³ówka, szatnia dla personelu, archiwum i wêze³
sanitarny. Na pierwszym piêtrze zlokalizowana jest �wietlica ogólna o powierzchni
106 m2, biuro, administracja, sale lekcyjne �Szko³y ¿ycia�, sale terapii zajêciowej
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(warsztaty tkackie, terapia kulinarna) i pokój odwiedzin. Na drugim piêtrze usy-
tuowany jest I oddzia³ zwany �krain¹ u�miechu�, sypialnie, pokoje dzienne i sale
terapii zajêciowej, harcerska, telewizyjna oraz szwalnia. Trzecie piêtro zajmuje
II oddzia³, zwany �Smerfowo�. Dzieci na tym piêtrze równie¿ maj¹ swoje sale
terapeutyczne.

W zwi¹zku z dorastaniem dzieci zasz³a konieczno�æ zmiany ³ó¿ek dzieciê-
cych, co automatycznie wi¹za³o siê ze zmniejszeniem miejsc.

Mieszkañcy domu pomocy spo³ecznej aktywnie uczestnicz¹ w przegl¹dach,
imprezach sportowych, festiwalach, teatrzykach i wystawach malarskich. Corocz-
nie organizowane s¹ przegl¹dy twórczo�ci artystycznej dla pensjonariuszy domu.
Dzieci corocznie bior¹ udzia³ w Regionalnym Przegl¹dzie Twórczo�ci Artystycz-
nej Mieszkañców DPS i Uczestników Terapii Zajêciowej w Opatowie, Ogólno-
polskim Przegl¹dzie Twórczo�ci Artystycznej Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej Tro-
ski i Wystawie Ma³ych Form Artystycznych w Lipsku oraz Festiwalu Piosenki
w £êcznej. Najwiêkszym osi¹gniêciem sportowym by³o zdobycie przez jednego
z wychowanków z³otego medalu w biegu na 1000 metrów, na paraolimpiadzie
zimowej w Toronto.

W ramach terapii zajêciowej zosta³ utworzony w DPS zespó³ �Domino�, pod
kierunkiem pani Anny £ukomskiej. Zespó³ aktywnie uczestniczy w ¿yciu kultu-
ralnym Wierzbicy i nie tylko. M³odzi wykonawcy zapraszani s¹ na imprezy ma-
sowe odbywaj¹ce siê w �rodowisku lokalnym. Mieszkañcy gminy zapoznali siê
z utalentowanymi wykonawcami podczas Wierzbickiej  Wiosny Kulturalnej. Ze-

Rozgrywki sportowe
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spó³ prezentowa³ siê tak-
¿e podczas do¿ynek
w 2003 roku i zosta³ bar-
dzo dobrze przyjêty przez
publiczno�æ. M³odzi wy-
konawcy zdobywaj¹ na-
grody i wyró¿nienia na fe-
stiwalach.

W ramach terapii za-
jêciowej dzieci wykonuj¹
ró¿ne prace. Zajmuj¹ siê:
ma³ymi formami malar-
skimi, wyszywaj¹ i haf-
tuj¹. Wdra¿ane s¹ te¿ inne
formy plastyczne maj¹ce
na celu rozwój zdolno�ci manualnych dzieci. Pensjonariusze uczestnicz¹cy w pla-
stycznej terapii zajêciowej wystawili swoje prace w �Galerii pod wie¿yczk¹� w
miejscowym o�rodku kultury w marcu 1999 roku. Wystawa cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem mieszkañców Wierzbicy. Dyrekcja i pracownicy zapewniaj¹
dzieciom wiele atrakcji i rozrywek. Corocznie organizowane s¹ bale andrzejko-
we, miko³ajkowe i zabawy z okazji Dnia Dziecka. Podczas wakacji
i ferii zimowych pod opiek¹ wychowawców wyje¿d¿aj¹ na odpoczynek.

Podopieczni domu
pomocy spo³ecznej
uczestnicz¹ w zajêciach
�Szko³y ¿ycia�. Pod
wzglêdem merytorycz-
nym podlegaj¹ szkole
podstawowej w Wierzbi-
cy. Zajêcia prowadzone
s¹ na II i III poziomie na-
uczania i odbywaj¹ siê
w dwóch odpowiednio
przygotowanych salach.
Obecnie nauczaniem
w �szkole ¿ycia�  objêtych
jest 13 dzieci z DPS, troje
przychodzi z lokalnego
�rodowiska. Praca z dzieæ-
mi ma na celu usprawnienie uczniów, korygowanie rozwoju w sferze intelektual-
nej i osobowo�ciowej. Zadania pedagogiczne realizowane s¹ poprzez dzia³alno�æ
integracyjn¹ i rewalidacyjn¹. Z dzieæmi pracuj¹ dwie nauczycielki � Anna £ukom-
ska i Agnieszka Jaworska ze specjalistycznym przygotowaniem pedagogicznym
(oligofrenopedagogika).

Zespó³ �Domino�

  Ferie w górach
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W 1999 roku przy ulicy Partyzantów 2 powsta³a filia domu pomocy spo³ecz-
nej � II oddzia³ dla osób przewlekle, somatycznie chorych. Na ten cel zaadapto-
wano stoj¹cy od kilku lat bezu¿ytecznie budynek po izbie porodowej. Ze wzglêdu
na z³y stan obiektu w 1998 roku rozpoczêto generalny remont wraz z jego rozbu-
dow¹. W ci¹gu roku wykonano wszystkie prace adaptacyjne i w lutym nastêpne-
go roku wprowadzili siê do niego pierwsi pensjonariusze.

Wakacje w górach
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Pierwsze zal¹¿ki stra¿y po¿arnych powsta³y w Królestwie Polskim w 1863 r.
W latach 1863�1933 istnia³y dzielnicowe zwi¹zki stra¿y po¿arnej, które w 1921 r.
utworzy³y G³ówny Zwi¹zek Stra¿y Po¿arnej Rzeczypospolitej Polskiej. W latach
1933�1939 i 1945�1949 dzia³a³ Zwi¹zek Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej o jednolitej strukturze organizacyjnej (okrêgi wojewódzkie i powiatowe).
Zwi¹zki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej powo³ano w 1953 roku.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Wierzbicy powsta³a w 1918 roku. Na pierwszym
za³o¿ycielskim zebraniu na listê cz³onków OSP wpisa³o siê 28 ochotników. Naj-
bardziej zaanga¿owanymi osobami w tworzeniu jednostki byli druhowie: Feliks
Rafalski, W³adys³aw Lipiñski, Wac³aw Kwiecieñ, Walenty Balana, Kazimierz
Zió³ko, Stefan Ciszek, Julian Grabski, Ignacy Taczanowski, Franciszek Zió³ko,
Teofil Szkopek, Feliks Skrzypowski,  Julian Markiewicz, W³adys³aw Zió³ko, Fe-
liks Wiêcaszek, Franciszek £ukawski, Julian Grabski, Wac³aw Kwiecieñ, Julian
Ogorza³ek i Franciszek Mosio³. Pierwszym prezesem wierzbickiej jednostki OSP
zosta³ druh Feliks Rafalski, a pierwszym naczelnikiem druh W³adys³aw Lipiñski.
W chwili za³o¿enia OSP w Wierzbicy nie posiada³a ¿adnego sprzêtu przeciwpo-
¿arowego, jak równie¿ stra¿nicy. Pierwszym i najwa¿niejszym zadaniem, jakie
stanê³o przed utworzon¹ jednostk¹ by³o pobudowanie stra¿nicy oraz zakup sprzê-
tu przeciwpo¿arowego.

W marcu 1918 r. cz³onkowie za³o¿yciele przyst¹pili do budowy pierwszej
stra¿nicy, to znaczy �szopy�. Wybudowano j¹ w centrum osady (obecnie Pl. Jana
Paw³a II). Ze szczup³ych �rodków finansowych w³asnych i darowanych przez
spo³eczeñstwo Wierzbicy stra¿acy zakupili sikawkê rêczn¹ dwucalow¹ oraz wóz
konny ¿elazny czteroko³owy.

 W 1927 r. dziêki du¿emu zaanga¿owaniu cz³onków oraz objêciu funkcji na-
czelnika przez druha Kazimierza Da³masa, jednostka osi¹gnê³a wysoki poziom
w powiecie radomskim i zosta³a wydelegowana na zawody do Czêstochowy.
W zawodach stra¿acy zajêli I miejsce, a w nagrodê otrzymali sikawkê 2 i 1/2 cala.

W kolejnych latach swojej dzia³alno�ci stra¿acy rozbudowali stra¿nicê �szo-
pê�, uzupe³nili sprzêt stra¿acki � zakupili beczki na wodê, he³my i mundury.
W s¹siedztwie stra¿nicy mie�ci³a siê studnia z wod¹. W 1939 r. doceniaj¹c po-
my�lny rozwój organizacji, jej zas³ugi w walce z czerwonym kurem oraz uczciw¹,
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spo³eczn¹ pracê cz³onków i Zarz¹du spo³eczeñstwo Wierzbicy Jednostce Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej ufundowa³o sztandar, który jest w jej posiadaniu do chwili
obecnej.

Po wybuchu II wojny �wiatowej OSP w Wierzbicy powiêkszy³a swoje szeregi
do 60 cz³onków i poza typow¹ dzia³alno�ci¹ stra¿ack¹, zajmowa³a siê organizacj¹
podziemnego ruchu oporu do walki z hitlerowskim okupantem. Akcesoria stra-
¿ackie, sztandar, mundury, he³my oraz wa¿niejszy sprzêt przeciwpo¿arowy prze-
chowywane by³y rotacyjnie u poszczególnych cz³onków. Jednostka w ten sposób
zapobieg³a ich przejêciu przez w³adze okupacyjne.

Po zakoñczeniu wojny w 1945 r. zosta³ powo³any nowy sk³ad Zarz¹du. Funk-
cjê prezesa obj¹³ druh Jan Zawisza, a naczelnika druh Feliks Duralski. Kontynu-
uj¹c przedwojenn¹ tradycjê postanowiono zgromadziæ fundusze na budowê no-
wej stra¿nicy poprzez organizacjê imprez artystycznych i zabaw tanecznych. Ju¿
w 1948 r. ze �rodków zgromadzonych w bud¿ecie jednostki i wspieranych czyna-
mi spo³ecznymi przyst¹piono do budowy nowej stra¿nicy w 1950 roku. Oddano
j¹ do u¿ytku po dwóch latach budowy w 1952 roku.

W latach 50. Gminna Rada Narodowa w Wierzbicy nalega³a, aby sztandar
bêd¹cy w³asno�ci¹ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej przekazaæ do muzeum, ze wzglê-
du na jego walory historyczne. Koncepcja ta nie zosta³a zaakceptowana przez
Zarz¹d Jednostki, pomys³ ten spotka³ siê równie¿ ze zdecydowanym sprzeciwem
spo³eczno�ci wierzbickiej. Nastêpnie GRN chcia³a usun¹æ ze sztandaru wizeru-
nek Or³a Bia³ego w Koronie. Zaniepokojeni t¹ decyzj¹ cz³onkowie OSP postano-
wili przekazaæ sztandar celem jego dalszego przechowywania ko�cio³owi para-
fialnemu w Wierzbicy. Z miejsca ukrycia wyprowadzano go tylko podczas wa¿-
niejszych uroczysto�ci stra¿ackich i ko�cielnych. Od pocz¹tku lat 90. XX w. sie-
dzib¹ sztandaru ponownie jest stra¿nica OSP w Wierzbicy.

Stra¿acy przed samochodami bojowymi w latach 50.
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W 1957 roku jednostka otrzyma³a samochód bojowy STAR-20 bez zbiornika
na wodê oraz pierwsz¹ motopompê typu M-800.

W 1957 roku nast¹pi³a zmiana Zarz¹du, prezesem zosta³ druh Józef Zawisza
s. Macieja, a naczelnikiem druh W³adys³aw Jarz¹bek. W tym te¿ roku jednostka
otrzyma³a samochód bojowy STAR-25 i sta³a siê organizacj¹ Typu-�S�.

W 1968 roku OSP w Wierzbicy obchodzi³a jubileusz 50-lecia za³o¿enia jed-
nostki. Z tej okazji odby³a siê msza �w., a po niej dokonano ods³oniêcia pami¹tko-
wej tablicy upamiêtniaj¹cej za³o¿ycieli jednostki. Tablica zosta³a wmurowana na
�cianie frontowej stra¿nicy. W 1968 roku OSP obchodzi³a jubileusz 60-lecia i z tej
okazji zosta³a wyposa¿ona w drugi wóz bojowy marki ¯UK i automatycznie sta³a
siê jednostk¹ Typu-�S2�. W 1988 roku w zwi¹zku z 70-leciem jednostka otrzy-
ma³a samochód bojowy STAR-200, s³u¿y jej do dnia dzisiejszego wraz z samo-
chodem bojowym ¯uk. W tym te¿ roku nast¹pi³a kasacja samochodu STAR-25.

W ci¹gu tej osiemdziesiêcioletniej dzia³alno�ci jednostki funkcjê prezesów
pe³nili druhowie:

Feliks Rafalski � rolnik
Franciszek Sobutka � ksi¹dz
Julian Grabski � rolnik
Boles³aw Wójcik � ksi¹dz
Jan Zawisza � rolnik
Józef Zawisza � rolnik
W³adys³aw Dujczyñski � rolnik
Kazimierz Ciszek � rolnik
Aleksander Zió³ko � rolnik
W³adys³aw Kowalczyk � rolnik
W³adys³aw Lipiñski � rolnik

Po�wiêcenie sztandaru
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Józef Kozak � rolnik
Wac³aw Kwiecieñ � rolnik
Teofil Szkopek � rolnik
Kazimierz Da³mas � aptekarz
Ignacy Taczanowski � nauczyciel
Feliks Duralski � rolnik
Jan Jastrzêbski � rolnik
W³adys³aw Jarz¹bek � robotnik
Kazimierz Zawisza � rolnik

Gospodarze po 1945 r.

Feliks Skrzypowski
W³adys³aw Kowalczyk
Józef Zawisza s. Ignacego
Marian Zielonka
Mieczys³aw Ogorza³ek
Jan Dujka
W³odzimierz Zawisza

W lutym 2001 r. odby³y siê wybory i w Zarz¹dzie funkcjê pe³ni¹ nastêpuj¹cy
druhowie:

Kazimierz Zawisza � prezes
Józef Lis � naczelnik
Kazimierz B³aszczyk � skarbnik

Zarz¹d OSP:  Józef  Lis, Józef Ogorza³ek, Józef Marek Kowalczyk, Marian Zielonka, Stanis³aw Rafalski,
Pytla, Boles³aw Zieliñski, Boles³aw Zimnicki, W³adys³aw Kowalczyk, W³adys³aw Jarz¹bek, Janina Po-
gorzelska, Kazimierz Zawisza
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Tadeusz Wiecaszek � sekretarz
Marian Zielonka � gospodarz
Stanis³aw Rafalski � cz³onek
Grzegorz Zawisza � cz³onek.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Wierzbicy bierze czynny udzia³ w akcjach ra-

towniczo-ga�niczych, wspó³pracuje z jednostkami OSP z terenu gminy Wierzbica
oraz rejonu szyd³owieckiego, czego dowodem jest wpisanie jej w dn. 27.06.1997 r.
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga�niczego. Na szczeblu organizacyjnym
jednostka wspó³pracuje z Zarz¹dem Gminnym OSP, Zarz¹dem Wojewódzkim
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, Komendami Rejonow¹ i Wojewódzk¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Dziêki dobrze uk³adaj¹cej siê wspó³pracy z Rad¹ Gminy, wójtami Aleksan-
drem Piskorzem (1990�2002) i Sylwestrem Kopyckim ci¹gle usprawniane jest
zabezpieczenie wodne na odcinku przeciwpo¿arowym oraz administracyjnym
w utrzymaniu sprzêtu przeciwpo¿arowego, jak równie¿ stra¿nicy.

Obecnie na terenie gminy dzia³a sze�æ jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Wierzbicy, Wierzbicy Kolonii, Rzeczkowie, Polanach, Zalesicach i £¹czanach.
Jednostki w swoich szeregach skupiaj¹ 172 druhów ochotników. Zarz¹d Gminny
OSP w Wierzbicy reprezentuj¹ Jerzy Jêczyñski � prezes, Kazimierz Zawisza �
komendant, Janusz Rola � skarbnik i Wojciech Waku³a � sekretarz.

 Jednostka OSP w Wierzbicy
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Zarz¹dy jednostek OSP:

Wierzbica Kolonia:

Tomasz Stêpieñ � prezes

Józef Ogar � naczelnik

Mieczys³aw Zielonka � sekretarz

Rzeczków:

Jerzy Jêczyñski � prezes

Zygmunt Jêczyñski � naczelnik

Wojciech Waku³a � skarbnik

Micha³ Wnukowski � sekretarz

Polany:

Witold Tara� � prezes

Jan St¹por � naczelnik

Marian Ziêtek � skarbnik

Zalesice:

Henryk �wiêcicki � prezes

Marian Ziêtek � skarbnik

Jacek Piskorz � sekretarz

£¹czany:

Jan Gó�d� � prezes

Janusz Rola � naczelnik

Stanis³aw Ziêtek � sekretarz

Obchody 80-lecia jednostki
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Cementownia „Przyjaźń”

Za³o¿enia odbudowy i uprzemys³owienia kraju zawarte w planie sze�ciolet-
nim wymusza³y równocze�nie szybki rozwój przemys³u cementowego. Planowa-
no podwojenie produkcji sprzed roku 1939. Wymusi³o to konieczno�æ budowy
nowych zak³adów.

Pocz¹tki polskiego cementownictwa siêgaj¹ po³owy XIX wieku, albowiem ju¿ w 1857 r.
uruchomiono pierwsz¹ na ziemiach polskich cementowniê �Grodziec�, w miejscowo�ci Gro-
dziec ko³o Bêdzina. Cementownia ta by³a pi¹t¹ na �wiecie. Pocz¹tki przemys³u cementowego
siêgaj¹ XVIII w. We Francji pod koniec XVIII w. otrzymano materia³ wi¹¿¹cy u¿ywany do
prac budowlanych w portach morskich. Ten¿e materia³ o w³a�ciwo�ciach wi¹¿¹cych, przypo-
minaj¹cy dzisiejszy cement, produkowany by³ w oparciu o z³o¿a marglu wydobywanego
w okolicy Boulogne. Anglicy tak¿e odczuwali brak tworzywa wi¹¿¹cego hydraulicznego,
które pozwoli³oby prowadziæ budowle morskie. Stosowano wapno palone z wapieni posiada-
j¹cych domieszki gliniaste, poniewa¿ to wapno okaza³o siê bardziej odporne na dzia³anie
wody morskiej ni¿ wapno otrzymane z czystych wapieni. Produkcja ta zapocz¹tkowa³a pro-
ces technologiczny dzisiejszego cementu hydraulicznego. Tworzywo to jednak wykazywa³o
znaczne wahania w swym sk³adzie chemicznym i w swych w³a�ciwo�ciach. Nie mo¿na by³o
regulowaæ jako�ci tego materia³u ze wzglêdu na to, ¿e by³ on produkowany z jednego tylko
surowca, którego wahania w sk³adzie chemicznym odbija³y siê na w³a�ciwo�ciach wytwo-
rzonego produktu.

W roku 1824 Anglik Aspdin uzyska³ patent na wytworzenie materia³u hydraulicznego,
który uzyska³ przez wypalenie mieszaniny sk³adaj¹cej siê z dwóch sk³adników: wapienia
i gliny. Z powodu trudno�ci z mieszaniem wapienia Aspdin dla sporz¹dzenia mieszaniny
surowcowej poleca³ zbieraæ py³ wapienny z dróg wy³o¿onych wapieniem. Na takich drogach
powstawa³y du¿e ilo�ci py³u wapiennego wskutek �cierania nawierzchni drogi obrêczami kó³
pojazdów. Tworzywo, otrzymane przez rozdrobnienie w ¿arnach wypalonej mieszaniny wa-
pienia i gliny, nazwa³ Aspdin cementem portlandzkim, poniewa¿ przypomina³ on kolorem
i wytrzyma³o�ci¹ kamieñ z okolicy miasta Portland w Anglii. Pierwsza kopalnia angielska
powsta³a w 1825 r.

Ówczesny cement by³ prototypem dzisiejszego cementu portlandzkiego. Otrzymywany
wtedy materia³ wi¹¿¹cy by³ jednak pod wzglêdem jako�ci znacznie gorszy ni¿ obecnie produ-
kowane cementy. Wypalano go w piecach szybowych, gdzie nie mo¿na by³o osi¹gn¹æ dosta-
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tecznie wysokiej temperatury, potrzebnej do spiekania, tzn. do czê�ciowego stopnienia wypa-
lonego surowca, a do rozdrobnienia surowców i gotowego produktu u¿ywano prymitywnych
urz¹dzeñ. W³asno�ciami przypomina³ on cement romañski. Mimo to przewy¿sza³ pod wzglê-
dem jako�ci wszystkie inne produkowane wtedy tworzywa wi¹¿¹ce i coraz chêtniej by³ stoso-
wany w budownictwie. Jego produkcja bardzo szybko siê rozpowszechni³a. Z biegiem czasu
ulepszono metody produkcji cementu portlandzkiego. Dotychczasowe empiryczne receptury
mieszaniny surowcowej zast¹piono obliczeniami opartymi na wynikach prac badawczych
z dziedziny chemii. Równie¿ w miarê rozwoju przemys³u maszynowego zastêpowano prze-
starza³e urz¹dzenia do przeróbki mechanicznej surowca i gotowego produktu oraz piece do
wypalania klinkieru coraz bardziej nowoczesnymi agregatami1 .

W pierwszym roku eksploatacji cementownia �Grodziec� wyprodukowa³a oko³o 500
ton cementu portlandzkiego. Ilo�æ ta w �wietle obecnych osi¹gniêæ cementowni wydaje siê
�miesznie ma³a, ale w warunkach, jakie panowa³y w �wiatowym cementownictwie przed
prawie dwustu laty, osi¹gniêcie wspomnianej ilo�ci produkcji przez cementowniê �Grodziec�
oceniane by³o jako wielki sukces.

W miarê systematycznej rozbudowy i unowocze�niania urz¹dzeñ produkcja z roku na
rok wzrasta³a i na koniec XIX w. osi¹gnê³a poziom blisko 20 000 ton cementu rocznie. Na-
stêpne cementownie na ziemiach polskich zaczê³y powstawaæ w ostatnich latach XIX wieku.
Produkcja wszystkich szesnastu powsta³ych cementowni pracuj¹cych na ziemiach polskich
przekracza³a w okresie poprzedzaj¹cym I wojnê �wiatow¹ 650 000 ton cementu rocznie, przy
czym stopieñ wykorzystania zdolno�ci wytwórczej zak³adów nie przekracza³ na ogó³ 50%.

W czasie I wojny �wiatowej niektóre cementownie uleg³y ca³kowitemu zniszczeniu,
a pozosta³e ucierpia³y w mniejszym lub wiêkszym stopniu. Okres pomiêdzy pierwsz¹ i drug¹
wojn¹ �wiatow¹ nie sprzyja³ rozwojowi przemys³u cementowego w Polsce. Ciê¿ka sytuacja
powojenna, a nastêpnie kryzysy gospodarcze i b³êdna polityka ekonomiczna spowodowa³y,
¿e w okresie tym odbudowano tylko jedn¹ cementowniê, spo�ród kilku zniszczonych w cza-
sie dzia³añ wojennych. Zbudowano te¿ tylko jedn¹ now¹ cementowniê �Saturn�, w Wojkowi-
cach Komornych, niedaleko od najstarszej polskiej cementowni �Grodziec�, a tak¿e zmoder-
nizowano i rozbudowano kilka zak³adów. Pomimo tych trudno�ci w pierwszym dziesiêciole-
ciu po zakoñczeniu I wojny �wiatowej produkcja cementu stale wzrasta³a, przekraczaj¹c
w 1928 r. � milion ton. W nastêpnych jednak latach, w wyniku gwa³townego zaostrzenia siê
kryzysu ekonomicznego, nast¹pi³ raptowny spadek wielko�ci produkcji, nawet poni¿ej po-
ziomu sprzed I wojny �wiatowej. Prze³om z³ej passy nast¹pi³ w 1933 r., w miarê stopniowego
poprawiania siê ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Produkcja cementu ponownie zaczê-
³a powoli wzrastaæ, osi¹gaj¹c punk kulminacyjny � przesz³o 1700 00 ton w roku 1938. Tu¿
przed wybuchem II wojny �wiatowej w Polsce dzia³a³o dwana�cie cementowni. Cementow-
nie te by³y w rêkach prywatnych, z mniejszym lub wiêkszym udzia³em kapita³u zagraniczne-
go2 . Po wybuchu II wojny �wiatowej park maszynowy polskich cementowni zosta³ powa¿nie
zniszczony, mimo to postanowiono odbudowaæ zniszczone cementownie, a w ramach planu
sze�cioletniego wybudowaæ cementowniê w Wierzbicy.

W 1948 r. Centralny Zarz¹d Przemys³u Mineralnego (CZPM) zosta³ powia-
domiony, ¿e w ramach wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Radzieckim w Polsce powsta-
nie cementownia. W zwi¹zku z tym do Polski przyjecha³a ekipa in¿ynierów pro-
jektantów z �Griprocementu� z Leningradu na czele z in¿. Je¿owem � g³ównym
projektantem. W ekipie znale�li siê równie¿ inni in¿ynierowie, m.in. A.G. Ma³-
czadowski, rzeczoznawca w zakresie transportu, Siemiandajew � autor czê�ci

I Ahrends, W. Cie�liñski � Technologia cementu, Warszawa, Budownictwo i Architektura, 1956, s. 10�11.
2  Informator o przemy�le cementowym dla absolwentów uczelni technicznych wy¿szych specjalno�ci,

uniwersytetów, wy¿szych uczelni ekonomicznych i innych. Kraków 1990, s. 14, 16.
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technologicznych projektu, Liebiediewa � projektodawca czê�ci budowniczej, £uka-
szewicz � ekspert w zakresie górnictwa oraz konstruktorzy � Szarowa i Michaj³o-
wicz3 . Opracowa³a ona kompleksowy plan budowy cementowni. Nie zapad³a jesz-
cze w tym czasie decyzja o lokalizacji tej inwestycji, poniewa¿ po wojnie odbudo-
wywano i uruchamiano stare, przedwojenne cementownie. Pracownicy z CZPM-u
zdawali sobie sprawê, ¿e s¹ regiony Polski o du¿ych pok³adach marglu s³u¿¹cego
do produkcji cementu. Pracownicy CZPM-u otrzymali pismo z Komisji Planowa-
nia, ¿e musi zapa�æ ostateczna decyzja w sprawie lokalizacji nowej cementowni,
poniewa¿ zaczn¹ nap³ywaæ transporty z urz¹dzeniami do cementowni w ramach
wspó³pracy Polsko-Radzieckiej.

CZPM zwróci³ siê do Uniwersytetu Warszawskiego do prof. Samsonowicza,
który by³ ekspertem i zna³ doskonale ca³¹ Kielecczyznê. Mia³ pe³ne rozeznanie
o z³o¿ach kieleckich i pomaga³ w wytypowaniu ewentualnego, przysz³ego terenu
pod zabudowê nowej cementowni. CZPM-owi odpowiada³a koncepcja Kielec-
czyzny. Po pierwsze by³ surowiec, a jednocze�nie brakowa³o przemys³u cemento-
wego, po drugie niewielka odleg³o�æ od Warszawy. Przede wszystkim potrzebny
by³ cement do odbudowy Warszawy i dlatego by³o to bardzo istotne rozpoznanie.
Przez ca³y czas prof. Samsonowicz kierowa³ badaniami i wspó³pracowa³ z dyrek-
torem Instytutu Geologicznego, prof. Czarnockim. Zosta³a utworzona ekipa pro-
wadz¹ca badania ca³ej Kielecczyzny. Z ramienia Zjednoczenia Cementowego

Budowa cementowni

3 J. Grzymek � Pomoc i wspó³praca Ludzi Radzieckich w rozwoju polskiego przemys³u cementowego
i jego zaplecza naukowo-technicznego. W: Cement Wapno Gips, nr 11/1977, s. 318.
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w badaniach bra³ udzia³ prof. Sulikowski, a z CZPM-u Anna Skalicka. W bada-
niach brali równie¿ udzia³ przedstawiciele �Giprocementu� z Leningradu.

Pierwszym terenem, na który zwróci³ uwagê prof. Samsonowicz by³ O¿arów,
gdzie wykonano kilka odwiertów. Okaza³o siê jednak, ¿e podstawow¹ trudno�ci¹,
która siê wy³oni³a w czasie wstêpnego rozpoznania, by³o wystêpowanie du¿ej
ilo�ci bardzo twardych bu³ krzemiennych. Urz¹dzenia, które by³y przeznaczone
do cementowi, nie by³y dostosowane do oddzielenia tak twardych bu³ krzemien-
nych, w zwi¹zku z tym z O¿arowa zrezygnowano. Nastêpnym terenem, gdzie
prowadzono próbne odwierty by³ rejon Wierzbicy. Przeprowadzono wiercenia na
terenie obecnego kamienio³omu i w kamienio³omie �Marylin� w �niadkowie.
W �niadkowie by³ trochê wy¿szy surowiec, za� w kamienio³omie Wierzbica zró¿-
nicowany. Latem 1949 roku kierownictwo nad ekip¹ odwiertów i prac wstêpnych
obj¹³ in¿. Boles³aw Pas³awski. Ekipa odwiertnicza przekaza³a dokumentacjê
o lokalizacji nowej cementowni do ministerstwa i Komisji Planowania po konsul-
tacji z ekip¹ in¿ynierów z �Giprocementu�, którzy przez ca³y czas przebywali na
terenie wierceñ i sami kontrolowali jako�æ odwiertów.

W 1950 roku zosta³a opracowana przez Biuro Projektów Przemys³u Kamie-
nia, Wapna i Surowców Mineralnych w Krakowie pierwsza dokumentacja geolo-
giczna. Równocze�nie by³y prowadzone dalsze wiercenia. W kolejnej dokumen-
tacji stwierdzono dwa pola surowcowe: surowca �wysokiego� w rejonie Rzecz-
kowa i �niskiego� w rejonie Wierzbicy. Kolejne etapy opracowania dokumenta-
cyjnego z³o¿a Wierzbica I, a tak¿e wykonanie dalszych, jak: Marylin, Marylin �
�niadków, Wierzbica II i Wierzbica III mia³y na celu poszerzenie interesuj¹cych
zasobów, jak i u�ci�lenie danych, co do sposobu zalegania wymaganej kopaliny
oraz okre�lenie wystêpowania szkodliwych zjawisk, w szczególno�ci za� krasu.

Na polach wierzbickich zosta³o zorganizowane laboratorium badawcze przez
pani¹ Irenê Ahrends (by³a kierownikiem Centralnego Laboratorium w Sosnowcu,
do Wierzbicy przyjecha³a z ca³¹ swoj¹ ekip¹). Laboratorium pracowa³o w bardzo
prymitywnych warunkach, bada³o sk³ad technologiczny i ustala³o, jaki bêdzie ten
przysz³y cement.

Latem 1949 r. rozpoczê³y siê dostawy maszyn i urz¹dzeñ technicznych do
budowy cementowni, ich roz³adunek odbywa³ siê na stacji Jastrz¹b. Dziennie przy-
chodzi³o po kilkadziesi¹t wagonów, a w samym 1949 r. by³o ich parê tysiêcy ton.
Naprzeciw stacji kolejowej Jastrz¹b usytuowany by³ sk³ad. Wszystkie te urz¹dze-
nia roz³adowywane by³y bez u¿ycia ani jednego d�wigu. Ca³y sprzêt, jakim dys-
ponowano wówczas na stacji, to dwa samochody �staliñce�, stary samochód oso-
bowy (nie uda³o mi siê ustaliæ jego marki) i podno�nik kolejowy. W miarê rozbu-
dowy inwestycji, systemem saperskim zbudowano rampê kolejow¹, �ci¹gano drew-
no. Wy³adunek odbywa³ siê niesamowicie sprawnie, jak na tamte czasy. Roz³a-
dunku dokonywano terminowo, udawa³o siê tym samym unikaæ p³acenia tzw.
�osiowego�. Przy roz³adunku zas³ynê³y dwie brygady, pierwsza Czubaka, która
by³a jedn¹ z najdzielniej pracuj¹cych, dziêki niej cementownia nie zap³aci³a kary
�osiowego� za zbyt d³ugi postój. Druga brygada sk³ada³a siê z Legomskiego,
Rafalskiego i m³odej kobiety. Dbali oni o porz¹dek � wszystkie te maszyny by³y
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pouk³adane niemal¿e w ordynku wojskowym wed³ug wydzia³ów, podwydzia³ów
i typów poszczególnych maszyn.

Zim¹ 1950 r. rozpocz¹³ siê drugi etap wierceñ. Praca odbywa³a siê ca³ymi
dniami i nocami. W badaniach brali udzia³ profesorowie Zakrzewski z AGH
i prof. Go³¹b z Warszawy. Latem 1950 r. zapad³y decyzje dotycz¹ce miejsca bu-
dowy. Wytyczono o� budowy, rozpoczêto budowê dróg, kana³ów,  ujêæ wody
i budynków zaplecza: biur, sto³ówki, ³a�ni, szatni i warsztatów. Budowê tych bu-
dynków rozpoczêto z wyprzedzeniem, poniewa¿ logicznym by³o, ¿e nale¿a³o przy-
gotowaæ ca³¹ masê elementów dla budownictwa przemys³owego. Taki te¿ by³
uk³ad dokumentacji opracowany przez Wroc³awskie Biuro Projektów Budownic-
twa Przemys³owego.

Cementowniê budowano przy du¿ym udziale bardzo m³odych ludzi. Dzie-
si¹tki m³odych ch³opców i dziewcz¹t pracowa³o z niebywa³ym zapa³em i po�wiê-
ceniem, niekiedy za pomoc¹ prymitywnych narzêdzi � ³opat, kilofów i taczek.
Brak by³o ciê¿kich ci¹gników i d�wigów. Pracê setek koni mechanicznych wyko-
nywali ludzie za pomoc¹ �dugi� (dr¹ga, którym przetaczano pier�cienie monto-
wanych pieców). Dominuj¹cym �rodkiem transportu by³ koñ i ci¹gniona przez
niego ma³a, wiejska furmanka. Przy monta¿u pieców brali udzia³ pracownicy za-
przêgniêci linami do koni i na gromkie zawo³anie �hoop!� ci¹gnêli w b³ocie po
kolana wielotonowe ciê¿ary4 . Budowie towarzyszy³ entuzjazm, m³odzie¿ i starsi
pracowali nie licz¹c godzin i nie pytaj¹c za ile. Pracowano w bardzo prymitywny
sposób. Furmankami zrywano skrywkê. Fundamenty kopano ³opatami, a cement

4 B. Dziatorski �  �....A potem by³y bia³e dymy nad Wierzbic¹�, w: ̄ ycie Radomskie nr 224, 22.09.1977,
s. 8.

Budowniczowie cementowni � dyr. Pyzalski z grup¹ specjalistów radzieckich
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wo¿ono taczkami. Prace ziemne rozpoczêto we wrze�niu 1950 r. To, co nazwano
rozruchem, rozpoczê³o siê na pocz¹tku 1952 r. uruchomieniem silnika ³amiarni.
Piece zosta³y uruchomione w pierwszej dekadzie wrze�nia. 13 wrze�nia 1952 r.
o godzinie czwartej rano uruchomiono pod kierownictwem polskich i radzieckich
in¿ynierów pierwszy potê¿ny piec do wypa³u klinkieru. W po³owie tego¿ miesi¹ca
wyjecha³ pierwszy poci¹g klinkieru z cementowni. M³yny do cementu i czê�æ pa-
kowni uruchomiono w maju 1953 roku.

W okresie budowy zak³adu w³adze PRL pod has³em �Ca³a Kielecczyzna budu-
je cementowniê�, zmusza³y ró¿nymi formami nacisku do pracy mieszkañców wo-
jewództwa kieleckiego. Niemal¿e ka¿dego dnia, nie wy³¹czaj¹c niedziel i �wi¹t,
zwo¿ono z ró¿nych zak¹tków Kielecczyzny ludzi do pracy w czynie spo³ecznym.
Wykonywali oni proste prace przy niwelacji terenu oraz karczunku drzew i krze-
wów. Praca by³a niezorganizowana, przez co jej efekty by³y mierne5 .

Ka¿dy, kto przyjecha³ do Wierzbicy w 1953 r. z daleka widzia³ w polu jeden
komin, a wokó³ niego skupione budynki produkcyjne i administracyjne. Ca³y ten
kompleks usytuowany by³ w niezagospodarowanym jeszcze wówczas terenie.
W okresie wiosennych roztopów i jesiennych deszczy wszyscy tonêli w wielkim
b³ocie. Stopniowo, w miarê koñczenia inwestycji, wykonywano ulice i chodniki na
terenie zak³adu. Przedsiêbiorstwo zosta³o ogrodzone i zadrzewione. Zakoñczenie
tych prac nast¹pi³o pod koniec 1954 roku. W Zjednoczeniu Cementowym Czerny,

Budowa cementowni

5 £ukasz Kielski � Dzieje cementowni �Przyja�ñ� w Wierzbicy i jej dyrektora Jana Reszczyka � praca
konkursowa; Radom 2001, s. 48.
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Pas³awski, Szwemer i kontra-
henci wysunêli projekt dotycz¹-
cy rozbudowy cementowni.
Uchwa³¹ Prezydium Rz¹du nr
867 z dn. 29.10.1955 r. �posta-
nowiono o dalszej rozbudowie
Cementowni �Wierzbica�.

Od 1957 r. cementowniê za-
czêto rozbudowywaæ, moderni-
zowaæ przy udziale specjalistów
niemieckich. Wybudowano ko-
lejne dwa piece obrotowe, osiem
m³ynów cementu, trzy suszarnie
¿u¿lowe i dwie linie pakowania
cementu. Realizacja planu rozpoczê³a siê w 1958 r. rozpaleniem drugiego pieca. Na
Wigiliê 1960 r. zaplanowano rozpalenie trzeciego pieca, niestety przedsiêwziêcie opó�-
ni³o siê o kilka dni. Piec rozpalono przed Nowym Rokiem 1961. W 1960 r. zak³ad
otrzyma³ do eksploatacji now¹ pakowniê cementu z sze�cioma silosami, basen szla-
mowy ze zbiornikami korekcyjnymi, halê sk³adow¹ wêgla i wywrotnice wagowe.
Rozbudowano równie¿ dzia³y przemia³u surowca i klinkieru. Cementownia w trakcie
swojej dzia³alno�ci by³a modernizowana.

W Cementowni �Wierzbica� proces produkcji cementu odbywa³ siê metod¹ mokr¹.
Obróbka produkcji cementu odbywa³a siê w piêciu podstawowych dzia³ach:

� dziale przygotowania surowca,
� dziale surowym,
� dziale wypalania,
� dziale przemia³u cementu,
� dziale pakowni.
1. Wydobycie kamienia wapiennego od 1952 r. do 12.10.2000 r., 58 472, 460 t

w tym od 01.01.1997 do 12.10.2000 r. , 2 472, 000 t
2. Produkcja klinkieru od 1952 r. do 12.10.2000 r., 29 866,524 t

w tym od 01.01.1997 do 12.10.2000 1 350,682 t
3. Produkcja cementu od 1953 r. do 30.09.2000 r., 42 422,456 t

w tym od. 01.01.1997 do 30.09.2000 r., 1 976,063 t
4. Sprzeda¿ cementu ogó³em od 1953 do 30.09. 2000 r., 42 427,163 t

w tym od 01.01.1997 2 010,395 t
5. Sprzeda¿ cementu od 1953 r. do 30.09.2000 r. z podzia³em na:

luz  18 999,298 t
worki 23 427,865 t

6. Produkcja ¿u¿la mielonego od 1995 do 30.09.2000 r., 11 509 t
w tym od. 01.01.1997    8 809 t

Na uroczysto�æ przekazania linii wypa³u klinkieru przyby³ wiceminister Hila-
ry Che³kowski, wiceprzewodnicz¹cy PKPG Stefan Ignar, minister przemys³u lek-
kiego Eugeniusz Stawiñski, wiceminister Jerzy Grzymek i przedstawiciele Am-
basady Radzieckiej.

Cementownia w okresie rozruchu
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W 1960 r. cementownia otrzyma³a nazwê �Przyja�ñ� na znak przyja�ni ze Zwi¹z-
kiem Radzieckim.

Pracownicy cementowni zrzeszeni byli w pracowniczych zwi¹zkach zawodo-
wych. W roku 1980 na terenie zak³adu oprócz zwi¹zków zak³adowych zaczê³a dzia³aæ
NSZZ �Solidarno�æ�. �Solidarno�æ� w cementowni by³a grup¹ rozs¹dnych ludzi.
Nie namawiali do strajków. Na terenie zak³adu istnia³o jedynie pogotowie strajko-
we, pracownicy solidaryzuj¹c siê ze strajkuj¹cymi pracownikami w kraju na rêka-
wach ubrañ roboczych nosili opaski.

 Czo³owymi dzia³aczami i twórcami zak³adowej �Solidarno�ci� byli Mieczy-
s³aw Zió³czyñski i Henryk Pêczkowski. W stanie wojennym zmuszeni zostali do
zawieszenia dzia³alno�ci. Zwi¹zkowcy �Solidarno�ci� w porozumieniu z dyrekcj¹
zak³adu doprowadzili do po�wiêcenia cementowni, które odby³o siê 06.12.1981 r.
z udzia³em ordynariusza diecezji sandomierskiej ks. bp. Edwarda Materskiego. Po-
�wiêcenie nast¹pi³o tydzieñ przed wprowadzeniem stanu wojennego. W tym pa-
miêtnym dniu do cementowni przybyli mieszkañcy Wierzbicy, aby uczestniczyæ
w  historycznym wydarzeniu. Na uroczysto�æ po�wiêcenia zwi¹zkowcy zaprosili
dyrektora naczelnego Jana Reszczyka.

Z dniem 14.12.1981 r. w Cementowni pojawi³ siê komisarz stanu wojennego,
oznacza³o to militaryzacjê zak³adu. Zawieszono dzia³alno�æ organizacji spo³ecz-
nych. Komisarz chodzi³ po zak³adzie, rozmawia³ z pracownikami i sprawowa³ nad-
zór polityczny. Nie wtr¹ca³ siê i specjalnie nie przeszkadza³ dyrekcji cementowni6 .

Wraz z budow¹ i rozbudow¹ cementowni powsta³o osiedle robotnicze oraz
inne obiekty socjalno-bytowe i kulturalno-o�wiatowe. Rozbudowano sieæ placó-

Uroczyste obchody Dnia Górnika

6 Op.cit. s. 53, 81.
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wek handlowo-us³ugowych, jak sklepy z artyku³ami spo¿ywczymi, sklep miêsny,
z artyku³ami gospodarstwa domowego, tekstylny i warzywniczy. Z punktów us³u-
gowych nale¿y wymieniæ warsztat szewski, magiel i nowoczesn¹ piekarniê7 . Do
roku 1966 na terenie osiedla robotniczego przedsiêbiorstwo posiada³o we w³asnej
administracji 3 bloki mieszkalne i 10 domków dwurodzinnych o ³¹cznej ilo�ci
141 izb mieszkalnych, w których zamieszkiwa³o 75 rodzin pracowniczych.
W roku 1966 z Zak³adowego Funduszu Mieszkaniowego kosztem 1 mln 600 tys. z³
oddano do u¿ytku dalszym 20 pracownikom 45 izb mieszkalnych. Hotel robotni-
czy dysponowa³ 64 miejscami noclegowymi. Pracownicy cementowni z przy-
dzia³u dostali ogródki dzia³kowe, na których uprawiali warzywa i owoce.

Dla jej pracowników w bezpo�rednim s¹siedztwie zak³adu wybudowano kino
�Venus�. Nie ogranicza³o siê ono tylko do projekcji filmów, pe³ni³o równie¿ rolê
estrady. Wystêpowali na niej najwiêksi arty�ci, m.in. Mieczys³aw Fogg, zespó³
�Roma�, Irena Santor, S³awa Przybylska. Odbywa³y siê równie¿ wszystkie zak³a-
dowe uroczysto�ci, oczywi�cie na czele z Barbórk¹. Podczas uroczysto�ci pra-
cownikom � górnikom przygrywa³a zak³adowa orkiestra dêta, która powsta³a
w 1952 r. Jej za³o¿ycielem by³ pan Maliszewski. Cz³onkowie orkiestry wywodzili
siê z szeregów pracowniczych cementowni. Pocz¹tkowo by³a to mêska grupa,
lecz po otwarciu szko³y przyzak³adowej do orkiestry do³¹czy³y kobiety. Dziew-
czêta ze szko³y by³y ozdob¹ orkiestry i jednocze�nie pe³ni³y obowi¹zki werbli-
stek. Orkiestra regularnie odbywa³a próby i obs³ugiwa³a wszystkie �wiêta pra-

7  M. Sumik � Zawita³o w te strony nowe ¿ycie. Za przyczyn¹ cementowni, w: Przyja�ñ. Jednodniówka
Samorz¹du Robotniczego Cementowni �Przyja�ñ�. Wierzbica 09.11.1967 r.

Cementownia w okresie rozkwitu



216

Wierzbica

cownicze i pañstwowe. Pa³eczkê po panu Maliszewskim przej¹³ Leon Olszewski,
Tadeusz Styczyñski i od 1961 do 1992 r. orkiestr¹ dyrygowa³ Marian Nowak.

W 1992 r. z polecenia dyrektora Jacka Kuny orkiestra zosta³ rozwi¹zana, ce-
mentowni nie by³o staæ na jej utrzymanie.

Na osiedlu powsta³ klub robotniczy, dzia³a³y przy nim dwa zespo³y wokalne
m³odzie¿owe i zespó³ gitarowy. Dzia³a³ równie¿ chór, w sk³ad którego wchodzi³y
panie pracuj¹ce w cementowni. Zespo³y bra³y udzia³ w uroczysto�ciach, roczni-
cach i �wiêtach. Cementownia z my�l¹ o pracownikach otworzy³a bibliotekê przy-
zak³adow¹. Na terenie Wierzbicy by³a to druga tego typu jednostka kultury,
pierwsz¹ by³a Biblioteka Gromadzka, przemianowana na Gminn¹. Biblioteka przy-
zak³adowa mie�ci³a siê w budynku klubu. W 1982 r. Cementownia przekaza³a
bibliotekê pod zarz¹d gminy w Wierzbicy i wesz³a ona w sk³ad Gminnej Bibliote-
ki Publicznej jako Filia Wierzbica Osiedle.

Na prze³omie lat 60/70 z inicjatywy dyrektorów J. Reszczyka i J. Bodziocha
wybudowano stadion i halê sportow¹. W ramach rozwoju sprawno�ci fizycznej
zorganizowano Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki, skupiaj¹ce
dwie dru¿yny pi³ki no¿nej i dru¿ynê siatkówki. W latach nastêpnych powsta³ Klub
Sportowy �Orze³� z sekcjami pi³ki no¿nej, zapasami i lekkoatletyk¹. W �Orle�
debiutowa³ Jacek Zieliñski (obecnie wystêpuje w reprezentacji Polski w pi³ce
no¿nej), a w zapasach mistrz olimpijski W³odzimierz Zawadzki.

Kierownictwo cementowni wspólnie z Rad¹ Zak³adow¹ w trosce o pracowni-
ków organizowa³o wycieczki wypoczynkowo-turystyczne, wczasy pracownicze.
Nie zapomina³o o dzieciach pracowników, w okresie wakacji korzysta³y z kolonii
letnich w W¹wale k. Tomaszowa. W latach nastêpnych dzieci wyje¿d¿a³y rów-
nie¿ do innych o�rodków wypoczynkowych, zarówno w kraju, jak i za granic¹. Ta
ostatnia forma by³a dostêpna w latach 90. Kolonie stanowi³y nie lada atrakcjê dla
dzieci, szczególnie wywodz¹cych siê ze �rodowiska wiejskiego. Dziêki nim mo-
g³y poznaæ piêkne zak¹tki naszego kraju.

Powstanie cementowni wywar³o wp³yw na rozwój �wiadomo�ci spo³ecznej
mieszkañców Wierzbicy i okolicznych miejscowo�ci. W trakcie budowy do osa-
dy przyby³o du¿o ludzi z innych czê�ci Polski, czê�æ z nich osiedli³a siê w Wierz-
bicy na sta³e. Dziêki zak³adowi Wierzbica wcze�niej ni¿ inne miejscowo�ci otrzy-
ma³a sta³e po³¹czenie z Radomiem. W 1962 r. zlikwidowano dowóz do pracy
pracowników samochodami ciê¿arowymi i wprowadzono dowóz PKS, a w 1966 r.
na trasie Radom�Wierzbica wprowadzono po³¹czenie MPK. Na pocz¹tku by³y to
23 kursy na dobê8 .

Prze³om lat 80. i 90. zrodzi³ gospodarkê rynkow¹, gdzie ka¿de przedsiêbior-
stwo musia³o walczyæ o utrzymanie siê na rynku i zmagaæ siê z konkurencj¹.
Prze³om zapocz¹tkowa³ ciê¿kie czasy wierzbickiej cementowni. W 1993 r. zosta-
³y poczynione przygotowania w celu jej sprywatyzowania, przekszta³cona zosta³a
w jednoosobow¹ spó³kê skarbu pañstwa. W listopadzie odby³o siê g³osowanie, na
mocy którego za³oga spo�ród 15 kandydatów wybra³a dwóch przedstawicieli do
Rady Nadzorczej. Zostali nimi: Aleksander £oziñski (pracownik dzia³u produk-

8 Op.cit, s. 6
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cji) i Stanis³aw Kucharczyk (kierownik dzia³u inwestycji). Reprezentowali oni
interesy przedsiêbiorstwa w sze�cioosobowej Radzie Nadzorczej. Pozostali czte-
rej cz³onkowie zostali wybrani przez Ministerstwo Przekszta³ceñ W³asno�cio-
wych9 . Cementownia by³a jedn¹ z o�miu firm województwa radomskiego, które
wesz³y do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI). Zosta³a zakwalifikowa-
na do XI NFI.

Pañstwowe przedsiêbiorstwa przekszta³cone w jednoosobowe spó³ki skarbu
pañstwa w ramach prywatyzacji poszukiwa³y strategicznych inwestorów zagra-
nicznych. Cementownia potrzebowa³a inwestora, który by j¹ zmodernizowa³
i dziêki temu sta³aby siê konkurencyjna. Udzia³ cementowni w krajowym rynku
produkcji wynosi³ 7%. W ostatnich latach nastêpowa³ jego spadek10 . Wydawa³o
siê, ¿e szans¹ dla cementowni bêd¹ budowane autostrady, tej koncepcji sprzyja³o
po³o¿enie zak³adu w centrum kraju. Niestety plany te nie powiod³y siê.

Rokiem prze³omowym okaza³ siê rok 1996, cementownia stanê³a na skraju
bankructwa. Gdy inni zmniejszali zu¿ycie energii, pozbywali siê zbêdnych obiek-
tów, rozwijali dzia³ promocji i marketingu, w Wierzbicy wszystko sz³o po stare-
mu11 . W tym momencie pojawi³o siê dwóch strategicznych inwestorów zagra-
nicznych, jeden z Irlandii, a drugi z Francji. Prowadzono z nimi rozmowy w sprawie
sprzeda¿y udzia³ów cementowni �Wierzbica�. XI NFI zawar³ umowê przedwstêpn¹
z francusk¹ firm¹ Lafarge, której zapewni³ 60% akcji cementowni �Wierzbica:. Weto
przeciwko przejêciu wiêkszo�ciowego pakietu akcji przez firmê Lafarge postawi³y
Zwi¹zki Zawodowe. Pod koniec sierpnia wystosowa³y pismo w tej sprawie do Mini-
sterstwa Przekszta³ceñ W³asno�ciowych, argumentuj¹c, ¿e firma Lafarge nie gwaran-
tuje w³a�ciwego rozwoju cementowni i nie jest zainteresowana omawianiem z za³og¹
pakietu socjalnego. Zwi¹zkowców popar³ Zarz¹d Cementowni12 .

W trakcie trwania rozmów z inwestorem francuskim w wypadku samochodo-
wym 18.09.1996 r. zgin¹³ prezes zarz¹du cementowni �Wierzbica� Jacek Kuna. Wra-
ca³ z Ostrowca �wiêtokrzyskiego z rozmów z inwestorami. W tym te¿ czasie na tere-
nie zak³adu trwa³o pogotowie strajkowe zwi¹zane z planami przejêcia cementowni
przez francuski koncern Lafarge. Tragedia dotknê³a ca³¹ za³ogê zak³adu. Jacek Kuna
by³ kluczow¹ postaci¹ firmy, doskona³ym mened¿erem, który wiedzia³, czego chce
i potrafi³ porozumieæ siê z za³og¹13 .

Po �mierci prezesa Jacka Kuny negocjacje z firm¹ Lafarge kontynuowa³ m.in.
W. Sierant. 14.11.1996 r. 60% akcji Cementowni �Wierzbica� kupi³ koncern Lafarge.
W imieniu XI NFI umowê kupna sprzeda¿y podpisa³ Ireneusz Nawrocki. Nastêpnego
dnia Francuzi wykupili równie¿ mniejszo�ciowe pakiety udzia³ów, jakie by³y w po-
siadaniu pozosta³ych 14 funduszy. Za ca³o�æ zap³acono 18 mln $. Integraln¹ czê�æ
umowy stanowi³y dwa pakiety: socjalny i inwestycyjny. Pierwszy pakiet zawiera³
m.in zobowi¹zanie nowego w³a�ciciela do podwy¿ki p³ac �rednio o 120 z³, 3-letni¹
gwarancjê zatrudnienia i �korzystny� system dobrowolnych odej�æ z firmy (pracow-

9 Nadzór w cementowni, w: S³owo Ludu 13.11.1993.
10  E. Szczerbicki � Zacementowani, w: Magazyn Echa Dnia 1996.
11  J. Petz � Pami¹tka z cementowni, w: S³owo Ludu 18.05.1998 r.
12 Staruszka z przesz³o�ci¹, w: Echo Dnia 02.09.1996 s. 1�2.
13  Zgin¹³ prezes. Za³oga Cementowni �Wierzbica� w ¿a³obie, w: Echo Dnia 19.09.1996, s. 1.
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nik, który sam zdecydowa³ siê odej�æ z firmy otrzymywa³ wysok¹ odprawê pieniê¿n¹,
mala³a ona z up³ywem czasu). Drugi pakiet dotyczy³ modernizacji zak³adu14. W lutym
i w marcu 1997 r. w cementowni, d¹¿¹c do poprawy produkowanego cementu i klin-
kieru, wprowadzono w ramach modernizacji wstêpn¹ korekcjê surowca w kopalni.
Metoda wstêpnego korygowania surowca polega³a na wykonaniu siatki odwiertów,
ich opróbowaniu i prowadzeniu wydobycia tzw. surowca �redniego. W ci¹gu 11 mie-
siêcy 1997 r. wyprodukowano 540 091 ton klinkieru. Radykalnej poprawie uleg³a
równie¿ jako�æ u¿ywanego wêgla technologicznego. Do lutego 1997 r. stosowano
wêgiel w klasach 20/21/1.0 oraz 22/18/1.0 natomiast od marca stosowano tylko
wêgiel w klasie 24/18/0,8. Zmiana ta pozwoli³a na zmniejszenie zu¿ycia ciep³a
z 8.796 MJ/t do 6.618 MJ/t i jednostkowego zu¿ycia wêgla z 391 kg/t (luty 1997) do
272 kg/t. W tym czasie wyprodukowano 666 851 ton cementu, w tym:

Cement portlandzki �35  � 382 385 t,
Cement portlandzki �35 z dodatkami  �  225 070 t,
Cement hutniczy � 25  �  59 396 t.

Zak³ad przeprowadzi³ tak¿e próby produkcji cementu wg nowej normy PN�B/19701.

Cementownia na rok 1998 zaplanowa³a produkowaæ nadal trzy rodzaje cemen-
tu, lecz w oparciu o znowelizowan¹ od stycznia 1998 r. now¹ normê PN�B/19701
(cementy powszechnego u¿ytku). W miejsce produkowanego cementu portlandz-
kiego czystego CP 35 (wg starej normy) nast¹pi³a produkcja cementu portlandzkie-
go CEM 1 325R z dodatkiem drugorzêdnym, jakim jest kamieñ wapienny. Nastêp-
nie w miejsce produkowanego cementu portlandzkiego z dodatkami CP 35D20p
(wg starej normy) produkowano cement portlandzki z dodatkiem popio³ów lotnych
CEM II/A � V 32.5R. Produkowany cement hutniczy CH25D60 zast¹pi³ cement
hutniczy CEMIII/A 32.5. Wprowadzenie nowego cementu hutniczego mo¿liwe by³o
dziêki pozytywnie przeprowadzonym próbom technicznym produkcji spoiwa ¿u¿lo-
wego, w IV kwartale 1997 r., które da³y pozytywne wyniki15 .

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Cementowni �Wierzbica� S.A. 5 stycz-
nia 1998 r. dokonano zmian w Zarz¹dzie Spó³ki. Funkcjê Prezesa Zarz¹du powie-
rzono Zbigniewowi Borowskiemu, a nowo wybranym cz³onkiem zarz¹du zosta³
Denis Gay. Rada zatwierdzi³a równie¿ zmiany w schemacie organizacyjnym ce-
mentowni. Wprowadzenie zmian spowodowane by³o m.in. przej�ciem pionu han-
dlowego spó³ki do Dzia³u Sprzeda¿y Cementowni �Ma³ogoszcz� S.A16 .

W czwartym kwartale 1999 r. pan Zbigniew Borowski awansowa³, a dyrekto-
rem zosta³a pani Ewa Konarska i funkcje tê pe³ni³a do 30.06.2002 r.

14 Cementownia dla �Lafarge�. �Solidarno�æ� z³o¿y doniesienie do prokuratury? W: Echo Dnia
19.11.1996, J. Petz  � Wierzbica dla Francuzów. �Solidarno�æ� ¿¹da uniewa¿nienia transakcji.
 W: S³owo Ludu 19.11.1996.

15 Wierzbica S.A. w 1997 roku. Produkcja cementowni, w: Lafarge Obserwator, nr 3/1998, s. 14; Plany
produkcyjne na rok 1998, op. cit., s. 14.

16 Zmiany w Zarz¹dzie, op. cit, s. 14.
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Po wykupieniu cementowni przez Lafarge od 2001 r. nastêpowa³a czê�ciowa
likwidacja zak³adu i zmniejszana by³a produkcja cementu. Cementowniê przekwa-
lifkowywano na zak³ad przeróbki ¿u¿la suszonego i mielonego na potrzeby cemen-
towni w Ma³goszczy.

 Po zredukowaniu liczby miejsc pracy do minimum i zdemontowaniu zbêdnych
obiektów na terenie zak³adu dyrekcja �Lafarge Cement Polska� podjê³a decyzjê
o zaprzestaniu wszelkiej dzia³alno�ci produkcyjnej w Wierzbicy. Wstrzymanie dzia-
³alno�ci produkcyjnej nast¹pi³o z powodu gwa³townego za³amania siê rynku sprze-
da¿y cementu w Polsce, takie wyja�nienie poda³ Andrzej Tekiel � prezes zarz¹du
�Lafarge Cement Polska�. Dekoniunktura w bran¿y cementowej wi¹¿e siê z impor-
tem cementu zza wschodniej granicy, a tak¿e spadkiem inwestycji w infrastrukturze
przemys³owej, komunikacji i inwestycjach zwi¹zanych z ochron¹ �rodowiska. Nie
bez znaczenia jest te¿ zastój w budownictwie mieszkaniowym, spowodowany
z kolei drogimi kredytami mieszkaniowymi, wysokimi cenami dzia³u budowlane-
go17 . Ostateczne zamkniêcie cementowni nast¹pi³o 31.12.2001 roku po 49 latach
jej dzia³alno�ci.

W 2002 r. Lafarge og³osi³ przetarg na demonta¿ cementowni i wygra³a go kato-
wicka firma �WIMACH�. Pracownicy firmy rozbierali poszczególne dzia³y i obiekty
cementowni. Wybu¿enie pierwszego komina nast¹pi³o 23.08.2002 roku.

We wrze�niu 2002 r. obchodzi³aby z³oty jubileusz swojej dzia³alno�ci. Mimo jej
zamkniêcia cztery kominy wpisa³y siê w pamiêæ mieszkañców Wierzbicy.

Prace przy wyburzaniu cementowni

17 To koniec produkcji. Kolejny zak³ad w Wierzbicy praktycznie przesta³ istnieæ, w: Echo Dnia 05.11.2001.
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Ludzie cementu

W cementowni od momentu rozpoczêcia jej budowy by³a ma³a liczba pra-
cowników zarz¹du: dyrektor Miko³aj Pyzalski, kierownik do spraw administracji
Michalczyk, kierownik do spraw technicznych Boles³aw Pas³awski, sprawy do-
kumentacji prowadzi³ in¿. Czerny, dokumentacj¹ budowlan¹ i mechaniczn¹ zaj-
mowali siê Borkowski i Józef Pisarski, a sprawy finansowe i formalno-prawne
prowadzi³ Tadeusz Zieliñski. W cementowni znalaz³o zatrudnienie wielu miesz-
kañców ówczesnego powiatu szyd³owieckiego i okolicznych miejscowo�ci. Ka-
drê wykwalifikowan¹ stanowili pracownicy przeniesieni s³u¿bowo z tradycyjnych
o�rodków przemys³u cementowego, tj. z Zag³êbia i �l¹ska. W grupie tej znajdo-
wali siê: F. Szwermer (g³ówny mechanik, a nastêpnie dyrektor), St. Soko³owski
(kierownik produkcji), Szygocki (g³ówny technolog), kierownicy wydzia³ów
J. Jagoda, J. Ho³aj, S. Ciapa³a, A. Wojka, J. Przew³ocki, T. Zieliñski, M. Janowicz,
J. Gryz i inni. Profesor Jerzy Grzymek patronowa³ budowie cementowni od sa-

mego pocz¹tku, a przez
nastêpne trzydzie�ci lat
by³ pierwszym doradc¹.

Wykorzystuj¹c pra-
wo Borna Mayera, pro-
fesor J. Grzymek odkry³
zale¿no�æ energii sie-
ciowej produktów hy-
dratacji od w³asno�ci
polaryzacyjnych jonów,
atomów czy drobin,
obecnych w dojrzewa-
j¹cym zaczynie cemen-
towym.

Kadrê fachow¹
tworzyli ludzie o do-
brym, jak na owe cza-

sy, przygotowaniu. Przewa¿nie w ciê¿kich warunkach terenowych i przy skrom-
nym wyposa¿eniu socjalnym pomieszczeñ hotelowych dzielnie pracowali przy
badaniach geologicznych, a nastêpnie przy budowie cementowni. Du¿ym proble-
mem w latach piêædziesi¹tych by³ dowóz ludzi do pracy. Robotników dowo¿ono
do pracy �tatr¹�. Bol¹czkami lat piêædziesi¹tych by³y tak¿e braki odzie¿y, ¿ywno-
�ci i mieszkañ. M³odych pracuj¹cych ludzi cechowa³ jednak du¿y hart ducha
i zapa³ do pracy.

 Cementowniê zlokalizowano stosunkowo daleko od o�rodków przemys³o-
wych (Radomia, Skar¿yska-Kamiennej czy te¿ Starachowic), dlatego te¿ robotni-
cy z Wierzbicy i okolic podstawowe kwalifikacje zdobywali w trakcie pracy.
W okresie pó�niejszym nastêpowa³o ich dalsze dokszta³canie zawodowe. W la-
tach 50. ch³opi przystosowali siê do warunków wielkoprzemys³owych, jednak¿e

Prace przy budowie cementowni
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czê�æ z nich by³a oporna. Od
samego pocz¹tku sprzeciwia-
li siê budowie. Kobiety grozi-
³y, ¿e rzuc¹ siê pod g¹sienice
traktorów. Rolnicy nie chcieli
sprzedawaæ ziemi pod zabudo-
wê, nie potrafili okre�liæ ko-
rzy�ci p³yn¹cych z powstaj¹-
cej inwestycji. Dla tutejszej
ludno�ci przemys³ by³ obcy,
uwa¿ali, ¿e tylko praca na roli
zapewni im dostatek. O pierw-
szych budowniczych cemen-
towni i zmaganiach przy jej
budowie napisa³ Sylwester
Bana� w powie�ci �Bia³e
dymy�18 . Doszkalanie niewy-
kwalifikowanej si³y roboczej
prowadzi³ tzw. �redni nadzór
techniczny. Tworzyli go mi-
strzowie i kierownicy, przybyli
do Wierzbicy z cementowni
opolskich i cementowni
w Grodzieñcu.

W 1953 r. w momencie
rozpoczêcia dzia³alno�ci pro-
dukcyjnej za³oga liczy³a 834 osoby, w tym 120 pracowników na stanowiskach
nierobotniczych. W tym te¿ roku za³ogê cementowni zasilili absolwenci wy¿szych
i �rednich szkó³ technicznych i ekonomicznych. W drugiej po³owie 1953 r. do
cementowni skierowani zostali nakazem pracy czterej m³odzi in¿ynierowie, dwaj
ekonomi�ci i absolwentka wydzia³u chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz
12 absolwentów szkó³ �rednich. Za³oga cementowni sk³ada³a siê z: pracowników
pochodz¹cych z tutejszego �rodowiska, zatrudnionych w procesie produkcyjnym
i nap³ywowej  kadry kierowniczej.

Nowy zak³ad otwiera³ przed m³odymi lud�mi ogromne mo¿liwo�ci. Nie bez
znaczenia by³y wzglêdy materialne � mo¿liwo�æ zarobku, otrzymania mieszka-
nia, poprawa sytuacji materialnej rodziny. Wszystkie te czynniki dawa³y stabili-
zacjê materialn¹ ludziom zatrudnionych w cementowni.

Lata 60. by³y dla cementowni i jej za³ogi okresem, w którym wzrostowi za-
trudnienia towarzyszy³ wzrost poziomu zawodowego i aktywno�ci spo³eczno-za-
wodowej. Szczególn¹ aktywno�ci¹ odznacza³ siê pion in¿ynieryjno-techniczny.

18 B. Dziatorski � �....A potem by³y bia³e dymy nad Wierzbic¹�, w: ¯ycie Radomskie nr 224, 22.09.1977,
s. 8.

Brygada pracuj¹ca przy budowie cementowni

Orkiestra zak³adowa
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W 1982 r. cementownia obchodzi³a hucznie jubileusz 30-lecia dzia³alno�ci, za-
trudnia³a w tym czasie 1194 osoby. Taki stan utrzymywa³ siê mniej wiêcej na tym
samym poziomie od 1967 do 1996 roku.

Wzrost zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych rozpocz¹³ siê od 1974 r.
pod wp³ywem decyzji w³adz zwierzchnich, a mianowicie:

� uchwa³y 250 Rady Ministrów z 1973 r. dotycz¹cej s³u¿by pracowniczej
w przedsiêbiorstwach pañstwowych,

� zarz¹dzenia nr 6 Generalnego Dyrektora ZPCWiG z 1974 r. o powo³aniu
s³u¿b dyspozytorskich,

� zarz¹dzenia nr 9 Ministra Budownictwa i PMB z 1978 r. o utworzeniu
przedsiêbiorstwa pañstwowego pod nazw¹ Kombinat Cementowy �Przy-
ja�ñ� w Wierzbicy z zak³adem wiod¹cym Cementowni¹ �Przyja�ñ�.

Zmieni³ siê tak¿e poziom wykszta³cenia pracowników, w roku szkolnym 1961/62
otworzono Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹. Zasila³a szeregi robotników zatrud-
nionych g³ównie w wydzia³ach mechanicznym i elektrycznym. W roku szkolnym
1967/68 po raz pierwszy przyjêto do ZSZ 40 dziewcz¹t. W tym czasie w szkole
uczy³o siê oko³o 200 uczniów19 . Przy ZSZ w latach 1977�1982 utworzono dla
pracowników technikum dla pracuj¹cych. Doceniano znaczenie wykwalifikowa-

19 O. Gleich � Nowy system pracy stwarza mo¿liwo�ci prawid³owego wypoczynku, w: Przyja�ñ 1952�
�1967. Jednodniówka Samorz¹du Robotniczego Cementowni �Przyja�ñ� Wierzbica 09.11.1967 r.

Pracownicy cementowni
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nych kadr. Kierownictwo popiera³o d¹¿enia pracowników do uzupe³niania wy-
kszta³cenia w szko³ach �rednich i wy¿szych. Sta³¹ praktyk¹ by³o umo¿liwianie
podnoszenia kwalifikacji  pracowników na kursach specjalistycznych. Z tej for-
my kszta³cenia korzystali przede wszystkim robotnicy i uzyskiwali uprawnienia
do wykonywania okre�lonych prac oraz nadzorowania, eksploatacji ró¿nych urz¹-
dzeñ. Zak³ad fundowa³ tak¿e stypendia

Cementownia �Wierzbica� do 1996 r. zatrudnia³a ok. 1000 pracowników. Po
zmianie w³a�ciciela radykalnie zmniejszy³a siê liczba zatrudnionych osób. W maju
2000 roku zak³ad zatrudnia³ 360 osób. Pracownicy w tym okresie �zwalniali siê�
sukcesywnie. Spada³a równie¿ produkcja z powodu wysokiej energoch³onno�ci
produkcji cementu wytwarzanego tzw. metod¹ mokr¹ z wykorzystaniem przesta-
rza³ej technologii. Koncern zaplanowa³ zamkniêcie cementowni i wygasza³ piece
cementowe20 . W cementowni powsta³a przemia³ownia ¿u¿la. Na terenie zak³adu
w 2000/2001 r. demontowano zbêdne budynki (ze wzglêdów oszczêdno�ciowych
� podatek od nieruchomo�ci). W listopadzie 2001 r. zak³ad zatrudnia³ 120 osób.

Mimo ¿e przemys³ cementowy zaliczany jest do tzw. �mêskiego przemy-
s³u�, w cementowni w Wierzbicy kobiety od samego pocz¹tku, czyli od rozpo-
czêcia budowy zak³adu, stanowi³y oko³o 30% za³ogi. Pracowa³y na wielu sta-
nowiskach i pe³ni³y ró¿ne funkcje z kierowniczymi i dyrektorskimi w³¹cznie.
W latach 1961�1965 stanowisko dyrektora piastowa³a Anna Skalicka. Poczet
kobiet dyrektorów zamyka Ewa Konarska � pracownik firmy Lafarge21 .

Dyrektorzy

Jerzy Grzymek,  ur. 09.04.1908 r. w Iwakowej, w powiecie nowos¹deckim.
Gimnazjum matematyczno-przyrodnicze ukoñczy³ w Krakowie, a studia wy¿sze
na wydziale chemicznym Politechniki Lwowskiej. Do koñca 1935 r. pracowa³
w Katedrze Chemicznej Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii jako starszy
asystent. W³a�nie tam rozpocz¹³ swoj¹ pierwsz¹ dzia³alno�æ naukowo-dydaktyczn¹.
W 1935 r. przeszed³ z Politechniki do zak³adów �Solvay� w Krakowie. Stamt¹d
swoje kroki zawodowe skierowa³ do cementowni �Grodziec�. Mimo i¿ nie praco-
wa³ bezpo�rednio na politechnice, to nie przerwa³ swojej dzia³alno�ci naukowej,
prowadzi³ prace badawcze. Badania prowadzone w powi¹zaniu z do�wiadcze-
niem zdobytym w Centralnym Laboratorium Kontrolnym w Alpach Szwajcar-
skich, pozwoli³y na opracowanie technologii hydrotechnicznych cementów.

W czasie okupacji ¿o³nierz AK w 120 pu³ku piechoty, dzia³aj¹cym w okrêgu
miechowsko-piñczowskim. W latach 1945�1948 bra³ udzia³ w odbudowie prze-
mys³u cementowego, a nastêpnie zosta³ dyrektorem Zjednoczenia Cementowego

20  A. Kornatowski � Lafarge zamyka cementowniê, w: S³owo Ludu 18.05.2000; �mieræ cementowni,
w: Echo Dnia 15.02. 2000.

21 J. £uczak � Jubileusz 30-lecia za³ogi cementowni �Przyja�ñ�, w: Cement Wapno Gips, nr 3, 1983,
s. 83�85.
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w Sosnowcu. Organizowa³ odbudowê i rozbudowê przemys³u cementowego
w ca³ym kraju. Bra³ udzia³ w pracach nadzoruj¹cych budowê cementowni w Wierz-
bicy. W marcu 1971 r. zosta³ mianowany profesorem zwyczajnym. W 1954 r.
otrzyma³ nominacjê profesora nadzwyczajnego, a na wniosek Centralnej Komisji
Kwalifikacyjnej w 1957 r. uzyska³ stopieñ naukowy kandydata nauk technicz-
nych w Akademii Górniczo-Hutniczej. Profesor by³ autorem oko³o 100 prac na-
ukowych technicznych i monograficznych. Za prace przy budowie i rozbudowie
przemys³u materia³ów budowlanych w Polsce otrzyma³ Krzy¿ Kawalerski
z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski. Za ca³okszta³t dzia³alno�ci organizacyjnej
i naukowej, zw³aszcza nad kompleksow¹ metod¹ otrzymywania tlenku glinu
i cementu otrzyma³ Order Budowniczego Polski Ludowej. Profesor nale¿a³ do
pokolenia, które w wyj¹tkowo trudnych warunkach umia³o ³¹czyæ swoj¹ pracê
organizacyjn¹ i dydaktyczno-wychowawcz¹ z szerok¹ dzia³alno�ci¹ naukow¹.
Prze¿y³ przesz³o 80 lat.

Miko³aj Pyzalski w sierpniu 1950 r. przyjecha³ do Wierz-
bicy z nominacj¹ na stanowisko dyrektora buduj¹cej siê cemen-
towni. Jego biuro mie�ci³o siê w baraku i by³o jednocze�nie
siedzib¹ ca³ego ruchu przygotowawczego dla budowy. Plac bu-
dowy to puste pole, na którym w ci¹gu dwóch lat wybudowano
zak³ad. Przez 35 lat pracowa³ w przemy�le cementowym.
Pierwsz¹ pracê podj¹³ w cementowni �Groszowice�, pracowa³
w niej 5 lat i zajmowa³ siê jej powojenn¹ odbudow¹. W 1952 r.
zosta³ przeniesiony s³u¿bowo do Warszawy.

Boles³aw Pas³awski do Wierzbicy przyjecha³ w po³owie
1949 roku. Kiedy prof. Jerzy Grzymek poinformowa³ go, ¿e
bêdzie pracowa³ przy budowie cementowni w Wierzbicy, nie
wiedzia³, w której czê�ci Polski jest ona po³o¿ona. W tym cza-
sie trwa³y pierwsze prace wstêpne � odwierty. Uczestniczy³
w badaniach, które spowodowa³y, ¿e na tym terenie powsta³a
cementownia. Po etapie prac badawczych prowadzi³ nadzór nad
dostawami maszyn potrzebnych do budowy cementowni. Zim¹

1950 r. wymienia³ do�wiadczenia z prof. Akademii Górniczo-
-Hutniczej Zakrzewskim i prof. Go³êbiem z Warszawy. S³u¿yli pomoc¹ i nie sk¹-
pili niczego ze swojej bogatej wiedzy dla takiego m³odego magistra, jakim by³
Pas³awski. Pó³ roku po uruchomieniu cementowni otrzyma³ nominacjê na stano-
wisko dyrektora i przepracowa³ na nim dwa lata. W przemy�le cementowym pra-
cowa³ 17 lat.

Feliks Szwermer pracowa³ w cementowni w Wierzbicy na
wielu ró¿nych stanowiskach. W latach 1857�1960 by³ jej dy-
rektorem. Pozostawi³ po sobie trwa³y �lad, przekazuj¹c swoje
umiejêtno�ci i do�wiadczenia zawodowe m³odym kolegom
i wspó³pracownikom. Swoje ¿ycie po�wiêci³ przemys³owi ce-
mentowemu i przepracowa³ w nim 60 lat.
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Anna Skalicka z cementowni¹ w Wierzbicy by³ zwi¹zana
od samego pocz¹tku. W 1948 r. dowiedzia³a siê od Centralnego
Zarz¹du Przemys³u Mineralnego, ¿e w Polsce zostanie wybu-
dowana od podstaw nowa cementownia. Nie wiedzia³a jeszcze
wtedy, ¿e zostanie zlokalizowana w Wierzbicy. Anna Skalicka
w tym czasie pracowa³a w cementowni �Wiek�. W 1952 r. nie
by³o jej na uruchomieniu, poniewa¿ w tym czasie zajmowa³a
siê powo³aniem do ¿ycia Instytutu Technologii Krzemianów.
W pierwszym okresie pracy w Wierzbicy Anna Skalicka by³a oddelegowana
z �Wieku�. Po roku zosta³a zatrudniona na etacie jako pracownik cementowni
Wierzbica. W latach 1961�1965 pe³ni³a funkcjê dyrektora. Z jej inicjatywy za³o-
ga uzyska³a szereg zmian organizacyjnych w zak³adzie i �wiadczeñ socjalnych
poprawiaj¹cych jej warunki pracy i bytu. Wprowadzi³a czterobrygadow¹ organi-
zacjê pracy, przewozy pracownicze, wystara³a siê o po³¹czenia komunikacyjne
z Radomiem. By³a równie¿ inicjatork¹ budowy domków dwurodzinnych dla ka-
dry kierowniczej oraz pierwszym prezesem Klubu Sportowego �Orze³�. W tym
czasie nosi³ nazwê Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i dzia³a³ przy ce-
mentowni.

Jan Bodzioch, ur. 24.07.1928 r. w Wêgleszynie. W 1952 r.
zosta³ absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W 1953 r. dosta³ na okres 3 lat nakaz pracy w cementowni
w Wierzbicy. Przyjecha³ pod koniec lutego 1953 r. i pozosta³ jej
pracownikiem a¿ do emerytury. W latach 1972�1978 by³ jej dy-
rektorem. Poprzednio zajmowa³ stanowisko dyrektora technicz-
nego. W 1978 r. wyjecha³ na kontrakt do Libii i po powrocie
pracowa³ na stanowisku g³ównego technologa. By³ jednym
z inicjatorów powo³ania do ¿ycia Zespo³u Szkó³ Zawodowych.
Mia³ du¿y wk³ad w modernizacjê cementowni. Udziela³ siê spo³ecznie, by³ rad-
nym wojewódzkim w Kielcach. By³ cz³owiekiem skromnym, który nie dba³
o zaszczyty. W cementowni przepracowa³ 40 lat . Zmar³ w 1996 roku.

Jan Reszczyk, syn Andrzeja, urodzony 14.08.1927 r.
w Ostrowcu �wiêtokrzyskim. W czasie II wojny �wiatowej by³
¿o³nierzem Armii Krajowej � �wiêtokrzyskiego Zgrupowania
Partyzantów �Jod³a�. Odznaczony Krzy¿em Armii Krajowej,
Krzy¿em Partyzanckim oraz Oficerskim Krzy¿em Orderu Od-
rodzenia Polski. W 1946 r. ukoñczy³ gimnazjum i rozpocz¹³ stu-
dia w £odzi na Politechnice £ódzkiej. Do Wierzbicy przyby³
jako m³ody in¿ynier z nakazem pracy. Nie by³ to wybór, lecz
konieczno�æ, jego marzeniem by³a praca w Hucie w Ostrowcu
�wiêtokrzyskim.

Pracê w Wierzbicy rozpocz¹³ w dziale g³ównego mechanika, jego bezpo�red-
nim prze³o¿onym by³ Feliks Szwemer. Po pewnym czasie zosta³ kierownikiem
warsztatu mechanicznego, a nastêpnie g³ównym mechanikiem. Nastêpnie zosta³
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powo³any na stanowisko zastêpcy dyrektora do spraw technicznych i od 1960 r.
z ma³ymi przerwami pe³ni³ tê funkcjê. W latach 1966�1972 by³ naczelnym dyrek-
torem cementowni. W 1972 r. zosta³ powo³any na naczelnego dyrektora Zjedno-
czenia Przemys³u Cementowego, Wapiennego i Gipsowego w Sosnowcu. W tym
czasie pe³ni³ równie¿ funkcjê dyrektora cementowni �Przyja�ñ II� w budowie.
Ponownie dyrektorem naczelnym cementowni �Przyja�ñ� zosta³ w 1978 r. i funk-
cjê tê pe³ni³ do roku 1990 r. Od 1993 r. na emeryturze.

Jan Reszczyk wprowadzi³ w cementowni system zarz¹dzania oparty na ³¹cze-
niu wyników produkcyjnych z zachêtami materialnymi dla za³ogi w 1971 r. zgod-
nie z Uchwa³¹ nr 125 Rady Ministrów z 1971 r. Dba³ o poprawê warunków pracy
i zwiêkszenie wydajno�ci zainstalowanych maszyn i urz¹dzeñ. Za jego kadencji
nast¹pi³a modernizacja ³amiarni, instalacje elektrofiltrów przy piecach obroto-
wych i modernizacja tych¿e pieców, suszarñ wêgla i ¿u¿la. Wspólnie z dyrekto-
rem Janem Bodziochem za³o¿yli ogródki dzia³kowe oraz przyczynili siê do budo-
wy stadionu i hali sportowej.

Jacek Kuna ur. 10.05.1953 r. w Radomiu. W 1973 r. ukoñczy³ technikum
Energetyczne w Radomiu i po maturze rozpocz¹³ naukê na Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie na wydziale maszyn górniczych i hutniczych. Na ostat-
nim roku studiów o¿eni³ siê, mia³ dwóch synów Tomasza i Paw³a. W 1978 r.
ukoñczy³ studia i uzyska³ tytu³ in¿yniera magistra mechanika.

W dniu 01.04.1978 r. rozpocz¹³ pracê w cementowni z my�l¹ o cementowni II.
Po kilku miesi¹cach wstrzymano prace przy budowie Cementowni II. Po trzymie-
siêcznym sta¿u zosta³ mistrzem wydzia³u mechanicznego, a po roku pracy G³ów-
nym Mechanikiem Kombinatu Cementowego �Przyja�ñ�. Rozszerzy³ siê zakres
jego dzia³ania, móg³ poznaæ ca³¹ za³ogê. By³ równie¿ Przewodnicz¹cym Rady
Pracowniczej. Od wrze�nia 1990 r. po wygraniu konkursu pe³ni³ funkcjê dyrektora
cementowni, a od sierpnia 1994 r. po przekszta³ceniu cementowni w spó³kê, preze-
sa firmy. Ta odpowiedzialna funkcja da³a mu mo¿liwo�æ pe³nej realizacji swoich
umiejêtno�ci. Wykorzystuj¹c swoj¹ wiedzê i do�wiadczenie z zaanga¿owaniem re-
alizowa³ zadania gospodarcze cementowni. Wspó³pracowa³ z innymi zak³adami
i instytucjami. Wspiera³ dzia³ania organów samorz¹dowych, stowarzyszeñ i organi-
zacji. Czynnie wspiera³ klub sportowy �Orze³� w Wierzbicy.

Praca wype³nia³a jego ¿ycie, wykonywa³ j¹ z pasj¹ i oddaniem nie szczêdz¹c
w³asnego czasu i zdrowia. W swoim dzia³aniu zawsze na pierwszym miejscu sta-
wia³ dobro cz³owieka. Cechowa³o go umi³owanie do �ma³ych ojczyzn�.

Poza prac¹ zawodow¹ znajdowa³ czas na pracê spo³eczn¹. Pracowa³ m.in.
jako Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Wierzbicy 1988�1990, w Radzie Patronac-
kiej Politechniki Radomskiej, w Radzie Nadzorczej Szpitala w I³¿y, w Fundacji
Bezpieczeñstwo w Radomiu, Stowarzyszeniu Producentów Cementu w Krako-
wie i Radzie Dyrektorów Przedsiêbiorstw województwa radomskiego przy Woje-
wodzie Radomskim. Zgin¹³ w wypadku samochodowym w wieku 43 lat we wrze-
�niu 1996 r.
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Ewa Maria Konarska, ur. 23.08.1939 r. w Warszawie. Po
ukoñczeniu szko³y podstawowej naukê kontynuowa³a w liceum
ogólnokszta³c¹cym w Skar¿ysku-Kamiennej. Po otrzymaniu
�wiadectwa dojrza³o�ci pomy�lnie zda³a egzaminy na AGH
i zosta³a przyjêta na wydzia³ górniczy � eksploatacjê odkryw-
kow¹ z³ó¿. Bêd¹c na trzecim roku studiów otrzyma³a stypen-
dium zak³adowe z cementowni �Przyja�ñ� w Wierzbicy. Po
ukoñczeniu studiów w 1963 r. podjê³a pracê w cementowni
w ramach odpracowania stypendium. W latach 1964�1968 pra-
cowa³a równie¿ w ZSZ jako nauczycielka matematyki. W 1968 r. podjê³a pracê
w kamienio³omie jako mistrz, a w 1970 r. zosta³a kierownikiem dzia³u, po uzy-
skaniu odpowiednich zatwierdzeñ górniczych. W latach 1978�2002 by³a g³ów-
nym in¿ynierem do spraw produkcji i kierownikiem ruchu zak³adu górniczego.
W 1981 r. zosta³a zastêpc¹ dyrektora do spraw produkcji. Na stanowisku tym
pracowa³a przez dziewiêæ lat. Od 1990 r. pani Konarska pracowa³a na stanowisku
g³ównego in¿yniera do spraw górniczych. W maju 1997 r. pani Konarska wraz z
panem S. Kuzi¹ wesz³a w sk³ad zarz¹du spó³ki. W IV kwartale po reorganizacji
zosta³a dyrektorem i funkcjê tê pe³ni³a do koñca czerwca 2002 r. Obecnie przeby-
wa na emeryturze.

Pani Ewa Konarska od momentu podjêcia pracy zawodowej dzia³a³a w Na-
czelnej Organizacji Technicznej � Stowarzyszeniu In¿ynierów i Techników Ma-
teria³ów Przemys³u Budowlanego. By³a  przewodnicz¹c¹ ko³a zak³adowego NOT
i wiceprzewodnicz¹c¹ Klubu Techniki i Racjonalizacji. Pe³ni³a funkcjê wicepre-
zesa rady terenowej NOT w Radomiu i jest prezesem SITPMB oddzia³u radom-
skiego. Wielokrotnie zosta³a odznaczona i posiada wszystkie odznaczenia NOT.
Pani Ewa Konarska nale¿y do instytutu PAN i jest cz³onkiem Komisji Górnictwa
Odkrywkowego PAN.

Cementownia II

Rozwój gospodarczy Polski lat siedemdziesi¹tych dokona³ siê w sprzyjaj¹cej
atmosferze na forum miêdzynarodowym. Koncepcja przyjêta przez kierownic-
two partyjne i pañstwowe w 1971 r. zak³ada³a przy�pieszenie tempa rozwoju eko-
nomicznego z jednoczesnym wykorzystaniem p³yn¹cych z tego korzy�ci, celem
wyrównania dysproporcji w ¿yciu ludno�ci. Po 1970 r. aparat rz¹dowy �mielej
siêgn¹³ po kredyty z krajów strefy dolarowej. Rz¹d Polski zaci¹gn¹³ znaczne po-
¿yczki w krajach zachodnioeuropejskich i w USA licz¹c, ¿e zostan¹ one sp³acone
przy pomocy dewiz uzyskanych z rosn¹cego eksportu wytworów przemys³u pol-
skiego. W oparciu o po¿yczki zagraniczne podjêto modernizacjê parku maszyno-
wego wielu zak³adów. Rozszerzono badania geologiczne i wydobycie surowców.

Rozwój gospodarczy lat siedemdziesi¹tych spowodowa³, i¿ podjêto decyzjê
o budowie Cementowni II w Wierzbicy. Zosta³a zaprojektowana przez �Ju¿gipro-
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cemient� i polskie biura projektowe. Lokalizacja nowej cementowni by³a po-
dyktowana kilkoma wzglêdami, ale przede wszystkim przes¹dzi³y z³o¿a surow-
cowe i jej centralna lokalizacja.

Cementownia mia³a byæ wyposa¿ona w wiêkszo�ci w maszyny i urz¹dzenia
importowane ze Zwi¹zku Radzieckiego: piece obrotowe z ch³odnikami, m³yny
do surowca i m³yny do cementu. Z rodzimych produktów mia³a byæ zainstalowa-
na jedynie ³amiarnia surowca, linie transportowe, elektrofiltry dla pieców obroto-
wych i suszarni wêgla oraz m³ynownia wêgla. Dostawy urz¹dzeñ ze Zwi¹zku
Radzieckiego i ich monta¿ nadzorowali specjali�ci radzieccy pod kierownictwem
in¿. S³awskiego.

Budowa inwestycji postêpowa³a bardzo szybko, na stanowisko dyrektora zo-
sta³ powo³any Jan Reszczyk.

W Cementowni II, jak i w �Przyja�ni�, cement mia³ byæ produkowany rów-
nie¿ technologi¹ mokr¹. Nowo budowana cementownia mia³a byæ zak³adem no-
woczesnym, w powa¿nym stopniu zmechanizowanym i zautomatyzowanym.
W zakresie mechanizacji miano wprowadziæ w du¿ym stopniu tzw. ma³¹ mecha-
nizacjê, ograniczaj¹c¹ do minimum udzia³ pracy ludzkiej przy obs³udze urz¹dzeñ,
jak równie¿ przy ich konserwacji i remontach.

Do raportowania parametrów technologiczno-produkcyjnych mia³y s³u¿yæ
komputery. Chciano równie¿ zastosowaæ pocztê pneumatyczn¹. Punktem zbior-
czym informacji i wydawania dyspozycji produkcyjno-technologicznych mia³a
byæ centralna dyspozytornia, a na poszczególnych wêz³ach produkcyjnych i urz¹-
dzeniach w mniejszym lub wiêkszym stopniu miano wprowadziæ elementy auto-
matyki zarówno produkcji krajowej, jak i zagranicznej.

Przy projektowaniu �dwójki� do�æ du¿y nacisk po³o¿ono na ochronê �rodo-
wiska. Zaprojektowano odpowiednie urz¹dzenia odpylaj¹ce. Do pieców obroto-
wych i suszarni wêgla miano stosowaæ elektrofiltry.

Inwestycja mia³a równie¿ dogodny uk³ad komunikacyjny. Bocznica kolejowa
³¹czy³a z lini¹ kolejow¹ Kraków � Warszawa i �l¹sk � Warszawa. Atutem by³a
równie¿ niewielka odleg³o�æ od miêdzynarodowej trasy E-7.

Zdolno�æ produkcyjn¹  cementowni II zak³adano na 1966 tys. ton klinkieru
i 2200 tys. ton cementu portlandzkiego �350� i �450�. Cement mia³ byæ worko-
wany przez cztery pakowaczki czternastowentylowe produkcji czechos³owackiej.
Znaczna czê�æ produkcji, oko³o 50% mia³a byæ wysy³ana luzem w wagonach lub
samochodami ciê¿arowymi. Do za³adunku cementu montowano niemieckie urz¹-
dzenia firmy �Clausius � Peters�22 .

W drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych ujawni³o siê za³amanie gospodarcze
w sferze inwestycji. Pocz¹tkowo obserwowano je w handlu i komunikacji, a od
1978 r. objê³o ca³¹ strefê produkcyjn¹ i da³o pocz¹tek d³ugotrwa³ej recesji gospo-
darczej. Sytuacja w sferze inwestowania zmusi³a rz¹d do podjêcia w listopadzie
1980 r. decyzji o czasowym wstrzymaniu realizacji wielu zadañ gospodarczych.
Za³amanie inwestycyjne najsilniej odczu³ przemys³ mineralny, lekki i metalur-

22 J. Reszczyk,  Budowa cemetowni �Przyja�ñ II�, w: Cement Wapno Gips, nr 11/1977, s. 325 �327.
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giczny. Inwestycja Cementowni II równie¿ zosta³a wstrzymana i nigdy niedokoñ-
czona. B³êdem systemu by³o wstrzymanie inwestycji, która niemal¿e w 80% by³a
wykonana. Czê�ciowo zakupiono maszyny i urz¹dzenia. Dokoñczenie budowy
i monta¿ linii technologicznych wymaga³ ju¿ niewielkich nak³adów finansowych.
Dzi� Wierzbicy pozosta³y bogate z³o¿a marglu do wykorzystania. Z Cementowni
�Przyja�ñ II� pozosta³y szkielety hal i olbrzymi komin jako symbol minionej epoki.

Belgijski  SUWO

W latach dziewiêædziesi¹tych wraz z transformacj¹ ustrojow¹ sytuacja go-
spodarcza gminy Wierzbica uleg³a pogorszeniu. W okresie PRL-u na terenie gmi-
ny funkcjonowa³o kilka du¿ych zak³adów przemys³owych, w tym dwa wiod¹ce:
ZWAC i cementownia �Wierzbica�. Cementownia by³a ostatnim zak³adem prze-
mys³owym dobrze prosperuj¹cym na terenie gminy. W pocz¹tkowym okresie pry-
watyzacji zosta³a zakupiona przez francusk¹ firmê Lafarge. W ramach prywaty-
zacji w zak³adzie nast¹pi³y zwolnienia pracowników, zwiêkszy³o siê bezrobocie
w gminie. W 1999 r. belgijska firma SUWO wyst¹pi³a do w³adz gminy z propo-
zycj¹ inwestycji, która mia³aby powstaæ na terenie cementowni Lafarge. Firma
specjalizuje siê w produkcji paliwa alternatywnego. Firma mia³a staæ siê wyj-
�ciem bezpieczeñstwa dla cementowni. Mieszkañcy Wierzbicy boj¹c siê emisji
szkodliwych gazów powsta³ych w procesie technologicznym utworzyli Komitet
Protestacyjny, który zorganizowa³ wiec przed Urzêdem Gminy 13.03.1999 roku.
Wójt gminy, Aleksander Piskorz, próbowa³ przekonaæ mieszkañców o korzy�ciach
p³yn¹cych z nowej inwestycji23 . 22 kwietnia odby³o siê spotkanie prezesa SUWO
Jacquesa Coru z mieszkañcami Wierzbicy w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy.
Jacques Coru próbowa³ przekonaæ spo³eczno�æ gminy do budowy SUWO, t³uma-
czy³, ¿e zak³ad bêdzie przetwarza³ smary, oleje i opakowania z tworzyw sztucz-
nych na paliwo alternatywne, które pos³u¿y za opa³ w cementowni. Dowodzi³, ¿e
wiêkszo�æ cementowni w Europie Zachodniej stosuje paliwo alternatywne, które
zastêpuje mia³ wêglowy, stosowany do opalania pieców w cementowni. Wypo-
wied� Jacquesa Coru wierzbiczanie wygwizdali i zebrali oko³o 2000 podpisów
pod petycj¹ zabraniaj¹c¹ budowy zak³adu produkcji paliwa alternatywnego. Wójt
A. Piskorz przychylnie ustosunkowa³ siê do nowej inwestycji: �Ta inwestycja jest
dla gminy bardzo wa¿na. Jest to nie tylko 200 miejsc pracy, ale te¿ pieni¹dze
z podatków. Nale¿no�ci SUWO z tego tytu³u bêd¹ wiêksze ni¿ z cementowni.
Dodatkowo firma bêdzie ³o¿yæ co roku od 2 do 5 mln z³ na ekologiê24 .

Z powodu braku porozumienia pomiêdzy w³adzami gminy a Komitetem Pro-
testacyjnym wójt A. Piskorz wyst¹pi³ do starosty radomskiego w Radomiu
o  wydanie pozwolenia na budowê zak³adu przetwórstwa paliwa alternatywnego.

23  Nieudany wiec. Przeciw produkcji paliwa alternatywnego, w: S³owo Ludu z 23.03.1999 r., s. 2.
24 �mietnisko Europy. Mieszkañcy Wierzbicy boj¹ siê odpadów, w: S³owo Ludu 24 � 25.04.1999, s. 1, 3.
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Zgodê na rozpoczêcie inwestycji fir-
ma SUWO otrzyma³a w Ministerstwie
Ochrony �rodowiska Zasobów Natu-
ralnych i Le�nictwa oraz w Central-
nym Inspektoracie Sanitarnym25 .

Jacques Coru wyszed³ naprzeciw
mieszkañcom Wierzbicy i zorganizo-
wa³ wyjazd do Belgii, do miejscowo-
�ci Seneffe, gdzie mie�ci siê zak³ad
przetwórstwa paliwa alternatywnego.
Wyjazd mia³ na celu przekonaæ prote-
stuj¹c¹ czê�æ mieszkañców Wierzbi-
cy przeciwko budowie zak³adu, który
wed³ug nich mia³by byæ �kolejnym
trucicielem�. Wycieczka do Belgii
odby³a siê w czerwcu. Uczestniczy³a
w niej delegacja radnych gminy,
przedstawiciele pracowników cemen-
towni Lafarge i dziennikarze. Z pro-
pozycji wyjazdu nie skorzystali rady-
kalni przeciwnicy budowy zak³adu
przetwórstwa paliw alternatywnych.

Pierwszym celem wizyty by³a Platforma Produkcji Paliwa Alternatywnego �Sco-
ribel� S.A. w Seneffe. Po firmie delegacjê wierzbickich przedstawicieli oprowa-
dza³ Daniel de Lahaie, by³y dyrektor tego przedsiêbiorstwa. Informowa³, ¿e �Sco-
ribel� jest najnowocze�niejsz¹ platform¹ do produkcji paliw alternatywnych. Za-
k³ad powsta³ w 1991 r., a w 1997 r. mia³ ju¿ sta³¹ liniê produkcyjn¹ paliwa alterna-
tywnego. W 1998 r. przetworzy³ na paliwo 120 tys. t odpadów sta³ych i p³ynnych.
Firma zatrudnia 50 osób u siebie i 10 na terenie cementowni d`Obourg, która jest
odbiorc¹ paliwa. Delegacja obserwowa³a proces przyjmowania odpadów i ich
przetwarzania na paliwo. Drugim punktem wizyty by³a cementownia w d`Obo-
urg, produkuj¹ca cement technologi¹ mokr¹, jak w Wierzbicy26 . Kolejnym eta-
pem by³ wyk³ad prof. Verhaeve z Uniwersytetu w Mons, w którym przedstawi³
z naukowego punktu widzenia funkcjonowanie systemu i okre�li³ metody pozy-
skiwania i przetwarzania odpadów (ich rodzaje) oraz spo¿ytkowanie powsta³ego
w koñcowym efekcie paliwa. Paliwo ciek³e lub sta³e (zastêpuje mazut), powsta³e
w wyniku utylizacji jest u¿ywane do produkcji klinkieru. Radni powrócili zado-
woleni, a przewodnicz¹cy Rady Gminy, Krzysztof Popiel, poinformowa³, ¿e �Je-
�li nawet mia³em dotychczas w¹tpliwo�ci, to pozby³em siê ich zupe³nie�. Jego
opiniê podzielili pozostali radni, którzy byli w Belgii (Leokadia Nowak, Andrzej

25 J. Petz � Gmina umywa rêce. Paliwo alternatywne trafi do starosty, w: S³owo Ludu 13.05.1999.
26 T. Styczyñski � Wierzbica i belgijskie dioksyny, w: Echo Dnia 30.06.1999.
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Ko³odziejczyk, Wies³aw Dwojak, Feliks Minda, W³adys³aw Kosela, Stanis³aw
Wo�niak i Stanis³aw Ziêtek)27 .

Komitet Protestacyjny zorganizowa³ kolejne spotkanie manifestacyjne
13.07.1999 r. sprzeciwiaj¹ce siê inwestycji SUWO. Przed Urz¹d Gminy przyby³o
oko³o 200 osób. Sylwester Kopycki (jeden z cz³onków Komitetu Protestacyjne-
go) poinformowa³, ¿e zebranie zorganizowano w celu poinformowania spo³eczeñ-
stwa o dzia³aniach Komitetu Protestacyjnego, planach firmy SUWO i zamierze-
niach w³adz gminy. Na spotkanie nie przyby³ wójt A. Piskorz. Sylwester Kopycki
poinformowa³, ¿e z zebranych przez komitet dokumentów i wydanych równie¿
przez ministra ochrony �rodowiska wynika, ¿e zak³ad mo¿e stwarzaæ zagro¿enie
dla zdrowia, a przerabiane w nim odpady nale¿¹ do niebezpiecznych. Komitet
deklarowa³, ¿e wyrazi zgodê na inwestycjê, ale pod pewnymi warunkami, ¿e m.in.
zostanie wybudowana obwodnica, tak by transporty z odpadami nie by³y uci¹¿li-
we, zorganizowane zostanie niezale¿ne laboratorium badaj¹ce odpady, wprowa-
dzi taki system badania powietrza, wody i gleby, który w chwili zagro¿enia odci-
na³yby dop³yw pr¹du28 .

Sprawa SUWO przez ca³y czas by³a kontrowersyjna, brakowa³o porozumie-
nia pomiêdzy zainteresowanymi stronami. W zwi¹zku z tym dosz³o do spotkania
Komitetu Protestacyjnego, Samoobrony, mieszkañców, radnych gminnych i po-
wiatowych z dyrektorem gabinetu wojewody mazowieckiego Jackiem Nie�cio-
rem i Tomaszem Zem³¹ � wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego, któ-
rzy przyjechali do Wierzbicy. Przedstawiciele Samoobrony z gminy Wierzbica
spotkali siê z prezesem cementowni Denisem Gay odno�nie budowy zak³adu.
W tym czasie cementownia by³a ju¿ restrukturyzowana do spalania paliwa alter-
natywnego, wi¹za³o siê to z obni¿eniem kosztów produkcji cementu. Podczas
tego spotkania postanowiono utworzyæ piêcioosobowy zespó³ z³o¿ony z miesz-
kañców i przedstawicieli Samoobrony, który mia³ wspó³pracowaæ z wójtem i nad-
zorowaæ prace zwi¹zane z budow¹ zak³adu.

W po³owie wrze�nia na nadzwyczajnej sesji radni Wierzbicy podjêli uchwa³ê
o rozpisaniu referendum. Wed³ug wnioskodawców jego wynik mia³ przekonaæ
Zarz¹d Gminy, ¿e mieszkañcy nie chc¹ zak³adu utylizacji. Datê referendum wy-
znaczono na 17.10.1999 roku. Do tego dnia gmina Wierzbica by³a �zasypana�
ulotkami i plakatami u�wiadamiaj¹cymi spo³eczeñstwo o zagro¿eniu, jakie niesie
ze sob¹ firma SUWO. Referendum odby³o siê w terminie. Komitet Protestacyjny
wystosowa³ ODEZWY do pracowników i osób zasiadaj¹cych w komisjach: �Za-

straszeni pracownicy podlegli wójtowi nie bójcie siê o swoje g³owy, g³osujcie tak,
jak mówi wam sumienie. Nie mo¿na w pañstwie demokratycznym zwalniaæ ludzi

z pracy za przekonania. We� udzia³ w referendum W DNIU 17 PA�DZIERNIKA
1999 ROKU. ODDAJ SWÓJ G£OS I DAJ PRZYK£AD INNYM�. �Spo³eczeñstwo

s. 1, 4.
28 B. Dobrzyñska � Niebezpieczny zak³ad? Mieszkañcy Wierzbicy nadal nie chc¹ SUWO, w: S³owo

Ludu 14.07.1999, s. 1, 3.

27  M. Oleszczuk � Nie widzieli nie uwierzyli. W Wierzbicy wrze. W: Czas Radomski 29.07�11.08.1999,
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Gminy Wierzbica liczy na wyrozumia³o�æ, uczciwo�æ i dobr¹ wolê osób zasiada-

j¹cych w komisjach obwodowych i komisji gminnej referendum. Wiemy, ¿e honor
nie pozwoli tym osobom pobraæ diet za spe³nianie obywatelskiego obowi¹zku.

Diety tych osób wynosz¹ w sumie oko³o 8 tysiêcy z³ (80 mln starych z³otych).
Liczymy, ¿e suma ta zostanie przekazana na szczytne cele, chocia¿by na olej opa-

³owy do centralnego ogrzewania. 90% osób zasiadaj¹cych w komisjach wybor-
czych to pracownicy Urzêdu Gminy i ich rodziny, znaj¹cy sytuacjê finansow¹ na-

szej gminy. Dziêkujemy tym osobom, z góry wiedz¹c, ¿e zale¿y im na losie naszej
gminy tak samo, jak wszystkim mieszkañcom i liczymy na ich uczciwo�æ�. Miesz-
kañcy w referendum mieli odpowiedzieæ na pytanie: �Czy pan/pani jest za wybu-
dowaniem przez firmê SUWO na terenie gminy Wierzbica zak³adu utylizacji od-

padów platformy SUWO�. Na terenie gminy czynnych by³o siedem komisji ob-
wodowych (Wierzbica Osada, Wierzbica Osiedle, D¹brówka Warszawska, Zale-
sice, Ruda Wielka, Polany i £¹czany) od 600 do 2000. Liczba uprawnionych do
g³osowania wynosi³a 7440 osób, z czego w referendum wziê³o udzia³ tylko 30%
uprawnionych. Zdecydowana wiêkszo�æ z g³osuj¹cych opowiedzia³a siê przeciw-
ko budowie zak³adu utylizacji i inwestycja nie zosta³a podjêta. Wierzbica pozo-
sta³a biedna, ale z czystym powietrzem29 .

29  A. Kornatowski � Do�æ trucia. W Wierzbicy referendum w sprawie SUWO, w: S³owo Ludu 18.10.1999,
s. 1.
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Sylwester Bana�, ur. w 1921 r. na Kielecczy�nie. W latach piêædziesi¹tych
zyska³ rozg³os dziêki swoim powie�ciom. Debiutowa³ dwiema opowie�ciami
z tomu �Przebudzenie� (1952). W powie�ciach poruszy³ tematykê walki klasowej
w Pañstwowym O�rodku Maszynowym w Jasieñcu. W 1954 r. wyda³ ksi¹¿kê
�Bia³e dymy�, opisuj¹c¹ budowê cementowni w Wierzbicy. Wspó³cze�ni krytycy
oceniaj¹ j¹ jako rzecz superschematyczn¹, naiwn¹ i napisan¹ nie bez swady.
W latach pó�niejszych napisa³ jeszcze kilka ksi¹¿ek zwi¹zanych z Kielecczyzn¹.
Najlepiej przez krytykê zosta³a przyjêta jego powie�æ dla m³odzie¿y �W zielonym
sza³asie� (1963) o m³odych robinsonach w Puszczy Jod³owej. Zmar³ w 1996 r.

Kazimierz B³aszczyk, ur. 15.05.1941 r. w Wierzbicy, pochodzi z rodziny ch³op-
skiej. W latach 1948�1945 uczêszcza³ do szko³y podstawowej w Wierzbicy. Po
jej ukoñczeniu pomaga³ rodzicom w powadzeniu gospodarstwa rolnego. W 1958 r.
jako siedemnastoletni ch³opak wst¹pi³ do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i czynnie
siê w niej udziela³. Obecnie jest cz³onkiem zarz¹du jednostki w Wierzbicy i za-
rz¹du gminnego OSP. W latach sze�ædziesi¹tych w Wierzbicy dosz³o do roz³amu
Ko�cio³a, wierni podzielili siê na dwie grupy. Jedna z nich od pocz¹tku lat sze�æ-
dziesi¹tych uczêszcza³a do domu rodzinnego pana Kazimierza. W mieszkaniu
zosta³a za³o¿ona kaplica, do której uczêszczali wierni na nabo¿eñstwa (przeciw-
nicy ksiêdza Kosa). S³u¿by wojskowe wiedz¹c, ¿e Kazimierz jest jedynym ¿ywi-
cielem rodziny, powo³a³y go w tym �gor¹cym� okresie do wojska. S³u¿bê woj-
skow¹ odby³ w latach 1964�1965, a wiêc w okresie szczytu roz³amowego. By³
nieobecny podczas wizyty w Wierzbicy kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, mimo
i¿ prosi³ prze³o¿onych o urlop. Po odbyciu s³u¿by wojskowej powróci³ do domu.
Kuchnia i pokoje zosta³y zaplombowane, tak ¿e nie by³o do nich dostêpu. Rodzi-
na mieszka³a w jednym ciasnym pomieszczeniu. Kaplica zosta³a umieszczona
w sieni domu. Kilkakrotnie by³a �aresztowana�, ale wierni, skupieni wokó³ niej,
nie poddawali siê i na nowo j¹ rekonstruowali. W 1966 r. wzi¹³ �lub z Ann¹ Zió³ko
w kaplicy, mieszcz¹cej siê w domu rodzinnym B³aszczyków. M³odej parze �lubu
udzieli³ ks. Józef Wójcik (w kaplicy udzielone zosta³y cztery sakramenty �lubu,



234

Wierzbica

w tym pana Kazimierza). Po pojednaniu wiernych, po up³ywie tygodnia dom zo-
sta³ odplombowany i ponownie rodzina B³aszczyków mog³a w nim zamieszkaæ.

W 1998 r. wystartowa³ w wyborach do Rady Gminy i zosta³ wybrany przez
lokaln¹ spo³eczno�æ na radnego. Funkcjê radnego pe³ni³ przez jedn¹ kadencjê
w latach 1998�2002. Do dnia dzisiejszego prowadzi gospodarstwo rolne wraz
z ¿on¹ Ann¹.

Janusz Ciapa³a, syn W³adys³awa i Stefanii, ur. 16.02.1940
roku w miejscowo�ci Grodziec-Bêdzin. Od 1953 roku zwi¹za-
ny jest z Wierzbic¹. Przez kilkana�cie lat pe³ni³ funkcjê dyrek-
tora Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wierzbicy. Jest
dzia³aczem sportowym i cz³onkiem LZS �Orze³�, a poprzednio
�Budowlani�. W latach osiemdziesi¹tych by³ prezesem �Or³a�.
Janusz Ciapa³a to wieloletni dzia³acz i spo³ecznik. Z jego ini-
cjatywy nast¹pi³o zagospodarowanie terenów zielonych na osie-

dlu robotniczym i nieu¿ytkach wokó³ cementowni. Jako dyrektor PGK doprowa-
dzi³ do wyasfaltowania dróg wewnêtrznych osiedla, wymiany o�wietlenia linii
nadziemnych na podziemne, sprowadzenia kontenerów do wywozu nieczysto�ci,
organizacji placów zabaw i wielu innych dóbr dla ca³ej gminy. Jest cz³owiekiem
przedsiêbiorczym, kreatywnym i otwartym na sprawy lokalnego �rodowiska.
Obecnie prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹. Jest mê¿em Jadwigi
 i ojcem trzech córek: Iwony, Renaty, Anny i jednego syna Marcina.

Adam Cie�lak, ur. 18.02.1955 r. w Radomiu. Jest absolwentem Technikum
Energetycznego w Radomiu, ukoñczy³ go w 1976 roku. Po ukoñczeniu szko³y
�redniej rozpocz¹³ pracê w ZWAC-u, w dozorze pionu technicznego. W ZWAC
pracowa³ w latach 1976�1998. Od 2001 r. jest prezesem Spó³dzielni Mieszkanio-
wej �Razem� w Wierzbicy, by³ jednym z jej za³o¿ycieli w latach osiemdziesi¹-
tych. Za jego prezesury przeprowadzono renowacjê kot³owni wêglowo-koksowej
na opalan¹ biomas¹. W Wierzbicy zamieszka³ w 1981 r. W 2002 r. zosta³ radnym
i jednocze�nie zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Rady Gminy. Rodzina: ¿ona
Teresa, trzy córki � Monika, Anna, Natalia i syn Krzysztof.

Leon Chrust, ur. w 1902 r. w Kamionce. W 1918 r. zosta³ przyjêty do Semina-
rium Nauczycielskiego w Siennicy. Po jego ukoñczeniu rozpocz¹³ studia w War-
szawie w Wy¿szym Kolegium Nauczycielskim na wydziale fizyczno � matema-
tycznym w 1923 r. Ukoñczy³ go z bardzo dobrym wynikiem i bez egzaminu zosta³
przyjêty do dwuletniego Instytutu Nauczycielskiego.

Bra³ udzia³ w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 roku, za udzia³ w akcji zdoby-
cia poci¹gu pancernego �Gedyminus�, zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych
i Krzy¿em za Wilno. Po demobilizacji pu³ku 07.01.1921r. powróci³ do seminarium
nauczycielskiego na ostatni IV kurs.

15.08.1921 r. otrzyma³ skierowanie do pracy w Ma³êczynie ko³o Radomia, na
stanowisko kierownik placówki. W tym tez roku zapisa³ siê do ZNP i obj¹³ funk-
cjê Sekretarza Ogniska. W 1924 r. jako prezes Ogniska ZNP organizowa³ kursy
nauki �piewu, anga¿uj¹c na instruktora kolegê Swatonia. Za pracê w Ognisku
otrzyma³ od inspektora szkolnego w Miñsku Mazowieckim � Winogrodzkiego
pisemne podziêkowanie.



235

Wierzbiczanie

W 1926 roku, od inspektora z Radomia otrzyma³ propozycjê pracy na stanowi-
sku kierownika szko³y w Rudzie Wielkiej. Wiedz¹c, ¿e tamtejsza m³odzie¿ jest pod
du¿ym wp³ywem proboszcza ksiêdza Jana Koziñskiego, bêd¹cego sekretarzem Sto-
warzyszenia M³odzie¿y Katolickiej �podj¹³ wyzwanie� i przyj¹³ propozycjê �by
wyrwaæ m³odzie¿ spod wp³ywu kleru i stworzyæ w Rudzie Wielkiej �Arkê Noego�
chroni¹c¹ powiat radomski od potopu niszcz¹cego naukowy �wiatopogl¹d materia-
listyczny�

 Budynek szko³y by³ niewykoñczony, pracowa³o w nim piêciu nauczycieli oraz
ks. Koziñski. Jako kierownik zachêca³ m³odzie¿ do wstêpowania do ko³a �Wici�.
Utworzy³ Sekcjê Narciarsk¹ Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego przy ZNP propagu-
j¹cego uprawianie sportu w szkole. Przy szkole zorganizowa³ pracowniê introliga-
torsk¹ oraz warsztat, który zajmowa³ siê miêdzy innymi wytwarzaniem szkolnych
pomocy naukowych.

Przez kilka lat pracowa³ w Zarz¹dzie Oddzia³u Powiatowego ZNP, inicjowa³
za³o¿enie przy zwi¹zku Kasy Kole¿eñskiej Zapomogowo-Po¿yczkow¹ i Funduszu
Po�miertnego. Bra³ czynny udzia³ w strajku ZNP przeciwko �Jêdrzejowiczom�
w obronie Wiêcka, Wycecha, Rusina i �P³omyka�. Za pracê zawodow¹ i spo³eczn¹
zosta³ odznaczony w 1932 r. Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Dziesiêciole-
cia Polski w 1928 r. oraz Medalem Dwudziestolecia Polski (1938).

Po wybuchu II wojny �wiatowej bra³ udzia³ w kampanii wrze�niowej, uczestni-
czy³ w bitwie nad Bzur¹ a nastêpnie przez Puszczê Kampinosk¹ przedosta³ siê do
Modlina. W 1940 r. zosta³ kierownikiem szko³y w Starej Woli Go³êbiowskiej.
W latach 1939�1941 dzia³a³ w konspiracji, 26.07.19141 r. zosta³ aresztowany
i wywieziony do obozu koncentracyjnego w O�wiêcimiu. Po ewakuacji obozu o�wiê-
cimskiego w 1944 r. przewieziono go do Ravensbrück. Do domu wróci³ 17.06.1945
roku.

Po wojnie nadal pracowa³ jako nauczyciel w szko³ach na terenie powiatu ra-
domskiego na stanowiskach kierownika lub dyrektora. Udziela³ siê spo³ecznie, pra-
cowa³ w PTTK. Latem pieszo, a zim¹ na nartach przemierza³ górskie szlaki.

Za pracê w Plosce Ludowej zosta³ odznaczony Medalem Zwyciêstwa i Wolno-
�ci (1959), Z³ot¹ Odznak¹ Sportu i Turystyki (1964), Z³ot¹ Odznak¹ ZNP (1965)
i Odznak¹ za Zas³ugi dla Kielecczyzny (1966).

Zmar³ 22.01.1988 r. w wieku 86 lat.

El¿bieta Czubak, z domu Czerwiec, córka Antoniego i Aleksandry ze Skrzy-
powskich, ur. 12.10.1950 roku w Radomiu. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej
w Radomiu kontynuowa³a naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. H. Sienkie-
wicza w Szyd³owcu, które ukoñczy³a w 1968 roku. Po ukoñczeniu szko³y �red-
niej podjê³a pracê w Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Wierzbicy. Pracuj¹c
podnosi³a swoje kwalifikacje i ukoñczy³a �rednie Studium Bibliotekarskie w Kiel-
cach i roczny kurs starszego bibliotekarza, równie¿ w Kielcach. Z zawodem bi-
bliotekarza zwi¹zana jest do dnia dzisiejszego. Dla swoich czytelników jest osob¹,
mi³¹, ¿yczliw¹ i zawsze s³u¿y pomoc¹ w uzyskaniu potrzebnych informacji.
W 1996 roku awansowa³a na stanowisko kierownika placówki, a po wewnêtrznej
reorganizacji biblioteki w 2001 roku pe³ni funkcjê dyrektora. Dnia 8 kwietnia
2002 roku zosta³a wyró¿niona Odznak¹ Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury przez
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Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej. W 1972 roku wysz³a za m¹¿ za Ire-
neusza Czubaka, ma czwórkê dzieci � trzy córki: Iwonê, Katarzynê, Igê i syna
Marcina. Jest równie¿ babci¹ i ma czwórkê wnuków.

El¿bieta Czy¿ewska, c. Antoniego i Janiny z Kwietniów, ur. 17.06.1951 roku
w Bardzicach gm. Kowala. Jako dwudziestoletnia absolwentka szko³y ekonomicz-
nej 1 czerwca 1971 roku rozpoczê³a pracê w Gromadzkiej Bibliotece Publicznej
w Bardzicach. Przez cztery lata pe³ni³a funkcjê kierownika tej placówki. Ze wzglê-
dów rodzinnych w 1974 roku zmieni³a miejsce pracy, zatrudniaj¹c siê w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kowali. Dnia 8 listopada 1976 roku powierzono jej obo-
wi¹zki kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy, które pe³ni³a do
25 lipca 1995 roku. Z zawodem bibliotekarskim zwi¹za³a siê na sta³e. Podnosi³a
swoje kwalifikacje bibliotekarskie, ukoñczy³a POKKB w Kielcach w 1974 roku.
Mia³a ciep³y i serdeczny stosunek do czytelników. Odesz³a cicho i niespodziewa-
nie, pozostawiaj¹c swoich bliskich i czytelników.

Miros³awa D¹browska, z d. Piskorz, c. Zygmunta i Józefy. Po ukoñczeniu
szko³y �redniej w 1977 roku zosta³ zatrudniona w S³u¿bie Rolnej, a nastêpnie
w Urzêdzie Gminy w referacie rolnictwa. Pracuj¹c podnosi³a swoje kwalifikacje
zawodowe, ukoñczy³a Akademiê Rolnicz¹ w Lublinie w 1982 roku. Przez trzy
kadencje pe³ni³a funkcjê zastêpcy wójta. W latach 1990�1994 by³a etatowym za-
stêpc¹ wójta, a w latach nastêpnych funkcjê tê pe³ni³a spo³ecznie. Obecnie pracu-
je w Urzêdzie Pracy w Radomiu � Filii w Wierzbicy na stanowisku kierownika
filii. Jest mê¿atk¹ � m¹¿ Miros³aw i dwaj synowie � £ukasz i Grzegorz.

Stanis³aw Dechnik, ur. w 1924 roku w Polanówce ko³o Zamo�cia. Pod ko-
niec lat dwudziestych ojciec pana Stanis³awa wyjecha³ do Francji. W 1930 roku
do mê¿a z dzieæmi do³¹czy³a ¿ona. Ca³a rodzina do wiosny 1939 roku przebywa³a
we Francji, dzieci uczêszcza³y tam do szko³y. Pan Stanis³aw ukoñczy³ francusk¹
szko³ê podstawow¹. Po powrocie do kraju, we wrze�niu, wybuch³a wojna. W cza-
sie wojny by³ ¿o³nierzem w oddziale Batalionów Ch³opskich, w jednostce zwia-
dowczej. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych jednostka, w której s³u¿y³, zosta³a
skierowana do zabezpieczania granicy wschodniej. By³a to jednostka szybkiego
reagowania II Batalionu Zwiadu. Po demobilizacji swoje kroki skierowa³ do Kra-
kowa, gdzie pracowa³ i uczy³ siê w wieczorowej szkole �redniej. Po jej ukoñcze-
niu podj¹³ studia na wydziale geologicznym na Akademii Górniczo-Hutniczej.
Przez ca³y okres nauki doszlifowywa³ jêzyk polski. Do Wierzbicy po raz pierw-
szy przyjecha³ z grup¹ odwiertnicz¹ w 1959 roku. W 1962 roku zosta³ zatrudnio-
ny w cementowni na stanowisku geologa i po dwóch latach awansowa³ na mistrza
kamienio³omów. Po kilku latach powróci³ na stanowisko geologa i zajmowa³ siê
sprawami hydrologicznymi, a¿ do przej�cia na emeryturê.

Mieczys³aw Druszcz, pseudonim �W³odarz�. Do Wierzbicy przyby³ przed
wojn¹ i pracowa³ w Posterunku Policji Pañstwowej w Wierzbicy, na stanowisku
posterunkowego. O¿eni³ siê z córk¹ organisty, Ann¹ Stêpieñ. Po wybuchu wojny
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by³ cz³onkiem ZWZ�AK. Po utworzeni oddzia³u Armii Krajowej w Wierzbicy
by³ komendantem placówki. Zgin¹³ z r¹k gestapo 4 wrze�nia 1944 roku wraz
z ¿on¹, zostawiaj¹c dwójkê dzieci � syna Adama i córkê.

Jan Dujka, ur. 09.10.1947 r. w Wierzbicy, s. Boles³awa i Jadwigi z Markiewi-
czów. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej naukê kontynuowa³ w ZSZ w Wierzbi-
cy. Po ukoñczeniu szko³y podj¹³ pracê w cementowni i pracowa³ do 2000 roku.
Pracuj¹c zawodowo uprawia³ równie¿ gospodarstwo rolne. Aktywnie udziela siê
w ¿yciu spo³ecznym osady. Od 2000 r. jest przewodnicz¹cym Rady So³eckiej.
Wspólnie ze Stanis³awem Rafalskim � so³tysem, podjêli dzia³ania, maj¹ce na celu
odnowê cmentarza zmar³ych na cholerê w Wierzbicy. Inicjatywa ta zosta³a bar-
dzo dobrze przyjêta w lokalnym �rodowisku. Po kolejnych wyborach do Rady
So³eckiej  w 2002 r. zosta³ ponownie jej przewodnicz¹cym. W wyborach do Rady
Gminy w 2002 r. zosta³ wybrany na radnego, cieszy siê du¿ym szacunkiem w�ród
mieszkañców. Jest równie¿ aktywnym cz³onkiem OSP w Wierzbicy od 1966 roku.
W latach siedemdziesi¹tych by³ gospodarzem OSP. Rodzina: ¿ona Maria i czte-
rech synów � Szczepan, Wojciech, Tomasz i Maciej.

Zdzis³aw Dulias jest absolwentem Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krako-
wie, ukoñczy³ wydzia³ matematyczny. Pracuje w szkole podstawowej w Zalesi-
cach jako nauczyciel i od kilku lat jest jej dyrektorem. Jako nauczyciel cieszy siê
du¿ym szacunkiem i zaufaniem rodziców. Dba o placówkê o�wiatow¹, w której
pracuje. W 2002 roku wystartowa³ w wyborach i zosta³ wybrany na radnego po-
wiatowego. ¯ona pana Zdzis³awa, tak jak on, wykonuje zawód nauczyciela, maj¹
dwójkê dzieci, córkê Aleksandrê i syna Szymona.

Feliks Duralski, syn Walentego i Marianny, ur. 30.05.1905
roku w Wierzbicy. Pochodzi³ z rodziny ch³opskiej. W wieku
osiemnastu lat wst¹pi³ do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Po kil-
ku latach cz³onkostwa zosta³ wybrany na komendanta jednost-
ki. By³ inicjatorem budowy remizy stra¿ackiej w 1950 roku.
Dba³ o morale stra¿aków i dzia³a³ na rzecz lokalnego �rodowi-
ska. Za swoj¹ dzia³alno�æ dla stra¿y otrzyma³ tytu³ do¿ywotnie-
go komendanta OSP w Wierzbicy.

Jan Duralski, ur. 19.05.1923 r. w Wierzbicy, syn Ignacego i Józefy. Ukoñ-
czy³ piêæ klas szko³y powszechnej w Wierzbicy. Po zakoñczonej nauce pomaga³
rodzicom w gospodarstwie rolnym. W 1942 roku wst¹pi³ do Batalionów Ch³op-
skich i zasila³ szeregi organizacji do wyzwolenia. W 1944 roku pracowa³ w Piñ-
czowie na przymusowych robotach przy kopaniu okopów, lecz po kilku dniach
uda³o mu siê uciec i bezpiecznie powróci³ do domu. Zaraz po zakoñczeniu wojny
zosta³ powo³any do odbycia s³u¿by wojskowej, do domu wróci³ w grudniu 1947
roku. Po powrocie z wojska zatrudni³ siê przy pracach odwiertniczych, a nastêp-
nie przy budowie cementowni. W 1948 roku wst¹pi³ do ZSL i jest jego cz³onkiem
do dnia dzisiejszego. Po uruchomieniu cementowni rozpocz¹³ w niej pracê i pra-
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cowa³ do 1982 roku, a¿ do przej�cia na emeryturê. Pracuj¹c prowadzi³ tak¿e go-
spodarstwo rolne. W m³odym wieku po�lubi³ Mariannê Markiewicz i ma dwie
córki � Janinê i Mariê.

Józef Duralski, urodzony w 1911 roku w Wierzbicy w rodzinie ch³opskiej.
Zajmowa³ siê prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W czasie II wojny �wiato-
wej, jako ¿o³nierz wojska polskiego bra³ udzia³ w kampanii wrze�niowej. Po jej
zakoñczeniu powróci³ do Wierzbicy i w 1940 r. o¿eni³ siê z Jadwig¹ Jastrzêbsk¹.
W zwi¹zku ma³¿eñskim prze¿y³ 55 lat. Przez d³ugie lata by³ cz³onkiem Rady So-
³eckiej i so³tysem Wierzbicy. Cieszy³ siê zaufaniem i szacunkiem mieszkañców.
Pe³ni³ równie¿ funkcjê radnego w Gminnej Radzie Narodowej. Nale¿a³ do Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej i pe³ni³ obowi¹zki naczelnika OSP w Wierzbicy Kolonia.
Zmar³ w 1996 roku.

Jan Grabski, s. Józefa, ur. 03.10.1953 r. Od najm³odszych lat pasjonuje siê
sportem, a zw³aszcza pi³k¹ no¿n¹. W 1970 r. zosta³ cz³onkiem Miêdzyzak³adowe-
go Klubu Sportowego �Orze³� w Wierzbicy. Po wst¹pieniu do dru¿yny gra³
w zespole juniorów, a od 1970 r. w zespole, który wszed³ do III ligi. Graj¹c
w �Orle� jednocze�nie by³ pracownikiem cementowni w Wierzbicy do 2001 roku.
Amatorsko w klubie gra³ do 1986 r. Mimo i¿ po¿egna³ siê z gr¹ w zespole, nie
rozsta³ siê z klubem. W latach 1991�1993 wszed³ w sk³ad zarz¹du klubu i zosta³
przewodnicz¹cym komisji rewizyjnej. W latach 1993�1997 by³ prezesem Klubu
Sportowego �Orze³�. W tych latach przeprowadzono odnowê p³yty stadionu, bocz-
nego boiska treningowego i bie¿ni. W �Pilawie� urz¹dzony zosta³ gabinet odno-
wy biologicznej, si³ownia i masarz wodny. Obecnie jest cz³onkiem zarz¹du i prze-
wodnicz¹cym Komisji rewizyjnej. Od 1996 r. jest g³ównym organizatorem me-
moria³u sportowego im. Jacka Kuny.

Józef Grabski, ur. w 1906 r. w Wierzbicy � zm. w 1988 r. Od najm³odszych
lat zajmowa³ siê gospodarstwem rolnym. Pod koniec lat piêædziesi¹tych organi-
zowa³ i prowadzi³ punkt skupu ziemniaków. W 1966 r. by³ inicjatorem powo³ania
do ¿ycia Kó³ka Rolniczego w Wierzbicy. Po za³o¿eniu Kó³ka Rolniczego zosta³
jego pierwszym prezesem, a w pracy pomagali mu Józef Zawisza � skarbnik
i Anna Zawisza � ksiêgowa. Kó³ko znajdowa³o siê na podwórku pana Grabskie-
go. Uda³o mu siê zakupiæ dwa ci¹gniki C-28 i prowadzi³ us³ugi rolnicze. W kolej-
nych latach funkcjonowania Kó³ka przybywa³o sprzêtu rolniczego, zakupiono
p³ugi, maszynê do m³ócenia na czyste ziarno, tzw. erem, snopowi¹za³ki i kulty-
watory. W latach sze�ædziesi¹tych by³ równie¿ radnym powiatowym.

Franciszek Guzik vel Guz, ur. w 1901 roku w Wierzbicy. Po ukoñczeniu
szko³y powszechnej w Wierzbicy w wieku piêtnastu lat wyjecha³ do Czêstocho-
wy. Przez siedem lat uczy³ siê zawodu rze�nika w zak³adzie rze�niczo-wêdliniar-
skim prowadzonym przez Niemca Honausa. Po zdaniu egzaminów czeladniczych
powróci³ do Wierzbicy i razem z ojcem prowadzi³ zak³ad rze�niczy. W roku 1924
o¿eni³ siê z Mariann¹ Grott i mieli sze�cioro dzieci. Po kilku latach przej¹³ zak³ad
po ojcu i dobrze prosperowa³ przez okres wojny, a¿ do 1950 roku. Zosta³ przejêty
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przez spó³dzielniê. W³a�ciciela pozbawiono zak³adu i pracy tak, ¿e musia³ szukaæ
nowego miejsca zatrudnienia. Zmar³ w wieku siedemdziesiêciu sze�ciu lat
16.12.1977 roku.

W³adys³aw Jarz¹bek, s. Antoniego i Marianny, ur. w 1918 r. w Wierzbicy, zm.
w 1988 r. Uczêszcza³ do szko³y w Wierzbicy i ukoñczy³ siedem klas. W 1938 r.
wst¹pi³ do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. W 1938 r. zosta³ powo³any do wojska
i s³u¿y³ w 1 Dywizjonie Pancernym w Legionowie. Po wybuchu wojny bra³ udzia³
w kampanii wrze�niowej, s³u¿y³ w armii Poznañ, a nastêpnie wzi¹³ udzia³ w obro-
nie Warszawy. Uczestniczy³ w obronie Czerniakowa, Mostu Poniatowskiego i Gro-
chowa. W tym czasie zosta³ ranny w nogê. Po zdobyciu Warszawy powróci³ do
Wierzbicy i wst¹pi³ do ZWZ � AK 25.05.1940. Po dwóch latach, w marcu 1942 r.
przeszed³ do Batalionów Ch³opskich pod dowództwo �Ciêciwy� � Mieczys³awa
Mnicha i przyj¹³ pseudonim �D¹b�.  Po przeszkoleniu zosta³ zastêpc¹ grupy dy-
wersyjnej przy le�nej grupie �O�ki� � Jana Soñty. We wrze�niu 1943 r. pod do-
wództwem �Nieznanego� i �Ciêciwy� dosz³o do rozbrojenia grupy ¿andarmów
w Mircu � zabrano broñ i amunicjê. W³adys³aw Jarz¹bek po rozbrojeniu grupy
otrzyma³ �bertmana�, którego posiada³ do wyzwolenia. Po wojnie od 1949 r. praco-
wa³ w Gminnej Spó³dzielni. W 1950 r. zosta³ komendantem OSP w Wierzbicy.

Stanis³aw Jastrzêbski, ur. 11.10.1937 r. w Wierzbicy. Po ukoñczeniu szko³y
podstawowej w Wierzbicy naukê kontynuowa³ w Zespole Szkó³ Zawodowych
w Kielcach. Przez kilka lat pracowa³ w Radzie Powiatowej w Szyd³owcu. W 1963 r.
w po³owie kadencji z funkcji przewodnicz¹cego zosta³ odwo³any Edward Zió³ko
i na jego miejsce rada powo³a³a spoza swojego sk³adu Stanis³awa Jastrzêbskiego.
Jako przewodnicz¹cy spoza rady przewodniczy³ obradom sesji, ale nie mia³ pra-
wa g³osu w podejmowaniu uchwa³. Funkcjê przewodnicz¹cego pe³ni³ do koñca
kadencji. W nastêpnej kadencji równie¿ pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego, ale by³
ju¿ wybrany spo�ród cz³onków rady. W trakcie drugiej kadencji z³o¿y³ rezygnacjê
(1966) i podj¹³ pracê w Kombinacie Remontowo-Budowlanym Przemys³u Ce-
mentowo-Wapiennego i Gipsowego w Wierzbicy, gdzie pracowa³ do 1987 roku.
Pracuj¹c w KRBPCWiG przej¹³ po rodzicach gospodarstwo rolne. Obecnie prze-
bywa na rencie.

Walenty Jastrzêbski, ur. 14.02.1899 r. w Wierzbicy. Ukoñczy³ czteroklasow¹
szko³ê powszechn¹ i pomaga³ rodzicom w gospodarstwie. W 1912 r. rodzice Wa-
lentego zakupili 35 h gospodarstwo w Józefowie i przeprowadzili siê. W 1914 r.
po raz pierwszy zetkn¹³ siê z ruchem ludowym, a w 1926 r. wst¹pi³ do PSL �Piast�.
W 1931 r. zorganizowa³ Ko³a Stronnictwa Ludowego w Polanach, Wierzbicy,
Wolanowie, Kowali i Oroñsku, staj¹c siê jednym z najwybitniejszych dzia³aczy
ludowych powiatu radomskiego. Na zje�dzie powiatowym Stronnictwa Ludowe-
go w 1934 r. zosta³ wybrany prezesem Zarz¹du Powiatu w Radomiu. By³ znanym
dzia³aczem samorz¹dowym, który na sejmiku radomskim oraz Zarz¹dzie Powia-
towym Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej w Radomiu wielokrotnie wystêpowa³
przeciwko sanacji, opowiadaj¹c siê za utrzymaniem jedno�ci w ruchu ludowym.
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W 1936 r. zosta³ uhonorowany listem pochwalnym od Wincentego Witosa, prze-
bywaj¹cego w tym czasie na emigracji. Za swoj¹ postawê antysanacyjn¹ by³ prze-
�ladowany i kilkakrotnie aresztowany przez policjê. W sierpniu 1939 r. zosta³
objêty powszechn¹ mobilizacj¹ i bra³ udzia³ w kampanii wrze�niowej. 13.06.1940 r.
konspiracyjnie powo³a³ kierownictwo ruchu ludowego w powiecie radomskim.
Po³o¿y³ fundamenty pod dzia³alno�æ Batalionów Ch³opskich. 25.01.1941 r. zosta³
aresztowany we w³asnym mieszkaniu przez gestapo. Po dwumiesiêcznym poby-
cie w Radomiu zosta³ przewieziony do O�wiêcimia i tam zamordowany.

Jerzy Jaszcza, ur. 21.09.1950 roku w Jêdrzejowie. Po ukoñczeniu szko³y �red-
niej zosta³ przyjêty na Akademiê Rolnicz¹ w Krakowie, któr¹ ukoñczy³ w 1975
roku. Z Wierzbic¹ jest zwi¹zany od 1981 roku, zosta³ zatrudniony w S³u¿bie Rol-
nej. Po reorganizacji pracowa³ w urzêdzie gminy w referacie rolnictwa. W 1988
roku zosta³ powo³any na stanowisko naczelnika gminy i obowi¹zki gospodarza
pe³ni³ do 1990 roku, czyli pierwszych wyborów do rad gminy i wyboru wójta. Od
1992 roku do chwili obecnej pracuje w Domu Pomocy Spo³ecznej na stanowisku
dyrektora placówki. Z jego inicjatywy zosta³a za³o¿ona filia domu dla osób prze-
wlekle chorych w Wierzbicy przy ulicy Partyzantów. Pracuj¹c podnosi³ swoje
kwalifikacje zawodowe, ukoñczy³ studia podyplomowe z organizacji pomocy
spo³ecznej. Jest ¿onaty, ma czwórkê dzieci � dwie córki i dwóch synów.

Tadeusz Kaczmarski, ur. 03.02.1949 roku w Bierwcach gm. Jedliñsk. Bêd¹c
w Seminarium Duchownym Ko�cio³a Starokatolickiego Mariawitów w P³ocku
koñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marsza³ka Ma³achowskiego. W 1972 roku
otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie i przyj¹³ imiê Maria Fidelis. Jego pierwsz¹ parafi¹
by³a Pep³owa ko³o P³ocka, gdzie przebywa³ cztery i pó³ roku. W lipcu 1977 roku
przyby³ do Wierzbicy i zaj¹³ siê organizowaniem parafii i adaptacj¹ budynku za-
kupionego na cele kultowe. Przez piêtna�cie lat prowadzi³ Dom Opieki Dla Osób
Starszych. Zajmowa³ siê równie¿ handlem, prowadzi³ sklep spo¿ywczy w D¹-
brówce Warszawskiej. Obecnie prowadzi gospodarstwo rolne.

Danuta Kawecka, ur. w 1953 roku. Ukoñczy³a  Policealne Studium Ekono-
miczne o specjalno�ci � ekonomika pracy, p³ac i spraw socjalnych. Przez  dwa-
dzie�cia sze�æ lat pracowa³a w Zak³adach Wyrobów Azbestowo-Cementowych,
tj. od 19.07.1972 do 31.12.1998 roku jako pracownik umys³owy. W 1991 r. awan-
sowa³a na stanowisko kierownicze. Pracê zawodow¹ ³¹czy³a z pe³nieniem funkcji
spo³ecznych, by³a: sekretarzem Kasy Zapomogowo-Po¿yczkowej, cz³onkiem za-
rz¹du oraz sekretarzem Zwi¹zku Zawodowego i sekretarzem w Radzie Pracowni-
czej. W ostatnich latach czynnie dzia³a³a  na rzecz pracowników ZWAC, by³a
z-c¹ Przewodnicz¹cego Zwi¹zku Zawodowego pracowników ZWAC i przewod-
nicz¹c¹ NSZZ pracowników ZWAC Wierzbica w latach  1992�1998. W minio-
nych latach  wielokrotnie uczestniczy³a w negocjacjach z przedstawicielami rz¹-
du dotycz¹cymi os³on socjalnych dla zwalnianych pracowników i by³ych pra-
cowników bran¿y azbestowo-cementowej (w zwi¹zku z jej likwidacj¹). Podczas
IV kadencji Rady Gminy (2002/2003) pe³ni³a funkcjê z-cy Przewodnicz¹cego
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Rady Gminy Wierzbica. Nadal jest dzia³aczem zwi¹zkowym, pe³ni funkcjê Prze-
wodnicz¹cej Ko³a Ogólnopolskiego Pracowniczego Zwi¹zku Zawodowego �Kon-
federacja Pracy� w Wierzbicy. Rodzina: m¹¿ Jerzy i syn Artur.

Barbara Klajber z domu Rola, c. Jana i Zofii, ur. 15.10.1959 roku w Wierz-
bicy. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w D¹brówce Warszawskiej zosta³a przy-
jêta do Liceum Plastycznego w Kielcach i ukoñczy³a go w 1979 roku. W 1995
roku zosta³a przyjêta na stanowisko instruktora plastyki w Gminnym O�rodku
Kultury. W roku nastêpnym przyst¹pi³a do konkursu na stanowisko dyrektora pla-
cówki i wygra³a go. Funkcjê tê pe³ni³a do koñca maja 2003 roku. Bêd¹c dyrekto-
rem utworzy³a Galeriê �Pod wie¿yczk¹� i by³a inicjatork¹ Wierzbickiej Wiosny
Kulturalnej. W galerii swoje prace wystawiali arty�ci m³odego pokolenia, jak i ko-
lekcjonerzy. Sama trzykrotnie w o�rodku kultury wystawia³a swoje prace i w Gale-
rii �Pod jaskó³k¹� w 2002 roku w Radomiu. Pracuj¹c podwy¿sza³a swoje kwalifika-
cje zawodowe, ukoñczy³a wydzia³ plastyki na Katedrze Sztuki w Politechnice Ra-
domskiej w 2001 roku. Jest autork¹ rze�by Jezusa Obna¿onego � X stacja Drogi
Krzy¿owej, rze�by �w. Judy Tadeusza i obrazu Mi³osierdzia Bo¿ego w kaplicy
w D¹brówce Warszawskiej. Ma dwójkê dorastaj¹cych dzieci � córkê Monikê i syna
Cezarego.

Sylwester Kopycki, ur. 13.11.1958 r. w Wierzbicy. Uczêsz-
cza³ do szko³y podstawowej w Rudzie Wielkiej, a nastêpnie do
liceum ogólnokszta³c¹cego w Radomiu. Jest absolwentem Stu-
dium Doskonalenia Nauczycielskiego w Warszawie oddzia³
w Radomiu, kierunek � wychowanie fizyczne. Po ukoñczeniu
szko³y podj¹³ pracê w WZSR na stanowisku inwentaryzatora.
Po przepracowaniu roku zmieni³ pracê i zatrudniony zosta³ w szkole
podstawowej w Rudzie Wielkiej jako nauczyciel wychowania
fizycznego dn. 01.09.1978 roku. Po przepracowaniu roku zo-
sta³ powo³any do wojska na dwa lata. Po odbyciu s³u¿by wojskowej ponownie
zosta³ zatrudniony w szkole podstawowej w Rudzie Wielkiej i przepracowa³ dwa
lata. W latach 1983�1986 pracowa³ w ZSMP jako przewodnicz¹cy zarz¹du gmin-
nego. Nastêpnie w latach 1986�1993 podj¹³ pracê w Robotniczo-Gminnym O�rod-
ku Kultury w Wierzbicy i pe³ni³ funkcjê dyrektora. W 1995 r. zosta³ zatrudniony
w Cementowni �Wierzbica� i przepracowa³ w niej do lipca 1997 roku. W tym te¿
roku za³o¿y³ w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ � handel materia³ami budowlanymi.
W listopadzie 2002 r. zosta³ wybrany wójtem gminy Wierzbica. W latach osiem-
dziesi¹tych by³ radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej i Gminnej Rady Narodo-
wej. W latach 1994�2002 by³ radnym Rady Gminy w Wierzbicy i pe³ni³ funkcjê
przewodnicz¹cego Komisji bud¿etu i finansów. Od 1981 r. by³ przewodnicz¹cym
Rady Gminy LZS i cz³onkiem rejonowej rady LZS w Radomiu. Rodzina: ¿ona
Barbara, dwie córki � Anna i Paulina, dwaj synowie � Arkadiusz i Szczepan.

Józef Kosela, ur. w 1914 roku w Wierzbicy, zm. w 1995 roku. Pochodzi³
z rodziny ch³opskiej. Uczêszcza³ do szko³y powszechnej w Wierzbicy. Po ukoñcze-
niu szko³y pomaga³ rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, a nastêpnie
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usamodzielni³ siê i prowadzi³ w³asne gospodarstwo. W czasie II wojny �wiatowej
bra³ udzia³ w kampanii wrze�niowej, s³u¿y³ w kawalerii. Po wrze�niu znalaz³ siê
w Zwi¹zku Radzieckim i po podpisaniu uk³adu Sikorski�Majski wst¹pi³ do armii
gen. W³adys³awa Andersa i przeszed³ z ni¹ szlak bojowy, walczy³ pod Monte Cassino.
Po wojnie powróci³ do Wierzbicy. Od najm³odszych lat zwi¹zany by³ z ruchem ludo-
wym, by³ cz³onkiem ZSL. Jako delegat ugrupowania je�dzi³ na zjazdy i wiece do
Szyd³owca, reprezentowa³ cz³onków ZSL. Dzia³a³ na rzecz lokalnej spo³eczno�ci.

Józef Kosela, ur. 17.03.1952 r. w Radomiu, syn W³adys³awa i Stanis³awy
z Zó³ków. Uczêszcza³ do szko³y podstawowej w  Wierzbicy, a po jej ukoñczeniu
naukê kontynuowa³ w zasadniczej szkole zawodowej w Wierzbicy. Po jej ukoñ-
czeniu podj¹³ naukê w Technikum Mechanicznym w Radomiu. W latach 1970�
�1996 pracowa³ w Elektromonta¿u Kielce. Obecnie przebywa na rencie. W wy-
borach uzupe³niaj¹cych w 2000 roku wszed³ do Rady Gminy. Ponownie na radne-
go zosta³ wybrany w 2002 roku i jest przewodnicz¹cym Komisji bud¿etowej. By³
jednym z organizatorów Spo³ecznego Komitetu Przeciwko Budowie Zak³adu
SUWO. Rodzina: ¿ona � Stanis³awa i syn Tomasz.

Tadeusz Kowalczyk, syn Józefa i Stanis³awy, ur. 25.08.
1938 r. w Wierzbicy w rodzinie robotniczo-ch³opskiej. Po ukoñ-
czeniu szko³y podstawowej w Wierzbicy uczêszcza³ do Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Po
maturze w 1956 r. zdawa³ egzaminy na AGH w Krakowie �
wydzia³ budownictwa i nie zosta³ przyjêty. Przez okres wakacji
pracowa³ w piekarni w Wierzbicy. W miêdzyczasie ówczesny
proboszcz, ks. Marian Bojarczak, zaproponowa³ mu pracê ka-
techety i skorzysta³ z tej propozycji. Naucza³ religii w szko³ach

w Zalesicach i £¹czanach. W 1957 r. we wrze�niu stan¹³ przed komisja egzamina-
cyjn¹ w Seminarium Duchownym w Sandomierzu i zosta³ przyjêty. �wiêcenia
kap³añskie otrzyma³ w czerwcu 1963 r. w Sandomierzu. Jako wikariusz rozpocz¹³
pracê duszpastersk¹ w Parady¿u. Po dwóch latach otrzyma³ translokatê do Sando-
mierza do ko�cio³a pod wezwaniem �w. Józefa, gdzie przepracowa³ 4 lata rów-
nie¿ jako wikariusz. Nastêpnie zosta³ przeniesiony do Starachowic, do ko�cio³a
p.w. Wszystkich �wiêtych. Po czterech latach pracy duszpasterskiej w Staracho-
wicach zosta³ przeniesiony do Koprzywnicy na dwa lata. Kolejna translokata �
Kozienice � cztery lata. Ostatnie przeniesienie nast¹pi³o w 1980 r. do Koñskich,
do parafii �w. Miko³aja, gdzie przez cztery lata by³ wikariuszem. W 1984 r. ks. bp
ordynariusz Edward Materski postanowi³ utworzyæ z czê�ci parafii �w. Miko³aja
now¹ parafiê i na jej czele postawi³ ks. Tadeusza Kowalczyka jako proboszcza.
Ksi¹dz Tadeusz otrzyma³ pusty plac i niewielk¹ kwotê pieniê¿n¹ od proboszcza
macierzystej parafii. Wspólnie z parafianami porz¹dkowa³ plac, zbiera³ kamienie,
karczowa³ krzaki i drzewa. Na uporz¹dkowanym placu stan¹³ krzy¿. Rozpocz¹³
budowê kaplicy i dobudowanej do niej czê�ci mieszkalnej. Ksi¹dz biskup przy-
dzieli³ mu do pomocy dwóch wikariuszy. Budowa przebiega³a do�æ sprawnie dziêki
materialnej ofiarno�ci parafian i ich pracy fizycznej. Kaplica po krótkim czasie
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okaza³a siê zbyt ma³a, aby pomie�ciæ wszystkich wiernych i ks. Tadeusz otrzyma³
pozwolenie na budowê ko�cio³a. Oprócz budowy ko�cio³a zajmowa³ siê zwy-
czajn¹ prac¹ duszpastersk¹, uczy³ religii, prowadzi³ duszpasterstwo s³u¿by zdro-
wia i nauczycieli. By³ równie¿ kap³anem szpitala w Koñskich. Mimo nawa³u za-
jêæ znajdowa³ czas na dokszta³canie siê, czego dowodem jest jego praca magister-
ska napisana w 1996 r. na temat �Skutki I wojny �wiatowej na terenie diecezji
sandomierskiej w �wietle �Kroniki Diecezji Sandomierskiej�.

W diecezji s³yn¹³ jako wspania³y kaznodzieja, czêsto by³ zapraszany do pro-
wadzenia rekolekcji.

W³adys³aw Kowalczyk, syn Antoniego i Jadwigi, ur. w 1918 roku w Pola-
nach, zm. w 1992 roku. Ukoñczy³ trzy klasy szko³y podstawowej w Polanach.
W wieku 18 lat rozpocz¹³ pracê w m³ynie w Wierzbicy. W czasie II wojny �wiato-
wej by³ ¿o³nierzem Batalionów Ch³opskich. Zosta³ aresztowany przez gestapo
i przewieziony do aresztu w Radomiu. Z powodu braku dowodów zosta³ zwolnio-
ny po dwudziestu czterech godzinach. Po wojnie powróci³ do pracy w m³ynie.
Pracowa³ równie¿ w Kó³ku Rolniczym, jak i Gminnej Spó³dzielni GS. By³ wago-
wym w skupie ¿ywca. W 1944 roku o¿eni³ siê z Helen¹ Radzimirsk¹ i wspólnie
wychowali czwórkê dzieci, dwie córki i dwóch synów. Do stra¿y po¿arnej wst¹pi³
w 1946 roku i przez jedn¹ kadencjê by³ gospodarzem jednostki, a do 1992 r. pe³ni³
obowi¹zki prezesa. Czynnie udziela³ siê przy budowie remizy stra¿ackiej.

Ma³gorzata Kowalska, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, po-
siada dwie specjalizacje. Obecnie studiuje zarz¹dzanie opiek¹ zdrowotn¹. Jest
lekarzem i od kilku lat pe³ni funkcjê dyrektora Publicznego Zak³adu Opieki Zdro-
wotnej w Wierzbicy. Pani Ma³gorzata Kowalska przez dwie kadencje by³a cz³on-
kiem Zarz¹du Gminy. W 1998 roku po raz pierwszy zosta³a wybrana na radn¹ do
Rady Powiatu i w 2002 roku na drug¹ kadencjê. Jest mê¿atk¹ i ma dwóch dorasta-
j¹cych synów.

Józef Kruciñski, s. Franciszka i Marianny z Dujków, ur. w 1915 roku w Wierz-
bicy w rodzinie ch³opskiej. Ukoñczy³ siedem klas szko³y powszechnej w Wierz-
bicy. Od najm³odszych lat zwi¹zany by³ z ruchem ludowym. Przez wiele lat pe³ni³
funkcjê prezesa Ko³a Gminnego ZSL, zrezygnowa³ z niej w 1978 roku. Jako ak-
tywny dzia³acz ludowy reprezentowa³ cz³onków organizacji na zjazdach i wie-
cach w Szyd³owcu, Radomiu. Prowadzi³ gospodarstwo rolne, wychowa³ piêcioro
dzieci. Zmar³ w wieku 82 lat 3 sierpnia 1997 roku.

S³awomir Kucharczyk, ur. 24.07.1970 r. w Radomiu. Absolwent �redniego
Studium Administracyjnego w Radomiu. W latach 1990�1993 pracowa³ w Gmin-
nym O�rodku Kultury jako instruktor do spraw muzycznych. W czerwcu 2003
roku zosta³ powo³any na stanowisko dyrektora Gminnego O�rodka Kultury. Od
kilku lat spo³ecznie pracuje na rzecz lokalnego �rodowiska. By³ cz³onkiem komi-
tetu organizacyjnego obchodów piêædziesi¹tej rocznicy istnienia LKS �Orze³�.
By³ równie¿ g³ównym organizatorem XI edycji Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej
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Pomocy w Wierzbicy. Ju¿ jako dyrektor zorganizowa³ po piêtnastoletniej prze-
rwie Do¿ynki Gminne i po raz pierwszy imprezê ogólno-gminn¹ z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dla pedagogów z ca³ej gminy � by³ jej koordynatorem. Obec-
nie jest w trakcie organizowania Gminnego Centrum Informacyjnego skierowa-
nego na potrzeby bezrobotnych. Rodzina: ¿ona Marzena i dwaj synowie � Da-
mian i Mi³osz.

Michalina Kuczyñska, z d. Mróz, ur. 29.09.1929 r. w Wierzbicy. Absolwent-
ka liceum ogólnokszta³c¹cego w Szyd³owcu. 1 czerwca 1952 r. zosta³a zatrudnio-
na w Gromadzkiej Radzie Narodowej i prowadzi³a sprawy wojskowe i ewidencjê
ludno�ci. Po trzech latach awansowa³a na stanowisko kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego i funkcjê tê pe³ni³a do przej�cia na emeryturê, do 1 czerwca 1989 roku.
Jako pracownik urzêdu gminy by³a osob¹ wymagaj¹c¹ wobec siebie i wspó³pra-
cowników. Tworzy³a pozytywny wizerunek urzêdu i by³a kompetentnym urzêd-
nikiem.

Halina Kwiecieñ urodzi³a siê w Woli Bierwieckiej ko³o Ra-
domia. W 1966 r. ukoñczy³a I Pañstwowe Liceum ¯eñskie
w Radomiu, a w 1968 r. odebra³a dyplom Studium Nauczyciel-
skiego w Radomiu ze specjalizacj¹ filologia rosyjska.
Z dn. 01.09.1968 r. rozpoczê³a pracê w szkole w Rudzie Wiel-
kiej. W 1980 r. zosta³a mianowana wicedyrektorem, a nastêp-
nie dyrektorem szko³y w 1987 r. Nadal podnosi³a swoje kwali-
fikacje. Ukoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê Nauczycielsk¹ w Kielcach
na kierunku filologia rosyjska. W 1984 r. uzyska³a tytu³ magi-

stra filologii rosyjskiej w WSP w Krakowie.
Ustawicznie podwy¿sza swoje kwalifikacje: Studia Podyplomowe z jêzyka

rosyjskiego w Moskwie i Leningradzie, Kurs kwalifikacyjny z jêzyka polskiego,
Kurs Zarz¹dzania i Finansowania w O�wiacie, Studia Podyplomowe � Zarz¹dza-
nie w O�wiacie, nauczyciel dyplomowany w 2001 r. Ekspert MEN � 2001 r. uczest-
niczy³a w ró¿nych kursach i warsztatach udoskonalaj¹cych.

Organizuje pracê dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i opiekuñcz¹. Zna i wdra¿a prze-
pisy prawa o�wiatowego. Mobilizuje grono nauczycielskie do aktywnej pracy spo-
³ecznej na rzecz szko³y i �rodowiska. Promuje osi¹gniêcia swojej szko³y w lokal-
nych i ogólnopolskich �rodkach masowego przekazu (prasa, radio i telewizja).

Józef Kwiecieñ, s. Wac³awa i Marii, ur. 17.03.1929 roku w Wierzbicy. Absol-
went Technikum Rolniczego w Chêcinach. Po ukoñczeniu szko³y zaj¹³ siê rolnic-
twem i do dzi� prowadzi gospodarstwo rolne. Anga¿owa³ siê w sprawy rolnicze,
by³ jednym z za³o¿ycieli Kó³ka Rolniczego w 1955 roku. W latach 1955�1962 by³
jego pierwszym prezesem i funkcjê tê pe³ni³ spo³ecznie. W latach sze�ædziesi¹-
tych i siedemdziesi¹tych przez cztery kadencje by³ radnym.

Wac³aw Kwiecieñ, s. Józefa i Franciszki, ur. w 1896 r. w Wierzbicy. Uczêsz-
cza³ do szko³y powszechnej w Wierzbicy i ukoñczy³ piêcioletni kurs nauczania.
W czasie I wojny �wiatowej zosta³ powo³any do wojska, ale nie by³ na froncie.
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W 1920 r. wst¹pi³ do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i by³ przez kilka lat naczelni-
kiem jednostki. Przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹ spo³ecznie pe³ni³ obowi¹zki zastêp-
cy wójta � W³adys³awa Lipiñskiego. By³ równie¿ cz³onkiem Sejmiku Powiato-
wego w Radomiu. Zawodowo zajmowa³ siê prowadzeniem gospodarstwa rolne-
go. Zmar³ w wieku 80 lat w 1976 roku.

Józef Lipiñski, ur. 21.08.1927 r. w Wierzbicy w rodzinie ch³opskiej. Ukoñ-
czy³ siedem klas Szko³y Powszechnej im. I. Mo�cickiego w Wierzbicy i naukê
kontynuowa³ w Szkole Rzemios³ w Radomiu, mieszcz¹cej siê przy ulicy 1 Maja.
W czasie wojny ojciec zosta³ aresztowany przez gestapo i po powrocie z aresztu
by³ cz³owiekiem powa¿nie chorym. Pan Józef musia³ zaj¹æ siê prowadzeniem
gospodarstwa i zrezygnowa³ z kontynuowania nauki. Ojciec pana Lipiñskiego
zmar³ w 1945 roku. Jako m³ody cz³owiek przej¹³ gospodarstwo i prowadzi³ go do
przej�cia na emeryturê rolnicz¹. W czasie wojny by³ ¿o³nierzem oddzia³u Batalio-
nów Ch³opskich. Po wojnie w 1948 roku wst¹pi³ do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
i do 1995 roku pe³ni³ obowi¹zki sekretarza jednostki.

Leopold Liszka, ur. 10.07.1924 r. w Micha³ówce ko³o
£ucka, s. Heleny i Jana. Uczêszcza³ do liceum w £ucku. Po
wybuchu II wojny �wiatowej rodzinê deportowano na Syberiê.
Ojciec pana Leopolda, po podpisaniu uk³adu Sikorski-Majski,
wst¹pi³ do armii gen. W³adys³awa Andersa i przeszed³ z ni¹
ca³y szlak bojowy, bra³ udzia³ w bitwie pod Monte Cassino,
gdzie zosta³ ranny. Po wojnie zamieszka³ w Anglii i zmar³
w 1949 roku.

Leopold Liszka w czasie wojny dosta³ siê do 67 Wojskowej
Szko³y Strzelców Pok³adowych w Kinelu (na terenie Zwi¹zku Radzieckiego). Po
ukoñczeniu szko³y zosta³ strzelcem pok³adowym, broni³ ¿ycia swoich pilotów
i powierzonego im sprzêtu lotniczego. Walczyli mierz¹c z UBT (radziecki lotni-
czy karabin maszynowy, kaliber 12,7 mm, konstrukcji Bierezina) do nieprzyja-
ciela i zadaj¹c mu straty. Polacy udowodnili, ¿e nale¿¹ do najlepszego pododdzia-
³u kursantów w Kinelu, a na froncie byli godnymi nastêpcami starszych kolegów
z Brygady Bombowej 1939 r. i Polskich Dywizjonów w Wielkiej Brytanii.
W Kinelu w trakcie æwiczeñ bojowych najlepsze wyniki osi¹gn¹³ Leopold Liszka
i Zbigniew Ró¿owicz. 06.10.1944 r. grupa sk³adaj¹ca siê z 18 strzelców pok³ado-
wych skierowana zosta³a do 611 pu³ku lotnictwa szturmowego, bazuj¹cego na
lotnisku w Zadykiu Starym (ju¿ w Polsce).

Po wojnie w 1948 r. ukoñczy³ kurs pilota¿u na samolotach szturmowych
z wynikiem bardzo dobrym. W tym te¿ roku ukoñczy³ kurs skoczka spadochrono-
wego, a w 1950 kurs Szefów Sztabu Technicznego Obrony Przeciwlotniczej
w Kielcach. Tego¿ roku zosta³ przeniesiony do Radomia, na lotnisko. Po dwóch
latach ponownie powróci³ do Dêblina i s³u¿y³ w wojsku do 1954 r. W 1954 r.
zosta³ oddelegowany do cywila, powodem odej�cia by³a rodzina mieszkaj¹ca
w Wielkiej Brytanii. Ówczesnym w³adzom ten fakt siê nie podoba³. Po odej�ciu
z wojska swoje kroki skierowa³ w kierunku Wierzbicy, gdzie swoje funkcjonowa-
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nie rozpoczê³a cementownia. Pod koniec 1954 r. rozpocz¹³ pracê w cementowni
i przepracowa³ w niej a¿ do przej�cia na emeryturê, tj. do 01.08.1984 r.

W 1950 r. o¿eni³ siê z Zofi¹ Szaybo i prze¿y³ z ni¹ 50 lat, mia³ dwójkê dzieci
i doczeka³ siê czwórki wnuków.

Za swoje lotnicze dokonania zosta³ wielokrotnie odznaczony: Odznak¹ Ofi-
cerskiej Szko³y Lotniczej w 1948 r., Za Wyzwolenie Warszawy w 1946, Za Zdo-
bycie Berlina w 1946, Za Udzia³ w Wojnie 1941�1945 w 1973 r., Odznak¹ Grun-
waldzk¹ w 1946, Krzy¿em Walecznych w 1951, Medalem za Warszawê 1939�
�1945 w 1951, Medalem za Odrê, Nysê i Ba³tyk w 1951, Br¹zowym Medalem
�Si³y Zbrojne w S³u¿bie Ojczyzny� w 1952, medalem � �Soroklet pobiedy
w wielkoj otieciestwiennoj wojnie 1941�1945� w 1989 , Krzy¿em Kawalerii Od-
rodzenia Polski w 1979, Medalem za Udzia³ w Walkach o Berlin w 1971 r.

Zofia Liszka, c. Zdzis³awa i Marii Szaybo, ur. 12.03.1932 r.
w Radomiu w rodzinie ziemiañskiej. Dzieciñstwo spêdzi³a
w rodzinnym maj¹tku w Milejowicach. Jest absolwentk¹ ¯eñ-
skiej Pensji Marii Gaj, która mie�ci³a siê w Radomiu przy ulicy
Traugutta. Do Wierzbicy przyby³a z mê¿em w 1956 roku.
W 1965 roku zosta³a przyjêta do pracy w Domu Ksi¹¿ki na sta-
nowisko kierownika. W 1967 r. zrezygnowa³a z dotychczaso-
wej pracy i 2 stycznia rozpoczê³a pracê w cementowni � w Ro-
botniczym O�rodku Kultury na stanowisku kierownika. Nie
bêd¹c pracownikiem Klubu udziela³a siê w klubie robotniczym,

nale¿a³a do zespo³u wokalno-tanecznego, by³a jego solistk¹. Po kilku latach w klu-
bie awansowa³a na stanowisko wicedyrektora o�rodka kultury i funkcjê tê pe³ni³a
do 1981 r., tj. czasu, kiedy cementownia zrezygnowa³a z prowadzenia o�rodka.
Bêd¹c pracownikiem cementowni przesz³a do zak³adu i pracowa³a na stanowisku
biurowym do przej�cia na emeryturê 1 maja 1991 roku.

Franciszek £y¿wa, ur. w 1905 roku w Wierzbicy w rodzinie ch³opskiej,
zm. w 1974 roku. Ukoñczy³ piêæ klas szko³y podstawowej, a nastêpnie przez ko-
lejnych piêæ lat terminowa³ u kowala  w Zaleskim Dworze. Po piêciu latach uzy-
ska³ stopieñ czeladnika i za³o¿y³ w³asn¹ ku�niê. W warsztacie kowalskim poza
podkuwaniem koni zajmowa³ siê wyrobem wozów, sieczkarni, bram, narzêdzi
i sprzêtu rolniczego (p³ugi, brony, lemiesze). Poza dzia³alno�ci¹ wytwórcz¹ rów-
nie¿ naprawia³ sprzêt rolniczy. W ku�ni zatrudnia³ uczniów i przyucza³ ich do
przysz³ego zawodu. Znany by³ w ca³ej okolicy ze swojej fachowo�ci i rzetelno�ci.
Wyroby z jego ku�ni by³y dobrej jako�ci i s³u¿y³y w³a�cicielom przez wiele lat.
Przez wszystkie lata dzia³alno�ci zrzeszony by³ najpierw w cechu, a nastêpnie
nale¿a³ do Spó³dzielni Wielobran¿owej w Radomiu. W 1956 roku pan Franciszek
o¿eni³ siê z Jadwig¹ Mosio³ i mia³ dwójkê dzieci � syna Karola i córkê Ewê.

Janina Majewska, z d. Zielonka, ur. 08.02.1953 r. w Wierzbicy w rodzinie
ch³opskiej. Maj¹c siedem lat rozpoczê³a naukê w szkole podstawowej w Wierzbi-
cy. Po jej ukoñczeniu w 1968 r. rozpoczê³a naukê w Technikum Chemicznym
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w Kielcach. Po otrzymaniu �wiadectwa dojrza³o�ci rozpoczê³a studia na Uniwer-
sytecie �l¹skim w Katowicach na wydziale techniki. W 1977 r. obroni³a tytu³
magistra i od 01.08.1977 r. podjê³a pracê w �Techmatransie� w Radomiu jako
referent ds. planowania. Po przepracowaniu trzech lat w przemy�le podjê³a pracê
w szkolnictwie. W latach 1985 1990 nauczyciel matematyki w szkole podstawo-
wej w £¹czanach, 1990�1991 zastêpca inspektora ds. o�wiaty w Wierzbicy,
993�2003 powrót do szko³y podstawowej w £¹czanach, z tym ¿e na stanowisko
dyrektora. W czasie pracy p. Janina podwy¿sza³a swoje kwalifikacje zawodowe
koñcz¹c na WSP w Kielcach matematykê w 1986 r. i kurs kierowania i zarz¹dza-
nia dla inspektorów. Za swoj¹ prace zosta³a nagrodzona w roku szkolnym
1985/1986 nagrod¹ inspektora o�wiaty, 1991/1992 nagrod¹ dyrektora i 1996/1997
nagrod¹ wójta. Pracowa³a równie¿ na rzecz �rodowiska, w którym mieszka i pra-
cuje, w latach 1990�1994 by³a radn¹ Rady Gminy w Wierzbicy.

Jan Michalski, ur. 07.03.1876 r. w Wierzbicy, a zm. 04.06.1950 r. W wieku
dzieciêcym wyjecha³ z Wierzbicy. Studiowa³ na uniwersytecie w Warszawie filo-
logiê klasyczn¹. Od 1900 r. pracowa³ w szkolnictwie warszawskim jako nauczy-
ciel wizytator i instruktor przedmiotów humanistycznych. W latach 1900�1904
by³ sympatykiem, a nastêpnie cz³onkiem PPS. W 1907 r. zosta³ prezesem Polskie-
go Zwi¹zku Nauczycielskiego i redaktorem jego organu �Nowe Tory� (1908�
�1909). Odniós³ du¿e zas³ugi w walce o polsk¹ szko³ê. W czasie okupacji nie-
mieckiej bra³ czynny udzia³ w konspiracyjnym nauczaniu i konspiracyjnej dzia-
³alno�ci kulturalnej. Od 1938 r. by³ cz³onkiem TWN.

Od 1893 r. zacz¹³ gromadziæ ksiêgozbiór obejmuj¹cy g³ówne dzie³a polskie
od czasów najdawniejszych (8 tys. starodruków) � Kniazina, Krasickiego, Naru-
szewicza, Niemcewicza, Mickiewicza, S³owackiego, Norwida, Wyspiañskiego
i opracowania historyczne, biograficzne i etnograficzne, pamiêtniki, powie�ci lu-
dowe, varsaviana i judaica. Zbiór licz¹cy w 1939 r. ok. 40 tys. woluminów, uszczu-
plony w czasie wojny do 27 tys. ofiarowa³ w 1947 r. spo³eczeñstwu (Fundacja
im. Jadwigi i Jana Michalskich przekazana w 1949 r. IBL PAN i w 1952 r. w³¹czo-
na jako niepodzielna ca³o�æ do jego biblioteki). Pozostawi³ po sobie pamiêtnik
�55 lat w�ród ksi¹¿ek. Wspomnienia, wra¿enia, rozwa¿ania�. By³ wybitnym bi-
bliofilem.

Antoni Mnich, ur. w 1910 roku w Wierzbicy, syn Józefa i Franciszki z Zawi-
szów. Uczêszcza³ do Szko³y Powszechnej im. Ignacego Mo�cickiego w Wierzbi-
cy i ukoñczy³ siedem klas. W latach 1932�1934 odbywa³ s³u¿bê wojskow¹
w 6 Pu³ku Legionu Piechoty w Wilnie. W kampanii wrze�niowej walczy³ w Sa-
modzielnej Grupie Polesie i bra³ udzia³ w bitwie pod Kockiem. Po powrocie do
Wierzbicy, 23 sierpnia 1940 roku, wst¹pi³ do Batalionów Ch³opskich i przyj¹³
pseudonim �Ostry�. W ugrupowaniu s³u¿y³ jako chor¹¿y i by³ podoficerem szko-
leniowym grupy.

Mieczys³aw Mnich, pseudonim �Ciêciwa�. By³ twórc¹ i zarazem dowódc¹
grupy dywersyjnej Batalinów Ch³opskich w Wierzbicy, wchodz¹cej w sk³ad zgru-
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powania pp³k. Jana Soñty �O�ki� dzia³aj¹cej w okresie okupacji niemieckiej od
1940 do 1945 roku. S³u¿y³ w stopniu porucznika, a nastêpnie majora.

Adam Mosio³, ur. 24.12.1961 r. w Wierzbicy. Szko³ê pod-
stawow¹ w Wierzbicy ukoñczy³ w 1977 r. W 1980 r. ukoñczy³
ZSZ w Wierzbicy. �rednie Studium Zawodowe o kierunku spo-
³eczno-prawnym ukoñczy³ w Radomiu. Po odbyciu zasadni-
czej s³u¿by wojskowej od 1982 r. pracownik ZWAC w Wierz-
bicy na stanowisku specjalista do spraw zaopatrzenia. W la-
tach 1973�1981 zawodnik MZKS �Orze³� Wierzbica. W 1978 r.
z reprezentacj¹ ZSZ w Wierzbicy zdobywca z³otego medalu
w pi³ce no¿nej w Mistrzostwach Makroregionu Lubelsko-Kra-

kowskiego Szkó³ Budowlanych (Stalowa Wola). Od 1993 r. prowadzi w³asn¹ dzia-
³alno�æ gospodarcz¹. Od 1994 r. dzia³acz spo³eczny w KS �Orze³� Wierzbica.
W latach 1998�2001 prezes KS �Orze³� Wierzbica. Od 2001�2003 cz³onek Za-
rz¹du LKS �Orze³� Wierzbica, a od czerwca 2003 ponownie spo³ecznie pe³ni funk-
cjê prezesa LKS �Orze³� Wierzbica. W 2002 r. przewodnicz¹cy Komitetu Organi-
zacyjnego Obchodów 50-lecia LKS �Orze³� Wierzbica. Na zaproszenie Komitetu
Organizacyjnego Obchodów przyby³ do klubu Prezes PZPN pan Micha³ Listkie-
wicz. Odznaczony: czerwiec 2003 r. br¹zowa odznaka PZPN i wrzesieñ 2003
br¹zowa odznaka Polskiego Zwi¹zku Zapa�ników. Rodzina: ¿ona � Irena, syn �
Kamil, córka � Milena.

Marian Myszka, ur. 09.06.1929 roku w Jasieñcu I³¿eckim. W 1955 roku przy-
by³ do Wierzbicy i rozpocz¹³ pracê w cementowni w wydziale mechanicznym.
Do 1985 roku pracowa³ na stanowisku tokarza, a do 1991 roku w wydziale elek-
trycznym. W 1991 roku przeszed³ na emeryturê. Nale¿a³ do zwi¹zku zawodowe-
go pracowników cementowni. W latach sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych by³
cz³onkiem komisji mieszkaniowej dzia³aj¹cej przy Urzêdzie Gminy. Marian Mysz-
ka przez dwie kadencje by³ pos³em z ramienia PZPR do sejmu PRL. Po raz pierw-
szy zosta³ wybrany w 1972 roku na VI kadencjê, w okrêgu wyborczym nr 54 �
koneckim i nale¿a³ do Terenowej Komisji Kieleckiej. W 1975 roku zosta³a prze-
prowadzona reforma administracyjna i utworzono Terenow¹ Komisjê Radomsk¹,
do której dosta³ siê pan Marian. W 1976 roku zosta³ ponownie wybrany na VII
kadencjê sejmu PRL, w okrêgu wyborczym 31 � radomskim. Bêd¹c pos³em, przez
obydwie kadencje nale¿a³ do Sejmowej Komisji Budownictwa i Przemys³u Mate-
ria³ów Budowlanych oraz do Sejmowej Komisji Administracji i Ochrony �rodo-
wiska. Rodzina: ¿ona i czterech synów.

Zofia Myszor w 1972 roku zosta³a zatrudniona w Szkole Podstawowej im.
Stefana ¯eromskiego w Wierzbicy jako nauczyciel bibliotekarz. Pracuj¹c podno-
si³a swoje kwalifikacje zawodowe i ukoñczy³a studia wy¿sze � filologiê polsk¹.
Do 2003 roku pracowa³a jako nauczyciel polonista. Jej dum¹ s¹ uczniowie, wy-
kszta³ci³a kilku olimpijczyków. Od kilkunastu lat jest cz³onkiem ZNP. Drug¹ ka-
dencjê jest radn¹ w Radzie Powiatu. Przewodniczy Stowarzyszeniu �Pokolenia�.
Ma dwoje doros³ych dzieci � Ilonê i Arkadiusza.
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Marian Nowak, ur. 16.01.1934 roku w Szyd³owcu. Maj¹c 12 lat, w 1946 r.
rozpocz¹³ naukê gry na tr¹bce. Do 1951 r. by³ najm³odszym cz³onkiem orkiestry
dêtej dzia³aj¹ce przy OSP w Szyd³owcu. Po ukoñczeniu Zasadniczej Szko³y Za-
wodowej pracowa³ w Zak³adach Metalowych w Radomiu i by³ cz³onkiem orkie-
stry zak³adowej. W 1954 r. zosta³ powo³any do wojska i te¿ do orkiestry wojsko-
wej. Po wyj�ciu z wojska o¿eni³ siê i skorzysta³ z propozycji Leona Olszewskie-
go, kapelmistrza orkiestry zak³adowej w cementowni, przeprowadzi³ siê do Wierz-
bicy i zatrudni³ w cementowni, by³ to rok 1957. W 1961 r. zosta³ instruktorem
nauki zawodu przy Zak³adowej Szkole Zawodowej w Wierzbicy. Od 1957 r. by³
kapelmistrzem orkiestry zak³adowej, która liczy³a 30 osób. Do orkiestry pozyska³
uczniów ze szko³y przyzak³adowej, szczególnie dziewczêta, które by³ werblista-
mi. Za pracê zawodow¹ i muzyczn¹ dosta³ wiele nagród i wyró¿nieñ (Krzy¿ Ka-
walerski). Orkiestra uczestniczy³a w uroczysto�ciach pañstwowych, regionalnych
i zak³adowych. Orkiestrze pan Marian przewodzi³ a¿ do jej rozwi¹zania przez
dyrektora, Jacka Kunê, jako dzia³u nieprodukcyjnego. Obecnie pan Marian jest
cz³onkiem orkiestry miejskiej w Szyd³owcu, w której wraz z nim graj¹ trzej wnu-
kowie. Orkiestra wystêpowa³a w Warszawie oraz na jubileuszu Jana Paw³a II
w Wadowicach i w Niemczech. Zosta³a równie¿ wpisana do Ksiêgi Guinnessa.
W 1993 r. pan Nowak otrzyma³ od Burmistrza Miasta Szyd³owca nagrodê za swoj¹
dzia³alno�æ artystyczn¹.

Stanis³awa Ogorza³ek, z d. Fija³kowska, ur. 1926 r. w Pomorzanach. W 1950 r.
wysz³a za m¹¿ za Mieczys³awa Ogorza³ka i zamieszka³a w Wierzbicy. Zajmowa-
³a siê prowadzeniem gospodarstwa rolnego i aktywnie dzia³a³a w �rodowisku.
Przez 18 lat pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cej Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Zajmo-
wa³a siê organizowaniem zabaw i imprez okoliczno�ciowych, miêdzy innymi
z okazji Dnia Kobiet. Wspó³pracowa³a ze stra¿¹ po¿arn¹. Prowadzi³a wypo¿y-
czalniê sprzêtu gospodarstwa domowego, naczyñ na wesela i przyjêcia okolicz-
no�ciowe. W latach osiemdziesi¹tych broni³a siê przed przeniesieniem do Szy-
d³owca i zamkniêciem izby porodowej. Dziêki niej z us³ug izby przez kilka lat
mog³y korzystaæ kobiety z ca³ej okolicy. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdzie-
si¹tych by³a przez kilka kadencji radn¹ w Gminnej Radzie Narodowej. Za swoj¹
dzia³alno�æ na rzecz �rodowiska pani Stanis³awa otrzyma³a Br¹zowy Krzy¿ Za-
s³ugi. Wychowa³a cztery córki: Danutê, Barbarê, Halinê i Gra¿ynê. Zmar³a 7 mar-
ca 2003 roku.

W³adys³aw Paciak ur. 23.04.1903 roku w Potkannie k. Przytyka. By³ absol-
wentem Seminarium Duchownego w Sandomierzu, które ukoñczy³ w 1929 roku.
Z dniem 1 pa�dziernika rozpocz¹³ czternastoletni okres wêdrówek po parafiach.
W 1941 roku przebywa³ na parafii w Wierzbicy i w tym czasie namalowa³ ko�ció³
parafialny i wykona³ kilka szkiców osady. Nie by³ zwyczajnym ksiêdzem, by³
przede wszystkim artyst¹-plastykiem. Zami³owanie do sztuki cechowa³o go od
dziecka. Uzdolniony artystycznie, wiele czasu po�wiêca³ na malowanie wêglem
i kred¹, lepienie figurek glinianych, rze�bienie oraz naukê gry na w³asnorêcznie
wykonanych skrzypcach. Zami³owanie do majsterkowania odziedziczy³ po ro-
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dzinie matki. W 1945 roku otrzyma³ pozwolenia od w³adz ko�cielnych na podjê-
cie plastycznych studiów akademickich. W wieku 42 lat rozpocz¹³ studia malar-
skie w ASP w Krakowie i historiê sztuki na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krako-
wie. Po ukoñczeniu studiów osiedli³ siê  na sta³e w Radomiu, obj¹³ obowi¹zki
konserwatora diecezjalnego, a nastêpnie rezydenta przy ko�ciele NMP w Rado-
miu. Projektowa³ i wykonywa³ dekoracjê malarsk¹ w ko�cio³ach w Zakrzewie,
Potworowie i Wierzbicy. Ksi¹dz W³adys³aw Paciak otrzyma³ wiele nagród i odzna-
czeñ za ca³okszta³t swojej dzia³alno�ci twórczej i pracy spo³ecznej. Swoje prace
wystawia³ w kraju i poza jego granicami: w Rzymie, Pary¿u, Padwie, Moskwie,
Pradze, Kopenhadze. Zmar³ niedoczekawszy siê wielkiej wystawy swoich prac przy-
gotowywanej przez Muzeum Okrêgowe w Radomiu 6 pa�dziernika 1983 roku.

Aleksander Piskorz, syn Józefa i Józefy z domu Zawisza. Urodzi³ siê
17.03.1945 r. w Zalesicach w rodzinie ch³opskiej jako siódme dziecko. Po �mierci
matki w 1960 r. i ojca w 1964 r. przej¹³ gospodarstwo rolne. W latach 1964�1967
odby³ s³u¿bê wojskow¹. W 1970 r. zda³ maturê. W latach sze�ædziesi¹tych organi-
zowa³ i przewodniczy³ w Ko³ach Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej i Ludowych Ze-
spo³ach Sportowych w pi³ce siatkowej. W latach siedemdziesi¹tych wybrany do
Rad: Gminnej Spó³dzielni w Szyd³owcu i Banku Spó³dzielczego w Szyd³owcu.
W latach osiemdziesi¹tych wchodzi³ w sk³ad Rady Wojewódzkiej NSZZ Indywi-
dualnych Rolników �Solidarno�æ�. W roku 1989 wspó³organizowa³ Gminny Ko-
mitet Obywatelski w Wierzbicy. Przez kilka kadencji, w latach siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych, przewodniczy³ Radzie So³eckiej w Zalesicach. W 1atach 1990�
�2002 pe³ni³ funkcjê wójta gminy Wierzbica. Rodzina: ¿ona � Teresa, córka �
Sylwia i syn � Maciej.

Krzysztof Popiel, ur. 16.06.1943 w Radoszycach w województwie �wiêto-
krzyskim. Absolwent Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie. Od 1964 r.
zosta³ zatrudniony jako nauczyciel w szkole podstawowej w Rudzie Wielkiej. Od
1973 r. nauczyciel w liceum ogólnokszta³c¹cym w Radomiu, uczy matematyki
i fizyki. Dzia³a w Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego i LOK-u oraz ZNP. W m³odo�ci
by³ cz³onkiem ZMS. W Rudzie Wielkiej opiekuje siê miejscowym cmentarzem
wojskowym. Podczas III kadencji Rady, 1998�2002, pe³ni³ funkcjê Przewodni-
cz¹cego Rady Gminy. Rodzina: ¿ona � Jadwiga, z zawodu nauczycielka, córka �
Iwona, syn � Jaros³aw oraz czworo wnuków.

Marianna Rad³owska, ur. 25.08.1931 r. w Polanach ko³o Wierzbicy. Uczêsz-
cza³a do szko³y podstawowej w Wierzbicy, po jej ukoñczeniu naukê kontynuowa-
³a w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marii Konopnickiej w Radomiu. Przez kilka
lat pracowa³a w Busku Zdroju. W 1972 roku (lipiec�sierpieñ) ukoñczy³a dwumie-
siêczny kurs dla sekretarzy urzêdów gmin w Kielcach. Po jego ukoñczeniu
15.11.1972 r. zosta³a powo³ana na pe³nomocnika do tworzenia gminy Wierzbica
i likwidacji Gromadzkich Rad Narodowych w £¹czanach, Rudzie Wielkiej i Wierz-
bicy. By³a jedn¹ z organizatorek tworz¹cego siê urzêdu gminy. Zajmowa³a siê rów-
nie¿ odbiorem dokumentów z likwidowanych Gromadzkich Rad Narodowych
 z £¹czan i Rudy Wielkiej. Funkcjê sekretarza gminy sprawowa³a do 01.01.1983
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roku. Z sekretarza zosta³a odwo³ana w grudniu 1983 roku i zatrudniona na stanowi-
sku inspektora do spraw ewidencji ludno�ci. Od 03.01.1986 roku do pa�dziernika
1989 pracowa³a na stanowisku starszego inspektora obs³ugi Gminnej Rady Naro-
dowej. Jesieni¹ 1989 r. odesz³a na emeryturê. W czasie pracy na stanowisku sekre-
tarza gminy spo³ecznie dzia³a³a w Patriotycznym Ruchu Odrodzenia Narodowego.

W³adys³aw Radulski ps. �Olsza�, �Renoma�, porucznik,
ur. 31.01.1921 r. w Wierzbicy, zm. 11.06.1999 r. W 1939 r. by³
¿o³nierzem 4 Pu³ku U³anów Zaniemeñskich. W latach 1940�
�1945 ¿o³nierz ZWZ � AK. W 1945 r. wst¹pi³ do WiN-u. By³
jednym ze wspó³twórców planu odbicia wiê�niów politycznych
z radomskiego wiêzienia. Za swoj¹ dzia³alno�æ antyrz¹dow¹ zo-
sta³ aresztowany i po przeprowadzonym procesie uwiêziony.
By³ d³ugoletnim wiê�niem politycznym. Po wyj�ciu z wiêzie-
nia powróci³ do Wierzbicy i zaj¹³ siê ogrodnictwem i kwiaciar-
stwem. Za swoje wojenne zas³ugi zosta³ po latach zrehabilitowany i odznaczony
Medalem Wojska Polskiego, Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Zas³ugi z Miecza-
mi AK i Krzy¿em Orderu Odrodzenia Polski.

Franciszek Radzimirski, syn Ignacego i Barbary, ur. w 1891 roku w Wierzbi-
cy, pochodzi³ z rodziny ch³opskiej. Przez ca³e doros³e ¿ycie zajmowa³ siê prowa-
dzeniem gospodarstwa rolnego. By³ cz³owiekiem g³êboko wierz¹cym i oddanym
ko�cio³owi. W czasie II wojny �wiatowej Niemcy zarekwirowali dzwony
z wierzbickiej dzwonnicy. Po wojnie syn pana Franciszka � Czes³aw przebywa³
w Szczecinie i zobaczy³ sk³adowisko zarekwirowanych dzwonów, których ni¿ zd¹-
¿ono przetopiæ. Powiadomi³ o tym ojca i po konsultacji z ksiêdzem proboszczem
pan Franciszek pojecha³ do Szczecina. Po za³atwieniu spraw formalnych w Szcze-
cinie parafia mia³a nowe dzwony, za³adowano je do poci¹gu i dotar³y do stacji Ja-
strz¹b, a stamt¹d furmankami przewieziono je do Wierzbicy. Pan Franciszek razem
z ojcem i stryjem tworzyli wiejsk¹ kapelê, która zabawia³a go�ci na weselach.

Kazimierz Radzimirski, ur. w 1921 roku w Wierzbicy, syn Wawrzyñca
i Zofii z Kosiñskich. Ukoñczy³ siedem klas szko³y powszechnej w Wierzbicy.
10 sierpnia 1941 roku wst¹pi³ do Batalionów Ch³opskich i przyj¹³ pseudonim
�Korba�, by³ ¿o³nierzem szeregowym. Po zakoñczeniu wojny wyjecha³ do Sta-
nów Zjednoczonych.

Stanis³aw Rafalski, ur. 07.05.1956 r. w Wierzbicy, syn Antoniego i Józefy
 z Jarz¹bków. Jest absolwentem szko³y podstawowej w Wierzbicy. W latach 1974�
�1978 pracowa³ w Cementowni �Przyja�ñ�, a nastêpnie w SKR na stanowisku
traktorzysty do 1992 roku. W tym te¿ roku ponownie podj¹³ pracê w Cementowni
�Wierzbica� i przepracowa³ w niej do 1998 roku. Pracuj¹c zawodowo równocze-
�nie prowadzi³ gospodarstwo rolne. Od 1990 roku aktywnie udziela siê w ¿yciu
spo³ecznym osady, w tym te¿ roku po raz pierwszy zosta³ wybrany so³tysem
i funkcjê tê sprawuje do dnia dzisiejszego. Od 2000 roku jest wiceprzewodnicz¹-
cym Stowarzyszenia So³tysów Powiatu Radomskiego. Od 1972 roku jest cz³on-
kiem OSP. Rodzina: ¿ona � Halina i dwie córki � Marta i Katarzyna.
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Edward Rokosz, s. Wac³awa i Michaliny, ur. w 1946 r. w Rzeczkowie. Po
ukoñczeniu szko³y podstawowej w Woli Lipienieckiej zosta³ przyjêty do Liceum
Plastycznego w Kielcach. Szko³a nie spe³nia³a jego oczekiwañ i przeniós³ siê do
Liceum Plastycznego w Zakopanem, ukoñczy³ go w 1964 roku. Swoje zaintere-
sowania plastyczne rozwija³ na Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku na wydzia-
le malarskim. Bêd¹c absolwentem wydzia³u malarskiego przez rok pracowa³
w szkole jako nauczyciel plastyki w Koszalinie. W 1980 roku trzyma³ stypen-
dium i wyjecha³ do Berlina Zachodniego, gdzie zasta³ go stan wojenny. Przeby-
waj¹c w Niemczech pracowa³ jako asystent na miejscowej Akademii Sztuk Piêk-
nych i nale¿a³ do stowarzyszenia malarzy i artystów niemieckich, wystawia³ swo-
je prace. W 1985 roku wyemigrowa³ do Stanów Zjednoczonych. Pracuje jako
malarz, rze�biarz. Jest cz³onkiem Towarzystwa Konserwacji Zabytków. Zajmuje
siê odrestaurowaniem ko�cio³ów, wykonuje sztukateriê, ornamenty. W swojej po-
siad³o�ci ma trzy pracownie artystyczne, gdzie mo¿na obejrzeæ jego prace. Poza
w³asn¹ galeri¹ wystawia w prace w galeriach szpitali i urzêdów. W minionych
latach prace wystawia³ w komercyjnych galeriach. Bardzo du¿o podró¿uje po
krajach Ameryki £aciñskiej.

Marian Sumik, ur. 13.08.1931 r. w Ma³êczynie. Pracê w cementowni roz-
pocz¹³ w 1955 r. i pracowa³ do 1990 roku jako palacz pieców obrotowych. By³
wieloletnim dzia³aczem robotniczym i zwi¹zkowym, awansowa³ na przewodni-
cz¹cego Rady Zak³adowej na prze³omie 1959/1960 roku. Funkcjê tê pe³ni³ przez
trzy kadencje. W latach siedemdziesi¹tych przez dwie kadencje by³ radnym gmin-
nym i przez kilka lat Przewodnicz¹cym Komisji Mieszkaniowej. W uznaniu za
ca³okszta³t pracy zawodowej i spo³ecznej odznaczony zosta³ Oficerskim Krzy-
¿em Zas³ugi i dwiema z³otymi odznakami za dzia³alno�æ ogródków dzia³kowych.
Rodzina: ¿ona Stanis³awa, syn Jerzy � lekarz chirurg i córka Gra¿yna � pracow-
nik Politechniki Radomskiej.

Kazimierz Tomasz Sykulski ks., syn Micha³a i Tekli z Cybiñskich,
ur. 29.12.1882 roku w Koñskich. W latach 1896�1899 uczy³ siê w Sandomier-
skim Progimnazjum Mêskim, a nastêpnie w Seminarium Duchownym. Dnia
21.09.1900 roku otrzyma³ tensurê z r¹k bp. Jerzego Szembeka w P³ocku. �wiêce-
nia kap³añskie przyj¹³ 2.07.1905 roku w Sandomierzu z r¹k Stefana Zwierowicza.
Pierwsz¹ jego parafi¹ by³y Zwieroszyce, a nastêpnie Wierzbica. W Wierzbicy za-
stêpowa³ rektora Seminarium Duchownego w Sandomierzu ks. M. Ryxa, pó�niej-
szego ordynariusza diecezji. Parafianie lubili ksiêdza Sykulskiego, uwa¿ali go za
bardzo dobrego mówcê. Dzia³a³ na polu charytatywnym i spo³ecznym. Po wybu-
chu wojny w³¹czy³ siê w pomoc poszkodowanym. 8 wrze�nia 1939 roku zosta³
aresztowany jako zak³adnik w Koñskich. Po kilku dniach zosta³ zwolniony z aresz-
tu. Po raz kolejny zosta³ aresztowany 1 pa�dziernika 1941 roku i przewieziony do
wiêzienia w Radomiu, a nastêpnie do O�wiêcimia, gdzie otrzyma³ numer obozo-
wy 21902. 11.12.1941 roku otrzyma³ wyrok �mierci z S¹du Dora�nego w Rado-
miu i tego samego dnia zosta³ rozstrzelany.
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Stefan Sierawski, ur. 01.05.1898 r w Wierzbicy. Od najm³odszych lat dzia³a³
w ruchu ludowym. By³ motorem walki m³odego pokolenia po³udniowej czê�ci
powiatu radomskiego, zorganizowanego w �Wiciach�. 04.08.1937 r. bra³ czyny
udzia³ w organizowaniu Wielkiego Strajku Ch³opskiego. Wspó³pracowa³ blisko
z ówczesnym prezesem Zarz¹du Powiatowego Stronnictwa Ludowego i cz³on-
kiem G³ównego S¹du Partyjnego Stronnictwa Ludowego Walentego Jastrzêbskie-
go, nara¿aj¹c siê na du¿e szykany ze strony policji. Za nieustann¹ krytykê w³adz
sanacyjnych, szczególnie w ostatnich dniach sierpnia 1939 r., zosta³ aresztowany
i osadzony wspólnie ze swoim koleg¹ W³adys³awem Dujk¹. W czasie hitlerow-
skiej okupacji by³ aktywnym dzia³aczem �Rocha�. Zaraz po przej�ciu frontu,
w lutym 1945 r., przyst¹pi³ do pracy w Stronnictwie Ludowym i �Wiciach�
w Wierzbicy. W latach piêædziesi¹tych dzia³a³ w Radzie Narodowej w Wierzbicy,
pe³ni¹c przez pewien czas funkcjê przewodnicz¹cego Gminnej Rady Narodowej.
Za swoj¹ piêkn¹, choæ bardzo trudn¹, pracê spo³eczno-polityczn¹ Stefan Sieraw-
ski zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim 13 maja 1970 roku przez Przewod-
nicz¹cego Rady Pañstwa � Mariana Spychalskiego. By³ znanym i cenionym dzia-
³aczem Stronnictwa Ludowego w powiecie radomskim i i³¿eckim. Po wybudowa-
niu cementowni zosta³ w niej zatrudniony i pracowa³ do emerytury. W wieku
piêædziesiêciu lat o¿eni³ siê i z tego zwi¹zku mia³ córkê Wandê. Zmar³ w wieku
80 lat w 1978 roku.

Henryk Sitkowski, syn Kazimierza i Heleny, ur. 21.05.1955 r.
w Wierzbicy. Uczêszcza³ do szko³y podstawowej w Wierzbicy,
a nastêpnie do Technikum Energetycznego w Radomiu. Po zda-
niu matury w 1976 r. podj¹³ pracê w PBP � Cementobudowie
Kielce, na budowie Cementowni �Przyja�ñ II�. Nastêpnie podj¹³
pracê w Zespole Szkó³ Podstawowych w Wierzbicy. W latach
1990�1995 by³ dyrektorem Gminnego Zespo³u Administracyj-
no-Ekonomicznego Szkó³ w Wierzbicy. Od najm³odszych lat
pasjonowa³ siê pi³k¹ no¿n¹ i w wieku trzynastu lat wst¹pi³ do
dru¿yny juniorów MZKS �Orze³�. W zespole juniorów gra³ do 1973 roku i pozo-
sta³ sympatykiem, a nastêpnie dzia³aczem Klubu Sportowego �Orze³�. W latach
2001�2003 spo³ecznie pe³ni³ funkcjê prezesa Ludowego Klubu Sportowego
�Orze³�. W czasie prezesury klub zmieni³ nazwê z KS na LKS. By³ g³ównym
organizatorem obchodów piêædziesiêciolecia LKS �Orze³� w Wierzbicy. W okre-
sie dwóch lat i czterech miesiêcy zapa�nicy na zawodach rangi ogólnokrajowej
zdobyli 23 medale. Pi³karze juniorzy w rozgrywkach makroregionalnych zajêli
drugie miejsce w klasie okrêgowej. Rodzina: ¿ona Krystyna, córka Natalia i syn
Rafa³.

Józefa Wasil, z d. Wiêcaszek, ur. 1926 roku w Pomorzanach. Ukoñczy³a Szko³ê
Podstawow¹ w 1936 roku. Po wyzwoleniu pracowa³a w Spó³dzielni Gminnej GS
jako ekspedientka w sklepie. Pracuj¹c podnosi³a swoje kwalifikacje, przez piêæ
lat doje¿d¿a³a do Technikum Ekonomicznego w Na³êczowie. Po ukoñczeniu szko³y
awansowa³a na kierownika magazynu towarów masowych. Zajmowa³a siê sprze-
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da¿¹ pasz, wêgla, cementu, wapna i tym podobnych towarów. Prowadzi³a rów-
nie¿ skup ¿ywca przez piêæ lat. W Gminnej Spó³dzielni pracowa³a do przej�cia na
emeryturê. Jest cz³owiekiem pogodnym, o mi³ym usposobieniu.

 Edward Wiêcaszek, ur. w Wierzbicy w 1930 roku. Po uruchomieniu cemen-
towni w Wierzbicy podj¹³ w niej pracê i po kilku latach awansowa³ na zastêpcê
dyrektora do spraw technicznych. Wspólnie z dyrektorami Janem Reszczykiem
i Janem Bodziochem by³ wspó³autorem rozwi¹zañ modernizacyjnych strefy ³añ-
cuchowej i ch³odników pieców denatowych zastosowanych w latach 1966�1969
i 1971�1974. By³ równie¿ wspó³twórc¹ modernizacji i rekonstrukcji pakowni.
Jako wieloletni mieszkaniec Wierzbicy aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecz-
nym osady. W latach 1980�1984 pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Gminnej Rady
Narodowej. Jako przewodnicz¹cy planowa³ wybudowanie osiedla domków jed-
norodzinnych pod D¹brówk¹ Warszawsk¹ (wykonany zosta³ kosztorys przysz³ej
inwestycji) i budowê basenu sportowego, który mia³ byæ czê�ci¹ sk³adow¹ MZKS
�Orze³�. Jako dyrektor techniczny cementowni wspomóg³ budowê kaplic na tere-
nie parafii w Zalesicach, Polanach i D¹brówce Warszawskiej. Nale¿a³ do OSP
w Wierzbicy i by³ prezesem Zarz¹du Gminnego.

Ireneusz Wojciechowski, s. Józefa, ur. 18.08.1944 r. w D¹brówce Warszaw-
skiej. W 1967 r. ukoñczy³ studia w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego na
wydziale ogrodniczym. W 1969 r. wst¹pi³ do ZSL i aktywnie dzia³a do dnia dzi-
siejszego w ruchu ludowym. W 1978 r. zosta³ prezesem Ko³a Gminnego ZSL-
PSL i funkcjê tê pe³ni do dnia dzisiejszego. W latach 1974�1975 by³ asystentem
na wydziale ogrodniczym w SGGW. Od 1975 r. prowadzi gospodarstwo ogrodni-
cze w D¹brówce Warszawskiej. W latach osiemdziesi¹tych by³ przewodnicz¹cym
rady nadzorczej SKR. W latach 1976�1980 by³ przewodnicz¹cym Rady Gminy
i jednocze�nie by³ radnym wojewódzkim. W Radzie Wojewódzkiej pe³ni³ funkcjê
wiceprzewodnicz¹cego Komisji rolnictwa. W latach 1994�1998 by³ radnym gmin-
nym. W 1992 r. zosta³ cz³onkiem zarz¹du Fundacji Spó³dzielczo�ci Wiejskiej
w Warszawie. Przez cztery lata by³ prezesem zarz¹du, obecnie jest wiceprzewod-
nicz¹cym. W 1996 r. zosta³ absolwentem kursu Zarz¹dzania Spó³dzielczo�ci¹ na
Uniwersytecie w Coork w Irlandii.

Józef Wojciechowski, ur. 13.07.1915 r. w D³ugojowie ko³o Radomia. By³
absolwentem SGGW na wydziale ogrodniczym. Pracê dyplomow¹ napisa³ o sa-
downictwie � �Monografia sadownictwa powiatu radomskiego�. Po ukoñczeniu
studiów powróci³ do rodzinnej D¹brówki Warszawskiej i zajmowa³ siê sadem.
Przed wojn¹ zosta³ dzia³aczem ruchu ludowego, by³ cz³onkiem �Wici�. W czasie
wojny by³ dowódc¹ trójki powiatowej �Rocha� � BCh. Zajmowa³ siê równie¿
kolportowaniem prasy. Po wojnie z nominacji Miko³ajczyka zosta³ wiceprezy-
dentem Radomia. Nadal zajmowa³ siê sadem i pracowa³ w O�rodku Do�wiad-
czalnym Uprawy i Hodowli Tytoniu w Skroniowie ko³o Jêdrzejowa. Zmar³
28.02.1987 r., po�miertnie zosta³ odznaczony Orderem Wincentego Witosa przez
Zarz¹d Wojewódzki PSL w Kielcach.
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Stanis³aw Wo�niak, ur. 01.12.1935 roku w Polanach w rodzinie ch³opskiej.
Uzyska³  wykszta³cenie podstawowe. W latach 1968�1986 pracowa³ w cementow-
ni �Przyja�ñ� w Wierzbicy. W 1986 roku  odszed³ na rentê i zaj¹³ siê prowadzeniem
gospodarstwa rolnego o powierzchni 12 h. Przez trzy kadencje (1990�2002) by³
radnym wsi Polany. Z jego inicjatywy powsta³a �wietlica wiejska we wsi Kolonia
Polany, jej budowê finansowa³ Urz¹d Gminy. Budynek w czynie spo³ecznym wy-
budowali mieszkañcy wsi. Po³o¿ono nawierzchniê asfaltow¹ na drodze do  Kolonii
Polany i ul. Partyzantów w kierunku Wierzbicy. Wykonano rów odwadniaj¹cy
w miejscowo�ci Polany i Kolonii Polany. By³ wieloletnim Przewodnicz¹cym Ko-
misji Rolnictwa. Spo³ecznie  dba³ o sprawy mieszkañców Polan.

W³odzimierz Zawadzki, ur. 28.09.1967 r. w Wierzbicy. Po-
chodzi z wielodzietnej rodziny, ma piêæ sióstr i trzech braci. Pierw-
sze treningi rozpocz¹³ w �Orle� Wierzbica w 1982 roku. W bar-
wach klubu zdoby³ pierwsze m³odzie¿owe medale. Pocz¹tkowo
rodzice niezbyt przychylnym okiem patrzyli na jego sportowe
zainteresowania. Po pierwszych sukcesach syna zmienili zdanie.
Pierwszym trenerem W³odzimierza by³ Marian Osiñski. M³ody
zawodnik robi³ du¿e postêpy. W 1985 roku wywalczy³ br¹zowy medal na Igrzy-
skach M³odzie¿y we Wroc³awiu, a dwa lata pó�niej (1987) siêgn¹³ po z³oty kr¹-
¿ek mistrzostw Polski juniorów. Obowi¹zek pe³nienia s³u¿by wojskowej sprawi³,
¿e opu�ci³ rodzinne strony i rozpocz¹³ wystêpy w wojskowej sekcji zapa�niczej
Legii Warszawa. Na Olimpiadzie w Atlancie 23.07.1996 r. W³odzimierz Zawadz-
ki wywalczy³ z³oty medal. W pierwszym pojedynku turnieju pokona³ Bia³orusina
Igora Pietrenkê 4 : 3. Z Bia³orusinem mia³ spore problemy, lecz zdo³a³ rozstrzy-
gn¹æ walkê na swoj¹ korzy�æ. W drugiej rundzie walczy³ z reprezentantem Szwe-
cji Usamem Azizem i dopiero w dogrywce wykaza³ swoj¹ wy¿szo�æ, wygrywaj¹c
ostatecznie 3 : 1. W trzeciej rundzie zmierzy³ siê z bardzo gro�nym Gruzinem
Kub¹ Guliaszwili i zwyciê¿y³ 3 : 1, a w pólfinale pokona³ wyra�nie Grigorija
Kamyszenkê z Ukrainy 8 : 2. Fina³ow¹ walkê stoczy³ z Kubañczykiem Juanem
Luisem Maren Delis, by³a bardzo zaciêta. Rywalem W³odka by³ br¹zowy medali-
sta olimpijski z Barcelony, który cztery lata wcze�niej pokona³ go w decyduj¹cej
walce o br¹zowy medal. W tej rundzie Zawadzki by³ w znakomitej formie i zre-
wan¿owa³ siê Kubañczykowi.

W 2000 roku bra³ udzia³ w olimpiadzie w Sydney i nie zaj¹³ miejsca na podium.
Po olimpiadzie nie sz³o mu najlepiej. W 2001 roku na mistrzostwach Europy wywal-
czy³ br¹zowy medal. W wieku 35 lat podj¹³  niezwyk³¹ decyzjê, postanowi³ zmieniæ
kategoriê z 66 na 60 kilogramów. Zmiana  przynios³a  wspania³e rezultaty, zdoby³
srebrny medal mistrzostw �wiata w Moskwie. W walce o pierwsze miejsce uleg³
dwukrotnemu mistrzowi olimpijskiemu Bu³garowi Armenowi Nazarinowi 0 : 3. Obec-
nie W³odzimierz Zawadzki nie zamierza  koñczyæ kariery sportowej, ma prywatnego
sponsora i stypendium kadry narodowej. Chce zdobyæ upragniony tytu³ Mistrza �wiata
i medal igrzysk olimpijskich w Atenach (2004). Osi¹gniêcia:  ME � I miejsce, 1994 �
M� � III miejsce, 1995 � ME � I miejsce, 1995 � M� � 2 miejsce 1996 � IO � 1.

Rodzina: ¿ona Marlena i dwie córki.
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Andrzej Zawisza, ur. 12.10.1962 roku w Wierzbicy. Po ukoñczeniu szko³y
podstawowej naukê kontynuowa³ w Technikum Rolniczym w Borkowicach. Zaj-
muje siê prowadzeniem gospodarstwa rolnego, hoduje krowy i trzodê chlewn¹.
Jest jednym z piêtnastu rolników uczestnicz¹cych w programie budowy gnojow-
ników. Zajmuje siê hodowl¹ trzody chlewnej i byd³a. Jest cz³onkiem Izby Rolni-
czej województwa mazowieckiego. W tegorocznych do¿ynkach (2003) pe³ni³
obowi¹zki starosty. Od 2003 roku jest cz³onkiem Rady So³eckiej. Rodzina: ¿ona
� Aldona i dwaj synowie � Artur i Rados³aw.

Feliks Zawisza, ur. 1902 roku w Wierzbicy, syn Teofila i Katarzyny z Szysz-
ków. Uczêszcza³ do szko³y powszechnej w Wierzbicy i ukoñczy³ sze�æ klas.
W latach 1932�1934 odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ w I Pu³ku Artylerii Ciê¿kiej
w Modlinie. W czasie kampanii wrze�niowej przebywa³ w rezerwie. Po utworze-
niu w Wierzbicy oddzia³u Batalionów Ch³opskich wst¹pi³ do niego i przyj¹³ pseu-
donim �Herkules�. By³ kwatermistrzem grupy.

Kazimierz Zawisza, s. W³adys³awa, ur. 07.01.1931 roku w Wierzbicy, po-
chodzi z rodziny ch³opskiej. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w Wierzbicy
pomaga³ rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Od sze�ædziesiêciu lat
zwi¹zany jest ze stra¿¹ po¿arn¹. Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych bra³ udzia³
w budowie remizy stra¿ackiej. Trzydzie�ci lat temu zosta³ powo³any na stanowi-
sko komendanta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i funkcjê tê pe³ni do dzi�. Za zas³ugi
dla stra¿y po¿arnej zosta³ odznaczony Z³otym Znakiem Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych i odznak¹ pañstwow¹ � Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi za dzia³al-
no�æ w OSP. Obecnie jest prezesem jednostki.

Kazimierz Zawisza, s. Feliksa i Marianny, ur. 01.03.1934 r. w Wierzbicy
w rodzinie ch³opskiej. W 1949 roku ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ w Wierzbicy
i zaj¹³ siê prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W wieku 16 lat wst¹pi³ do stra¿y
po¿arnej i jest jej cz³onkiem. Aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecznym osady.
Przez kilka kadencji w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych by³ radnym
Gminnej Rady Narodowej i w 1990 roku ponownie zosta³ wybrany na radnego do
Rady Gminy. Jako m³ody cz³owiek zwi¹za³ siê z ruchem ludowym i do dzi� jest
cz³onkiem PSL. W latach 1972�1974 pe³ni³ funkcjê prezesa kó³ka rolniczego.
Obecnie prowadzi trzydziestohektarowe gospodarstwo rolne i specjalizuje siê
w hodowli byd³a. W 1962 roku o¿eni³ siê z Mari¹ Klimer i wychowali o�mioro
dzieci, sze�æ córek: Mariolê, Barbarê, El¿bietê, Krystynê, Bo¿enê, Danutê i dwóch
synów � S³awomira i Waldemara.

Jan Zenka, ur. 21.05.1921 roku w Skórnicach, zm.
07.09.1998 roku. By³ uczestnikiem powstania warszawskiego.
2 wrze�nia wst¹pi³ do 11 Batalionu Pancernego Armii Krajo-
wej, który bra³ udzia³ w walkach na Woli i Starym Mie�cie,
uzyska³ stopieñ kaprala. Za udzia³ w powstaniu warszawskim
zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych. Po wojnie w latach
1945�1948 s³u¿y³ w Wojsku Polskim w Warszawie. W 1948



257

Wierzbiczanie

roku rozpocz¹³ pracê w przedsiêbiorstwie samochodowym �Transbud� w Wierz-
bicy, na stanowisku mechanika samochodowego. Przez wiele lat by³ cz³onkiem
Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Spo³ecznie uczestniczy³ w wielu spotkaniach
z harcerzami i m³odzie¿¹ w szko³ach w Wierzbicy i Radomiu. Amatorsko zajmo-
wa³ siê malarstwem, malowa³ g³ównie pejza¿e. Prace te kilkakrotnie prezentowa-
ne by³y na wystawach w Gminnym O�rodku Kultury w Wierzbicy.

Boles³aw Zieliñski, ur. 11.12. 1928 r. w Chustkach. Do
osiemnastu lat przebywa³ w domu rodzinnym w miejscowo�ci
Chustki i pomaga³ w gospodarstwie rolnym. Po ukoñczeniu
osiemnastego roku ¿ycia wyjecha³ na Ziemie Zachodnie i pra-
cowa³ w przedsiêbiorstwie budowlanym. W roku 1954 powró-
ci³ do rodzinnego domu i podj¹³ pracê w nowo utworzonym
powiecie szyd³owieckim, pracowa³ do 1960 roku. Z uwagi na
pope³nione nadu¿ycia finansowe przez sekretarza Gromadzkiej
Rady Narodowej w Wierzbicy zosta³ skierowany na to stanowi-
sko przez przewodnicz¹cego PRN. W gminnej Radzie Narodowej pracowa³ do
1963 r. Z uwagi na nieporozumienia, jakie zaistnia³y w parafii w Wierzbicy, nie
darzy³ zaufaniem ks. Zdzis³awa Kosa i postanowi³ powróciæ do pracy w Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej. W roku 1966 przewodnicz¹cy PRN poprosi³
Boles³awa Zieliñskiego, aby zosta³ dyrektorem Gospodarki Komunalnej w Wierz-
bicy, ten wyrazi³ zgodê i na tym stanowisku przepracowa³ do 1970 roku. W tym
samym roku zosta³ s³u¿bowo przeniesiony na stanowisko dyrektora Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Szyd³owcu. W roku 1972 zosta³ oddelegowany
na trzymiesiêczny kurs dla kandydatów na naczelników gmin w Kielcach. Po
ukoñczeniu kursu w styczniu 1973 r. zosta³ powo³any na naczelnika gminy Wierz-
bica. Funkcjê tê pe³ni³ do pa�dziernika 1988 roku. Na przestrzeni tego okresu
wybudowa³ kanalizacjê burzow¹ na ulicach Wierzbicy, po³o¿y³ chodniki na pobo-
czach ulic, zosta³y wybudowane sieci wodoci¹gowe w osadach Wierzbica, Wierz-
bica Kolonia, Polany, Pomorzany, Zalesice i £¹czany. W odniesieniu do pozosta-
³ych so³ectw przygotowywa³ dokumentacje projektowe, a zadania do realizacji
zosta³y wpisane do zadañ planu rzeczowego województwa radomskiego. W ww.
okresie zosta³y wybudowane budynki u¿yteczno�ci publicznej: remizy OSP
w £¹czanach, Polanach, Zalesicach i Wierzbicy Kolonii. Poprawiono nawierzch-
niê kilkunastu kilometrów dróg, nawierzchniê gruntow¹ zamieniono na ¿wirow¹
lub asfaltow¹. Nale¿a³ do stra¿y po¿arnej i w  latach 1986�1992 pe³ni³ funkcjê
prezesa gminnego OSP w Wierzbicy.

Jacek Zieliñski, ur.10.10.1967 r. w Wierzbicy. Swoje
pierwsze kroki w pi³ce no¿nej stawia³ w �Orle� Wierzbica.
Jest absolwentem Technikum mechanicznego w Radomiu.
W czasie szko³y �redniej kontakt Jacka ze sportem ogranicza³
siê wy³¹cznie do lekcji wychowania fizycznego, gdzie za na-
mow¹ nauczyciela Korwina Kijucia zacz¹³ specjalizowaæ siê
w lekkoatletyce. By³ sprinterem, skaka³ w dal, przyucza³ siê
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równie¿ do rzutu oszczepem. W 1983 roku trener Jerzy Leszczyñski namówi³
Jacka do ponownych treningów na zielonej murawie. Na pierwsze zgrupowanie
pojecha³ z dru¿yn¹ do Bia³ki Tatrzañskiej. W �Orle� pozosta³ do 1985 r.  W tym
te¿ roku przeszed³ do Igloopolu Dêbica, drugoligowego klubu. Po piêciu latach
elzetowski klub awansowa³ do ekstraklasy. W sezonie 1991/1992 klub popad³
w tarapaty finansowe. Zieliñski odszed³ z ton¹cego okrêtu w 1992 r. do Legii
Warszawa. Pierwszy mecz w barwach klubu rozegra³ 14 marca 1992 roku. Na
wyje�dzie Legia gra³a z Hutnikiem Kraków i pokona³a go 2 : 1. Po pewnym cza-
sie Legia zyska³a sponsorów i pojawili siê nowi zawodnicy. Na pocz¹tku Zieliñ-
ski nie cieszy³ siê zbytnim zaufaniem olimpijskiego duetu szkoleniowców. Na
pozycji stopera musia³ ust¹piæ miejsca Kruszankinowi. Najczê�ciej przesiadywa³
na ³awce rezerwowych, a je¿eli ju¿ by³ na boisku, to w roli obroñcy kryj¹cego.
Prawdziwy debiut Jacka nast¹pi³ przed meczem Polska�S³owacja w 1996 r.
W tym czasie zosta³ kontuzjowany Pawe³ Wojtala i na jego miejsce zosta³ powo-
³any Jacek Zieliñski. 7 czerwca �wietnie zadebiutowa³ na meczu Polska�S³owa-
cja, który rozegrany zosta³ w Zabrzu. Bia³o-czerwoni wygrali 5 : 0. Od czasu
szczê�liwego debiutu Jacek Zieliñski odnosi sukcesy na polu zawodowym, jest
cenionym pi³karzem wystêpuj¹cym w ekstraklasie. W 2000 roku otrzyma³ statu-
etkê Oskara dla najlepszego zawodnika polskiej ligi w 1999 roku. W Mistrzo-
stwach �wiata w Korei zagra³ tylko raz, w jednym meczu z Ameryk¹ i spisa³ siê
bardzo dobrze. W reprezentacji zagra³ 53 mecze, strzeli³ 1 gola, w I lidze 306
spotkañ, 7 bramek. Rodzina: ¿ona � Barbara, córka � Aleksandra.

Jadwiga Zieliñska, ur. 01.03.1948 r. w Wierzbicy. Szko³ê podstawow¹
w Wierzbicy ukoñczy³a w 1962 r. i rozpoczê³a naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym w Szyd³owcu. W 1966 r. pomy�lnie zda³a maturê i rozpoczê³a pracê  w Gro-
madzkiej Radzie Narodowej w Wierzbicy. Po reorganizacji pracuje w Urzêdzie
Gminy do dnia dzisiejszego. 01.01.1983 r. zosta³a powo³ana na stanowisko sekre-
tarza gminy i funkcjê tê sprawuje do dzi�. W czasie pracy podnosi³a swoje kwali-
fikacje zawodowe i ukoñczy³a studia wy¿sze na Uniwersytecie Marii Curie-Sk³o-
dowskiej w Lublinie, na wydziale prawa i administracji w 1988 roku

Feliks Zielonka, ur. w 1889 r. w Wierzbicy. By³ znanym
dzia³aczem ludowym na terenie gminy Wierzbica. Wspó³pra-
cowa³ z Walentym Jatrzêbskim, by³ jego bratem ciotecznym.
Z ramienia ruchu ludowego zajmowa³ siê rozpowszechnianiem
prasy ludowej w�ród ch³opów i organizowa³ uroczysto�ci z oka-
zji Zielonych �wi¹tek. By³ równie¿ uczestnikiem zjazdów ch³op-
skich. Zajmowa³ siê tak¿e organizacj¹ protestów i strajków
ch³opskich. Wspólnie ze Stefanem Sierawskim bra³ czynny
udzia³ w organizowaniu Wielkiego Strajku Ch³opskiego

04.08.1937 r. W sierpniu tego¿ roku zachorowa³ i przebywa³ w szpitalu w I³¿y.
Zmar³ w wieku 48 lat w 1937 roku.
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Feliks Zielonka, s. Jana i Katarzyny, ur. 20.02.1909 r. w Wierzbicy w rodzi-
nie ch³opskiej. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej pracowa³ w gospodarstwie
rolnym rodziców. W 1940 roku zosta³ zatrudniony w Powszechnej Szkole Podsta-
wowej im. I. Mo�cickiego w Wierzbicy na stanowisku wo�nego. Czas wojny by³
niesprzyjaj¹cym okresem dla szkolnictwa. Szko³a funkcjonowa³a z przerwami
i pan Feliks nie zawsze móg³ pracowaæ. Po wyzwoleniu nadal pracowa³ jako wo�-
ny, dba³ o morale uczniów i uczy³ ich szacunku dla nauczycieli i siebie nawzajem.
By³ cz³owiekiem prostym, lecz doskonale wiedzia³, jak dbaæ o porz¹dek i dyscy-
plinê w szkole. Uczniowie wiedzieli, ¿e nale¿y zmieniaæ obuwie, nie biegaæ na
przerwach i mówiæ �dzieñ dobry� pedagogom. Na stanowisku wo�nego przepra-
cowa³ trzydzie�ci lat i odszed³ na emeryturê w 1970 roku. Zmar³ 01.03.1991 roku.

Jan Zientek, ur. 13.07.1946 r. w Suliszce, syn Stanis³awa i Wiktorii. W roku
1949 rodzice przeprowadzili siê do Kolonii Pomorzany. Szko³ê podstawow¹ ukoñ-
czy³ w Polanach, nastêpnie uczêszcza³ do Technikum Budowlanego w Radomiu.
Dyplom ukoñczenia otrzyma³ w 1967 r. Po ukoñczeniu szko³y �redniej w 1967 r.
podj¹³ pracê w Zak³adach Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy na
stanowisku Inspektora BHP, gdzie pracowa³ do 31.12.1968 roku. Od 01.01.1969 r.
na zasadzie porozumienia stron przeniós³ siê do Przedsiêbiorstwa Instalacji Prze-
mys³owych �INSTAL� z Dyrekcj¹ w Kielcach, które wykonywa³o wszelkie robo-
ty instalacyjne w zak³adach przemys³owych województwa kieleckiego i radom-
skiego. W przedsiêbiorstwie tym przez jeden rok, tj. do 1970 r. pracowa³ na stano-
wisku starszego technika budowlanego. Od 1971 r. do 1973 r. na stanowisku kie-
rownika budowy, a od 1974 r. do 1995 r. na stanowisku kierownik zespo³ów bu-
dów, pe³ni¹c nadzór nad budowami przemys³owymi, sieciami ciep³owniczymi
i kot³owniami. Miêdzy innymi nad modernizacj¹ ZWAC � Wierzbica, Cemen-
townia I Wierzbica oraz budow¹ Cementowni II Wierzbica. Przez ten okres pracy
w Przedsiêbiorstwie �INSTAL� Kielce zosta³ kilkakrotnie odznaczony, m.in. Z³o-
tym Krzy¿em Zas³ugi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dn. 02.09.1992 r. Po rozwi¹zaniu Przedsiêbiorstwa �INSTAL� Kielce 31.10.1995 r.
otworzy³ w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ w bran¿y instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, c.o. i wentylacji. Dzia³alno�æ prowadzi³ do 31.12.2002 roku. W latach
1994�1998 radny  gminy Wierzbica � przewodnicz¹cy Rady Gminy. Obecnie prze-
bywa na rencie. Rodzina: ¿ona � Anna, córka � Agnieszka i syn � Janusz.

Edward Zió³ko, ur. 13.12.1919 r. w Wierzbicy. W 1933 r. ukoñczy³ siedmio-
klasow¹ Szko³ê Podstawow¹ im. Ignacego Mo�cickiego w Wierzbicy. W czasie
II wojny �wiatowej bra³ czynny udzia³ w walce z okupantem. By³ ¿o³nierzem
Armii Krajowej i nosi³ pseudonim �Lewak�. Po wojnie zosta³ aresztowany przez
Urz¹d Bezpieczeñstwa i przetrzymywany w areszcie �ledczym w Radomiu. Przez
wiele tygodni przes³uchiwany by³ przez oficera UB Szota. Na procesiê, jako je-
den z nielicznych ¿o³nierzy podziemia, zosta³ uniewinniony.

W 1945 r. o¿eni³ siê. Przez ca³e swoje ¿ycie by³ aktywnym dzia³aczem �rodo-
wiskowym. W�ród mieszkañców osady cieszy³ siê du¿ym autorytetem i szacun-
kiem. Przez kilka lat przewodniczy³ Radzie So³eckiej, nale¿a³ do Spó³dzielni Rol-
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niczej i aktywnie dzia³a³ w ZSL. Po 1980 r. by³ dzia³aczem �Solidarno�ci� Rolni-
czej i promowa³ j¹ w�ród rolników.

W czasie roz³amu w latach sze�ædziesi¹tych bra³ udzia³ w pojednaniu. W �wiêto
Trzech Króli zosta³ pobity przez zwolenników ks. Kosa. 28.05.1964 r. Wita³ chle-
bem i sol¹ przyby³ego do Wierzbicy na uroczysto�ci Bo¿ego Cia³a kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego.

Józef Zió³ko, s. W³adys³awa i Heleny z Zawiszów, ur. 17.10.1950 r. w Wierz-
bicy. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w Wierzbicy naukê kontynuowa³ w szkole
zasadniczej. Prowadzi gospodarstwo rolne. W 1990 roku zosta³ wybranym do
Rady Gminy I kadencji. W�ród mieszkañców osady cieszy siê du¿ym szacun-
kiem. Jest jedynym radnym wybieranym we wszystkich kadencjach. Obecnie prze-
wodniczy Komisji do spraw rolnictwa i ochrony �rodowiska. Rodzina: ¿ona �
Anna, dwie córki � Magdalena i Agata.

Maria Zió³ko, z domu Kozak, córka Jadwigi i Walentego, ur. 26.11.1945 roku
w Wierzbicy. Jest absolwentk¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. H. Sienkiewicza
w Szyd³owcu. Szko³ê �redni¹ ukoñczy³a w 1963 roku. Z dniem 01.05.1964 roku
zosta³a zatrudniona w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzbicy
i pracowa³a w kilku referatach. W zastêpstwie kierownika Urzêdu Stanu Cywil-
nego udziela³a �lubów cywilnych. Po trzech latach awansowa³a i z dn. 01.03.1967
zosta³a powo³ana na stanowisko sekretarza Gromadzkiej Rady Narodowej. Z pe³-
nionej funkcji zrezygnowa³a na w³asn¹ pro�bê 31.06.1971 roku, z powodu zmia-
ny miejsca zamieszkania. Mieszkaj¹c w Katowicach, pracowa³a w Kopalni Wê-
gla Kamiennego �STASZIC� na stanowisku inspektora ds. p³ac w ksiêgowo�ci.

Zygmunt Zió³ko, ur. w 1916 roku w Wierzbicy, syn Teofila i Lucyny.  Uczêsz-
cza³ do szko³y powszechnej w Wierzbicy i ukoñczy³ sze�æ klas. Po ukoñczeniu
szko³y pomaga³ rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. W 1938 roku zosta³ po-
wo³any do zasadniczej s³u¿by wojskowej. W latach 1938�1939 odbywa³ czynn¹
s³u¿bê wojskow¹ w Piñsku. Wybuch wojny zasta³ go podczas pe³nienia s³u¿by
wojskowej. W kampanii wrze�niowej by³ w Samodzielnej Grupie Polesie gen.
Kleberga. Bra³ udzia³ w bitwie pod Kockiem. Po zakoñczonej kampanii wrze-
�niowej powróci³ do Wierzbicy, 20 sierpnia 1940 roku wst¹pi³ do Batalionów
Ch³opskich i przyj¹³ pseudonim �Stañczyk�. W szeregach organizacji wojskowej
mia³ stopieñ chor¹¿ego. Po wojnie prowadzi³ gospodarstwo rolne i pracowa³
w cementowni �Przyja�ñ�. Obecnie przebywa na emeryturze i mieszka z rodzin¹
syna Jana. Jest cz³onkiem OSP w Wierzbicy, w latach piêædziesi¹tych bra³ czynny
udzia³ przy budowie remizy stra¿ackiej.
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Kalendarium Wierzbicy

1161 � najwcze�niejsza wzmianka �ród³owa o Wierzbicy

1227 � pierwsze targi w osadzie

1326 � powstanie parafii Wierzbica

1469 � nadanie praw miejskich Wierzbicy przez króla Kazimierza Jagielloñ-
         czyka

1808 � pocz¹tki szkolnictwa w Wierzbicy

1831 � dzia³ania zbrojne w czasie powstania listopadowego

1863�1864 � dzia³ania powstañcze  i represje po powstaniu  styczniowym

1869 � utrata praw miejskich

1914�1918 � walki zbrojne w czasie I wojny �wiatowej

1918 � powstanie w Wierzbicy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej

1939�1945 � walki, tworzenie struktur zbrojnych, dzia³alno�æ podziemna
                              i niepodleg³o�ciowa w okresie okupacji niemieckiej

1946 � utworzenie o�rodka zdrowia

1947 � decyzja o utworzeniu Biblioteki  w Wierzbicy

1952 � utworzenie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

   � rozpoczêcie dzia³alno�ci Cementowni �Przyja�ñ� (nazwa nadana
                    w 1960 r.)

1955 � powo³anie Kó³ka Rolniczego

1961 � roz³am w parafii wierzbickiej

      � powstanie Zespo³u Szkó³ Zawodowych

1980 � powstanie Spó³dzielni Mieszkaniowej �Razem�

1982 � przeniesienie z Radomia do Wierzbicy Domu Pomocy Spo³ecznej

1997 � otwarcie �wietlicy Socjoterapeutycznej �Ancora� Katolickiego

         Stowarzyszenia �Betania�
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Z doświadczeń
Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna

Wydaje siê interesuj¹cym przedstawienie problemów i szans wspó³czesnej wsi na
przyk³adzie wsi szczególnej � Sycyny � miejsca urodzenia najwiêkszego poety pol-
skiego Odrodzenia Jana Kochanowskiego. Bêdzie to wstêpny raport ze szczególnego
eksperymentu pedagogicznego realizowanego w Sycynie przez Stowarzyszenie O�wia-
towe Sycyna w latach 1999�2004.

Misj¹ naszego stowarzyszenia wiejskiego SYCYNA, dzia³aj¹cego w powiecie zwo-
leñskim i województwie mazowieckim jest integracja, samoorganizacja i aktywizacja
wiejskich spo³eczno�ci, poprzez animacjê o�wiatow¹ i kulturaln¹ w celu wyrównywa-
nia szans spo³ecznych i edukacyjnych m³odzie¿y i doros³ych. Kultywuj¹c legendê
 i upowszechniaj¹c twórczo�æ Jana Kochanowskiego oraz historiê Sycyny jako spo-
³eczno�ci lokalnej, Stowarzyszenie wspiera wspó³pracê miêdzyregionaln¹ i miêdzy-
narodow¹ (Statut SO Sycyna).

Podejmuj¹c zadanie organizacji stowarzyszenia przez nauczycieli, rolników
 i urzêdników zwi¹zanych z wsi¹ zak³adali�my przetwarzanie �rodowiska poprzez
jego samoorganizacjê i aktywizacjê spo³eczn¹.

Sycyna � gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego. Sycyna dzisiaj to 240 za-
gród, oko³o 700 mieszkañców, publiczna szko³a podstawowa, filia biblioteki, remiza
sta¿y po¿arnej, trzy sklepy, sieæ telefoniczna i wodoci¹gi. Bieda, ma³e gospodarstwa,
bezrobocie.

Spo³eczno�æ Sycyny wymienionej w podrêcznikach nie wyró¿ni³a siê szczególn¹
aktywno�ci¹. Raczej w ca³ej historii towarzyszy³y jej oczekiwania na pomoc ze-
wnêtrzn¹.

To prawda � miejsce urodzenia Jana Kochanowskiego ci¹gle czeka na godne upa-
miêtnienie, aby miejsca, ziemia, po której st¹pa³ wielki poeta mog³a byæ celem piel-
grzymowania i przypominania ci¹gle aktualnej twórczo�ci. Dotychczasowe wysi³-ki
szczególnie ostatniego pó³wiecza � otwarcie Muzeum Jana Kochanowskiego
w Czarnolesie (1961/1981), budowa pomnika w Zwoleniu (1961), remont kaplicy
w ko�ciele w Zwoleniu (1983), postawienie pomnika-popiersia poety w Sycynie (1981)
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� winny w kolejnych bliskich rocznicach: 520 rocznicy �mierci (2004 r.) i 475 roczni-
cy urodzin (2005 r.) byæ uzupe³nione nowym odkryciem Sycyny.

Gmina i Miasto Zwoleñ po³o¿one jest w po³udniowo-wschodniej czê�ci woje-
wództwa mazowieckiego, na osi dróg krajowych Warszawa � Sandomierz i Radom �
Lublin. Jest gmin¹ o charakterze typowo rolniczym.

Animacja kulturowa, �rodowiskowa i edukacja. Nasz¹ dzia³alno�æ aktywizo-
wania �rodowiska rozpoczêli�my z pomoc¹ nauczycieli prób¹ w³¹czenia mieszkañ-
ców wsi do opracowania monografii Sycyna � wiek XX  pod red. Henryka Bednarczy-
ka. Oprócz czê�ci historycznej przedstawili�my wszystkie instytucje, organizacje dzia-
³aj¹ce na wsi i szczególnie ludzi. Szanse rozwoju pokazali�my zamieszczaj¹c 69 bio-
gramów mieszkañców, którzy uzyskali wy¿sze wykszta³cenia. W opracowaniu mo-
nografii w ró¿nym zakresie uczestniczy³y 33 osoby, g³ównie mieszkañcy wsi.

Wydali�my do tej pory 25 numerów (16000 egz.) Wie�ci Sycyny, lokalnej gazety,
przedstawiaj¹cej wydarzenia i przedsiêwziêcia popularnonaukowe podejmowane przez
Stowarzyszenie.

Wa¿nymi wydarzeniami by³ pobyt dzieci z Sycyny w Pa³acu Prezydenckim i list
Prezydenta Aleksandra Kwa�niewskiego do Stowarzyszenia z okazji Pierwszych
Dni Sycyny. 5 lipca 2001 roku Sycynê � odwiedzi³ Aleksander Kwa�niewski � Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej. By³a to pierwsza wizyta g³owy pañstwa polskiego
w miejscu urodzenia Jana Kochanowskiego.

Prezydium Komisji Kultury i �rodków Przekazu Senatu RP: Ryszard S³awiñski

(przewodnicz¹cy), Dorota Kempka (wiceprzewodnicz¹ca), prof. Maria Szyszkow-

ska i Wies³awa Sadowska przebywali w Sycynie w marcu 2002 r. Wicemarsza³ek
Sejmu RP prof. Tomasz Na³êcz prowadzi³  3 czerwca 2002 r. seminarium doktoranc-
kie dla nauczycieli. Z inicjatywy pos³a Marka Wikiñskiego � 17 kwietnia 2003 r.
w Sycynie i w Czarnolesie przebywa³a delegacja w³adz województwa mazowieckie-
go i Ministerstwa Kultury, dziekani ASP w Warszawie: prof. Przemys³aw Krajewski
i prof. Antoni Janusz Pastwa.

3 marca 2004 r. przebywa³ w Sycynie Komitet Wykonawczy powo³any przez Mini-
stra Kultury i Wojewodê Mazowieckiego, przygotowuj¹cy Rok Jana Kochanowskiego.

Organizowane z pomoc¹ Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN konferencje na-
ukowe: Problemy ma³ych szkó³ wiejskich (1999 � Pedagogika Pracy nr 35), Problemy
edukacji ustawicznej doros³ych na wsi (2000 � Edukacja Ustawiczna Doros³ych nr 2),
Ochrona i prezentacja zabytków Sycyny � miejsce urodzenia Jana Kochanowskiego
(2001, �Sycyna gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego�, pod red H. Bednarczyka),
Innowacje w edukacji ekologicznej, 2003 (materia³y pod red. H. Bednarczyka).  Sycy-
na Jan Kochanowski (kwiecieñ 2004)    gromadzi³y w Sycynie wielu znanych uczo-
nych z wiêkszo�ci uniwersytetów w Polsce.

Stowarzyszenie by³o jednym z pomys³odawców i g³ównym organizatorem ogól-
nopolskiej konferencji naukowej w 2002 roku Idee humanistyczne Renesansu w inte-
gracji europejskiej, pod patronatem Senatu RP.

eSycyna � rozproszona struktura sieci komputerowej powiatu zwoleñskiego,

�Komputer  i Internet w ka¿dej wsi�. Rozwój technologii informatycznych, eduka-
cji na szerok¹ skalê umo¿liwi³o przekazanie przez Niemiecki Zwi¹zek Uniwersytetów
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Ludowych DVV � Przedstawicielstwo w Polsce sprzêtu komputerowego, jak równie¿
uzyskanie dwóch grantów MGiPS na Gminne Centrum Informacji w Zwoleniu i Ka-
zanowie. By³ to pocz¹tek realizacji powszechnej, rozproszonej wiejskiej, gminnej i
powiatowej sieci informatycznej �eSycyna�. Rada Programowa eSycyny: Pose³ na
Sejm RP Marek Wikiñski, Starosta Zwoleñski Jerzy Koziñski, prof. Ewa Przybylska

(DVV), prof. Henryk Bednarczyk (SO Sycyna).
Celem projektu by³a budowa lokalnej sieci komputerowej, ogólnodostêpnej dla

dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w powiecie zwoleñskim.
Etap I � 2000�2003 � pozyskanie i instalacja 80 zestawów komputerowych, 750

uczestników kursów i tylko 11 ePunktów z dostêpem do Internetu.

Komputery, z pomoc¹ w³adz samorz¹dowych, zosta³y zainstalowane
w szko³ach, bibliotekach, o�rodkach kultury, �wietlicach, klubach pracy, remizach
stra¿ackich, domach parafialnych, sklepach i domach rolników � tworz¹cych ePunk-
ty, tak aby odleg³o�æ miêdzy miejscem zamieszkania a komputerem by³a mniejsza od
3 km � z jednoczesnym zapewnieniem dostêpno�ci szkolnych pracowni po zajêciach
szkolnych.

Etap II � 2003�2004 � informatyzacja bibliotek, szkó³, zwiêkszenie dostêpu do

Internetu.

Na tym etapie instalowane bêd¹ kolejne komputery w bibliotekach,
a w pracownie internetowe winny byæ wyposa¿one ostatnie � piêæ szkó³
z powiatu zwoleñskiego w Babinie, Czarnolesie, Zakrzówku, Baryczy i Tczowie. Nie-
zbêdne jest zapewnienie dostêpu do pracowni komputerowych
w szko³ach w dni wolne od nauki i po zajêciach szkolnych. W miarê mo¿liwo�ci
technicznych (przez linie telefoniczne SDI/ISDN) zwiêkszony zosta³ dostêp do Inter-
netu w kolejnych ePunktach.

Etap III � 2004�2005 � budowa lokalnej sieci informatycznej, informatyzacja

urzêdów przedsiêbiorstw, powszechny dostêp do Internetu.

Etap trzeci to szeroka skala informatyzacji powiatu zwoleñskiego � urzêdów, szkó³,
przedsiêbiorstw, budowa lokalnej sieci informatycznej najprawdopodobniej radiowej,
zapewniaj¹cej równie¿ dostêp do Internetu w ka¿dym ePunkcie. Etap ten zwi¹zany
jest te¿ z zakupieniem specjalnego sprzêtu i oprogramowania. Szczególnie z³o¿onym
problemem bêdzie pe³na informatyzacja urzêdów, instytucji, budowa lokalnej sieci
informatycznej.

Wszechnica O�wiatowa. Stowarzyszenie otrzyma³o grant Mazowieckiego Ku-
ratora O�wiaty, Marsza³ka województwa mazowieckiego: Kurs technologie informa-
tyczne, kurs kszta³cenia zintegrowanego, kursy komputerowe dla dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych, szkolenie liderów aktywizacji zawodowej na wsi. Kursy, studia podyplo-
mowe ukoñczy³o ³¹cznie ponad 1000 osób. Zrealizowany zosta³ Mazowiecki projekt
edukacji ekologicznej Co siê dzieje w gniazdach, finansowany przez Fundusz Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wyrównanie szans edukacyjnych chcemy zapewniæ poprzez dokszta³canie na-
uczycieli, poprawê bazy technicznej szkó³, szczególnie komputerowej, budowê ogól-
nodostêpnej sieci eSycyna i stypendia o�wiatowe. W ci¹gu trzech lat stypendia o�wia-

towe otrzyma³o 44 uczniów, studentów, uczniów i doros³ych s³uchaczy kursów.
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Seminarium doktoranckie. Wyk³ady otwarte dla nauczycieli organizowane pod
patronatem Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz Instytutu Badañ Edu-
kacyjnych w Warszawie. Seminaria s¹ prowadzone w formie wyk³adów i warsztatów.
Tematyka seminariów � metodologia badañ, teoria i do�wiadczenia nauk pedagogicz-
nych. Zadaniem seminarium jest ukierunkowanie badañ, przygotowanie doktoratu i
u³atwienie w kontaktach z promotorem i instytucj¹ naukow¹, w której mo¿e byæ prze-
prowadzony przewód doktorski. Stowarzyszenie wspomaga zaopatrywanie w litera-
turê naukow¹, u³atwia udzia³ w konferencjach naukowych. Planujemy 3-letni cykl
pracy. Wyk³adowcami byli dr hab. Henryk Bednarczyk � prof. ITeE, prof. dr hab.

Stefan M. Kwiatkowski � Dyrektor Instytutu Badañ Edukacyjnych MEN, Richard

Solak � Academie de Reims, Francja, prof. dr hab. Stanis³aw Kaczor � ITeE, prof.

dr hab. Maria Wo�niakiewcz-Dziadosz � UMCS, prof. dr hab. Tomasz Na³êcz �
Wicemarsza³ek Sejmu RP, dr hab. Grzegorz Kiedrowicz � prof. Politechniki Ra-
domskiej, prof. dr hab. Franciszek Szlosek.

A przecie¿ prawie sze�ædziesi¹t lat temu, po drugiej wojnie �wiatowej bardzo
wielu mieszkañców wsi w dokumentach rejentalnych stawia³o krzy¿yk � znak analfa-
betyzmu.  W epoce Jana Kochanowskiego tylko niewiele potrafi³o siê podpisaæ. Zna-
jomo�æ poezji naszego przodka jest nadal znikoma. Mówimy wiêc dalej o ideach
humanistycznych przede wszystkim elit spo³ecznych. Elit w zasadzie nie trzeba za-
chêcaæ do ustawicznej edukacji. I dzisiaj pozostaje wiêc powa¿nym problemem za-
chêcenie do kszta³cenia, do pokonania zaleg³o�ci, szczególnie s³abo wykszta³conych
grup starszego pokolenia.

Ma³e ojczyzny w drodze do Europy. Janusz Pulnar we wspania³ej ksi¹¿ce Pro-
teus � �wiat Jana z Czarnolasu  przedstawi³ oryginalne zaproszenie do epoki mistrza
poezji, humanisty, cz³owieka Renesansu.

Wêdrówka po �wiecie wspó³czesnym Janowi Kochanowskiemu jest szczególnie
aktualnym potwierdzeniem naszej ju¿ wielowiekowej i trwa³ej kulturowej obecno�ci
w Europie. Potrzebne jest wiêc  nowe otwarcie na �wiat z przekonaniem o warto�ci
naszego narodowego dorobku i  mo¿liwo�ciach, sprostanie wspó³czesnej konkuren-
cji, odci�niêcie w³asnego �ladu, szczególnej dba³o�ci, wsparcie misji spo³eczno�ci
lokalnych.

Miêdzynarodowe otwarcie. Ka¿demu dzia³aniu �Sycyny� towarzyszy³o otwar-
cie na wspó³pracê miêdzynarodow¹, uczestnictwo w konferencjach zagranicznych,
wizyty w szko³ach przedstawicieli europejskich instytucji o�wiatowych oraz próby �
czêsto nieudane � pozyskiwania grantów z programów Phare, Acces, Leonardo da
Vinci. Odby³y siê wizyty studyjne nauczycieli Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Niem-
czech i Hiszpanii. Zorganizowany przez SO Sycyna sta¿ dla 14 osób w Niemczech
 z programu Leonardo da Vinci Nr PL/01/A/Exd/140 380 pt. Kszta³cenie przedsiê-
biorczo�ci i zdolno�ci adaptacyjnych do rynku pracy w spo³eczno�ciach lokalnych
wsi i ma³ych miast � odby³ siê w dniach 26.04.�05.05.2002 r.

Wielkie nadzieje pok³adamy w rozwiniêciu sieci eSycyna i budowie wspólnie
z podobnymi stowarzyszeniami wielu krajów Europejskiego Wirtualnego Uniwersy-
tetu Ludowego.
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Dzia³ania Stowarzyszenia s¹ obserwowane i podgl¹dane w bli¿szej
i dalszej odleg³o�ci od Sycyny. Rozwija siê wspó³praca z Kaszubskim Uniwersytetem
Ludowym, Wszechnic¹ Roztoczañsk¹, Wszechnic¹ Koneck¹, Niemieckimi Uniwer-
sytetami Powszechnymi, ukraiñskimi i rosyjskimi towarzystwami o�wiatowymi.

Biblioteka Sycyñska. Po ukazaniu pierwszej monografii w okolicznych 17 miej-
scowo�ciach samoistnie powsta³y zespo³y autorskie spisuj¹ce wspó³czesne dzieje
swojej ziemi.

Nasz¹ seriê wydawnicz¹ nazwali�my Biblioteka Sycyñska jako nawi¹zanie do
korzeni Renesansu oraz miejsca urodzenia Jana Kochanowskiego. Mamy nadziejê, ¿e
odrodzi siê równie¿ � mo¿e w innej formie � wydawane jeszcze niedawno czasopi-
smo �Sycyna� redagowane przez Wies³awê My�liwskiego.

W ramach Biblioteki Sycyñskiej ukaza³y siê: Sycyna � wiek XX oraz Sycyna � gniaz-
do ojczyste Jana Kochanowskiego pod redakcj¹ Henryka Bednarczyka, Ciepielów �
dawniej i dzi� pod redakcj¹ Henryka Bednarczyka i Heleny Kowalskiej-Kutery, Wybór
poezji Jana Kochanowskiego oraz Wybór poezji Marii Konopnickiej, W Wielgiem Wa-
c³awa Karczewskiego, Co siê dzieje w gniazdach Adolfa Dygasiñskiego, Proteus � �wiat
Jana z Czarnolasu Janusza Pulnara, a tak¿e tom Idee humanistyczne Renesansu w inte-
gruj¹cej siê Europie, �lady i pomniki Jana Kochanowskiego Józefa i Marii Pó³turzyc-
kich,  I³¿a zapamiêtana Jerzego Madejskiego, w przygotowaniu Policzna, Kazanów,
Przysucha, G³owaczów i monografia Powiat Zwoleñski.

Renesans Integracja 2002�2005. Nowe odkrycie Sycyny  to sprawa,  jak wykaza-
li�my nie tylko spo³eczno�ci lokalnej, to d³ug narodu wobec Jana Kochanowskiego.
Proponujemy odrodziæ siê w Europie z nasz¹ pamiêci¹ w³a�nie o Sycynie, gnie�dzie
ojczystym wielkiego Poety.

Dlatego w³a�nie Stowarzyszenie O�wiatowe SYCYNA jest jednym z g³ównych
organizatorów wielkiego programu Renesans � Integracja. Celem programu jest przy-
pomnienie idei humanizmu, twórczo�ci wielkiego poety, ju¿ wtedy trwa³ej obecno�ci
Polski i Polaków w Europie oraz szeroko pojêta edukacja europejska w naszej batalii
o integracjê europejsk¹.

S¹dzimy, ¿e realizacja programu Renesans�Integracja, autorytet, Senatu, wielkich
uczonych, wspieranych przez II Program Telewizji audycjami Odrod�my siê w Euro-

pie, bêdzie szczególnym impulsem odkrycia Sycyny.
Cieszy aktywna praca powo³anego przez Ministra Kultury i Wojewodê Mazowiec-

kiego Komitetu Wykonawczego przygotowuj¹cego �Rok Jana Kochanowskiego w 2005
roku� pracuj¹cego pod przewodnictwem dyrektora departamentu w Ministerstwie Kul-
tury  Adrianny Ponieckiej-Piekutowskiej.

Uruchomiono wiele projektów w Czarnolesie, Zwoleniu i Sycynie.
Renesans Sycyny � gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego to ju¿ program

Muzealno-rekreacyjny SYCYNA. Na podstawie przeprowadzonych studiów, opraco-
wanych ju¿ wstêpnych projektów stwierdzamy konieczno�æ budowy z wykorzystaniem
pozosta³o�ci zabytków, wspó³czesnego kompleksu Muzealno-Rekreacyjnego SYCY-
NA. Dokonano ju¿ pierwszych prac: przebudowano przej�cie drogowe (79) przez Sy-
cynê,  powsta³y parkingi i chodniki. Opracowano wstêpn¹ dokumentacjê rewitalizacji
zabytkowego m³yna na centrum edukacyjno-muzealne. Powstaje zespó³ przyrodniczo-
krajobrazowy i dokumentacja rewitalizacji parku, �cie¿ki edukacji ekologicznej.
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Aby zwiêkszyæ ilo�æ turystów odwiedzaj¹cych Czarnolas, a czê�æ ich zachêciæ do
odwiedzenia Sycycy, konieczna jest:

� rozubudowa dróg Zwoleñ�Czarnolas, Zwoleñ�Sycyna, poboczy, chodni-
ków w Sycynie i Czarnolesie, budowa parkingów, �cie¿ek rowerowych,

� uzupe³nienie sieci wodoci¹gowej, budowa sieci kanalizacyjnej, oczysz-
czalni �cieków,

� wspomaganie turystyki: gospodarstw agroturystycznych, uruchomienie za-
plecza gastronomicznego,

� aktywizacja gospodarcza poprzez stosowanie odnawialnych no�ników ener-
gii, produkcja zdrowej ¿ywno�ci, ma³e przedsiêbiorstwa, telepraca, us³u-
gi.

Szans¹ na urzeczywistnienie tych planów s¹ ju¿ og³aszane pierwsze konkursy
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Henryk Bednarczyk
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