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Inszy niechaj pa³ace murowane maj¹

I szczerym z³otog³owem �ciany obijaj¹,

Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnia�dzie ojczystym...

       Jan Kochanowski

WPROWADZENIE

Nasze ma³e ojczyzny

Misj¹ naszego stowarzyszenia wiejskiego jest integracja, samoorganizacja i aktywiza-

cja lokalnych spo³eczno�ci poprzez animacjê o�wiatow¹ i kulturaln¹ w celu wyrównania

szans spo³ecznych i edukacyjnych m³odzie¿y i doros³ych. Kultywuj¹c legendê i upowszech-

niaj¹c twórczo�æ Jana Kochanowskiego oraz historiê Sycyny, Stowarzyszenie wspiera wspó-

³pracê miêdzyregionalna i miêdzynarodow¹.

Wielkie znaczenie przywi¹zujemy do edukacji regionalnej. W dzisiejszym z³o¿onym

�wiecie zagubiony cz³owiek znów zastanawia siê nad sensem istnienia i my�lami wraca do

swoich korzeni. Tak by³o zawsze.

St¹d nasz pomys³ rozpoczêcia dzia³alno�ci od dokumentacji ¿ycia  wsi w cieniu legendy

Jana Kochanowskiego. I tak rok temu powsta³a monografia Sycyna � wiek XX, napisana

przez nauczycieli i mieszkañców wsi.

Przyjêli�my sugestie Janusza Pulnara � dyrektora Muzeum Okrêgowego w Radomiu,

aby dokumentowaæ ¿ycie naszych ma³ych ojczyzn i ludzi z nimi zwi¹zanych w monograficz-

nej serii wydawniczej Biblioteka Sycyñska. Taki zamys³ uzyska³ wsparcie Wy¿szej Szko³y

Pedagogicznej ZNP w Warszawie, której jestem profesorem, a która prowadzi szerokie bada-

nia regionalne. Wspólnie z Muzeum Okrêgowym i z pomoc¹ Prezydenta Miasta Radomia

Adamem W³odarczykiem podjêli�my radomsk¹ innowacjê pedagogiczn¹ w edukacji regio-

nalnej. Ukaza³y siê Radomskie wêdrówki regionalne pod redakcj¹ Janusza Pulnara, Edu-

kacja regionalna � dziedzictwo kulturowe w regionie radomskim pod redakcj¹ Henryka

Bednarczyka, a tak¿e Radomskie innowacje w edukacji regionalnej � propozycje i do-

�wiadczenia pod redakcj¹ Mariana Kapicy. Oko³o 500 nauczycieli ukoñczy³o warsztaty me-

todyczne. W szko³ach radomskich zintensyfikowano  realizacjê �cie¿ki edukacji regionalnej,

a w 9 szko³ach wprowadzono nauczanie w formie wyodrêbnionego przedmiotu.

Ciepielów jest mi szczególnie bliski, to przecie¿ s¹siednia miejscowo�æ mojej rodzinnej

Sycyny. By³em tu czêstym go�ciem, przyje¿d¿aj¹c na odpusty, jarmarki i odwiedzaj¹c moje-

go szkolnego kolegê Witolda Frydryckiego, z którym razem uczyli�my siê w radomskiej

�skórzance�. Po wielu latach razem z ¿on¹ i córkami przyje¿d¿ali�my nad I³¿ankê.

Z histori¹ i bardziej dok³adnie z gmin¹ Ciepielów zapozna³em siê przygotowuj¹c Mazo-

wiecki Projekt Edukacji Ekologicznej Co siê dzieje w gniazdach, który chcieli�my szczegól-

nie realizowaæ we wszystkich miejscowo�ciach powiatu lipskiego i zwoleñskiego. Tytu³

projektu zapo¿yczony zosta³ bowiem ze znanej noweli Adolfa Dygasiñskiego, który jako
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nauczyciel Jacka Malczewskiego przebywa³ w nieodleg³ym Wielgiem w maj¹tku Karczew-

skich. Dobr¹ inspiracj¹ do poznania ojczystej przyrody mo¿e staæ siê wydany przez nas

zbiór nowel Adolfa Dygasiñskiego Co siê dzieje w gniazdach, plakaty, CD-rom i wersja

instrumentowa, a tak¿e uczestnictwo w konkursie Mi³o�nicy ptaków na start. Przewiduje-

my równie¿ organizacje warsztatów metodycznych dla nauczycieli. Wspólnie z Januszem

Pulnarem, dyrektorem Muzeum Okrêgowego jest przygotowywana ksi¹¿ka �S³yszysz, ona ¿yje...�

� impresje poetycko-malarskie Jacka Malczewskiego. Kolejn¹ publikacj¹ bêdzie mam nadziejê

ksi¹¿ka o pobliskiej I³¿y i Boles³awie Le�mianie.

Z rado�ci¹ wiêc zapozna³em siê z ogromn¹ ilo�ci¹ materia³u �ród³owego o szkole

w Ciepielowie, nauczycielach, zebranego przez Pani¹ Helenê Kowalsk¹-Kuterê. Po d³ugich

i trudnych dyskusjach postanowili�my rozszerzyæ zakres publikacji. Dlatego zwróci³em siê

do wielu mieszkañców Ciepielowa i w³adz gminy, historyków z pro�b¹ o wspó³pracê. Po

wielu miesi¹cach pracy ca³ego zespo³u autorskiego przedstawiamy czytelnikom, wydaje siê,

dojrza³e opracowanie.

Ciepielów � dawniej i dzi� przypomina historiê osady i gminy. Jest dokumentem roku

2001, zebranym i napisanym przez mieszkañców. Przedstawiono historiê biblioteki, szko³y,

parafii oraz ponad 200 biografii by³ych i aktualnych mieszkañców. Zamieszczono krótkie

opracowania o miejscowo�ciach: Antoniów i Czerwona, Anusin, B¹kowa, Bielany i Pasieki,

Borowiec, Chotyze, Ciepielów Stary, D¹browa, Drezno, Gardzienice, Ka³ków, Kawêczyn,

Kochanów, Kunegundów, £aziska, Marianki, Pcin, Podgórze, Podolany, Ranachów �B�,

Rekówka, �wiesielice, Wielgie, Wólka  D¹browska.

Dzisiaj, kiedy jest szczególnie trudno, zamieszczaj¹c informacjê o instytucjach, ludziach

chcemy udowodniæ, ¿e wiele jednak uda³o siê osi¹gn¹æ. St¹d obok znanych ludzi postano-

wili�my ukazaæ równie¿ m³odych mieszkañców, którzy uzyskali wy¿sze wykszta³cenie.

Serdeczne podziêkowania kierujê do wszystkich, którzy wspomagali, krytykowali i do-

radzali w tym przedsiêwziêciu. Wyra¿am nadziejê, ¿e nasza ksi¹¿ka stanie siê dokumentem

Ciepielowa i okolic. Niech ta lektura bêdzie dla m³odzie¿y wycieczk¹ w przesz³o�æ i inspiracj¹

do tworzenia lepszej przysz³o�ci, starszym za� z sentymentem przypomni trudn¹ m³odo�æ

i w³asn¹ historiê, drogê ¿yciow¹ wielu pokoleñ.

Z najlepszymi ¿yczeniami dla Ciepielowa i jego mieszkañców.

Henryk Bednarczyk

PS W tym ogromnym przedsiêwziêciu nie sposób unikn¹æ b³êdów i potkniêæ równie¿

b³êdnie zapisanych nazwisk. Nie wszystkie materia³y mog³y byæ zamieszczone. Nie zawsze

by³em zgodny z cz³onkami zespo³u autorskiego. Doceniam dobre intencje. Aby jednak

ksi¹¿ka powsta³a, musia³em podejmowaæ trudne decyzje. Z góry przepraszam za pomy³ki.

Starali�my siê, aby ich nie by³o, przekazuj¹c materia³ do wielokrotnej korekty autorom

i mieszkañcom Ciepielowa. Je�li otrzymamy nowe materia³y, bêdzie okazja do dodruko-

wania suplementu.
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Od refleksji i postanowienia do spe³nienia

Ile razy przeje¿d¿am czy jestem w Ciepielowie i patrzê na coraz to ni¿szy budynek

dawnej szko³y, doznajê ciep³ych uczuæ i nachodz¹ mnie refleksje. Wracam my�l¹ do lat

dzieciñstwa, które chyba na zawsze pozostan¹ w pamiêci. Staj¹ mi przed oczyma jak ¿ywi:

nauczyciele, kole¿anki, koledzy. Wiêkszo�æ odesz³a ju¿ na zawsze. Jak¿e chcia³abym siê

spotkaæ z niektórymi, porozmawiaæ, powspominaæ, podziêkowaæ za trud i za cenne warto�ci,

które przekazali.

Tu, w tej szkole, kierownik Stanis³aw Pietrkiewicz przepowiedzia³ mi, ¿e zostanê nauczy-

cielk¹ i on zrobi wszystko, by spe³ni³y siê moje marzenia. Wkrótce jednak wybuch³a wojna

i przez wiele lat musia³am zajmowaæ siê nie tylko nauk¹, ale nie przesta³am marzyæ o pracy

z dzieæmi i z m³odzie¿¹.

Wreszcie nadszed³ czas pokoju, mog³am siê kszta³ciæ i przygotowywaæ do pracy

w wymarzonym zawodzie. Kiedy ju¿ zosta³am nauczycielk¹, po�wiêci³am siê tej pracy bez

reszty. Z wielkim zapa³em i energi¹, wszystkimi sposobami, wszelkimi dostêpnymi metodami

i �rodkami zdobywa³am potrzebn¹ wiedzê i ci¹gle doskonali³am umiejêtno�ci. Praca sprawia-

³a mi zawsze satysfakcjê, uzyskiwa³am oczekiwane wyniki. Nigdy nie zra¿a³am siê niepowo-

dzeniami, bo wierzy³am, ¿e droga do sukcesu wiedzie przez pora¿ki. W �rodowisku szkolnym

cieszy³am siê uznaniem i dobr¹ opini¹. By³am otwarta na problemy dzieci. Ucz¹c i wychowu-

j¹c, nie zapomnia³am, ¿e one potrzebuj¹ mi³o�ci, a szczególnie wtedy, kiedy najmniej na ni¹

zas³uguj¹.

Nie zmieni³am swoich pogl¹dów tak¿e po przej�ciu na emeryturê, nadal jestem w sta³ym

kontakcie ze szko³¹, blisko dzieci i m³odzie¿y. Ci¹gle im przypominam s³owa z �Pie�ni�

K. I. Ga³czyñskiego:

�Nie jeste�my, by spo¿ywaæ urok �wiata,

ale po to, by go tworzyæ i przetaczaæ

przez czasy jak ska³ê z³ot¹�.

�Chcê i mój �lad na drogach ocaliæ od zapomnienia�. Jestem dumna, ¿e chyba pod moim

wp³ywem i z moj¹ pomoc¹ dzieci pisz¹ kronikê szko³y i dzielnicy, pamiêtniki, w ogromnej

wiêkszo�ci s¹ wra¿liwe na potrzeby i krzywdê drugiego cz³owieka i zawsze spiesz¹ z pomoc¹

potrzebuj¹cym.

Teraz w jesieni ¿ycia, czê�ciej ni¿ kiedy�, rozmy�lam nad przebyt¹ drog¹. Zastanawiam

siê, czego dokona³am, ale tak¿e jak mnie postrzegaj¹ inni, czego jeszcze ode mnie oczekuj¹,

co mogê jeszcze daæ od siebie drugiemu cz³owiekowi?

Wyci¹gam wnioski i rozliczam siê. Nie daje mi spokoju sentencja: �Tyle� wart, ile

dobra postrzegaj¹ w tobie inni. Warto�æ swego ¿ycia mierz zawsze tym, co� da³ innym,

a nie tym, co� zyska³ dla siebie�.

Skoro wiêc �Cz³owiek wart jest tyle, ile warte jest to, co po sobie zostawi³ innym�, to

jak na razie skromna jest warto�æ mojej osoby, muszê j¹ wzbogaciæ.

Nawiedzaj¹ mnie te¿ refleksje, zwi¹zane z nieub³agalnym prawem przemijania. Wtedy

w my�li wzywam: �Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybo odchodz¹�. Trzeba siê spieszyæ,

¿eby zd¹¿yæ. Przecie¿ z racji swojego zawodu i jako Polka mam obowi¹zek m.in. ocalaæ od

zapomnienia ludzi i wydarzenia naszej przesz³o�ci, a tak¿e tera�niejszo�ci narodowej. Bole-
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s³aw Prus napisa³: �Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, a¿eby kochaæ jak¹�

idealn¹ ojczyznê, ale a¿eby kochaæ, badaæ i pracowaæ dla realnych sk³adników tej ojczy-

zny, którymi s¹: ziemia, spo³eczeñstwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa�. Takim bogactwem

jest wiedza, tradycja, przesz³o�æ i pamiêæ narodowa. Obowi¹zuje nas szacunek dla tych

warto�ci. Powinni�my je pielêgnowaæ, chroniæ od zapomnienia, propagowaæ w kraju i poza

jego granicami, przybli¿aæ wspó³czesnym i przysz³ym pokoleniom, bo jak napisa³ Adam

Asnyk:

Ka¿da epoka ma swe w³asne cele

I zapomina o wczorajszych snach...

Nie�cie wiêc wiedzy pochodniê na czele

I nowy udzia³ bierzcie w wieków dziele,

Przysz³o�ci podno�cie gmach!

Ale nie depczcie przesz³o�ci o³tarzy,

Choæ macie sami doskonalsze wznie�æ;

Na nich siê jeszcze �wiêty ogieñ ¿arzy

I mi³o�ci ludzka stoi tam na stra¿y,

I wy winni�cie im cze�æ!

Te moje wspomnienia i przemy�lenia sprawi³y, ¿e postanowi³am napisaæ ksi¹¿kê

pt. �Nauczyciele i absolwenci ciepielowskiej szko³y�, aby ocaliæ ich od zapomnienia, w³¹cza-

j¹c ksiê¿y-katechetów, bo to te¿ wychowawcy i nauczyciele. Kiedy przystêpowa³am do

realizacji pomys³u, by³am pe³na entuzjazmu i wiary. Zredagowa³am i wys³a³am w Polskê

mnóstwo listów, odby³am dziesi¹tki rozmów i spotkañ z absolwentami szko³y w Ciepielowie.

Czê�æ kole¿anek i kolegów zaakceptowa³a i pochwali³a mój pomys³. Znale�li siê i tacy, którzy

sceptycznie odnie�li siê do niego i uznali to za niemo¿liwie do wykonania. Przyznajê, ¿e

liczy³am na wiêksz¹ pomoc, ale nie zrazi³y mnie niepowodzenia. Postanowi³am, mimo wszyst-

ko, kontynuowaæ pracê z nadziej¹, ¿e w koñcu kto� mi pomo¿e i zamierzenie zostanie zreali-

zowane. Na szczê�cie uda³o siê znale�æ odpowiedzialnych ludzi, którzy zechcieli wzi¹æ udzia³

w pracy nad ksi¹¿k¹. Ci, co nie przyst¹pili do realizacji pomys³u, wyra¿ali opiniê, ¿e upamiêt-

niaæ trzeba tylko niezwyczajnych, s³awnych, którzy odegrali jak¹� wa¿n¹ rolê w ¿yciu naro-

du, bohaterów nieprzeciêtnych. Taki pogl¹d �wiadczy o wielkiej skromno�ci, niedocenieniu

samego siebie, ale tak¿e o braku poszanowania cz³owieka jako istoty ludzkiej. Przecie¿ ka¿dy,

nawet i ten szary, zwyk³y cz³owiek jest no�nikiem jakich� warto�ci. Jego ¿ycie i dzia³anie

wp³ywa na otoczenie, na ogólny dorobek. Nale¿y wiêc upamiêtniaæ i w ró¿ny sposób ocalaæ

od zapomnienia wszystko, co przemija. Dobrze, ¿e wiêkszo�æ tak samo uwa¿a³a i solidaryzo-

wa³a siê ze mn¹, anga¿uj¹c siê w twórcze dzia³anie, w wyniku czego postanowienie zosta³o

spe³nione. Nie miejsce tu i nie bêdê opisywaæ, jakie trudno�ci i przeszkody musia³am poko-

naæ. Nie sposób wymieniæ ile trzeba by³ przerzuciæ, przewertowaæ, przeczytaæ ksi¹¿ek, kro-

nik, informatorów, dokumentów, zbiorów �ród³owych w wielu bibliotekach, archiwach pañ-

stwowych, parafialnych i prywatnych. Najwa¿niejsze, ¿e dopiê³am swego.

Kiedy ksi¹¿ka by³a gotowa do druku, okaza³o siê, ¿e nie ma �rodków na jej wydanie.

Poszukiwa³am sponsorów. Zwróci³am siê do Prezesa Stowarzyszenia O�wiatowego �Sycy-

na�, p. Henryka Bednarczyka, który pobie¿nie zapozna³ siê z zawarto�ci¹ i zdecydowa³ ksi¹¿-

kê wydaæ pod warunkiem, ¿e bêdzie to monografia Ciepielowa. Trzeba wiêc zmieniæ tytu³,

uk³ad tre�ci, z niektórych rozdzia³ów zrezygnowaæ, dopisaæ nowe, skróciæ wszystkie noty

biograficzne, niektóre odrzuciæ i dodaæ brakuj¹ce w³a�ciwe materia³y i informacje.
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Najciê¿ej by³o mi zrezygnowaæ z bardzo interesuj¹cych, niezwykle ciekawych materia-

³ów, dotycz¹cych nauczycieli i absolwentów. Ich przecie¿ chcia³am jak najwyra�niej przed-

stawiæ, uhonorowaæ i upamiêtniæ, zw³aszcza tych nie¿yj¹cych. W monografii Ciepielowa

znajd¹ siê na dalszym planie. Z bólem serca, po wnikliwym rozpatrzeniu wszystkich za

i przeciw przyjê³am propozycjê. Pan profesor okre�li³ zakres dalszych prac i uzupe³nieñ,

zaprosi³ do zespo³u autorskiego licznych mieszkañców Ciepielowa i swoich wspó³pracowni-

ków. Dziêki wyj¹tkowemu zaanga¿owaniu Pana Henryka Bednarczyka i uporowi innych

prace posuwa³y siê szybko. Tak wiêc oprócz mnie pisali ksi¹¿kê mieszkañcy Ciepielowa,

wspomagani przez innych kompetentnych ludzi. W trakcie zbierania materia³ów wyst¹pi³y

znane mi problemy, które dziêki cierpliwo�ci, wytrwa³o�ci, a nawet u¿yciu forteli i zabiegów

uda³o siê rozwi¹zaæ. Jestem �wiadoma, ¿e nie uda³o nam siê unikn¹æ potkniêæ, przeinaczeñ,

nie�cis³o�ci, b³êdów w ksi¹¿ce, za które z góry wszystkich czytelników serdecznie przepra-

szam i proszê bardzo o zg³oszenie takowych.

Dziêkujê wszystkim, którzy mnie wspierali. S³owa wdziêczno�ci kierujê do ksiê¿y: Zdzi-

s³awa Kalinowskiego i Stanis³awa S³awiñskiego, pañ: Marii Ostrach, Zofii Mazur, Zofii Ma-

zurkiewicz i panów: W³adys³awa Owczarka, Jerzego Jagliñskiego, Kazimierza Giemzy oraz

wójtów Gminy Ciepielów: poprzedniego Bogdana Czapli i obecnego Zbigniewa Ostracha.

Na szczególne podziêkowania zas³u¿y³y tak¿e nauczycielki rusycystki, panie: Krysty-

na Zuba-Talaga oraz Maria Hrynkiewicz, które pomog³y mi w t³umaczeniu archiwalnych

materia³ów �ród³owych z jêz. rosyjskiego na polski.

Helena Kowalska-Kutera
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Zarys dziejów Ciepielowa

Barbara FUNDOWICZ, Dariusz KUPISZ

Kalendarium

1413 � pierwsza pewna wzmianka o wsi Czepyelow i jej dziedzicu Pietusze.

1470�1480 wzmianka o ko�ciele ciepielowskim.

1512 � erekcja drewnianego ko�cio³a w Ciepielowie Starym.

1548 �  rok za³o¿enia miasta, pocz¹tkowa nazwa Grzyma³ów nad I³¿ank¹.

1597 � nadanie w dniu 7 maja przez króla Zygmunta Starego przywileju na za³o¿enie

   i prowadzenie cechów rzemie�lniczych w Ciepielowie.

1619 � inwentarz wzmiankuj¹cy 2 m³yny, pi³ê wodn¹ i papierniê.

1627 � Zygmunt z Kazanowa Kazanowski, dziedzic Ciepielowa dnia 6 lipca 1627 r. da³ miastu

przywilej, gdzie by³y wskazane robocizny i czynsz wzglêdem dworu.

1657 � Ciepielów spalony podczas najazdu szwedzkiego przez  wojska Rakoczego.

1662 � spis ludno�ci szacuje liczbê mieszkañców na 114 osób.

1694 � nadanie miastu przywileju na cztery jarmarki i jeden targ niedzielny przez Jana III

Sobieskiego.

1727 � potwierdzenie przywileju przez Augusta II, dotycz¹cego jarmarków.

1731 � budowa pa³acu z drzewa modrzewiowego przez ks. Sanguszków.

1752 � budowa nowego drewnianego ko�cio³a w Ciepielowie.

1780 � dziedzicem Ciepielowa i Ranachowa by³ Józef Karczewski starosta Liwski.

1820 � spis rz¹dowy szacuje ludno�æ na 475 katolików i 102 ̄ ydów;

� w mie�cie sta³o wówczas 109 domów drewnianych i jeden murowany.

1827 � spis ludno�ci szacuje liczbê mieszkañców na 861 osób i 110 domów;

1835 � zosta³a za³o¿ona szko³a w Ciepielowie (po raz drugi);

� spis ludno�ci szacuje liczbê mieszkañców na 668 osób.

1837 � papiernia w Ciepielowie. Wodny znak na arkuszach papierów mia³ napis: �J. Rotter

Ciepielów� i zwê¿aj¹ce siê ku górze drzewo oraz umieszczon¹ datê � 1837 rok.

1860 � spis ludno�ci szacuje liczbê mieszkañców na 704 osoby, z czego 37% stanowili ̄ ydzi;

� liczba domów wynosi³a 97 posesji.

1863 � w czasie powstania styczniowego przez Ciepielów przechodzi p³k Dionizy Czachowski

i jego oddzia³.

1869 � odebranie praw miejskich przez w³adze carskie.

1880 � spis ludno�ci szacuje liczbê mieszkañców na 710 osób;

� w mie�cie sta³y 83 domy drewniane i 2 murowane.

1885 � szko³a podstawowa mie�ci³a siê w domu £¹czyñskich w miejscu obecnego Urzêdu

Gminy. Uczêszcza³o do niej 30 dzieci. Szko³a mia³a trzy oddzia³y. Nauka odbywa³a

siê wy³¹cznie zim¹, latem dzieci pomaga³y w gospodarstwie;

1886 �  pocz¹tek budowy bo¿nicy.

1889 � sp³on¹³ modrzewiowy dwór stawiany przez ks. Sanguszków.

1915 � sp³on¹³ budynek szkolny i drewniany ko�ció³.

1920 � rozpoczêto budowê szosy o twardej nawierzchni, zbudowano tak¿e most.
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1921 � rozpoczêto budowê szko³y i mieszkania dla kierownika.

1923 � zakoñczenie budowy szko³y;

� 21 marca powsta³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna;

� rozpoczêcie budowy ko�cio³a przez ks. Ludwika Barskiego.

1925 � w szkole zatrudniano 5 nauczycieli. W tym roku rozpocz¹³ pracê pó�niejszy kierownik

Florian Bednarski. Zorganizowano VII klasê. Szko³a liczy³a ponad 200 uczniów;

� rozpoczê³a siê komasacja, scalanie gruntów wsi: Ciepielów Stary, Gardzienice,

Ka³ków, Rekówka, �wiesielice.

1927 � dobudowano do szko³y salê rekreacyjn¹ i dwie sale po³udniowe.

1928 � powstanie banku, który pocz¹tkowo nosi³ nazwê Gminnej Kasy Spó³dzielczej.

1930 � zakoñczenie komasacji.

1931 � powsta³o ko³o Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej �Wici�.

1932 � przybycie do Ciepielowa lekarza i spo³ecznika Mariana Papuziñskiego.

1935 � wybudowano remizê stra¿ack¹.

1939 � zakoñczenie budowy ko�cio³a;

� 8 wrze�nia Niemcy wkraczaj¹ od strony Lipska, bitwa oddzia³ów 74 pu³ku piechoty

z Lubliñca pod dowództwem majora Józefa Pelca z 29 dywizj¹ zmotoryzowan¹ Wehr-

machtu, rozstrzelanie oko³o 300 polskich jeñców i miejscowej ludno�ci;

1940 � powstanie pierwszej organizacji konspiracyjnej za³o¿onej przez Jana Soñtê, zal¹¿ka

pó�niejszego zgrupowania partyzanckiego BCh �O�ki�.

1941 � powstanie Ludowego Zwi¹zku Kobiet.

1942 � 18 marca rozstrzelano w Karolinie m.in. mieszkañców Ciepielowa;

� 17 czerwca w Niedarczowie zgrupowanie �O�ki� zosta³o podporz¹dkowane

komendzie obwodu 3 BCh;

� w pa�dzierniku zgrupowanie BCh �O�ki� uwolni³o w Solcu grupê m³odzie¿y;

� w grudniu przybywa ekspedycja karna w celu spacyfikowania terenu;

� 6 grudnia spalenie przez SS pod dowództwem Biernera 34 rolników za ukrywanie

¯ydów w Ciepielowie Starym i Rekówce;

� 7 grudnia wymordowanie za dzia³alno�æ w partyzantce rodziny Wojewódków

i Wdowiaków.

1943 � 30 wrze�nia bitwa z ekspedycj¹ karn¹ w Ciepielowie Górki, zakoñczona sukcesem;

� w pa�dzierniku ekspedycja karna opuszcza Ciepielów.

1944 � 19 lipca spalenie pa³acu-warowni w Ciepielowie Górki;

� 25 lipca bitwa w obronie wsi Janiszów, Wojciechów, £aziska z �radomskim� oddzia³em SS;

� 28 lipca rozbicie sztabu dywizyjnego wroga w Chwa³owicach przez 50 partyzantów

pod dowództwem Tadeusza Wojtyniaka �Bacy�;

1945 � 15 stycznia �straszna noc�, walki niemiecko-rosyjskie i wyzwolenie Ciepielowa.

1947 � 2 lutego za³o¿ono Bibliotekê Publiczn¹.

1949�1950 � powstaje Gminna Spó³dzielnia �Samopomoc Ch³opska�.

1950 � powstanie Kó³ka Rolniczego.

1951 � powstanie izby porodowej.

1953 � za³o¿enie Klubu �Ruch-u�.

1954 � elektryfikacja Ciepielowa.

� powstanie miejscowego parku, zieleñca.

1955 � powstanie Gromadzkich Rad Narodowych. Nast¹pi³a reorganizacja du¿ych powiatów.

Ciepielów nale¿¹cy do powiatu Starachowice przeniesiono do powiatu Lipsko.

Ciepielów jako GRN obejmuje swym zasiêgiem 8 wsi.
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1957 � zak³adanie zieleñca na rynku w Ciepielowie. Czyn spo³eczny mieszkañców

z inicjatywy doktora Mariana Papuziñskiego i Tadeusz Ciszka.

1958 � ustawa o powstaniu Funduszu Gromadzkiego, który mia³ s³u¿yæ zaspokojeniu

najpilniejszych potrzeb gospodarczych i kulturalnych. W tym roku zbudowano

chodnik od szko³y do budynku prezydium GRN. Utwardzono tak¿e ulice w czynie

spo³ecznym miejscowej ludno�ci.

1958�1960 � wprowadzenie w banku kredytów i oszczêdno�ci.

1960 � wprowadzenie zmian w podziale administracji kraju. Likwidacja ma³ych gromad. Do

gromady do³¹czono �wiesielice, Kawêczyn. Przeprowadzono równie¿ melioracjê

rzeki I³¿anki. Zaorano ³¹ki i obsiano traw¹.

1961 � oddanie do u¿ytku agronomówki i czê�ci budynku Banu Spó³dzielczego.

1962 � przeniesienie biblioteki do nowego lokum w domu Jana Leszczyka;

� oddanie do u¿ytku nowego budynku szko³y w Wielgiem.

1964 � otwarcie apteki.

1966 � zosta³a wprowadzona 8-letnia szko³a podstawowa;

� spis ludno�ci szacuje mieszkañców na 669 osób.

1967 � w Ciepielowie jest 8-klasowa szko³a podstawowa.

1969 � umiera miejscowy spo³ecznik doktor Marian Papuziñski;

� konsekracja ko�cio³a.

1970 � bank w Ciepielowie przej¹³ kredyty inwestycyjne z Banku Rolnego w Starachowicach,

co umo¿liwi³o rozpoczêcie pe³nej obs³ugi klientów;

� otwarcie oddzia³u banku w Chotczy i filii w Wielgiem.

1971 � rolnicy zostali objêci bezp³atn¹ opiek¹ lekarsk¹.

1972 � ustawa o likwidacji gromad i tworzeniu gmin, przy³¹czenie do Ciepielowa by³ej GRN

w B¹kowej i czê�ci GRN w Jasieñcu, tj. Pcin, Ranachów, Ciepielów Kolonia oraz

Anusin, Drezno z GRN Lipsko;

� przy³¹czenie KR �wiesielice i KR Gardzienice do KR  Ciepielów;

� 7 pa�dziernika otwarta zosta³a szko³a w Wielgiem im. Adolfa Dygasiñskiego;

� oddanie do u¿ytku nowego budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.

1973 � utworzenie nowch, obecnych granic Gminy Ciepielów;

� likwidacja szko³y w Ciepielowie Kolonii i wcielenie jej do szko³y w Ciepielowie.

1974 � spis ludno�ci szacuje mieszkañców na 575 osób.

1975 � uruchomienie przez miejscow¹ Gminn¹ Spó³dzielniê piekarni zaopatruj¹cej

miejscow¹ ludno�æ w pieczywo;

� rozpoczêcie budowy nowego obiektu handlowego w Ciepielowie Starym.

� uczniowie klas pierwszych po raz pierwszy sk³adaj¹ �lubowanie.

1976 � likwidacja izby porodowej;

� otrzymanie od PZZ w Warszawie budynków produkcyjnych i bloku przy

ul. Czachowskiego przez Urz¹d Gminy.

1977 � powsta³o Ko³o Rencistów i Emerytów.

1978 � wrêczenie miejscowej organizacji ZBOWID sztandaru, oddanie do u¿ytku nowej

remizy stra¿ackiej.

1979 � przeniesienie Komitetu Gminnego PZPR do budynku remizy stra¿ackiej.

1980 � oddanie do u¿ytku pawilonu handlowego;

� oddanie do u¿ytku nowego biurowca.

1981 � oddanie do u¿ytku nowego mostu na rzece I³¿ance.

1984 � przeniesienie biblioteki do starego budynku Urzêdu Gminy.



13

1985 � kolejna rozbudowa budynku banku;

� utworzenie filii biblioteki w Wielgiem.

1990 � zakoñczenie budowy bloków komunalnych.

1992 � otwarcie przy Bibliotece Publicznej wypo¿yczalni kaset wideo;

� rozpoczêcie budowy wodoci¹gu;

� powstanie Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Handlowego �Rol-Mot�;

� 6 grudnia przyby³ do Ciepielowa Waldemar Pawlak i ambasador Izraela Miron

Gordon na uroczyste wmurowanie w parku kamienia wêgielnego, po�wiêconego

¯ydom i pomordowanym za ich ukrywanie polskim rolnikom.

1994 � 4 czerwca oddanie do u¿ytku nowego budynku szko³y podstawowej;

� powstanie dru¿yny LKS �Rol-Mot Video Ciepielów�;

� przeniesienie w listopadzie biblioteki do budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.

1996 � og³oszenie upad³o�ci SUW;

� powstanie chóru ko�cielnego;

� oddanie do u¿ytku nowego budynku Urzêdu Gminy;

1996�1997 powstanie oczyszczalni �cieków;

� rozpoczêcie budowy kanalizacji.

1997 � oddanie do u¿ytku wodoci¹gu.

1998 � modernizacja stadionu.

1999 � po³¹czenie banku z Bankiem Spó³dzielczym w Zwoleniu;

� powo³anie Spo³ecznego Komitetu Budowy Dróg, Parkingów i Chodników;

� utworzenie gimnazjum w miejscu starego budynku szko³y podstawowej;

� w grudniu otwarcie strony internetowej Gminy Ciepielów.

2000 � po³o¿enie asfaltu na trasie B¹kowa-£aziska;

� wydanie pierwszego numeru Biuletynu Informacyjnego �Nasza Gmina�;

� likwidacja szkó³ w £aziskach i Pcinie, wcielenie ich do Ciepielowa.

2001 � zakoñczenie budowy nowej drogi na trasie Pcin�Ranachów  �B�.
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Rzeka I³¿anka

Dariusz KUPISZ

Dzieje wsi i miasta do koñca XVIII wieku

Ciepielów nale¿y do grona najstarszych miejscowo�ci regionu radomskiego. Nazwa wsi

w XV�XVII w. brzmia³a Czepyelow. Nazwa Ciepielów pojawi³a siê w XVIII w. i zosta³a zachowana

do dnia dzisiejszego. Ma ona co najmniej dwuznaczne pochodzenie. Dwuznaczno�æ wynika

st¹d, ¿e zapisy �ród³owe z tzw. nag³osowym Cze- mog¹ byæ odczytywane zarówno jako Cie-, jak

i Cze-. Pochodzi ona bez w¹tpienia od nazwy osobowej Ciepiel  lub Czepiel. Dzisiejsza nazwa

wsi sk³ania³aby do opowiedzenia siê za okre�leniem Ciepiel stworzonym od pospolitego gwaro-

wego ciepaæ, co znaczy rzucaæ, ciskaæ uderzaæ. Jednak zapiski z XV�XVII w., wskazuj¹ te¿ na

staropolsk¹ nazwê osobow¹ Czepiel uto¿-

samian¹ z wyrazem czepiaæ [siê]. Nie brak

te¿ teorii mówi¹cych, i¿ nazwê wsi mo¿na

okre�laæ jako dzier¿awcz¹ i t³umaczyæ jako

�w³asno�æ Ciepiela�.

Do niedawna niektórzy historycy

s¹dzili, ¿e najstarsza wzmianka dotycz¹ca

Ciepielowa, zachowana w �ród³ach pisa-

nych, pochodzi z lat 1335�1336. W ów-

czesnych spisach �wiêtopietrza odnoto-

wano wie� Ceple (Czepla). Nowsze ba-

dania dowiod³y jednak, ¿e chodzi nie

o Ciepielów, lecz o parafiê w Ciep³ej nad

rzeczk¹ Ciep³¹ (obecnie Szabasówka).

Pierwsza nie kwestionowana wzmianka dotycz¹ca Ciepielowa nad I³¿ank¹ pochodzi z 1413 r.,

kiedy to wie� okre�lan¹ jako Czepyelow odnotowano w zapiskach s¹dowych województwa

sandomierskiego. Nie oznacza to oczywi�cie, i¿ Ciepielów powsta³ dopiero w XV w. Skoro wzmian-

kowano wówczas o nim jako o wsi zorganizowanej, nale¿¹cej do rodu szlacheckiego, to bez

w¹tpienia istnia³ ju¿ w XIV (a mo¿e i XIII) stuleciu.

W zwi¹zku z kwestionowaniem wzmianki dotycz¹cej wsi Czepla, nale¿y te¿ poddaæ

w¹tpliwo�æ, i¿ istnia³a wtedy parafia ciepielowska, a co za tym idzie miejscowy ko�ció³. Nie da siê

obecnie ustaliæ, czy wzniesiono go w XIV, czy te¿ w pierwszej po³owie XV w.

W ka¿dym razie Józef D³ugosz w swym s³ynnym  Liber beneficiorum, datowanym na lata 1470�

�1480, wspomina, i¿ ko�ció³ parafialny w Ciepielowie, pod wezwaniem �w. Krzy¿a, by³ budowl¹

drewnian¹. Wed³ug jednej z pó�niejszych wizytacji biskupich zosta³ erygowany

w 1512 r. Uposa¿eniem plebana by³y grunty orne i ³¹ki, co potwierdzi³ przywilej wystawiony przez

dziedzica, Jakuba z Ciepielowa w  1489 r. W pocz¹tkach nastêpnego stulecia pleban ciepie-
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lowski pobiera³ dziesiêcinê ze wsi Ciepielów, Jasieniec, Gardzienice, a czê�ciowo tak¿e z Ka³kowa.

Pierwszymi, znanymi z piêtnastowiecznych dokumentów dziedzicami wsi byli Pietucha,

a nastêpnie Jakub z rodu Gryfitów. W XVI w. ich potomkowie przyjêli nazwisko

Ciepielowskich, pochodz¹ce od nazwy dziedziczonej przez nich miejscowo�ci. W 1510 r.,

gdy w³a�cicielem wsi by³ Bernard Ciepielowski, uprawiano w niej 3 ³any kmiece (1 ³an = 16

lub 24 ha), ziemiê nale¿¹c¹ do 1 zagrodnika, ponadto istnia³ m³yn i 3 karczmy na pó³³ankach.

Wkrótce jednak Ciepielowscy sprzedali swe dobra ziemskie nad I³¿ank¹.

Oko³o 1522 r., Ciepielów zosta³ zakupiony przez Stanis³awa Kazanowskiego z Kazanowa.

Odt¹d, a¿ do po³owy XVII w. wie� nale¿a³a do rodziny Kazanowskich, która z wolna robi³a

karierê i z czasem dosz³a do znacz¹cych godno�ci w ówczesnej Rzeczypospolitej. Ju¿ syn

nabywcy Ciepielowa, Stanis³awa Kazanowskiego i Anny z Sienna zas³yn¹³ jako wytrawny

parlamentarzysta i wojskowy. Marcin Kazanowski (1523�1587), bo o nim mowa, dowodzi³

rot¹ husarsk¹ we wszystkich kampaniach moskiewskich za Stefana Batorego. Sze�ciokrotnie

powierzano mu funkcjê poselsk¹ na Sejm Walny. ̄ onaty z Katarzyn¹ z Tar³ów pozostawi³

trzech synów. Najzdolniejszym okaza³ siê Zygmunt (1563�1634), uczestnik wojen z Moskw¹

oraz s³ynnych bitew pod Kircholmem (1605) i Chocimiem (1621). By³ te¿ podkomorzym wielkim

koronnym oraz wychowawc¹ i nauczycielem królewicza W³adys³awa Wazy, syna Zygmunta

III Wazy. Dziêki sta³ej bytno�ci na dworze królewskim zapewni³ swym synom �wietn¹ karierê.

Zarówno Stanis³aw, jak i Adam Kazanowscy byli towarzyszami zabaw królewicza W³adys³awa,

a nastêpnie jego powiernikami. Z czasem Adam Kazanowski obj¹³ urz¹d marsza³ka nadwornego

koronnego i zgromadzi³ fortunê stawiaj¹c¹ go w rzêdzie najbogatszych magnatów

Rzeczypospolitej. Zmar³ bezpotomnie w 1649 r., a jego dobra przesz³y w rêce innych w³a�cicieli.

Kazanowscy pojawiali siê w swych dobrach nad I³¿ank¹ do�æ sporadycznie. Marcin

Kazanowski wiêkszo�æ ¿ycia spêdzi³ w obozie wojskowym, a jego potomkowie na dworze

królewskim w Warszawie. Dobra ciepielowskie, zgrupowane w tzw. klucz ciepielowski by³y

zarz¹dzane przez ich administratorów lub wydzier¿awiane (np. Ligêzom). Mimo to w³a�nie

Kazanowskim zawdziêcza³ Ciepielów podniesienie swego statusu do rangi miasteczka.

21 stycznia 1548 r. na Sejmie Walnym w Piotrkowie Marcin Kazanowski wystara³ siê u króla

Zygmunta Augusta o przywilej zezwalaj¹cy na za³o¿enie miasta na gruntach wsi Ciepielów

i Gardzienice. Otrzyma³o ono nazwê Grzyma³ów, od herbu Kazanowskich. Na herbie Grzyma³a

by³ te¿ wzorowany herb nowo lokowanego miasta. Przedstawia³ trzy wie¿e z otwart¹ bram¹,

co mia³o przypominaæ legendarnego przodka Grzymalitów, broni¹cego rzekomo sarmackiego

miasta Vindobona (dzi� Wiedeñ) przed rzymskim cesarzem Markiem Aureliuszem. Nazwa nie

przyjê³a siê jednak i miasteczko nazywano nadal Ciepielowem (np. w 1595 r. Ciepielow seu

Grzimalow), a istniej¹c¹ obok wie� zwano dla odró¿nienia Starym Ciepielowem. W XVI w.

uprawiano tu nadal ok. 5 ³anów ziemi.

Przywilej wystawiony w 1548 r. przyznawa³ miastu prawo magdeburskie z trzema

jarmarkami, na �w. Filipa i Jakuba Aposto³a (1 maja), na �w. Mariê Magdalenê (22 lipca) oraz

�w. Miko³aja (6 grudnia) oraz targami we wtorki. Udzielono te¿ osadnikom zwyk³ej wolnizny,

zwalniaj¹cej ich na 20 lat od �wiadczeñ na rzecz skarbu królewskiego.

Kolejnym efektem zabiegów Kazanowskich by³ przywilej Zygmunta III Wazy z 5 maja

1597 r., zezwalaj¹cy na zak³adanie wszelkich zgromadzeñ cechowych. Kiedy po¿ar strawi³

wszystkie przywileje miejskie, Zygmunt Kazanowski wystara³ siê w 1627 r. u króla

o potwierdzenie obu szesnastowiecznych aktów, gdzie wymieniono ponownie jarmarki, targi,

wolniznê, prawo zak³adanie cechów rzemie�lniczych, a tak¿e przypomniano o obowi¹zku

odrabiania pañszczyzny. Pó�niej przywileje potwierdzali na pro�bê dziedziców Jan III

Sobieski (1694) i August II Mocny (1727).
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Wed³ug wizytacji biskupiej z 1595 r., ju¿ u schy³ku XVI w., wspomniany powy¿ej Zygmunt

Kazanowski ufundowa³ nowy, okaza³y ko�ció³ z drewna dêbowego. Sta³ on na wzgórzu od

zachodniej strony osady miejskiej, w niedalekiej odleg³o�ci od ko�cio³a parafialnego w Starym

Ciepielowie. Jaki� czas potem (wizytacja z 1602 r.) ko�ció³ miejski w Ciepielowie sta³ siê

siedzib¹ parafii, a dawny ko�ció³ parafialny w Starym Ciepielowie w³¹czono do niego jako

filiê, wraz z 9 okolicznymi wioskami.

Mimo budowy ko�cio³a oraz widocznej opieki dziedziców, przejawiaj¹cej siê choæby

w przywilejach, miasto rozwija³o siê do�æ s³abo. Wynika³o to zapewne m.in. z nieobecno�ci

w³a�cicieli i czêstej zmiany dzier¿awców. Wspominano o tym np. w 1619 r., kiedy to przez

niedba³o�æ dzier¿awcy zerwa³a siê grobla przy stawie podmiejskim, a i budynki nale¿¹ce do

folwarku nie wygl¹da³y najlepiej.

Z roku 1619 pochodzi te¿ inwentarz dóbr ciepielowskich, jeden z nielicznych tego

typu dokumentów dotycz¹cych maj¹tków szlacheckich powiatu radomskiego z XVII w. Dziêki

niemu mo¿emy stwierdziæ, i¿ w pierwszej po³owie XVII w. na rynku ciepielowskim znajdowa³o

siê 35 placów, tj. parceli pod budowê domów. Placów ulicznych by³o 82, co wcale nie oznacza

i¿ wszystkie, zarówno te rynkowe, jak i uliczne, by³y zabudowane. Z du¿¹ ostro¿no�ci¹

mo¿na liczbê domów szacowaæ na ok. 100. W miasteczku by³o wówczas 14 piekarzy, 4 rze�ników

i 10 rzemie�lników innych specjalno�ci (kowale, ko³odzieje, szewcy i praso³owie roz-

prowadzaj¹cy sól). Wiêkszo�æ mieszczan ¿y³a jednak z uprawy roli, o czym �wiadczy znaczna

ilo�æ pól uprawnych nale¿¹cych do miasta (35 ³anów, 82 pó³³anki i ponad 100 ogrodów).

Warto te¿ wspomnieæ o 13 tzw. baniach gorza³czanych, w których wyrabiano alkohol.

Miasteczkiem zarz¹dza³ z ramienia dziedzica wójt, do którego nale¿a³o te¿ s¹dzenie

wszelkich spraw przy pomocy wybieranej spo�ród znaczniejszych mieszczan tzw. ³awy

miejskiej. Wójt nie ponosi³ ¿adnych �wiadczeñ z tytu³u posiadania 3 placów miejskich, 2,5

³anów pola oraz 4 ogrodów. Pozostali mieszkañcy Ciepielowa byli zobowi¹zani do rocznego

czynszu w wysoko�ci 4 gr. z domów rynkowych i 2 gr. z domów po³o¿onych przy bocznych

ulicach. Z ka¿dego ³anu ziemi uprawnej p³acili po 18 gr., z pó³³anka � 9 gr., a z ogrodu lub

mniejszego poletka � 1 gr. Z racji wykonywanego zawodu rze�nicy dostarczali po tzw. kamie-

niu ³oju o warto�ci 48 gr., piekarze p³acili po 4 gr., a pozostali rzemie�lnicy po 12 gr. Warto te¿

wspomnieæ o 13 tzw. baniach gorza³czanych, w których wyrabiano alkohol, a ich w³a�ciciele

p³acili po 2 z³ rocznego czynszu nale¿nego dziedzicowi, nie licz¹c tzw. podatku czopowego

na rzecz pañstwa. Wyrabianie s³odu jêczmiennego s³u¿¹cego do warzenia piwa wi¹za³o siê

z obowi¹zkiem oddawania czê�ci wyrobów do dworu. Ponadto ubodzy komornicy (tj. ludzie

nie posiadaj¹cy w³asnych domów lub innych nieruchomo�ci) mieszkaj¹cy w Ciepielowie

byli zobowi¹zani do pewnych prac na rzecz dworu. M³ynarze, posiadaj¹cy dwa m³yny przy

stawach le¿¹cych ko³o Ciepielowa, byli zobowi¹zani do oddawania 6 wieprzów rocznie.

Lepsze pojêcie o wysoko�ci �wiadczeñ ówczesnych mieszkañców Ciepielowa mo¿emy

uzyskaæ, porównuj¹c je z ówczesnymi cenami. Kogut kosztowa³ wówczas w Radomiu 3 gr.,

korzec owsa (ok. 140 l) � 8 gr., a wó³ � 2 z³. Powinno�ci i ciê¿ary mieszkañców Ciepielowa

mo¿na te¿ porównaæ ze �wiadczeniami mieszkañców innych miejscowo�ci powiatu

radomskiego. Mieszczanie radomscy p³acili wówczas (w 1616 r.)  zaledwie po 1 gr. czynszu

z domów, ale po 24 gr. z ³anu ziemi we wsiach podmiejskich, sukiennicy p³acili po 12 gr. itp.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ �wiadczenia mieszkañców miast królewskich, a takim by³ Radom,

by³y zwykle mniejsze ni¿ prywatnych widzimy, ¿e obci¹¿enia mieszczan ciepielowskich nie

by³y wygórowane. Mo¿na to chyba t³umaczyæ wspomnianym ju¿, niezbyt dynamicznym,

rozwojem miasteczka. W³a�ciciele musieli po prostu uwzglêdniaæ mo¿liwo�ci i zasobno�æ
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mieszkañców, mo¿liwe te¿, ¿e ich umiarkowana polityka w tym wzglêdzie mia³a zachêcaæ

ewentualnych przybyszów do osiedlania siê w Ciepielowie.

Opisywany inwentarz z 1619 r. wspomina³ o dwóch m³ynach przy mie�cie i trzecim

w Rakówce. Wzniesiono je przy stawach le¿¹cych nad rzek¹ I³¿ank¹, gdzie znajdowa³a siê te¿

pi³a poruszana si³¹ wody oraz papiernia. Te ostatnie zak³ady w 1619 r. nie pracowa³y ze

wzglêdu na zniszczenia i zaniedbanie ze strony dzier¿awców.

Pod miastem istnia³ folwark z drewnianym dworem, piekarni¹, trzema oborami, kilkoma

stodo³ami i innymi budynkami gospodarskimi. Pola folwarku ciepielowskiego by³y natomiast

porozrzucane po kilku miejscowo�ciach. Wspominano o niwach na Rzeczycy, Gardzienicach,

Basice, na Krzywdzie, pod D¹brow¹ i na Pszczynnym lesie. Obsiewano je g³ównie ¿ytem,

reczk¹ i owsem, w mniejszej mierze pszenic¹ i prosem. We wsi Ciepielów (Stary Ciepielów)

uprawiano wówczas 12 pó³³anków. Ich w³a�cicielami by³y rodziny kmiece (Kordu³ów, Mrosów,

Woycików, Jasików i in.) posiadaj¹ce zazwyczaj dwie pary wo³ów i 1 konia. P³acili po 12 gr.

czynszu i odrabiali 4 dni pañszczyzny na polach dworskich. I tu nale¿y zaznaczyæ, ¿e wymiar

pañszczyzny w wioskach królewskich by³ wówczas nawet o po³owê mniejszy. W Ciepielowie

Starym mieszka³o wówczas 6 rodzin zagrodniczych maj¹cych mniejsze pola i 3 komornice

mieszkaj¹ce u bogatszych.

Przytaczamy fragmenty inwentarza dóbr ciepielowskich z 1619 r.:

Dwór: z przyjazdu jest samborz o o�mi filarach murowanych z ceg³y, z framugami.

Miêdzy którymi filarami bram 2 o jednych wrotach z furtk¹. Które wrota na biegunach

¿elaznych. Miêdzy którymi bramami s¹ dwie izbie z obydwu stron, tak z pó³nocy jako

i z po³udnia. Które izby na stajnie obrócili. W których izbach po dwa oknie bez b³on

i kominy s¹ zepsowane. Na którym samborze i bramach jest wierzchne budowanie, do któ-

rych id¹c s¹ schody ni¿sze i wy¿sze. Nad którymi schodami jest pobicie i z wie¿yczk¹ o trzech

s³upach i z wi¹zaniem. Id¹c schodami do budowania tego s¹ 2 izbie, jedna ku pó³nocy,

druga ku po³udniowi, sieñ we �rodku i dwa ganki, jeden od wschodu, drugi od zachodu. Do

sieni id¹c s¹ drzwi na zawiasach pobilanych ¿elaznych, skobl ³añcuchowy

z wrzeci¹dzem ³añcuchowym o 4 ogniwach z skoblem. W tej izbie komin ca³y we wszystkim,

okien 5 bez b³on, dwie dranicami zabite, bez posadzki, po³ap ca³y we wszystkim o 5 belkach

i sestramem, ³awy we dwu stronach stolarsk¹ robot¹ z listwami dwie. Podle tej izby jest

ganek o 2 oknach bez zas³on. Przy którym s¹ drzwi na zawiasach pobilanych, bez skobla

i wrzeci¹dza, na ganeczek obchodny zrobione, którego nie masz, z po³apem dobrym. U tego

ganku jest komin z czelu�ciami. Podle tego komina jest izba ku pó³nocy, do której drzwi na

zawiasach pobilanych z skobem i wrzeci¹dzem. W tej izbie jest komin z piecem dobrym,

kaflami zielonymi, w niej okien 5, dwie dobrych, drugie pot³uczone, kwater w nich 4 nie

dostaje, ³aw jest 2 stolarsk¹ robot¹, trzecia prosta, stó³ okr¹g³y wielki. Ta izba jest bez

posadzki, po³ap w niej ca³y dobry o 5 belkach i sestramem. Podle tej izby jest ganek na

wschód ze 3 oknami bez b³on i  po³apem. Sieñ po³apu nie ma na po³y. Ten sambor wszystek

nad temi izbami jest guntami pobity, tak¿e i ganki guntami pobite banisto.

Od tego samboru od pó³nocy poczynaj¹c jest oparkanienie guntami pobite starymi

z basteczk¹, w której drzwi na biegunach ¿elaznych z wrzeci¹dzem i skoblem. Od tej bastecz-

ki od wschodu idzie parkanienie, starymi guntami pobite, które siê ci¹gnie a¿ do ogródka

zielnego. Tam za� parkanienia dalej nie masz, jeno leda zagrodzenie z ¿yrdzi. Za� oparkanie-

nie nowe, guntami pobite, które siê poczyna od piekarni i ci¹gnie siê znowu a¿ do sambora.

Podle sambora jest stajenka, do której drzwi na biegunach drewnianych z skoblem

i wrzeci¹dzem, ¿³ób w niej jeden, s³om¹ poszyta. Podle tej stajni jest schowanie, do niego

s¹ drzwi na biegunach drewnianych s³om¹ jest nakryte. Od stajni przez podwórze ku
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schodowi jest budowanie wierzchne i spodnie. Do spodniego id¹c ku wschodowi jest sieñ,

do której s¹ drzwi na biegunach drewnianych niedobre. W niej nie masz posadzki, po³ap

dobry z 6 belkami. Z tej sieni jest izba. Do niej drzwi na zawiasach ¿elaznych bez skobla

i wrzeci¹dza, z klamk¹ drewnian¹. W której jest przegroda, do której s¹ drzwi na biegu-

nach drewnianych z skoblem i wrzeci¹dzem. B³on w niej 2 w drzewo robione, po³owica

w o³ów, niewielkie, pawiment w niej jest ceg³¹ po³o¿ony. W tej¿e izbie jest szafa na chowa-

nie naczynia.

Z tej izby ku pó³nocy jest piekarnia, do której drzwi na zawiasach, z skoblem i wrze-

ci¹dzem, sama w sobie jest nieprawie dobra, poprawy potrzebuje, okien w niej 2 bez b³on,

posadzki te¿ nie masz. W niej jest kuchnia, komin murowany w górê wywiedziony o 2

filarach, z frambugami, po³ap w niej dobry. Tam¿e naprzeciwko kuchni s¹ 2 pieca piekar-

niane, z ceg³y murowane, na których jest piec zielony polewanych kaflów. Podle niego ku

wschodowi jest komora, która siê ju¿ obali³a, drzwi te¿ do tej komory s¹ bez zawias, bo od

niej zawiasy poodzirali. Tam¿e drugie drzwi ku zachodowi w bok na zawiasach d³ugich

z haczykiem i skoblem. W tej¿e sieni od tych drzwi ku pó³nocy jest komora. Do niej drzwi na

zawiasach ¿elaznych z wrzeci¹dzem trójognistym i skoblem. Która siê te¿ ju¿ wali. Podle

tej¿e komory ku zachodowi jest spi¿arnia wielka. Do niej drzwi na zawiasach ¿elaznych

z wrzeci¹dzem ³añcuchowatym trójognistym i skoblem. W której to spi¿arni jest okien 2

w drzewo robione. Po³owica w o³ów, prêtów 4, to jest u jednego okna trzy, u drugiego

jeden, szerokie prêty wysiekane przez wszystkie okna. W tej to spi¿arni jest toków 2 wiel-

kich, a trzeci nowy ma³y ze 3 przegródkami, szafy 2, jedna zamczysta, druga z malu�kiemi

szafeczkami, przyk³adków 2 do kwaszenia kapusty, niecki jedne wielkie, tryfus, pniak do

r¹bania miêsa, ³aw w niej 2 prost¹ robot¹. Ta sieñ ma po³ap niedobry, s³upem podparty.

Podle tej spi¿arni jest skarbiec dla schowania, w niej okien 2 z prêtami, w jednym cztery,

we dwóch o trzech nasiekanych. Do tej s¹ drzwi na zawiasach ¿elaznych z zamkiem,

z skoblem i wrzeci¹dzem ³añcuchowatym o 3 ogniwach. Z tej¿e sieni s¹ schodki na górê.

Podle tych schodków jest �ciana balasami ostawiona. Miêdzy którymi balasami podwoje

do schodzenia bez drzwi. W tej¿e sieni nad tymi drzwiami s¹ balasy przez wszystkê �cianê.

Od tej �ciany s¹ schodki na górê z porêczami, tarcicami ogrodzone. Od tych schodów jest

podsienie bez po³apu, jeno o 3 balkach. W tym podniesieniu s¹ schody nad piekarni¹, s¹

drzwi schowania pod dachem, dranicami zagrodzone, drzwi na zawiasach ¿elaznych

z skoblem i wrzeci¹dzem. Podle drzwi komin murowany z piecem nieprawie dobrym. W tej

izdebce okien 2 w o³ów robione z okiennicami zasuwanemi, ³aw w niej 2, sama w sobie jest

ca³a, pawiment ma tarcicami po³o¿ony, po³ap dobry o 5 belkach. Z tej¿e izdebki jest

kownata na zachód, do której drzwi na zawiasach ¿elaznych z skoblem i wrzeci¹dzem,

pawiment w niej tarcicami po³o¿ony, okno 1 bez b³on z prêtami 2 szyrokiemi nasiekanemi.

Z tej kownaty s¹ drzwi do prewetu na zawiasach ¿elaznych z haczkiem bez skoblika. Od tej

izdebki nad spi¿arni¹ s¹ schody ku zachodowi o 2 porêczach. Jest sieñ wielka, do której

drzwi. Przy tych¿e schodach s¹ drzwi na zawiasach ¿elaznych pobilanych z haczkiem,

skoblikiem i antab¹, u których zamek by³, ale go oddarto. W tej¿e sieni, komin wielki

i z czelu�ciami. Od tego komina s¹ drugie drzwi w tej¿e sieni ku po³udniowi na schodach

ku podworowi id¹c na zawiasach ¿elaznych pobielanych z haczkiem i z skoblikiem,

z klamk¹, z antab¹, z zamkiem o 2 ryglach i blaszk¹ przed zamkiem. W tej¿e sieni okno 1,

b³ony w o³ów robione, o 4 kwatyrach z szybami kwadratowemi. W tej¿e s¹ ³awy 2 stolar-

skiej roboty, tak¿e i zydel z porêcza, pawiment w niej tarcicami po³o¿ony, wirzch w niej

ca³y okrom jednej strony od komina, gdzie tarcicami po³o¿ony. Z tej sieni od komina do

wielkiej izby id¹c s¹ drzwi na zawiasach ¿elaznych pobielanych z 2 antabami, z haczkiem
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i skoblikiem, zamek znaæ oddarto. Przy tych drzwiach jest s³u¿ba balasami ogrodzona,

stolarskiej roboty. Wedla niej jest obrazów 9, a dwa nad oknami. W tej¿e izbie s¹ 2 sto³y,

zydel 1, ³awy dwa stolarskiej roboty, okien w niej 5 w o³ów robione nad owemi sybami

z okiennicami, w jednym kilka szyb nie dostaje. W tej¿e izbie jest alkierzyk, przybudowany

nowy, w wierzchu ze dwu stron balasami po³o¿onemi ostawiony, wszystek z listwami oko³o

niego stolarskiej roboty. Drzwi do niego na zawiasach ¿elaznych z haczkiem i skoblikiem.

W nim jest stó³, piec w tej izbie jest zielony polewany nowy z kominem murowanym, pawi-

ment w niej jest tarcicami po³o¿ony, wirzch dobry o 7 balkach z sestramem. Z tej izby jest

izdebka ku pó³nocy, drzwi do niej na zawiasach ¿elaznych pobielanych ryglowanych

z zamkiem, z antab¹ 1, klamk¹, haczkiem i skoblikiem. Podle których drzwi piecyk z³y

z kominem ma³ym. W tej izdebce oko³o �ciany ze dwu stron stolarsk¹ robot¹ z listwami a¿

do ziemie s¹ ³awy, w których ³awach s¹ skrzynki dla schowania bez zawias, które pood-

dzirano. Ta izba pawiment ma tarcicami po³o¿ony, wirzch w niej dobry o 5 belkach

z sestramem. Jednak ta izdebka barzo siê uchyli³a i poprawy potrzebuje. Okien w niej 4

z b³onami w o³ów robionemi kwadratowymi, szyb w niej kilku nie dostaje. Z tej izdebki na

wschód jest kownata, do której drzwi na zawiasach ¿elaznych pobielanych z klamk¹.

W której kownatce jest komin, okno 1 ma³e z b³on¹ i ze 2 prêtami nasiekanemi, po dwu

stronach ³awy stolarsk¹ robot¹, szafa 1 zamczysta wielka o 2 zamkniêciach z zawiasami,

druga szafeczka ma³a kraczona, pawimentu w niej nie masz, waliæ siê te¿ chce.

Z tego domu id¹c z sieni wirzchniej ku podworowi s¹ schody o 2 porêczach z obydwu

stron balasami ostawiony, drugie ni¿sze ze trzech stron z porêczami, nad którymi jest

ganek wi¹zaniem obwi¹zany, we trzech miejscach podwojony. Ko³o tego domu ganek

idzie, pocz¹wszy od tych schodów idzie oko³o wielkiej izby, izdebki i kownaty. Ten dom

nakryty guntami starymi odnowienia potrzebuje po wszystkich gmachach, jest o 6 wirz-

chach. Od tych schodków id¹c ku parkanowi ku wschodu s³oñca, przy sadzie jest piwnica

w cembrzynê ostawiona, tak¿e przed piwniczk¹ szyja, do której drzwi s¹ na biegunach

drewnianych z skoblem, wrzeci¹dzem, tak¿e i drugie drzwi do samej piwnicy, wszystka

dranicami pobita.

Od której piwnicy s¹ drzwi w tym¿e parkanieniu do sadu id¹c. W tym¿e parkanieniu

ku po³udniowi nad rzyk¹ jest browar. Do niego drzwi na biegunach drewnianych z sko-

blem, wrzeci¹dzem. W nim jest kadek 2, kotlina bez kot³a, tok wielki. W tym¿e browarze

jest izdebka na wschód, do której drzwi na zawiasach ¿elaznych bez skobla i wrzeci¹dza.

W niej jest piecyk i kominek dla przy�wiecenia, w niej jest tok dla moczenia s³odu, okien 2,

jedno bez b³ony, drugie z b³on¹, w drzewo robione. Ten wszystek browar dranicami stary-

mi pobity.

Podle tego browaru s¹ wrota na biegunach drewnianych ku rzyce. Podle tych¿e

drzwi jest kuchnia teraz nowo przybudowana. Przed któr¹ kuchni¹ jest podsienie na 3

s³upach z obowi¹zaniem. Do której kuchni id¹c s¹ drzwi na zawiasach ¿elaznych bez

skobla i wrzeci¹dza. Komin nad ogniskiem na 4 s³upach dêbowych wywiedzionych a¿ do

wirzchu, chêdogo opatrzony. Oko³o którego komina w kuchni po³ap tarcicami po³o¿ony,

ze dwu stron s¹ ³awy dla wydawania, przy trzecim koryto dla ryb chowania. W tej¿e

kuchni okno bez b³ony, tam¿e przypiecek z kominkiem przy izdebce kuchennej, który jest

wywiedziony do wielkiego komina. Podle tego komina izdebka, do której drzwi na zawia-

sach ¿elaznych bez skobla i wrzeci¹dza. W której izdebce jest komin w �cianê, wedle niego

piec zielony nieprawie dobry. Pole niego jest alkierzyk zagrodzony, balasami u wirzchu

ostawiony, drzwi do niego na zawiasach ¿elaznych. W tej izdebce jest stó³ stolarskiej

roboty niedobry, ³awy 2 oko³o �ciany ciesielska robot¹, trzecia przy stole tak¿e prost¹
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robot¹. W tej izdebce okien 3 w drzewo robione, trzecie w o³ów, które siê zepsowa³o,

z po³apem dobrym, pawimentu nie masz.

Na tym¿e podwórzu od kuchni a¿ do sambora jest laskami zagrodzony ogródek, który

jest lnem zasiany. W tym¿e podwórzu we �rodku jest s³up murowany dla po�wiêcenia ognia.

Inwentarz zawiera równie¿ nastêpuj¹cy opis folwarku: Folwark z przychodu jest sam

na wschód, ma drzwi do siebie na biegunach drewnianych z klamk¹ drewnian¹, bez

skobla i wrzeci¹dza. Przy tych drzwiach jest zagrodzenie dla owiec, drzwi do nich na

biegunach, w samym zagrodzeniu jest drabinka dla k³adzenia siana owcom.

Od tego zagrodzenia id¹c jest piekarnia na po³udnie, drzwi do niej na zawiasach

¿elaznych z skoblem, bez wrzeci¹dza. W tej piekarni jest piec wielki piekarski dla pieczenia

chleba z ceg³y murowany. W tej izbie jest dwoje przygrodzenia dla chowania ciel¹t m³odych

na zimê, przy obuch s¹ drzwiczki bez wrzeci¹dzów i skoblów, koryt, w których byd³u je�æ

daj¹, jest 3, jednopod oknem, dwie u drzwi izdebnych, ³aw w tej piekarni jest 3 prostych.

Na �rodku jest kominek ma³y dla przy�wiecenia. Okien w niej jest z b³onami troje w drzewo

robione, szyb 2 w nich nie dostaje. Ta wszystka izba jest w sobie ca³a, po³ap w niej dobry

o 6 belkach.

Z tej piekarni jest komora ku pó³nocy, do niej drzwi na zawiasach ¿elaznych bez

skobla i wrzeci¹dza. W tej komorze okienko 1 niewielkie z b³on¹ w drzewo robione, po³ap

dobry o belkach 3.

Id¹c z tej piekarni ku wschodowi jest izba bia³a, do niej drzwi na zawiasach ¿ela-

znych bez skobla i wrzeci¹dza, w niej jest piec zielony poliwany niedobry, przy nim komin

z ceg³y murowany. Tam¿e zaraz przy drzwiach jest szfa wielka dla schowania naczynia

niezamczysta, ³aw w izbie tej przy �cianie jest dwie, trzecia przy piecu, ³awek 2, wszystkie

prostej roboty, przy nich te¿ i stolik niewielki. W tej izbie okien 4 z b³onami, w drzewo

robionemi, szyb 2 w nich nie dostaje. Sama w sobie jest ca³a, po³ap ma dobry o 4 balkach,

przy nich te¿ w górê jest polidnia dla suszenia drew.

Z tej izby jest ku pó³nocy komora, do niej drzwi na biegunach z skoblem, wrzeci¹-

dzem. W niej jest okienko jedno ma³e bez b³ony. Sama w sobie jest nieprawie dobra,

poprawy potrzebuje. W niej jest przykadek wielki do kwaszenia kapusty, po³ap o 3 bel-

kach ca³y, tak w izbie jako i w komorze posadzki nie masz. Id¹c z tej izby do sieni zaraz

przy drzwiach izdebnych jest komin w górê wyniesiony a¿ od ziemie, do którego s¹ drzwi

na biegunach drewnianych bez skobla i wrzeci¹dza. Od tego komina a¿ do drzwi sien-

nych s¹ troje przegrodzenia dla byd³a, u ka¿dego drzwiczki na biegunach drewnianych

bez skoblów i wrzeci¹dzów. Wszystko to mieszkanie jest pod s³om¹, pokrycie ju¿ jest przy-

starsze, dziur w nim si³a, poprawy potrzebuje.

Od tego mieszkania id¹c ku pó³nocy na podwórzu jest kurnik, do którego drzwi na

biegunach drewnianych z skoblem i wrzeci¹dzem w nim nie masz. Na wirzchu tego kurni-

ka jest syrnik, do którego chodz¹ po schodkach, które s¹ bez porêczy. Do tego syrnika s¹

drzwi na biegunach drewnianych z skoblem i wrzeci¹dzem. W nim jest 3 tarcice po³o¿one

przy �cianie dla k³adzenia syrów, po³ap w nim dobry. To wszystko waliæ siê chce albo by

siê ju¿ powali³o gdyby byli nie podparli. S³om¹ wszystek poszyty. Od tego id¹c dalej przez

podwórze jest loch murowany, do niego drzwi na zawiasach ¿elaznych z skoblami i wrzeci¹-

dzami, czwarte drzwi s¹ u szyjej na biegunach bez skobla i wrzeci¹dza. Szyja u tego lochu siê

wali, odnowienia potrzebuje. Na tym lochu jest budowaniec, podwoje do niego beze drzwi,

wko³o po bokach dranicami obity, z wirzchu s³om¹ poszyty, zewsz¹d poobdzierany.

Inwentarz przekazuje opis obory: Ta jest od zachodu, do której wrota na biegunach

drewnianych. Ta obora we trojgu jest budowana, jedne na wschód, drugie na pó³nocy,
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trzecie na zachód. Do pierwszej ze wrót id¹c s¹ najpierw chliwków 4 wr¹bianych w wêg³y,

które pogni³y, poszycia nie masz, s³om¹ byli z wirzchu potrz¹snêli, ale i ta ju¿ pooblata³a.

Druga jest na pó³nocy o 7 przês³ach wzd³u¿, wszyrz na 2 przês³a, o jednych podwojach,

s³om¹ pokryto, w której ju¿ dziur na po³y. Trzecie jest na zachód o 13 przêse³, podwoi do

niego 6, w tym s¹ przegrody dla od³¹czenia byd³a, wprzek jest ja 1 przês³o, s³om¹ z wirzchu

pokryto, s³upy w niej od ziemi ju¿ pogni³y i barzo siê nachyli³y, 2 przêse³ ku dworowi barzo

siê popsowa³y. Tê wszystkê oborê odnowiæ trzeba.

Przy tej¿e oborze na wschód jest stajnia dla go�cia wzd³u¿ na 3 przês³a, s³up w niej 1

zgni³, wali siê. W niej jest ¿³obów 2, drabina 1, wrót wielkich do niej nie masz i tê odnowiæ

potrzeba. Z tej¿e stajni s¹ drzwi na zachód na oborê na biegunach drewnianych bez

skobla i wrzeci¹dza, obartlem je zakrêcaj¹. Od dworu nad wrotami pobita jest dranicami,

indziej wszêdy s³om¹, na drugim rogu od pola pooddzira³y siê snopki, jest ta stajnia na

sochach 3. Na tej¿e oborze ku po³udniowi jest wo³ownia, do której s¹ wrota na biegunach

drewnianych bez wrzeci¹dzów i skoblów: jedne ode dwora, drugie z obory, trzecie do

gumna. Jest ta wo³ownia zbudowana na 7 sochach, o przês³ach wzd³u¿ 8, wszerz o dwu,

¿³obów albo koryt w niej jest 3, ta niedawno jest zbudowana i s³om¹ poszyta.

W której oborze tej jest dobytek i z drobem ut sequitur.

Byd³o i z drobem tej obory

Krów dojnych nro 6 Owiec:

Ja³owych nro 2 Owiec dojnych nro 16

Ja³owic nro 2 Ja³owych nro 2

Trzecioletnich byczków 2 Baranów nro 2

£oñskich byczków 2 Baranków ma³ych nro 4

Ciel¹t ma³ych 3 Owieczek nro 13

Summa 17 Summa nro 46

�wiñ starych nro 15 Gêsi nro 6

Pod�winków nro 3 £abêdzi 2 na dolnym stawie

Gumno, które siê poczyna od wo³owni, do niego od dworu s¹ drzwiczki na biegu-

nach drewnianych bez skobla, z klamk¹ drewnian¹. Od tych drzwiczek jest stró¿owanie

na 7 przêse³ od obory. Podle tego ostro¿enia jest go³êbnik na 2 s³upach wi¹zanych nowo

zbudowany, guntami pobity. Od pola jest oparkanienie o 5 przês³ach, z wirzchu niczym ich

nie nakryto. Przy nim s¹ wrota wielkie na biegunach drewnianych, które dr¹giem za-

pieraj¹. Drugie parkanienie jest od dwora o 6 przês³ach, z wirzchu tak¿e nie nakryte, przy

nim s¹ wrota, dr¹giem ich zapieraj¹. W tym gumnie brogów jest 30 et 1, które wszystkie

okrom kilku poszycia inszego potrzebuj¹. Tam¿e od obory jest stodo³a, do której drzwi 4

z wrotami dwoistemi, które s¹ na biegunach drewnianych. Wzd³u¿ jest o dwóch przês³ach,

na szerz o jednym, w rogach jest wrêbiona, stoi na 6 sochach, s³om¹ pokryta, balków

w niej jest 4. Ta stodo³a o podwojach 6 to jest z jednej strony 3, z drugiej tak¿e trzy, wrót

w jednym podwoju od gumna nie masz, z obydwu stron siê wali, przêse³ na d³u¿ 5, wszerz

jedno, soch jest w niej 13, balków 4.

Pole ku pó³nocy od pola jest szopa nowa na zbo¿e, przêse³ wzd³u¿ ma 5, wprzek

jedno, soch jest w niej 5 wi¹zanych.

Z tego gumna ku dworowi jest spiklerz, do którego drzwi tak z gumna jako od dworu.

Od dworu pod schodkami do pobocznego spiklerza s¹ drzwi na zawiasach ¿elaznych
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d³ugich z skoblem i wrzeci¹dzem ³añcuchowatym o 3 ogniwach, tarcicami po³o¿ony, po-

prawy d gumna potrzebuje, balków w nim 2. Do spiklerza �redniego wielkiego wchodz¹c

s¹ drzwi na zawiasach ¿elaznych d³ugich z skoblem i wrzeci¹dzem wielkim trójognistym,

u nich jest zamek. Na przeciw tych drzwi s¹ drugie drzwi na gumno na zawiasach ¿ela-

znych d³ugich bez skobla i wrzeci¹dza, s¹ te drzwi przwiercione, pok³ad tarcicami po³o-

¿ony, balków w nim 11, w sobie jest ca³y. Z drugiej strony spiklerza tego jest poboczny

drugi spiklerzyk, drzwi do niego na zawiasach d³ugich ¿elaznych z skoblem i wrzeci¹-

dzem. W tym¿e spiklerzu s¹ korcy 2, jeden lubelski miary, drugi zwoleñskiej.

Nad tymi niskiemi sa wy¿sze spiklerze, do których chodz¹ po schodkach z porêczem,

przed którym jest ganeczek wi¹zany, guntami pobity. Pierwszy tedy spiklerzyk jest tak¿e

poboczny na pobocznym ma³ym dolnym spiklerzyku, drzwi do niego na biegunach

drewnianych z skoblem i wrzeci¹dzem, tarciacami tak¿e po³o¿ony, po³ap pochodzisty bez

balków. Nad wielkim dolnym spiklirzem na górze drugi spiklerz, do którego drzwi na

zawiasach ¿elaznych d³ugich z skoblem i wrzeci¹dzem. W nim s¹ dwie przegrody dla

sypania zbo¿a, tak¿e te¿ i przykadek wielki, po³ap dobry o 7 balkach, w po³apie jest

dziura pod dach, któr¹ wchodz¹ wzgórê na spiklirz. Na gumno s¹ te¿ tak¿e drzwi na

zawiasach ¿elaznych, które s¹ zabite, u obuch drzwi snaæ zamki bywa³y, ale ich

pooddzierali. Od gumna przy tych drzwiach jest tak¿e ganeczek s³om¹ poszyty, do którego

nie masz stopni. Trzeci poboczny spiklirzyk od stodo³y, do którego drzwi na zawiasach

¿elaznych d³ugich bez skobla i wrzeci¹dza, po³ap pochodzisty bez balku. Od tego spiklirza

s¹ wrota na gumno, które siê wy¿ej mianowa³y. Od miasta pole stodo³y jest oparkanienie

o 2 przês³ach, nie nakryte. Przy nich s¹ wrota wielkie na biegunach drewnianych, jedna

po³owica wrót stoi, druga wypad³a, podle nich s¹ drzwiczki ma³e na biegunach

drewnianych. Od nich ku sadzawce jest oparkanienie o jednym przê�le, które tak¿e nie

jest pobite. Zgo³a wszystko gumno zdo�æ pogni³o, trzeba znowu pobudowaæ.

Na terenie folwarku by³o trzy ogrody. Pierwszy od folwarku, wszystek konopiami

posiano. Drugi za dworem nad rzyk¹ marchwi¹, pasternakiem, cebul¹ i pietruszk¹ kês

zasiano, tam¿e sadzina. Trzeci za samborem nad rzyk¹ marchwi¹, pietruszk¹, pasterna-

kiem zasiany i jedzeniem zasadzony dla nasienia. Czwarty za samborem ma³y ogródek

kapust¹ zasadzony, ledwie na 2 st¹ngwi. Pi¹ty ogródek podle wielkiego domu parkanem

balasami oparkanionym, na ziele wirydarzyk porz¹dny, rozmaitemi zielami rozsadzony.

Wydzielono by³y równie¿ nastêpuj¹ce obszary: Które obszary we troje podzielone, we

cztery pola w ka¿dym obszarze, które niejednako w ka¿dym roku przypadaj¹. Na Rzeczy-

cyjest ozimina na korcy 50. Na Basice niwa jest ozimina na korcy 43. Na Gardzienicach

niwa jest ozimina na korcy 80. ̄ yta korcy 173, pszenicy korcy 20, pszenicy na korcy 8. Na

niwach pod D¹brow¹ ugorna do tych, która mia³a byæ zasiana i nie siano ozimin¹, jeno

teraz jarzyn¹ potrosze siana, wysiewa siê korcy 50. Wed³ug tego wysiewku po tych niwach

na korcy summatim 223 na¿nie siê kop na dobry urodzaj 700.

Jarzyna: Za Gain¹, ta zasiana grochem, jar¹ pszenic¹, jarem ¿ytem, owsem, jêczmie-

niem; ¿yta korcy 30, pszenicy korcy 20. Na Gardzienicach Modrowska niwa owsem, tatar-

k¹, jarem, ¿ytem zasiana i pszenic¹; ¿yta korcy 60, pszenicy korcy 20. Na Krzywdzie, ta

od³ogiem le¿y, miano owsem i tatark¹ zasiaæ i nie siano; korcy 80. Na niwach pod D¹bro-

w¹, ta od³ogiem le¿y, miano owsem i tatark¹ zasiaæ i nie siano; korcy 60. Summa ¿yta

korcy 70 i z tym, co mieszczanom odjêto. Na Gardzienicach ¿yta na korcy 80, pszenicy

ozimej na korcy 30. Na Pszczynnym lesie ¿yta na korcy 90. Niwa za lochem, ¿yta na korcy

30, pszenicy na korcu 40. Summa korcy 340 z ¿ytem i pszenic¹.
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 Wysiewek taki w tym roku: Wed³ug powie�ci w³odarzów co za Ligêzê, do tego nie

wszystkie niwy pozasiewano, jako przedtem siano: ¿yta ozime korcy 173, pszenicy ozimej

korcy 30, jarego ¿yta korcy 42, jarej pszenicy korcy 2, jêczmienia korcy 42, grochu korcy

9, hreczki korcy 32, owsa korcy 2, lnu korcy 2, konopi korcy 2.

 Urodzaj tego roku: Wed³ug wysiania tego ut supra. Po takim wysiewku, gdy barzo �le

posiano na wyprawnej roli, na skibê tak na oziminê jako i na jarzynê spodziewaæ siê ledwie

ut sequitur citra vel ultra: ¿yta kop 300, pszenicy kop 30, jarego ¿yta kop 30, jarej pszenicy

kop 4, jêczmienia kop  20, grochu kop 9, hreczki kop 80, owsa kop 60, prosa kop 6.

Urodzaj dziesiêciny cod podanych ka¿dego zbo¿a: ¿yta ozimego kop 60, jarej pszeni-

cy kop 4, jarego ¿yta kop 4, grochu kop 10, prosa kop 5, pszenicy kop 20, owsa kop 10,

jêczmienia kop 8, hreczki kop 5.

Przedtem na insze lata za inszych dzier¿awców i w³odarzów, od którego wiadomo�æ

wziê³a siê tak¿e i pisarzów prowentowych, wysiewków i urodzaj, taki wysiewek oziminy

miar¹ zwoleñsk¹ po tych niwach wszystkich bywa: ¿yta po  korcy 223/230.270, pszenicy

po korcy 38/40/70. Wysiewek jarzyny ró¿nemi laty niejednakowo gdy nieporównane ani

wymierzone niwy siê, jako w którym roku przypada wiêcej i mniej. Których niw po cztyry

jarzyny ut sequitur: jarego ¿yta korcy 60/50/30, jarej pszenicy korcy 4/3/2, jêczmienia

korcy 60/50/30, prosa korcy 2/1/1½, tatarki korcy 60/50/30, grochu korcy 9/6/7, owsa

korcy 240/220/100. Wed³ug tych osiewków urodzaj w dobrym roku po tych niwach, które

ró¿ne w ka¿dym roku przypadaj¹, taki bywa: ¿yta kop 600/700/750 dziesiêcina kop 100,

pszenicy kop 100/150/200 dziesiecina kop 50, jare ¿yto kop 80/90/120 dziesiêcina kop

10, jarej pszenicy kop 12/14/15, dziesiêcina kop 10, jêczmienia kop 122/200/250, dziesiê-

cina kop 20, grochu kop 8.12/18, dziesiêcina kop 15, hreczki kop 80/100/150, dziesiêci-

na kop 10, owsa kop 100/150/250, dziesiêcina kop 30, prosa kop 5/8/15, dziesiêcina kop

6. Na z³ym roku do tego urodzaju ledwie na po³y bêdzie.

£¹ki: Od granicy Miechowieckiego pod Borowcem ³¹ka na bróg siana, na Janu-

szowskiej niwie ³¹ka na bróg jeno teraz bêdzie, bo p. Ligêza wysiek³ bywa³o browarów, za

g³azem nad rzek¹ ³¹k¹ na brogów 2, Ga³uszowska ³¹ka na stogi 3 wozów 24, Libewska

³¹ka na wozów 3. bazinska ³¹ka na wozów 4. Summa brogów nro 6. Na Pszczynnym lesie

³¹ka, któr¹ teraz w ugorze wypasiono, bywa brogów 4. Bywa na brogów nro 10, kiedy

w ugorze siê nie wypasa, a na ten rok jeno brogów 6 siê zbira.

Ograniczenie tej majêtno�ci z borami: Do tej majêtno�ci nale¿¹cych borów pocz¹w-

szy od królewskiej granicy a¿ do strugi jest bór dêbin¹, brzezin¹, so�nin¹,, ci¹gnie siê do

Ka³kowa. Tam szkoda od p. wojewodzica szkuty zbudowano, od p. Ligêzy, który spustoszy³

na drwa, so�ni sciêto do 36, z których jedne przeda³ na tramy, drugie na ³odzi, które

w ochronieniu bywa³o wielkim.

Od Ka³kowa a¿ do samej rzyki, która siê dzieli od Miechowieciego granicy i gardziñ-

skiego pola, ci¹gnie siê a¿ do rzyki Kroczyñskiego, jest d¹browa, chojn¹, brzezink¹

i dêbink¹ zapuszcza siê, jest w ochronie, szkody nie masz.

Od tyj rzyki Krocinskiej idzie granica mimo gaj Ramachowskiego polem, idzie a¿ do

lasa p. Adama Kochanowskiego, sêdziego lubelsiego. Od tego¿ przy polach pszczyñskich

jest las Pszczynny na 6 staj leszczyn¹, rokicin¹, chrost. Od tego granicami z Kochanowskim

i Tymieñskim idzie bór leszczyn¹, dêbin¹, brzezin¹, ci¹gnie siê a¿ do lasa Rzeczyce. Od

Rzeczycy lasa, który so�nin¹, brzezin¹, ci¹gnie siê a¿ do samej rzyki królewskiej granicy.

Pszczelnik pañski. który w Ka³kowie w sadku: Ulów z pszczo³ami starymi nro 14,

rojów nro 2, ulów ró¿nych pogni³ych jest kilka, Jako kiedy bywa i pó³ beczki i cebrzy. Dañ

miodowa od dwóch ch³opów z Pszczynna, którzy barci wszystkich borów w tej majêtno�ci
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trzymaj¹, Mêzyk a Solnica po ¼ dajà po fl. 3, bywa æwieræ. Z wielkiego Strozina trzyma

baræ w tej d¹browie, ma daæ miodu pó³ korca. Tego siê zbierze citra vel ultra beczka.

Pañskich barci nie masz.

Stawy: Tych jest nro 2. Pierwszy od miasta Zwirzchny staw, który pusto le¿y, zerwany

tej wiosny za niedozorem p. Ligêzinym i jego przyczyn¹, jako tam wyznawaj¹, zastawuj¹c

na wêgo i za niepatrzeniem policzków i za niedba³o�ci¹ m³ynarsk¹, w tym roku spust mia³

byæ w jesieni od �w. Bart³omieja. Chodzi³ w fl. 800 we trzy lata, facit fl. 266 gr 20 na rok

przychodzi. Przerwy tej ledwie 300 fl. odprawi¹ oprócz legumin, które w t¹¿ ledwie na

fl. 100 nie uczyni¹. A có¿ oko³o policzków, progów, stawid³a, ³azów, palów tarasowaniem

poddanemi przyjdzie porobiæ, szacuj¹c lekce na fl. 200 za tak¹ szkodê, je�li nie opatrzy siê

w tym roku oprawi¹ i zastawi¹ wszystkie prowenta stawu, m³yna za trzy lata zginie i dalej

tak pi³a, papiernia z drugiem m³ynkiem.

Drugi staw Nadolny pod Rakówk¹ zastawny, który by³ na spu�cie w roku 1618 od �w.

Bart³omieja, a teraz na wiosnê zastawiono po �w. Wojciesze w trzy niedziele, wielkiej popra-

wy potrzebuje, tarasowaniem wszystkiej grobli i upustu odnowienia wszystek z policzkami,

z mostem, zgo³a wszystek odnowiæ. Ten staw idzie we fl. 1000, facit na rok fl. 333/10.

M³yny: Pierwszy od miasta o dwóch ko³ach, stêpa trzecia. Ten nie miele dla przerwa-

nia stawu, do tego wszystkiego z wielkim kosztem odnowiæ trzeba.

Drugi ku dworowi podle papiernej o dwóch ko³ach i tego ze wszystkim odnowiæ

trzeba, nie miele dla przerwania stawu.

Trzeci przy Nadolnym stawie w Rakówce o dwóch ko³ach, trzecie naprawiaæ maj¹,

ten miele.

Pi³a, która jest u Wirzchnego stawu od miasta, z której nie idzie po¿ytek jeno co na

pañsk¹ potrzebê tramy tr¹, a kiedy kto sk¹din¹d zetrze, daje od tramy po gr 3. Pi³y nie

masz, któr¹ kupiæ.

Papiernia tam¿e u Wirzchnego stawu, która wszystka spustosza³a, we wszystkim od-

nowienia potrzebuje. Która sz³a we fl. 50, teraz nie idzie w arendzie.

Browary:Browarów pañskich 4 bez kot³ów, we dwóch przykadków 2, kocie³ nowy

arendarski, co teraz kupi³ za fl. 131/2 �i drugi ma byæ kupiony. Te kot³y pañskie maj¹ byæ dla

po¿ytku pañskiego, przy arendzie to nale¿y i sk¹d, kiedy warz¹, wtedy kot³owego po gr 3.

Spiklerz jest nad Wis³¹ w Gniastkowie, w majêtno�ci p. Tar³a, dla sypania zbo¿a

kiedy spuszczaj¹, tam¿e ³odzi 4 nowych niedorobionych, jeno na jedne schowanie, pod

jednem nakryciem s³om¹.

M³ynarze, którzy te m³yny opatruj¹, s¹ na czwartej mierze, wieprze powinni karmiæ �

ten od miasta ze dwu m³ynów na rok wieprzów nro 6, z Rakówki do roku na trzy ko³a

wieprzów 4. Robiæ do dwora kiedy potrzeba.

Sadzawki: Tych jest nro 5. Pierwsza pod miastem, co stawkiem zowi¹, kiedy spust to

ryby sadzaj¹, która pusta le¿y. Za� nro 4, które pode dworem, jedna podle drugiej, puste,

których wyszlamowaæ i ponaprawiaæ.

Wed³ug zeznania arendarskiego arendy tej, któr¹ trzyma³ ze wszystkiemi akcydency-

jami, jako intercyzy jego samego pokazuj¹, pierwszego, który jeno same m³yny trzyma³ we

fl. 300, a tera�niejszej wed³ug jego intercyzy trzyma³ za fl. 500 z pomienionemi akcydency-

jami ut. sequitur.

M³yny, co w arendzie dawano za same bez wszystkich akcydencyi, za fl. 300.

Czopowe wed³ug warów 400, zeznaniem arendarskim war po gr 14, facit fl. 186/20,

wytr¹ciwszy fl. 40, które pan daje poborowi do skarbu Króla Jego Mo�ci, restat fl. 146.

Kot³owe, kiedy kot³ami pañskimi warz¹, po ¼ s³odu powinni dawaæ, tedy od 3 warów
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przychodzi na pana korzec 1, wed³ug tych warów 400 przychodzi korcy 133¼ po fl. 1, facit

fl. 133/7½.

Mostowe i targowe fl. 10.

Pi³a, która w arendzie zetrzeæ kopê tramów arendarskich, które za swoje pieni¹dze

kupuje gdzie mo¿e dostaæ, k³ad¹c po 7 tarcic z tramu, a ka¿d¹ tarcicê po gr 6 facit fl. 84,

wytr¹ciwszy nak³ad i prac¹ fl. 20, przychodzi na pana l. 64.

Osada miasteczka Grzyma³owa do tej¿e majêtno�ci  nale¿¹cego: Których powinno�æ

taka: na szarwark do grobli obudwu, na t³ukê o strawie pañskiej trzy razy do roku, we

¿niwa 8 dni ¿¹æ na rok. Podatków na rok to jest czynszu po gr 18, z domów rynkowych po

gr 4. z ogrodów po gr 1, z folwarku po gr 1, z pó³³anku po gr 9, z domów ulicznych po

gr 2, z ogrodu gr 1, z folwarku gr 1, piekarze po gr 4, kowale, szewcy, ko³odzieje, pras³o-

wie o gr 12, rze�nicy po kamieniu ³oju, gorza³czani po fl. 2. Komornicy w tym miasteczku

u kogokolwiek s¹ powinni do dwora dwa dni konopie braæ.

Summariusz przychodów miasta tego, sk¹d i z czego co: rynkowych placów nro 35

po gr 4,facit fl. 4/20, pola, których ³anów nro 35 po gr 18, facit fl. 21, folwarków, tych nro

2 i, ogrodów, tych nro 35 po gr 1, facit fl. 3/27, wójt wolny pod prawem: placów nro 3, pola

³anów 2�. ogrodów 4, ulicznych placów nro 82 po gr 2, facit fl. 5/14, pola tych pó³³anków

nro 80 po gr 9, facit fl. 24, folwarków tych nro 34 i ogrodów tych nro 78 po gr 1, facit fl.

3/22, gorza³czanych od bañ, których nro 13, po fl. 2, facit fl. 26, piekarzów, których nro 14

po gr 4, facit fl. 1/26, rze�ników, tych jest nro 4, po kamieniu ³oju po gr 48, facit fl. 6/12,

pras³owie, szewcy, ko³odzieje, kowale, których nro 10 po gr 12, facit fl. 4. Summa facit

z miastem fl. 99/1. Do tego¿ miasta nale¿¹ targowe i mostowe, co w arendzie.

Czopowe odwaru po gr 14 do dwora, od³o¿ywszy do skarbu królewskiego ze dwora

z³ 40, to tak¿e w arendzie.

Kot³owe po gr 3, kiedy pañskie kot³y s¹ w browarach. Od ka¿dego waru powinni

daæ po æwierci, które do arendy nale¿y.

Poddani do tej majêtno�ci nale¿¹cy: Których powinno�æ we wszystkim i z podatkami

to jest robiæ w tydzieñ dni cztery, we ¿niwa po dwoje na tydzieñ, a za� po jednemu dwa dni

pieszo w lecie w tym¿e tygodniu. Oranie wymirzaj¹ na lasek 15, a laska jest na 2 s¹¿niach

i 2 piêdzi. Brogi bez pañskiego dnia, grodz¹ rzepy. Czynsz po gr 12, owsa korcy 3 zwoleñ-

skiej miary, pszenicy po korcu 1, kap³unów po 3, kurów po 10, konopii daj¹ po 1½ kit, bez

dnia we dworze oczesywaj¹ te kity, powinni te¿ prz¹�æ przêdzê ³okci 3½, pleæ bez pañszczy-

zny, stra¿ jest kolejna. tak¿e te¿ i dziesiêciny ka¿dego zbo¿a daæ powinny.

W po³owie XVII w. Ciepielów przeszed³ w rêce spadkobierców Kazanowskich. Jednym

z nich by³ najprawdopodobniej Miko³aj G³ogowski, dziedzicz¹cy pobliski Kazanów

w wyniku ma³¿eñstwa z Aleksandr¹ Kazanowsk¹. Pó�niej miasteczko wraz z kluczem ciepie-

lowskim przesz³o w rêce Piaseckich, a od pocz¹tków XVIII w. by³o kolejno w posiadaniu

Denhoffów, Sanguszków, Polanowskich, Karczewskich i Czarneckich.

W latach 1655�1657 Radomskie sta³o siê teatrem dzia³añ wojennych, na którym

operowa³y wojska szwedzkie Karola X Gustawa i siedmiogrodzkie Jerzego II Rakoczego.

Najprawdopodobniej to Wêgrzy Rakoczego dopu�cili siê w 1657 r. spalenia miasta.

Zniszczenia spowodowane dzia³aniami wojennymi oraz towarzysz¹cymi im epidemiami

musia³y byæ olbrzymie. W 1662 w miasteczku odnotowano zaledwie 18 domów, z których

mo¿na by³o �ci¹gn¹æ podatek, a mieszka³o w nim 114 osób powy¿ej 10 roku ¿ycia. Na wsi

Stary Ciepielów by³o 15 domów i 44 osoby, a w dworze ciepielowskim 13 mieszkañców.

Dopiero w XVIII w. mo¿na zaobserwowaæ szybszy rozwój Ciepielowa. Oko³o 1731 r.

z polecenia Sanguszków zbudowano tu okaza³y pa³ac z drzewa modrzewiowego, �zewn¹trz
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z³ocony arabeskami okryty, z basztami na rogach� (niestety, dwór ten sp³on¹³ w drugi dzieñ

Zielonych �wi¹t 1889 r.). Kiedy w 1748 r., przeprowadzano kolejn¹ wizytacjê biskupi¹

w parafii Ciepielów mieszka³o ogó³em 1477 katolików i 85 ̄ ydów. Dziedzicami miasteczka

i klucza ciepielowskiego byli ksi¹¿ê Janusz Sanguszko i jego ma³¿onka Konstancja

z Denhoffów. Wizytacja ta, bêd¹ca kolejnym, cennym �ród³em do dziejów Ciepielowa,

wspomina, i¿ tamtejszy ko�ció³ pod wezwaniem Bo¿ego Cia³a by³ ju¿ mocno zbutwia³y

i wymaga³ remontu. Funkcjê proboszcza sprawowa³ wówczas 35-letni Antoni Kokoszyñski,

legitymuj¹cy siê szlacheckim pochodzeniem. Obok ko�cio³a parafialnego w Ciepielowie

podlega³y mu kaplice w Starym Ciepielowie, Jasieñcu i kapliczka prywatna w dworze

ciepielowskim.

Inwentarz ko�cielny wymienia³ liczne monstrancje i srebrne kielichy, kilkana�cie ornatów

ró¿nego kroju i koloru, kapy, obrusy, dzwonki, lichtarze i inne rzeczy niezbêdne do

sprawowania liturgii. W�ród ksi¹g ko�cielnych wyró¿nia³y siê trzy msza³y, gradua³, ewangelia,

ale wys³u¿ony psa³terz i 2 brewiarze by³y w bardzo z³ym stanie.

Wizytacja wspomina, i¿ przy ko�ciele znajdowa³ siê dom plebana (domus rectori), dom

organisty oraz obora. Utrzymywano w niej nieco inwentarza, poniewa¿ probostwo

w Ciepielowie by³o wyposa¿one przez dziedziców miasteczka w 5 pól uprawnych. Pierwsze

z nich znajdowa³o siê ko³o papierni nad I³¿ank¹, przy drodze prowadz¹cej do Lipska.

S¹siadowa³o z polami mieszczan ciepielowskich � Andrzeja Dudziñskiego i Stanis³awa

Libskiego. Drugie znajdowa³o siê w miejscu zwanym D¹browa, pozosta³e ko³o Ka³kowa.

Pleban posiada³ te¿ ³¹ki, przy stawach ciepielowskich, jedn¹ za grobl¹ rekowsk¹, drug¹ przy

³¹ce mieszczanina ciepielowskiego Jana Grzybowskiego. Dziesiêciny na rzecz ko�cio³a

Dwór Ks. Sanguszków (rys. Ks. Stanis³awa Dr¹ga)
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ciepielowskiego p³acono wówczas z Ciepielowa, Starego Ciepielowa, �wiesielic, Ka³kowa,

Gardzienic, Rekówki, Pcina i Ranachowa.

Wizytacja z 1748 r. nie wymienia niestety liczebno�ci mieszkañców Ciepielowa.

Wspomina tylko, i¿ w miasteczku mieszka³o 60 osób wyznania moj¿eszowego i 1 luteranin.

Ten ostatni by³ niezamo¿nym zagrodnikiem, a jako ¿e jego ¿ona by³a wyznania rzymsko-

katolickiego, wizytatorzy nie omieszkali napomkn¹æ o potrzebie jego nawrócenia. W koñcu

1785 lub na pocz¹tku 1786 r. Ciepielów sp³on¹³, tote¿ przywilejem z lutego tego roku ówczesny

dziedzic, starosta liwski Józef Karczewski, wezwa³ wszystkich obywateli do jego odbudowy.

W 1787 Ciepielów liczy³ 506 mieszkañców, w tym 41 ̄ ydów (8,1%). We wsi Stary Ciepielów

zamieszkiwa³o 77 osób. Do klucza ciepielowskiego wchodzi³y poza Ciepielowem Pcin,

Ranachów, Gardzienice, Ka³ków, Chotyze, Rekówka i czê�æ Kroczowa, a roczny dochód

z niego oszacowano na 14 265 z³. W takim stanie miasteczko przetrwa³o rozbiory Rzeczy-

pospolitej, przemiany okresu napoleoñskiego i dotrwa³o do czasów zaboru rosyjskiego.

Dariusz KUPISZ

W dobie zaborów

W 1815 r. Radomskie znalaz³o siê w granicach Królestwa Polskiego stanowi¹cego

autonomiczn¹ czê�æ zaboru rosyjskiego. Pod wzglêdem administracyjnym Ciepielów le¿a³ wówczas

w powiecie soleckim obwodu opatowskiego i województwa sandomierskiego. W 1820 r.

w miasteczku sta³ zaledwie jeden dom murowany i 109 drewnianych. Mieszka³o tu 575 chrze�cijan

i 102 ̄ ydów. Czê�æ mieszkañców zajmowa³a siê, tak jak w poprzednich wiekach, rolnictwem,

czê�æ utrzymywa³a siê z rzemios³a. Pewien wp³yw na ¿ycie mieszkañców mia³y te¿ trzy jarmarki

gromadz¹ce ludno�æ z okolicznych wsi � na �w. Miko³aja, �w. Sebastiana i �w. Józefa.

W 1827 r. Ciepielów liczy³ ju¿ 119 domów, zamieszkiwanych przez 476 osób wyznania

chrze�cijañskiego i 285 wyznania moj¿eszowego. Siedem lat pó�niej za³o¿ono tu szko³ê

elementarn¹, a jednym z bardziej znanych zak³adów by³a usytuowana nad I³¿ank¹ papiernia.

Jednak ju¿ w pierwszej po³owie XIX w. da³ siê zauwa¿yæ proces wp³ywaj¹cy do�æ negatywnie

na rozwój miasta. Przyczyn¹ by³o obci¹¿anie mieszkañców Ciepielowa nowymi �wiadczeniami

na rzecz dworu, przy jednoczesnym zagarnianiu na rzecz folwarku pól i ³¹k nale¿¹cych niegdy�

do mieszczan. Drugim czynnikiem spowalniaj¹cym rozwój miasta by³ brak dobrych dróg,

przez miasto nie przechodzi³a ¿adna droga bita.

Odbieranie miastu pastwisk i gruntów przez dwór doprowadzi³o do d³ugotrwa³ych

procesów miêdzy mieszczanami a dziedzicami, ci¹gn¹cych siê niemal przez ca³y XIX w.

Kolejnym punktem spornym by³a kwestia korzystania z lasu. Zarz¹dcy maj¹tku ciepie-

lowskiego nie pozwalali mieszczanom na wyr¹b drzew. Przez 40 lat toczy³y siê tak¿e procesy

o dochody z propinacji, czyli wyrobu i wyszynku alkoholu. Po³owê nale¿nych st¹d podatków

zagarn¹³ dwór, a drug¹ po³owê mieszczanie przekazywali na rzecz kasy miejskiej. Wed³ug

mieszkañców Ciepielowa dwór nie mia³ prawa do dochodów z propinacji.

W 1860 r. dziedzicem Ciepielowa by³ Aleksander Polanowski, mieszkaj¹cy na sta³e

w Cesarstwie Austriackim, tote¿ bie¿¹cymi sprawami gospodarczymi jego maj¹tków nad

I³¿ank¹ zajmowali siê zarz¹dcy. Wed³ug spisów rz¹dowych z tego samego roku do mieszczan

nale¿a³o wówczas 134 morgi gruntów ornych, 28 mórg ogrodów, 56 mórg ³¹k i 262 mórg

piaszczystych nieu¿ytków. Zabudowany obszar miasta obejmowa³ wówczas 85 mórg, na

których wznosi³o siê 79 domów, w tym 77 drewnianych nale¿¹cych do mieszczan i 2 murowane,
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bêd¹ce w³asno�ci¹ dworu. Poza rynkiem odnotowano ulice: Lipsk¹, Ko�cieln¹ i Tyln¹. Miasto

liczy³o 704 mieszkañców, w tym 262 ̄ ydów.

W 1860 r. zarz¹d miasta, czyli magistrat sk³ada³ siê z burmistrza, sekretarza i dwóch

³awników, z których jednym by³ zawsze miejscowy proboszcz. Szko³a elementarna zatrudnia³a

jednego nauczyciela, a ludno�æ ¿ydowska jednego zastêpcê rabina. Pracowa³o tu wówczas

10 szewców, 8 krawców, 7 stolarzy, 2 garbarzy, 2 tkaczy, 2 bednarzy, 2 kramarzy (by³o dwie

karczmy) i 1 kowal. Wprawdzie urzêdnicy carscy zapisali, ¿e miasto Ciepielów by³o bardziej

rzemie�lnicze ni¿ rolnicze, ale chyba dlatego, ¿e stuprocentowych rolników, posiadaj¹cych

inwentarz, by³o tylko kilku. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e ¿aden rzemie�lnik nie móg³ siê utrzymaæ

z wykonywanego rzemios³a i posiada³ mniejsze lub wiêksze pole, które uprawia³ przy pomocy

rodziny. Uprawiano na nich g³ównie ¿yto i ziemniaki.

W porównaniu z poprzednim spisem, sprzed 23 lat, liczba domów zmala³a w 1860 r. o 37,

a mieszkañców o 57 osób. Po kilku opuszczonych domach pozosta³y tylko ruiny. Spadek

liczebno�ci mieszkañców Ciepielowa by³ spowodowany ciê¿kimi warunkami ¿ycia. W mie�cie

nie odbywa³y siê ¿adne jarmarki, tote¿ miejscowi rzemie�lnicy mieli trudno�ci ze zbytem

swych towarów. Niektórzy z nich opuszczali Ciepielów szukaj¹c pracy gdzie indziej. Podobnie

robili m³odzi ludzie. Wprawdzie pod miastem znajdowa³y siê browar, gorzelnia, tartak, papiernia

i trzy m³yny, ale nale¿a³y one do dziedzica i bazowa³y na sile roboczej z jego folwarku.

Sytuacjê mieszkañców pogarsza³y tak¿e ich obowi¹zki na rzecz dworu. Nadal latem musieli

odrabiaæ pañszczyznê na folwarku z racji posiadanej ziemi, a w czasie ¿niw dziedzic mia³

prawo wezwaæ dodatkowo po 2 osoby z domu rynkowego i po 1 z ulicznego.

22 stycznia 1863 r. wybuch³o powstanie styczniowe. Tak¿e region radomski sta³ siê

widowni¹ walk miêdzy si³ami powstañców a wojskami rosyjskimi. Dysproporcja si³

powodowa³a, ¿e powstañcy musieli przemieszczaæ siê do�æ szybko po ówczesnych drogach,

staraj¹c siê atakowaæ mniejsze oddzia³y wroga i znikaæ w lasach. Pomoc dla powstañców

grozi³a represjami ze strony w³adz carskich, tote¿ pierwsze spotkanie z nimi nie by³o zbyt

przyjemne dla mieszkañców Ciepielowa. 29 marca 1863 r. do miasteczka wkroczy³ oddzia³

Dionizego Czachowskiego maszeruj¹cy od strony Zwolenia. Czê�æ mieszkañców nie wita³a

powstañców zbyt entuzjastycznie, a niektórzy obawiaj¹c siê utraty dobytku i represji ze

strony wojsk carskich chowali ¿ywno�æ. Byæ mo¿e pad³y i inne oskar¿enia pod ich adresem,

do�æ, ¿e jeszcze tego samego dnia odby³ siê w Ciepielowie s¹d wojenny nad burmistrzem

miasta, sekretarzem magistratu oraz czterema mieszczanami. Wszyscy zostali skazani na karê

�mierci przez powieszenie. Dopiero na skutek pró�b proboszcza i miejscowych mieszczan

burmistrza uniewinniono, a sekretarz zosta³ ukarany ch³ost¹. Niestety, na czterech

mieszczanach kara �mierci zosta³a wykonana, a dzi� po wiekach, nie jeste�my w stanie

stwierdziæ, czy by³a s³uszna.

W Ciepielowie Czachowski zasiêgn¹³ informacji o ruchach wojsk rosyjskich, po czym

na czele swych 500 partyzantów ruszy³ przez Kazanów i Tczów, by skryæ siê w lasach ko³o

Suchej i Czarnej. Po raz drugi oddzia³ s³awnego dowódcy powstañczego pojawi³ siê

w Ciepielowie 29 kwietnia, jednak tym razem przeszed³ tylko spiesznie przez miasteczko

kieruj¹c siê na Lipsko.

Najdonio�lejsze dla Ciepielowa wydarzenie z czasów powstania styczniowego mia³o

miejsce podczas trzeciego pobytu Dionizego Czachowskiego w tym mie�cie. Pobity w jednej

z potyczek przez Rosjan musia³ Czachowski rozpu�ciæ swój oddzia³, a sam skry³ siê we

dworze w Wielgiem. Wkrótce okaza³o siê, ¿e 250 konnych strzelców dochowa³o mu wierno�ci

i przez Czerwon¹ przyby³o w nocy 12 maja do dworu w Wielgiem. Opu�ciwszy Wielgie na

czele swych ludzi, Czachowski zorientowa³ siê, ¿e w pobli¿u nie ma wiêkszych si³ rosyjskich.
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Wezwa³ wiêc okolicznych obywateli na niedzielê 17 maja 1863 r. do Ciepielowa. W ozna-

czonym czasie ko�ciele ciepielowskim zgromadzili siê mieszczanie, ch³opi z okolicznych wsi

oraz szlachta z pobliskich dworów. Proboszcz Maciej Tymiñski odprawi³ uroczyste

nabo¿eñstwo, a nastêpnie odczyta³ dekret w³adz powstañczych informuj¹cy o przyjêciu

przez nie nazwy �Rz¹d Narodowy�. Wszyscy obecni na nabo¿eñstwie z³o¿yli przysiêgê na

wierno�æ rz¹dowi. Po nabo¿eñstwie i obiedzie wydanym na cze�æ Czachowskiego na plebani

zwerbowano do oddzia³u powstañczego 16 m³odych ludzi. Jeszcze tego samego dnia

Czachowski opu�ci³ wraz ze swym wojskiem Ciepielów i uda³ siê na nocleg do Zwolenia.

W�ród walcz¹cych pod rozkazami Czachowskiego znale�li siê m. in. Jan Karol

Czarnecki, dziedzic B¹kowej, brat Ludwika Czarneckiego, pó�niejszego dziedzica maj¹tku

Ciepielów. Walczyli Piotrowscy z Czerwonej, za co zap³acili zes³aniem na Sybir, ale w szeregach

powstañczych znale�li siê tak¿e ch³opi, jak choæby urodzony w Pcinie Dominik £aszczak,

który zmar³ w 1933 r. (jego grób z informacj¹ o udziale w powstaniu zachowa³ siê szczê�liwie

na cmentarzu ciepielowskim).

Przegrane powstanie styczniowe poci¹gnê³o jednak za sob¹ do�æ powa¿ne zmiany

gospodarczo spo³eczne. Dekret carski z marca 1864 r. doprowadzi³ do uw³aszczenia ch³opów

nadaj¹c im u¿ytkowane dot¹d dzia³ki ziemi na w³asno�æ. Likwidowa³ te¿ resztki �wiadczeñ na

rzecz dworu i oczywi�cie obj¹³ tak¿e tych mieszczan ciepielowskich, którzy ¿yli z uprawy roli.

W ten sposób Ciepielów przesta³ byæ miastem prywatnym. Mieszkañcy Ciepielowa nie

ponie�li powa¿niejszych, bezpo�rednich konsekwencji zwi¹zanych z przemarszami oddzia³u

Grób powstañca styczniowego Dominika £aszczaka
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Czachowskiego. Natomiast proboszcz Maciej Tymiñski ju¿ w 1864 r. zosta³ skazany �za

goszczenie powstañców� na grzywnê w wysoko�ci 50 rubli. W 1866 r. w³adze carskie

skonfiskowa³y grunty rolne nale¿¹ce do parafii, co zreszt¹ dotknê³o wszystkich proboszczów

na terenie zaboru rosyjskiego. Wreszcie dekretem z 1869 r. odebrano prawa miejskie wszystkim

osadom, które posiada³y poni¿ej 3000 ludno�ci, ponad 50% mieszczan rolników i dochód

mniejszy ni¿ 1500 rubli. W�ród tych miast znalaz³ siê Ciepielów, Zwoleñ i inne.

W 1880 r. osada Ciepielów, le¿¹ca w obwodzie i³¿eckim Guberni Radomskiej liczy³a 83

domy i 708 mieszkañców, obejmuj¹c 1046 mórg ziemi. By³a wówczas siedzib¹ gminy,

posiadaj¹c¹ m.in. szko³ê i drewniany ko�ció³ parafialny. Szko³a elementarna mie�ci³a siê

w domu £¹czyñskich (obecny Urz¹d Gminy), a uczêszcza³o do niej 30 dzieci. W sk³ad gminy

Ciepielów w 1880 r. wchodzi³y miejscowo�ci: Barycz, osada Ciepielów, wie� Ciepielów Stary,

Chotyze, D¹browa, Gardzienice, Go�dziowa-miedza, Jasieniec Solecki, Ka³ków, Kawêczyn,

Pcin, Pcinolas, Ranachów, Rekówka i �wiesielice. Mimo utraty praw miejskich, u schy³ku

XIX w. Ciepielów rozwija³ siê coraz dynamiczniej, wyrastaj¹c na jeden z rynków lokalnych

obs³uguj¹cych okoliczne wioski. Nawet po¿ar, który wybuch³ w mie�cie 29 kwietnia 1886 r.

i strawi³ 80 domów nie poczyni³ trwa³ych zniszczeñ. W 1895 r. w Ciepielowie naliczono

ponownie 97 domów drewnianych i 3 murowane. Mieszka³o tu wówczas 539 mê¿czyzn i 586

kobiet (w³¹cznie z dzieæmi), a porz¹dku strzeg³o 3 ¿andarmów carskich urzêduj¹cych

w otwartym wówczas posterunku.

Dobra ziemskie Ciepielów posiadali w latach sze�ædziesi¹tych XIX w. Karczewscy,

nastêpnie naby³ je na krótko ̄ yd Finkelsztejn, który odsprzeda³ je Ludwikowi Czarneckiemu.

Ludwik Czarnecki by³ w³a�cicielem Daniszowa, ale sprzeda³ go Jasieñskim, a za uzyskane

st¹d pieni¹dze naby³ maj¹tek Ciepielów. W 1863 r. warto�æ maj¹tku, w sk³ad którego wchodzi³y

jeszcze wioski Ciepielów Stary, Pcin, Chotyze i Rekówka wynosi³a 147 000 rubli srebrnych.

Oczywi�cie po uw³aszczeniu ch³opów dziedzice utracili wszelkie prawa do ich ziemi. W 1880

r. maj¹tek ciepielowski obejmowa³ folwarki Ciepielów i D¹browa, awuls Rekówkê oraz pewne

grunty nad I³¿ank¹ i lasy, w sumie 2819 mórg, w tym 407 mórg gruntów ornych i ³¹k. Dochodzi³y

do tego trzy m³yny, tote¿ uprawa pól i obs³uga dworu Czarneckich wymaga³a zatrudniania

znacznej liczby s³u¿by oraz robotników rolnych. Dziedzic Ludwik Czarnecki by³ wówczas

szeroko znany z wystawnego ¿ycia, urz¹dzania licznych bali, kuligów itp. Byæ mo¿e by³o to

po�redni¹ przyczyn¹ po¿aru, który wybuch³ we dworze w dniu Zielonych �wi¹tek 1889 r.

i strawi³ piêkn¹ budowlê wzniesion¹ jeszcze w XVIII w. przez Sanguszków.

Wybuch I wojny �wiatowej nie wp³yn¹³ pocz¹tkowo na los mieszkañców Ciepielowa.

Dopiero pod koniec sierpnia 1914 r. dosz³o do walk wojsk niemieckich i rosyjskich w rejonie

Lipska, Ciepielowa, Sycyny i Zwolenia. W pocz¹tkach wrze�nia wojska niemiecko-austriackie

stoczy³y bój z si³ami rosyjskimi pod Ciepielowem i Lipskiem, w trakcie których najbardziej

ucierpia³ Kazanów (sp³on¹³ niemal doszczêtnie). Dopiero jednak w czerwcu i lipcu 1915 r. na

skutek przerwania frontu w Galicji Rosjanie opu�cili Radomskie i wycofali siê za Wis³ê.

Podczas walk 16 lipca 1915 r. kilka pocisków artyleryjskich spad³o na Ciepielów, sp³onê³a

czê�æ osady, m.in. drewniany ko�ció³ i budynek szko³y. Ciepielów znajdowa³ siê do 1918 r.

pod okupacj¹ austriack¹.
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Helena KOWALSKA-KUTERA

W okresie miêdzywojennym

Pierwszy spis przeprowadzony w 1921 r. w wolnej Rzeczypospolitej wykaza³, ¿e Ciepielów

tworzy³o 151 budynków mieszkalnych. ̄ y³o w nich  978 osób, w tym 339 narodowo�ci ¿ydowskiej.

W okresie miêdzywojennym Ciepielów stanowi³ ma³y o�rodek lokalny ze s³abymi funkcjami

drobnego handlu i rzemios³a. Targi, nieco bardziej ni¿ dawniej o¿ywione, odbywa³y siê raz

w tygodniu. Osada Ciepielów po³¹czona by³a  z tras¹ prowadz¹c¹ do Radomia drewnianym

mostem d³ugo�ci 109 m. W latach 1918�1939 pod wzglêdem administracyjnym nale¿a³a do po-

wiatu i³¿eckiego z siedzib¹ w Wierzbniku (pó�niej do powiatu Wierzbnik-Starachowice).

Z uwagi na odbywaj¹ce siê tu w ka¿d¹ �rodê jarmarki, stanowi³a ona gminê wiejsk¹

o charakterze miejskim (poza kilkoma ulicami i studniami o charakterze prywatnym b¹d�

publicznym nie by³o innych urz¹dzeñ komunalnych). Wiêksze jarmarki odbywa³y siê w Lip-

sku i Zwoleniu, a nawet w odleg³ym o 9 km Kazanowie. W Zwoleniu odbywa³y siê jarmarki

w czwartki, s³ynê³y one z handlu koñmi,  w Lipsku we wtorki, tu sprzedawano byd³o i trzodê

chlewn¹. Na jarmarki te je�dzili ze straganami rze�nicy i piekarze Polacy oraz krawcy i ryma-

rze, przewa¿nie ̄ ydzi.

W roku 1920 du¿y po¿ar zniszczy³ czê�æ Rynku i ulicê Ko�cieln¹. Domy by³y drewniane.

Ludno�æ utrzymywa³a siê g³ównie z rzemios³a i drobnego rolnictwa (najwiêksze gospodarstwo

18 morg rosyjskich). Przewaga handlu i rzemios³a by³a w rêkach ¿ydowskich. W okresie do 1939  r.

by³y nastêpuj¹ce ulice: Rynek � obecnie Plac Zwyciêstwa, ulica Spacerowa � obecnie Jana

Kochanowskiego, ulica Ko�cielna � obecnie Mariana Papuziñskiego, ulica Stra¿acka � obecnie

Dionizego Czachowskiego, ulica �ródlana � czê�æ z niej nosi nazwê ulicy Partyzantów, czê�æ

ulicy Sandomierskiej. Ulice: W¹ska, Polna, Szkolna,  Bo¿niczna � nie istnieje, w³¹czona do placu

szkolnego. Do roku 1934 na Rynku sta³a drewniana remiza stra¿acka, któr¹ rozebrano (w niej

odbywa³y  siê zabawy, przedstawienia i inne dochodowe imprezy).

Ciepielów przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹ w 1939 r. liczy³ oko³o 1500 mieszkañców, z czego

oko³o 450 (34%) stanowili ¯ydzi. W rynku na 41 domów 12 by³o polskich, a pozosta³e by³y

¿ydowskie. Wszystkie domy ¿ydowskie po³o¿one w Rynku mia³y charakter mieszkalno-u¿ytkowy

(sklepy, warsztaty rzemie�lnicze).

Do II wojny �wiatowej na terenie gminy znajdowa³y siê cztery maj¹tki ziemskie, które

po wojnie zosta³y rozparcelowane. Dwa dwory zosta³y spalone w czasie walk wojennych.

Ostatnim w³a�cicielem maj¹tku w Górkach Ciepielowskich by³ J. Mandelbaum, a admi-

nistratorem Leon Radzicki, którego rozstrzelali  Niemcy.

Mieszkañcy gminy Ciepielów w okresie miêdzywojennym udzielali siê spo³ecznie, byli

aktywni. Wówczas ¿y³ tu parlamentarzysta Wac³aw D³ugosz. Jeszcze zanim zosta³ wybrany

na pos³a, zajmowa³ siê sprawami spo³ecznymi. By³ przewodnicz¹cym dozoru szkolnego

w gminie Ciepielów. Interesowa³ siê sprawami o�wiaty, dlatego popiera³ wszelkie inwestycje,

które dotyczy³y tej p³aszczyzny. Z jego inicjatywy powsta³a szko³a w Gardzienicach. Pe³ni³

od 1918 r. funkcjê przewodnicz¹cego dozoru szkolnego. Wspiera³ rozpoczêt¹ w 1921 r.  budowê

szko³y w Ciepielowie, któr¹ zakoñczono w 1923 roku. Na tym nie zakoñczono inwestycji.

W 1925 r. budynek placówki o�wiatowej poszerzono. W latach 1927�1928 zosta³a

dobudowana sala rekreacyjna. W okresie miêdzywojennym szko³a dzia³a³a na bardzo wysokim

poziome, zosta³y zakupione liczne pomoce naukowe do matematyki, fizyki, chemii. Wac³aw

D³ugosz gor¹co popiera³ i wspiera³ prowadzon¹ w latach 1923�1939 budowê ko�cio³a

w Ciepielowie.
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W 1928 roku z inicjatywy

dzia³aczy spo³ecznych z terenu

gminy: S³owika, D³ugosza, Sulimy,

£ojka powsta³ bank w Ciepielowie.

W pocz¹tkowym okresie dzia-

³alno�ci by³a to Gminna Kasa

Spó³dzielcza, która obs³ugiwa³a

klientów w Ciepielowie oraz

w Punkcie Kasowym w Wielgiem.

Przyjmowane by³y wówczas tylko

wp³aty.

Dziêki staraniom parlamen-

tarzysty D³ugosza przyby³ do

Ciepielowa w roku 1934 doktor

Marian Papuziñski. Jeszcze przed

wojn¹ za³o¿y³ przychodniê, która

swoje pierwsze lokum mia³a

w ambulansie. Nastêpnie przenie-

siono j¹ do domu wybudowanego

przez doktora. Przed wojn¹ istnia³a

w Ciepielowie prywatna apteka,

któr¹ prowadzi³ mgr Stanis³aw

Dereñ. W okresie miêdzywojen-

nym dzia³a³y w Ciepielowie liczne

organizacje.

D³ugo nie by³o na terenie Cie-

pielowa i jego okolic dobrych i od-

powiednich warunków do dzia³a-

nia i rozwoju ch³opskich organiza-

cji, takich jak: Stronnictwo Ludo-

we i Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej

�Wici�. Organizacje wiciowe

wspólnie z KPP zorganizowa³y

w 1937 r. potê¿n¹ manifestacjê,

przemarsz z Tymienicy do Jasieñ-

ca Soleckiego, gdzie po mszy od-

by³ siê wiec. Po próbie rozprosze-

nia wiecu dochodzi³o do licznych

staræ z policj¹. Rz¹d sanacyjny pod

ró¿nymi pretekstami uniemo¿liwia³

i utrudnia³ ich zak³adanie. Trzej dzia³acze ludowi: Józef Owczarek, Tomasz Sulima i Micha³

Pa³gan dwukrotnie usi³owali w D¹browie za³o¿yæ ko³o �Wici�, niestety przeszkodzi³a w tym

policja. Ch³opi ¿yli wtedy w nêdzy. Ludowców oczerniano, pos¹dzano o wywrotowo�æ,

antypañstwowo�æ, bolszewizm. Ludzie na wsi byli przygnêbieni, bezradni i ma³o u�wiado-

mieni. Przyt³acza³ ich fakt, ¿e nie mogli zaspokoiæ najpilniejszych potrzeb. Ludno�æ wiejska,

która posiada³a choæ niewielkie wykszta³cenie, buntowa³a siê przeciwko tej sytuacji. Wie-

dzia³a, ¿e si³¹ motoryczn¹ do przeprowadzenia reform i zmian na lepsze s¹ organizacje ch³op-

Wiciarki z Wielgiego przy pracy w punkcie krawieckim

spó³dzielczym

Stowarzyszenie M³odzie¿y Katolickiej � ¿eñskiej parafii Ciepielów

1934 r.

� I rz¹d od góry z lewej: Zofia Pszczo³a, Wiktoria �wigoñ-Paj¹k, Weronika

£ojek-Zaborska, Honorata Maci¹g-Kowalczyk, Janina Kosior-Maciejczyk,

Bronis³awa Kordula-Sotyn;

� II rz¹d od góry z lewej: Janina Sojnóg (Niemkiewicz), Maria Bary³kiewicz-

Krukowska, Helena Kacperska � prezeska, ks. Karol Le�niewski, Kazimierz

Ostrach-Zagozdon, Maria Piorun-Herbowicz, Wanda Rusinowska-

Fryszkiewicz, Leokadia Kowalska;

� rz¹d na dole od lewej: Janina Pszczo³a, Anna Mirzejewska-Kacperska,

Leokadia Mirzejewska-Rusinowska, Zofia Mirzejewska-Rutkowska,

Kazimiera Kowalska, Helena Fabiañska-Ciszek
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Oddzia³ Zwi¹zku Strzeleckiego w Ciepielowie 1936 r.

u góry od lewej: T. Ciszek, M. Niedziela, M. Niemkiewicz, M. Niedziela, M.

Lewandowski, T. Fliszkiewicz, B. Sajnóg, F. Kacperski;

II rz¹d: J. Rusinowski, S. Pietrkiewicz, J. S³owik, Sadowski, M. Rusinowski, L.

Stêpieñ, H. Krawczyñski, J. Grzeszczyk, B. Mazurkiewicz;

u do³u: B. Biñkowski, K. Ostrach, T. Koz³owski

skie. Dlatego zak³adali je

i uaktywniali. Zwi¹zek M³odzie-

¿y Wiejskiej �Wici� powsta³

w 1931 roku. Funkcjonowa³ on

w Gardzienicach, Wielgiem, Ka-

³kowie, Pcinie, Ranachowie

i w �wiesielicach. W ramach tej

organizacji propagowano

i wspierano dzia³alno�æ kultu-

ralno-o�wiatow¹ na wsi. Odby-

wa³y siê szkolenia, konkursy na

najpiêkniejszy ogródek kwiato-

wy czy najdorodniejsze wa-

rzywa. Urz¹dzano rocznicowe

i patriotyczne imprezy oraz do-

¿ynki.

Z ko³ami wiciowymi wspó-

³pracowa³y Ko³a Gospodyñ

Wiejskich, które zak³adane by³y

przez absolwentki szkó³ rolni-

czych. Do tej organizacji nale-

¿a³y, m.in. Helena Sawicka, Genowefa Fereniec, Maria Bañcerowska. Organizowa³y one i

prowadzi³y imprezy i szkolenia. We wsi Wielgie rodzeñstwo Józefa Czapla Giemza i jej brat oraz

bracia Wójtowiczowie utworzyli us³ugowy punkt krawiecki. Pracowa³y w nim wiciarki w ramach

programu ruchu spó³dzielczego.

Ludowcy w gminie Ciepielów czytali nastêpuj¹ce czasopisma: �Zaranie�, �Wola Ludu�,

�Wyzwolenie�, �Gazeta Grudzi¹dzka�, �Nowiny�. Prenumerowali je m.in. Rogoziñscy, Jan

Po�wiêcenie Sztandaru Stowarzyszenia M³odzie¿y Katolickiej
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Mucha z Pcina, Piotr Góraj, £ukasz Gawin, Andrzej Szczodry i jego brat Micha³ z £azisk,

Owczarkowie z Chotyz, W³adys³aw Bartos z Wólki D¹browskiej. Od 1931 roku czytano tak¿e

�Zielony Sztandar�.

Organizacje ludowe dobrze spe³nia³y funkcje wychowawcze. Idea³y i warto�ci moralne

w nich nabyte zosta³y przeniesione w szeregi BCh, a pó�niej w ¿ycie powojenne.

Dzia³a³o równie¿ w Ciepielowie Stowarzyszenie M³odzie¿y Katolickiej pod przewodnic-

twem ksiê¿y. Jego dzia³alno�æ  by³a �ci�le oparta na zasadach religijnych. Ta organizacja

s³u¿y³a ko�cio³owi, ale nieobce jej by³y sprawy �wieckie. W pracy wyró¿nia³y siê m.in.

Helena i Zofia Kacperskie, Maria Piorunówna, Maria Bary³kiewicz, Zofia i Janina Psz-

czo³ówny, Józef Bernat.

Jedn¹ z organizacji by³ Oddzia³ Zwi¹zku Strzeleckiego. Nadzór i pieczê nad Strzelcami

mia³ m³ody nauczyciel Jan Pêkala, ale komendantem by³ Kazimierz Ostrach. Mieszkañcy

Ciepielowa wspominaj¹, ¿e z dum¹ patrzyli na ch³opców ze Zwi¹zku Strzeleckiego jak æwicz¹

i maszeruj¹. We wrze�niu 1939 roku do³¹czyli do wojska polskiego by broniæ ojczyzny.

Organizacja ta obejmowa³a swoim dzia³aniem równie¿ m³odych ch³opców z okolicznych

wiosek. Wielu z nich odnios³o rany lub pad³o od kuli wroga.

Helena KOWALSKA-KUTERA

Wojna i okupacja

Wybuch wojny, a nastêpnie okupacja przynios³y ze sob¹ strach, rozpacz, walkê, �mieræ.

Ju¿ na pocz¹tku wrze�nia Niemcy pojawili siê w Ciepielowie i okolicach. Na wie�æ, ¿e wróg

zbli¿a siê do Ciepielowa, czê�æ ludzi w pop³ochu opu�ci³a swoje domy i schroni³a siê

w pobliskich wioskach. Po powrocie zastali je spl¹drowane i okradzione ze wszystkich zapasów.

Taki los spotka³ rodzinê Marii i Stanis³awa Susfa³ów, którzy schronili siê w Gardzienicach

u rodziny Bañcerowskich. We wsi Rekówka u Pos³usznych znalaz³a schronienie rodzina

Oczkowskich. Wszêdzie panowa³o napiêcie, niepewno�æ, lêk. Z przera¿eniem patrzyli

wszyscy na bombardowany, p³on¹cy Zwoleñ. Do ludzi dociera³y niepokoj¹ce, gro�ne wie�ci

o agresji armii hitlerowskiej, która uzbrojona naciera³a na nasze wojsko, atakowa³a i zabija³a

cywilów, a nawet jeñców wojennych. W nocy z 7 na 8 wrze�nia w lesie ko³o D¹browy pojawi³

siê jaki� ma³y oddzia³ wojska, a nad ranem nadci¹gnê³o od strony Ka³kowa polskie wojsko,

a tak¿e prawdopodobnie zmotoryzowany podjazd Warszawskiej Brygady Pancerno-

Motorowej p³k. Stanis³awa Roweckiego. Brygada znajdowa³a siê na prawym brzegu Wis³y.

Podjazd pos³any w rejon Ciepielowa pod dowództwem rotmistrza Leona Podrezy sk³ada³ siê

z plutonu pionierów i szwadronu liniowego. Mia³ przeprowadziæ rozpoznanie a¿ do rejonu

Lipska oraz I³¿y. Kiedy ¿o³nierze Podrezy dotarli do lasu D¹browa-Struga-Anusin, spotkali

tam 600-osobowy oddzia³ polskiej piechoty. Tworzyli go ¿o³nierze z jednostek rozbitych pod

Czêstochow¹, a dowodzi³ nimi mjr Józef Pelc. ¯o³nierze mieli nadziejê na odpoczynek.

 Niestety rankiem 8 wrze�nia od strony Ciepielowa pojawi³y siê pierwsze oddzia³y niemieckie.

By³ to 15 pu³k p³k. Wessela z 29 Dywizji Zmotoryzowanej Wehrmachtu. Pod os³on¹ artylerii

i samochodów pancernych Niemcy uderzyli na las. Rozpocz¹³ siê kilkugodzinny bój.

Pocz¹tkowo Niemcom zadano znaczne straty i odrzucono ich w kontrataku na bagnety.

Dopiero gdy polegli wszyscy polscy oficerowie, a ¿o³nierzom zabrak³o amunicji �

skapitulowali. Rozwzcieczeni Niemcy dobijali rannych, po czym na wyra�ny rozkaz p³k.
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Wessela rozstrzelali oko³o 300 wziêtych do niewoli polskich ¿o³nierzy. By³a to najwiêksza

zbrodnia, jak¹ pope³ni³ Wehrmacht na jeñcach wojennych w czasie kampanii wrze�niowej.

Gdy w lesie trwa³a walka,w Gardzienicach

Niemcy terroryzowali mieszkañców. Spalono

tam 13 zagród ch³opskich. W Ciepielowie

zastrzelili przechodz¹cego spokojnie ulic¹

Mariana Osucha, g³uchoniemego Stanis³awa

Ambroziaka, Piotra Wilka, Stanis³awa

Morawskiego,  Karola Pastuszkê, Piotra

Zio³o. Pociskami z pancernego wozu ciê¿ko

zraniona zosta³a Janina Sajnóg, która zmar³a

po kilku dniach. Zamordowano równie¿ pod

domem dra Papuziñskiego, przeje¿d¿aj¹cych

przez Ciepielów pilota Mariana Futro,

16-letniego mieszkañca Cieszyna Jerzego

Buczackiego, mieszkañca Piotrkowa Jana

Rudzkiego i Kazimierza Kuszkowskiego

z Adamowa. Dnia 9 wrze�nia zastrzelono

administratora maj¹tku Ciepielów Górki p. Leona Radzickiego i jego brata Mariana. W wojnie

obronnej w 1939 roku z gminy Ciepielów walczyli i ju¿ nigdy nie powrócili: Antoni Michalski ze

�wiesielic, Bronis³aw Kubas i Józef Bartosz z Pcina.

Po zajêciu Ciepielowa Niemcy rozpoczêli swoje okrutne panowanie. U Ignacego Ostracha

okupanci urz¹dzili kasyno oficerskie, a na podwórku kuchniê polow¹. W domu Józefa

Rajkiewicza mieli swoj¹ kwaterê. Stamt¹d zawsze noc¹ wyje¿d¿ali do okolicznych wiosek na

³apanki. Ludzi gromadzono w budynku szko³y, a pó�niej wywo¿ono do obozów

koncentracyjnych, do Niemiec na przymusowe roboty lub zabijano. Aresztowanych

przetrzymywano równie¿ we dworku na Górkach. Co jaki� czas przyje¿d¿a³ z komendy

z Lipska Niemiec Martin i �urz¹dza³ sobie polowania na ̄ ydów�, których tak jak wszêdzie,

tak i w Ciepielowie nie omin¹³ okrutny los. Zamkniêto ich w getcie, w wydzielonej czê�ci

miasta. W roku 1942 masowo wywo¿ono ich do Tar³owa. Dzieci i ludzie starsi wiezieni byli

furmankami, m³odzi szli pieszo, a niedo³ê¿nych zabijano na miejscu. Z Tar³owa kolej¹

wywieziono ich do O�wiêcimia i Majdanka.

U so³tysa Józefa Kiliana powsta³a zlewnia mleka. Rolnicy przymusowo oddawali mleko,

które by³o zabierane do Lipska na potrzeby Niemców. Pó�niej zlewniê tê przeniesiono do

jednego z po¿ydowskich domów w Rynku (w tym domu mie�ci³ siê pó�niej przez d³ugie lata

komisariat MO).

Przez ca³¹ okupacjê Niemcy nie tylko likwidowali Polaków, ale równie¿ zmuszali mieszkañców

ca³ej gminy do ciê¿kiej, niewolniczej pracy. Szczególnie trudno by³o pracowaæ przy budowie kolei.

Na miejsce ludzie musieli chodziæ pieszo oko³o 6 km, a potem przez 8 godzin wykonywano mordercze

zajêcie. Nale¿a³o wrzucaæ ziemiê miêdzy szyny i ubijaæ j¹ miêdzy kolejowymi podk³adami nawet

w czasie zimna i deszczu. Czê�æ osób, przedewszystkim kobiety, pracowa³y na rzecz niemieckich

¿o³nierzy stacjonuj¹cych w lesie. Tam by³o znacznie l¿ej. Musia³y one praæ im bieliznê, cerowaæ

skarpety, prasowaæ mundury i sprz¹taæ po niemieckich ¿o³nierzach. Inne z kolei wykonywa³y zajêcia

w kuchni. Obiera³y ziemniaki, warzywa, my³y naczynia.

W czasie okupacji Ciepielów by³ ¿ywym o�rodkiem ruchu partyzanckiego.  W odpowiedzi

na terror ju¿ w 1939 roku rozpoczê³a siê konspiracja. Obszary Ciepielowa wraz  z ca³ym

rejonem tzw. Powi�la wchodzi³y pod wzglêdem organizacyjnym w sk³ad obwodu AK I³¿a

Mogi³a mjr. Józefa Pelca
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i podobwodu nr 4 o kryptominie �Lipa� i �Zorza�. Jego komendantem by³ Wiktor £ukasik ps.

�Sosna�. Na obszarze Powi�la dzia³a³o w pocz¹tkach 1944 r. szesna�cie placówek AK

o ³¹cznej liczebno�ci oko³o 870 ¿o³nierzy.  Zim¹ 1940 roku utworzone zosta³o Centralne

Kierownictwo Ruchu Ludowego i Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej �Wici�. Stanowi³o ono tajn¹,

polityczn¹ reprezentacjê ludowców. Wtedy te¿ utworzono polityczne trójki �Rocha�:

powiatowe, gminne i wiejskie, do których weszli wypróbowani dzia³acze SL i �Wici�.

Przyst¹piono do organizowania formacji bojowej pod nazw¹ Stra¿ Ch³opska �Ch³ostra�,

która pó�niej przyjê³a nazwê Bataliony Ch³opskie. Znajdowa³y siê one jednak pod silnym

wp³ywem lewicowych o�rodków (Chotczy, Sycyny, Zwolenia). Centralne kierownictwo

�Rocha� powo³a³o Komendê G³ówn¹, a w terenie powstawa³y komendy okrêgowe

i obwodowe. W oparciu o komendy gminne i wiejskie organizowano dru¿yny i plutony.

Wszystkie jednostki mia³y kryptonimy, a dzia³aj¹cy w nich ludzie pseudonimy. Na terenie

gminy w organizowaniu partyzantki brali udzia³ m.in.: W³adys³aw Go³¹bek �Boryna�,

Stanis³aw Ma³aczek �S³awek�, Stanis³aw Bañcerowski �Basta�, Tadeusz Wojtyniak

�Baca�, Józef Owczarek �Posêpny�, Edward Ciesielski �Kula�, Boles³aw Dró¿d¿ �Jod³a�,

Jan Soñta �O�ka�. Dnia 10 maja 1940 roku Jan Soñta �O�ka� jako komendant odebra³

przysiêgê od siedmiu kospiratorów przy zbiorowej Mogile ̄ o³nierzy Wrze�nia w lesie pod

D¹brow¹. Oddzia³ bardzo szybko siê powiêksza³ i przybra³ nazwê Partyzanckie Zgrupowanie

BCh �O�ka�. Z dnia na dzieñ, z miesi¹ca na miesi¹c przybywali nowi ochotnicy do walki

z wrogiem. Pocz¹tkowo zgrupowanie dzia³a³o samodzielnie, na w³asn¹ rêkê. Po spotkaniu

z Janem Gruszk¹ �Bartosem� 17 czerwca 1942 r. w Niedarczowie u Aleksandra Durasiewicza

podporz¹dkowa³o siê komendzie obwodu 3 BCh. Faktycznie wspó³praca z komend¹ z obwodu

3 Janem Gruszk¹ i Tomaszem Sulim¹ �Wróblem� trwa³a ju¿ od dawna poprzez braci Owczarków

z Chotyz i braci Wójtowiczów i Mariana £adaka z Wielgiego.

Do zgrupowania nale¿a³y równie¿ kobiety. Najbardziej wyró¿niaj¹ce siê cz³onkinie,

³¹czniczki i sanitariuszki to: Janina £aciñska �Córka�, Janina Soñta �Siostra�, Natalia

Gregorczyk �Rusa³ka� ze �wiesielic, Kazimiera Rogoziñska �Dolina� z Gardzienic, siostry

Wojtyniakówny, siostry Pastuszkówny z Kroczowa. Cz³onkowie konspiracyjnej grupy

zdobywali broñ poprzez tzw. rozbrajanie Niemców. Konspiratorzy otrzymywali du¿¹ pomoc

od okolicznej ludno�ci. Bez niej by³oby im trudno. Du¿e wsparcie dawa³a im matka braci

Wojewódków. Kobieta przyrz¹dza³a posi³ki i wypieka³a chleb dla partyzantów. Pozwoli³a

stworzyæ we w³asnym domu bazê i miejsce spotkañ organizacyjnych, przechowywania broni,

amunicji, sprzêtu do powielania ulotek, prasy. Tak¹ sama twierdz¹ partyzanck¹ by³ dom

Karoliny i Wojciecha Rogoziñskich w Gardzienicach Owczarków, Gêbków, Siepietowskich

i Ry³ów w Chotyzach, Go³¹bków, Wojtyniaków i Pastuszków w Kroczowie. Partyzanci �O�ki�

znajdowali schronienie tak¿e w ko�cio³ach w Ciepielowie

i w Wielgiem, zarówno parafialnym, jak i w przycmentarnym oraz

w grobowcach. Dzia³o siê to za wiedz¹ ówczesnego proboszcza

Franciszka Sendysa, ko�cielnych � Antoniego Pomorskiego,

Ludwika Niedzieli oraz jego synów Franciszka i Mariana

ps. �Kobek�, który by³ komendantem placówki BCh w Wielgiem.

Partyzanci stoczyli wiele bitew z faszystami. W�ród akcji

zbrojnych nale¿y wymieniæ tê z 30 wrze�nia 1942 r. w Zwoleniu,

podczas której uwolniono 50 wiê�niów i zlikwidowano �ksiêgi

d³u¿ników�. W miesi¹c pó�niej w Solcu nad Wis³¹ uwolniono 300

junaków skazanych na przymusow¹ pracê.
Marian Niedziela �Kobek�
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Ciê¿kim i trudnym rokiem okupacji okaza³ siê rok 1942. Zim¹ 1941 r. stacjonuj¹cy

w D¹browie Niemcy aresztowali dwudziestoletniego Józefa Grzeszczyka, który ju¿ nigdy nie

wróci³. W³adze niemieckie przys³a³y do Ciepielowa oddzia³ ekspedycji karnej, który mia³

spacyfikowaæ teren. Stacjonowa³ on w Ciepielowie Górki, gdzie znajdowa³ siê pa³ac szlachecki.

Mieszka³y tam kiedy� rodziny Targowskich, Malczewskich, Karczewskich. W czasie wojny

Niemcy uczynili z niego swoj¹ twierdzê warown¹. St¹d wyje¿d¿ali do okolicznych

miejscowo�ci, zwozili ludzi podejrzanych o udzia³ w konspiracji przeciw Rzeszy. Wiêzili ich

w piwnicach, bili, przywi¹zywali do drzew, a potem rozstrzeliwali. Obecnie znajduje siê obok

tego miejsca pomnik pamiêci pomordowanych. Na terenie Ciepielowa Górki Niemcy za³o¿yli

swój cmentarz, na którym chowano ¿o³nierzy Wehrmachtu. Grobami opiekowa³a siê sta³a

grupa ludzi, która by³a do prac zmuszana. Jednym z nich by³ pan Henryk Mi¿ejewski.

W czasie okupacji cmentarz by³ wiêc zadbany. Po wonie zapomniano o nim. Ludzie pamiêtali

wszystkie krzywdy wyrz¹dzone przez okupanta, dlatego nie liczyli siê z tym miejscem.

Drewniane ogrodzenie i krzy¿e zosta³o rozgrabione na opa³. Ju¿ w latach 50. nie by³o widaæ

�ladu po cmentarzu. Teren, na którym siê znajdowa³ sta³ siê w³asno�ci¹ spó³dzielni, a pó�niej

gminy. Nastêpnie osiedli³a siê tu rodzina Nowotników, która otrzyma³a zgodê na postawienie

zabudowañ. Ostatnio na posesjê przyby³a Polsko-Niemiecka Fudacja �Pamiêæ� w celu eks-

humacji zw³ok i zabrania ich na cmentarz niemiecki w Polesiu. W³a�ciciele ziemi nie zgodzili

siê na przeprowadzenie prac.

W czasie pobytu w Ciepielowie ekspedycji karnej dokonywane by³y masowe mordy

przez oddzia³y SS na mieszkañcach okolicznych wiosek: �wiesielice, Rekówka, Ciepielów-

-Górki za ukrywanie ̄ ydów. Wielkim i wstrz¹saj¹cym prze¿yciem dla mieszkañców Ciepielowa

Starego by³ dzieñ 06.12.1942 r. Zmotoryzowany oddzia³ SS pod dowództwem oficera Biernera

spali³ ¿ywcem 34 rolników, podejrzanych o przechowywanie ¯ydów. Zginêli: Karolina

i W³adys³aw Kosiorowie, ich sze�cioro dzieci i dwóch ukrywaj¹cych siê ̄ ydów, Bronis³awa

i Adam Kowalscy z piêciorgiem dzieci, Helena i Piotr Obuchniewiczowie oraz czworo dzieci.

Rodzinê Kowalskich Niemcy przêpêdzili do mieszkaj¹cej naprzeciwko rodziny

Obuchniewiczów. Obie rodziny zosta³y zamkniête w mieszkaniu i spalone ¿ywcem. Kosiorowie

równie¿ zostali spaleni w swoim mieszkaniu. W Rekówce zamordowano Piotra Skoczylasa

z córk¹ Leokadi¹, córk¹ Mariann¹, ziêciem Stanis³awem Kosiorem i ich czworgiem dzieci,

matkê Kosiora � Mariannê Ko�ciñsk¹ oraz Henrykê Kordulê. Egzekucji hitlerowcy dokonali

w stodole Skoczylasa.  Pomimo up³ywu czasu tragedia i bohaterska postawa tych ludzi ¿yje

w pamiêci miejscowej spo³eczno�ci. Nale¿y pielêgnowaæ tê pamiêæ, gdy¿ jest ona twórcz¹

si³¹ historii u�wiadamiaj¹c¹ obywatelom, ¿e �tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono�.

W piêædziesi¹t¹ rocznicê tej zbrodni 6 grudnia 1992 roku zrodzi³a siê idea wzniesienia pomnika

naszym rolnikom z Gminy Ciepielów, którzy chrze�cijañsk¹ postaw¹ wobec skazanych na

zag³adê polskich ¯ydów zap³acili ¿yciem. Do Ciepielowa przyby³ Waldemar Pawlak

i ambasador Izraela Miron Gordon. Wówczas wmurowano w parku kamieñ wêgielny. Na

tym skoñczy³ siê zamiar wystawienia pomnika. Istniej¹ ró¿ne opinie, co do przyczyny

wstrzymania budowy. Jedni mówi¹, ¿e historycy nie zgadzaj¹ siê z to¿samo�ci¹ jednego

z zamordowanych ¯ydów. Inni uwa¿aj¹, ¿e taki pomnik by³by dewastowany przez tych,

którzy go nie chc¹.

Dnia 7 grudnia 1942 roku zamordowano kolejne rodziny, tym razem za dzia³alno�æ

w BCh. We wsi �wiesielice rozstrzelano rodziny Wojewódków i Wdowiaków. W Gardzieni-

cach zastrzelono Jana Wolskiego i dwóch jego braci  oraz Stanis³awa Bañcerowskiego.

Dnia 18 marca 1942 r. rozstrzelano w Karolinie aresztowanych mieszkañców Ciepielowa:

Jana S³owika, Mariana Rusinowicza, Paw³a Pucu³ka, Józefa Bernata i Adama Oczko-
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wskiego. Oddzia³ niemiecki, którego zadaniem by³o mordowanie przebywa³ na terenie gminy

w latach 1942�43. W tym czasie zg³adzi³ oko³o 900 ludzi. Partyzanci zastanawiali siê jak

unieszkodliwiæ grupê. Zaczêli planowaæ sposób przeciwstawienia i unieszkodliwienia. Liczyli

siê z konsekwencjami, bali siê, ¿e po akcji mog¹ nast¹piæ jeszcze wiêksze represje. Jednak

zdecydowano siê na opór. Atak wyznaczono na 30 wrze�nia 1943 roku. Zorganizowana za-

sadzka  okaza³a siê pomy�lna dla BCh. W walce zginê³o 15 Niemców i wielu zraniono. W�ród

Polaków nie by³o ofiar �miertelnych, zosta³ ranny tylko jeden partyzant. By³ nim Gruzin

Sza³awa Gogiebaszwili ps. �Polityk�. Gestapo

prowadz¹ce �ledztwo w tej sprawie stwierdzi³o, ¿e napadu

dokona³a konspiracja sowiecka, poniewa¿ znaleziono

magazynek od rosyjskiego karabinu, dlatego te¿ Polacy

po akcji uniknêli jakichkolwiek represji. Na szczê�cie

oddzia³ po walce opu�ci³ teren Ciepielowa. Kiedy pojawi³y

siê pog³oski o jej powrocie, posta-nowiono spaliæ pa³ac-

warowniê. Dokonano tego 19 lipca 1944 roku. Nadal

jednak, choæ nie tak masowo, okupant likwidowa³

mieszkañców Ciepielowa i okolic.

W tym samym roku 15 maja dosz³o do walki oddzia³u

pod dowództwem �Boryny� z ¿andarmeri¹ w Lipsku.

Zdobyto wojskowe magazyny z ¿ywno�ci¹ i innymi

towarami. Czê�æ rozdano wysiedlonym, a resztê na

potrzeby w³asne. Dnia 28 lipca Tadeusz Wojtyniak �Baca�

z 50-osobow¹ grup¹ partyzantów przebranych

w Niemieckie mundury rozbi³ sztab dywizyjny wroga

w Chwa³owicach. Wziêci wtedy do niewoli Niemcy zostali

wymienieni za aresztowanych cywilów. Powoli oddzia³y partyzanckie opuszcza³y tereny

Ciepielowa. Prowadzili wówczas walki wzd³u¿ Wis³y, gdzie przebiega³a linia frontu.

W czasie wyzwolenia Ciepielowa toczy³y siê zaciête walki miêdzy Niemcami a Rosjanami.

W drugiej po³owie 1944 r. wiele oddzia³ów partyzanckich stara³o siê przebiæ w kierunku

Pomnik pamiêci pomordowanych w Ciepielowie Górki

Mogi³a pomordowanych rodzin Woje-

wódków i Wdowiaków w �wiesielicach
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Wis³y, by dotrzeæ na obszary wyzwolonej Lubelszczyzny, gdzie mo¿na by³o otrzymaæ broñ

i amunicjê. W miarê bezpieczna przeprawa przez Wis³ê znajdowa³a siê pod Chotcz¹, tote¿

trasa przemarszu niektórych jednostek wiod³a przez okolice Ciepielowa. 19 lipca 1944 r.

kompania W³adys³awa Go³¹bka �Boryny� z oddzia³u BCh �O�ki� zmierzaj¹c na Lubelszczyznê

zajê³a na kilka godzin Ciepielów. Miejscowy oddzia³ policji granatowej nie broni³ siê. Partyzanci

zdemolowali budowany przez Niemców nowy budynek dla tej¿e policji i odeszli na wschód.

28 pa�dziernika 1944 r. w stronê Chotczy zmierza³o zgrupowanie partyzanckie BCh

�O�ki�. Towarzyszy³y mu oddzia³y Armii Ludowej: 3 brygada AL ��wit�, 10 brygada

�Zwyciêstwo� i 1 batalion z 1 brygady im. Ziemi Kieleckiej. Podczas przebijania siê przez

front stoczono wówczas zaciêt¹ walkê z wojskami niemieckimi. Zginê³o 70 partyzantów

i pewna liczba ¿o³nierzy wroga, choæ straty niemieckie nie s¹ znane.

W styczniu 1945 r. armia radziecka ruszy³a do ofensywy, w wyniku której wyzwolono

resztê ziem polskich. W nocy z 14 na 15 stycznia front przetoczy³ siê przez Ciepielów i oklice.

Mieszkañcy okre�laj¹cy te wydarzenia mianem �strasznej nocy� prze¿yli chwile grozy. Mimo

wkroczenia do miasta ¿o³nierzy radzieckich, noc¹ nast¹pi³o niespodziewane uderzenie oddzia³u

niemieckiego. Wtedy padli od kuli: Boles³aw Kosior z D¹browy, Stanis³aw Lewandowski

z Ciepielowa. Sp³onê³o wówczas kilka domów i stodó³ oraz drewniany barak zbo¿owy znajduj¹cy

siê w Rynku o wymiarach 100 x 20 m. Niemcy wycofali siê jednak do�æ szybko na zachód,

zniszczywszy do�æ du¿o sprzêtu radzieckiego. Po tej nocy zapanowa³a ogólna rado�æ. 15

stycznia Ciepielów by³ wolny. Wszyscy cieszyli siê z wyzwolenia. ̄ ycie powoli stabilizowa³o

siê. Powracali do domów ludzie z zawieruchy wojennej. Niektórzy pozostali tam, gdzie rzuci³

ich los, nawet poza granicami Polski. Tylko ̄ ydzi do Ciepielowa ju¿ nie powrócili.

Lucyna BIEÑKOWSKA

Powojenna rzeczywisto�æ i wspó³czesno�æ

Zakoñczenie dzia³añ wojennych nie przynios³o Polakom stabilizacji i spokoju. Wyda-

wa³o siê, ¿e po zakoñczeniu wojny nast¹pi spokój, ale niestety rozpoczê³a siê walka o w³adzê

i mia³y miejsce liczne napady zbrojne. Ciepielów znowu sta³ siê miejscem napiêæ.

Kiedy Niemcy zostali wyparci z terenów  by³ego woj. radomskiego, sowieckie wojska

zaczê³y rozbrajaæ oddzia³y partyzanckie. Nale¿a³o poczyniæ pewne kroki, maj¹ce na celu

stworzenie bezpieczeñstwa dla ludzi i zorganizowanie odpowiedniego stanowiska w kierunku

nowej dominacji. Na ostatnim zebraniu zgrupowania BCh �O�ki� w Wielgiem ustalono, ¿e

czê�æ konspiracji zostanie zachowana. Zaczê³y wiêc powstawaæ grupy �Samoobrony�, które

mia³y broniæ ludno�æ przed napadami i grabie¿ami. Czê�æ by³ych partyzantów ujawni³a siê

i zasili³a szeregi MO, aby w ten sposób mieæ wp³yw na w³adzê. Szczególne zas³ugi na tym polu

mia³ Jan Soñta �O�ka�, który ostrzega³ swoich by³ych ¿o³nierzy przed represjami, jak i wer-

bowa³ ich do nowej walki. Z czasem sytuacja stabilizowa³a siê i ludzie zaczynali przyzwyczajaæ

siê do nowej rzeczywisto�ci. Dla Ciepielowa rozpocz¹³ siê nowy rozdzia³, który okaza³ siê

czasem wielu zmian.

Aktywno�æ i prê¿no�æ osi¹gnê³y w pierwszych latach po II wojnie �wiatowej organiza-

cje ludowe. Wstêpowali do nich, co �wiatlejsi ch³opi, m³odzie¿, a przede wszystkim ujawnia-

j¹cy siê cz³onkowie BCh. Ludowcy w³¹czali siê w tworzenie w³adzy terenowej i brali czynny

udzia³ w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym. W³adys³aw Giemza z Wielgiego i Jan G¹bka

z £azisk zorganizowali w Ciepielowie Gminn¹ Radê Narodow¹. Pierwszy zosta³ jej przewod-
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nicz¹cym i komendantem do spraw przeprowadzania reformy rolnej, a drugi by³ wójtem

gminy B¹kowa. Powstawa³y nowe ko³a �Wici� zgodnie z has³em: �W ka¿dej wsi ko³o m³o-

dzie¿y wiejskiej�. Prowadzone by³y prace kulturalno-o�wiatowe, przysposobienia rolnicze-

go, sekcji teatralnej, spó³dzielczo�ci. M³odzie¿ masowo szkoli³a siê na ró¿nych kursach. By³y

to szkolenia kroju i szycia, gotowania, racjonalnego ¿ywienia, nawet dla przodownic zdro-

wia. Wysy³ano kursantów do ró¿norodnych typów szkó³ zawodowych i rolniczych. Organi-

zowano wyjazdy rodzin ch³opskich na

Ziemie Odzyskane. Niejedna ch³opska

stodo³a zamieniona zosta³a na salê

widowiskow¹, gdzie wiciarze prezen-

towali przedstawienia, na które przy-

chodzili mieszkañcy wsi. Wyró¿nia³y

siê ko³a w �wiesielicach, Ka³kowie

i w £aziskach. Kres organizacjom po-

³o¿y³a �demokratyzacja Wici�.

Du¿e zas³ugi po wyborach

w 1947 r. w dziedzinie ochrony zdrowia

odniós³ dr Marian Papuziñski. Stara³

siê, aby powsta³ tu o�rodek z praw-

dziwego zdarzenia. Na ten cel zbierano

od ludzi dobrowolne datki i wp³acano

na specjalne konto bankowe. Z tych pieniêdzy zakupiono plac pod budowê i materia³y

budowlane. W roku 1961 z inicjatywy lekarza wybudowano przystanek PKS za sumê 51 000

z³.  Po �mierci doktora resztê pieniêdzy chciano zabraæ na inne cele. T³umaczono to tym, ¿e

nie ma odpowiedniego wykonawcy budynku o�rodka zdrowia, ale p. Eleonora Szepetowska,

która pracowa³a z dr. Papuziñskim, na to nie pozwoli³a. Zwróci³a siê z pro�b¹ do ówczesnego

dyrektora SUW-u Jana G³ówki, aby to przedsiêbiorstwo podjê³o siê budowy o�rodka

i dziêki temu pieni¹dze spo³eczne, zbierane na ten cel przez kilka lat, nie posz³y na marne. Po

wojnie z pieniêdzy spo³ecznych wybudowano tak¿e poczekalniê dla podró¿uj¹cych PKS-

em.

Po okupacji zmieni³ siê sposób funkcjonowania apteki, która sta³a siê pañstwowa,

nale¿a³a do Cefarmu. D³ugoletnimi jej pracownikami byli Danuta i Jerzy Jagliñscy, którzy

du¿o tak¿e udzielali siê spo³ecznie. W 1983 roku odeszli na emeryturê i wyprowadzili siê st¹d,

a aptekê przejê³a p. Ewa Skaliñska. Pó³ roku pó�niej do³¹czy³a do niej p. Jadwiga Suchecka,

która dzisiaj jest w³a�cicielk¹ tej apteki.

W marcu 1951 roku powsta³a w Ciepielowie izba porodowa. Jedyn¹ po³o¿n¹ przez 10 lat by³a

Eleonora Szepetowska. Pierwszymi salowymi by³y Janina Niedziela i Barbara Niedziela. Izba ta

obejmowa³a opiek¹ równie¿ kobiety z s¹siednich gmin. Obecnie swoj¹ dzia³alno�ci¹ O�rodek

Zdrowia obejmuje teren ca³ej gminy. Kierownikiem jest lekarz W³adys³aw Burakowski.

Funkcjonuj¹ tu: poradnia ogólna w której przyjmuje do�wiadczony specjalista medycyny

ogólnej i chorób wewnêtrznych lek. W³adys³aw Burakowski. Przychodnia ta mie�ci siê przy

ul. Papuziñskiego. W Ciepielowie funkcjonuje równie¿ poradnia dzieciêca mieszcz¹ca siê

w blokach na ul. Batalionów Ch³opskich, w której przyjmuje lek. pediatra Leszek Grandos.

Raz w tygodniu przyjmuje ginekolog po³o¿nik lek. Andrzej Milczarek. Pielêgniarki tu

pracuj¹ce to: Irena Rusin, Wanda Barañska, Dorota Kacperska, Helena Rzepkowska.

O�rodek dysponuje aparatur¹ do wykonywania EKG, wykonywane s¹ te¿ badania krwi. Pod

Dom dr. Mariana Papuziñskiego
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o�rodek zdrowia podlega wiejski o�rodek zdrowia w B¹kowej. Przyjmuje tam lek. Urszula

Bryczek, pielêgniarki: Maria Bêbenek i Danuta Szczodra.

Po wojnie zaczê³a równie¿ funkcjonowaæ lecznica dla zwierz¹t. Powsta³a w 60. latach.

Pierwszymi jej pracownikami byli: Stanis³aw Przygoda i Henryk Kostyra, nastêpnie Jerzy

Lejwoda. Obecnie pracuje tu lekarz weterynarii Zbigniew Nieciecki.

Po wojnie nast¹pi³ du¿y rozkwit ¿ycia towarzyskiego i kulturalnego. ̄ ycie kulturalne

mieszkañców wygl¹da³o podobnie jak innych ma³ych miejscowo�ci. Tu¿ po okupacji

w remizie stra¿ackiej (z 1930 r.) zaczê³o funkcjonowaæ kino. Prowadzili je Mieczys³aw Niem-

kiewicz i Wac³aw Mê¿yk. Filmy wy�wietlane by³y dwa razy w tygodniu. W latach pó�niej-

szych w ka¿d¹ niedzielê po pierwszej mszy �w. wy�wietlano, tzw. poranki dla dzieci. Apara-

tura pocz¹tkowo zasilana by³a bateriami, a po elektryfikacji osady w 1952 r. pr¹dem. Kino

dobrze prosperowa³o do pocz¹tków lat 70. Po pojawieniu siê w wielu domach telewizorów do

kina przychodzi³o coraz mniej widzów i wkrótce je zlikwidowano. Pierwszy w Ciepielowie tele-

wizor zakupiono do Urzêdu Gminy. Tam wieczorami zbierali siê mieszkañcy i ogl¹dali ró¿ne

programy. W remizie stra¿ackiej organizowane by³y w soboty zabawy taneczne, a w pó�niej-

szym okresie dyskoteki.

W roku 1953 za³o¿ono Klub �Ruch-u�. Od pocz¹tku, a¿ do przej�cia na emeryturê

w roku 1988 prowadzi³a go Kazimiera Kacperska. Przy klubie funkcjonowa³a �wietlica,

w której wieczorami zbiera³a siê m³odzie¿, aby wspólnie ogl¹daæ telewizjê, s³uchaæ muzyki

z p³yt, graæ w szachy i warcaby. Organizowane te¿ by³y spotkania z ciekawymi lud�mi.

Wa¿n¹ rolê odgrywa³a za³o¿ona w 1947 roku Biblioteka Publiczna, która oprócz wypo-

¿yczania ksi¹¿ek prowadzi³a zespo³y czytelnicze i taneczne, organizowa³a wieczory poezji

i ró¿ne konkursy zachêcaj¹ce do czytania ksi¹¿ek.

Prê¿nie dzia³a³ O�rodek Nowoczesnej Gospodyni, a przy nim Ko³o Gospodyñ Wiej-

skich, w którym du¿o udziela³a siê Halina Lejwoda. Panie prowadzi³y wypo¿yczalniê naczyñ

kuchennych i nakryæ sto³owych, zbiera³y od rolników zapisy na drób i prowadzi³y jego

sprzeda¿. Organizowa³y kursy gotowania, kroju i szycia oraz wiele innych. Wystêpami arty-

stycznymi u�wietnia³y wszystkie uroczysto�ci pañstwowe i gminne.

Na pocz¹tku lat 50., najprawdopodobniej w roku 1954, bo nikt tego dok³adnie nie

pamiêta, z inicjatywy dr. M. Papuziñskiego i p. Tadeusza Ciszka, na placu w Rynku powsta³

park, zwany te¿ przez miejscowych zieleñcem. Wcze�niej ten b³otnisty plac s³u¿y³ jako �par-

king� dla furmanek oraz targowisko. Drzewka sadzili uczniowie tutejszej szko³y podstawo-

wej oraz stra¿acy pod kierunkiem nauczyciela Jana Siepietowskiego, który pe³ni³ wówczas

równie¿ funkcjê naczelnika miejscowej OSP. Wyznaczono alejki i klomby. Z³o�liwi wyrywali

i ³amali m³ode drzewka, ale na ich miejsce sadzono nowe. W pó�niejszym czasie po³o¿ono

wokó³ parku chodniki oraz tward¹ nawierzchniê dróg. Park têtni³ ¿yciem, by³ miejscem spo-

tkañ ró¿nych ludzi, zarówno m³odszych, jak i starszych. Organizowano na jego terenie ró¿ne

imprezy i uroczysto�ci okoliczno�ciowe.

Obecnie ¿ycie kulturalne, tak jak w wiêkszo�ci miejscowo�ci podobnych do Ciepielo-

wa, wygl¹da zupe³nie inaczej. Ludzie pozamykali siê w domach i najchêtniej ogl¹daj¹ telewi-

zjê. Nie ma ju¿ takich imprez, jak kiedy�. M³odzie¿ nie potrafi lub nie chce zorganizowaæ sobie

wolnego czasu. Faktem jest równie¿, ¿e obecnie nie ma tu ¿adnej �wietlicy ani klubu, gdzie

m³odzi ludzie mogliby siê spotykaæ. Starsi zauwa¿aj¹, ¿e kiedy� by³o biedniej, ale weselej.

W zwi¹zku ze zmianami gospodarczymi, spo³eczno-politycznymi i prawnymi, jakie

nastêpowa³y po zakoñczeniu II wojny �wiatowej, powstaw³y na terenie Ciepielowa ró¿ne

instytucje i przedsiêbiorstwa, g³ównie spó³dzielcze. Jeszcze przed wojn¹ istnia³a tu za³o¿ona

przez p. Koz³a z Ranachowa �Spó³dzielnia Spo¿ywców�. Jej cz³onkowie sprowadzali z ró¿nych
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miejsc towary i zaopatrywali w nie

okoliczne sklepy. Na bazie tej spó³dzielni

powsta³a na prze³omie lat 1949/50

Gminna Spó³dzielnia �Samopomoc

Ch³opska�. Pierwszym jej prezesem by³

Jan Piasek. Dziêki temu wiele osób

znalaz³o tu pracê. Przez wiele lat

spó³dzielnia prosperowa³a bardzo

dobrze. Do niej nale¿a³y wszystkie

sklepy, tak¿e w okolicznych wioskach,

które prowadzi³y sprzeda¿ towarów

z ró¿nych bran¿, a tak¿e restauracja.

Spó³dzielnia prowadzi³a skup p³odów rolnych, ¿ywca, jaj, pierza, surowców w³ókienniczych,

makulatury i z³omu. Niestety nie posiada³a w³asnej bazy lokalowej. Wszystkie pomieszczenia

na sklepy i biura wynajmowane by³y w domach prywatnych. Na magazyny zajêto bo¿nicê

i ³a�niê po¿ydowsk¹. Dopiero pó�niej wybudowano restauracjê, czê�æ sklepów, nawet

magazyny oraz piekarniê. Oko³o roku 1980 zosta³ oddany do u¿ytku pawilon handlowy,

w którym oprócz sklepów mie�ci³y siê te¿ biura spó³dzielni. GS mia³ równie¿ swoje filie

w Wielgiem i w Chotczy. Na pocz¹tku lat 90., kiedy zaczê³y powstawaæ prywatne sklepy

i przedsiêbiorstwa, GS podupad³. Wydzier¿awiono wówczas lub sprzedano osobom pry-

watnym niektóre formy dzia³alno�ci. W chwili obecnej GS istnieje w formie szcz¹tkowej,

znajduje siê w stanie likwidacji.

Na terenie Ciepielowa istnia³a Spó³dzielnia Us³ugowa z w³asn¹ stolarni¹. ku�ni¹,

betoniarni¹, wytwarzaj¹c¹ materia³y budowlane. Zosta³a ona za³o¿ona w 1961 r. przez doktora

Mariana Papuzinskiego.

Innym przedsiêbiorstwem by³o Kó³ko Rolnicze. Jego za³o¿ycielem na pocz¹tku lat 50.

byli: Hipolit Fundowicz i W³adys³aw Giemza. D³ugoletnim jego prezesem by³ Tadeusz Ciszek.

Siedziba Kó³ka mie�ci³a siê przy dzisiejszej ulicy Witosa. Podstaw¹ dzia³alno�ci by³y us³ugi

dla rolnictwa. W okresie letnim dodatkowo prowadzono produkcjê materia³ów budowlanych.

KR zatrudnia³o na sta³e oko³o 10 osób, a latem oko³o 20 osób.

W 1972 roku do KR w Ciepielowie przy³¹czono KR �wiesielice i KR Gardzienice Stare.

Od 1973 r. KR zajmowa³o siê te¿ upraw¹ ziemi przejêtej od Urzêdu Gminy. W tym te¿ roku

przy³¹czono do niego KR Gardzienice Kolonia. Wtedy zatrudnienie wzros³o do oko³o 30

osób. Po reorganizacji województw w 1974 r. na bazie kó³ek rolniczych gminy Ciepielów

powsta³a Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych. Siedzibê SKR-u utworzono w budynkach

dotychczasowego POM-u w Ciepielowie Starym. Rozpoczêto now¹ dzia³alno�æ: us³ugi

naprawcze. SKR w Ciepielowie tworzy³y Zak³ady Us³ug Mechanizacyjnych: Nr 1 w Ciepilowie,

Nr 2 w Wielgiem, Nr 3 w B¹kowej i Zak³ad Gospodarki Rolnej. W ci¹gu lat zwiêksza³o siê

zatrudnienie. Na bazie KR w Gardzienicach Kolonii powsta³a nowa dzia³alno�æ us³ugi

produkcyjne � produkcja zawieszek (w kooperacji z TECHMATRANS Radom).

W 1975 r. rozpoczêto budowê obiektu handlowego w Ciepielowie Starym, gdzie

prowadzono hodowlê byd³a. W 1976 r. od PZZ w Warszawie otrzymano budynki produkcyjne

wraz z blokiem mieszkalnym przy ul. Czachowskiego. Tam powsta³a mieszalnia pasz.

Odbiorcami mieszanek pasz tre�ciwych produkowanych w tutejszym SKR by³y SKR-y

z ca³ego by³ego województwa radomskiego. W roku 1982  w SKR Ciepielów zatrudnionych

by³o oko³o 17 osób. I by³o to wed³ug ówczesnego prezesa jedna z najlepiej prosperuj¹cych

Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w woj. radomskim.

Dom handlowy
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Pod koniec lat 80., w dobie przemian spo³ecznych i gospodarczych SKR zacz¹³

podupadaæ. Ludziom tam zatrudnionym grozi³o bezrobocie, ale z czê�æ wykupionego ze

spó³dzielni maj¹tku powsta³a firma �Rol-Mot� i wiele osób pracuj¹cych wcze�niej w SKR

znalaz³o pracê w tym nowym przedsiêbiorstwie.

Spó³dzielnia Us³ugowo-Wytwórcza to jeszcze jedno przedsiêbiorstwo w Ciepielowie,

które powsta³o w powojennym Ciepielowie. Za³o¿ycielami SUW byli przedstawiciele

poszczególnych Kó³ek Rolniczych funkcjonuj¹cych w okolicy. Przez d³ugie lata dyrektorem

ekonomicznym tego przedsiêbiorstwa by³ Kazimierz Giemza. Spo³ecznymi dzia³aczami byli:

Tadeusz Ciszek i Tadeusz Bañcerowski. Dzia³alno�æ SUW obejmowa³a nastêpuj¹ce dzia³y:

us³ugi budowlane, produkcja materia³ów budowlanych, stolarnia, warsztat naprawczy,

pó³mechaniczny przerób lnu i konopii. Na prze³omie lat 1970/71 sprowadzono tu ciê¿ki sprzêt

budowlany: spychacze, koparki, d�wigi i rozpoczêto budowê cegielni, wypalano te¿ wapno

budowlane. Oko³o roku 1980 oddano do u¿ytku nowy biurowiec. W latach 80 SUW zmienia³a

nazwy na SPPR i RJ w Radomiu Zak³ad Produkcyjny w Ciepielowie, WSBW w Radomiu Zak³ad

Produkcyjny w Ciepielowie. W roku 1991 powróci³a dawna nazwa zak³adu. Lata 80.

i pocz¹tek 90. to równie¿ czêste zmiany na stanowisku dyrektora. Ostatnim by³ Roman �ledziñski.

W czasach kiedy przedsiêbiorstwo dobrze prosperowa³o, pracowa³o tu oko³o 170 osób. Od

roku 1989 zatrudnienie stopniowo mala³o, zak³ad zaczyna³ upadaæ. Dnia 31 pa�dziernika 1996 r.

zwolniono ostatnich pracowników, 2 osoby. Firma pozosta³a w upad³o�ci.

W latach 1958�1960 wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu banku. Przed wojn¹

przyjmowane by³y w nim tylko wp³aty. Od tej pory wprowadzono równie¿ kredyty

i oszczêdno�ci. Obs³uga klientów odbywa³a siê w wynajmowanych lokalach. Warunki obs³ugi,

jak i pracy by³y bardzo trudne. W roku 1961 oddano do u¿ytku pierwsz¹ czê�æ budynku,

w którym obecnie mie�ci siê bank. Po przyjêciu w 1970 roku kredytów inwestycyjnych

z by³ego Banku Rolnego w Starachowicach rozpoczêto obs³ugê klientów w pe³nym zakresie.

W tym te¿ czasie uruchomiono oddzia³ w Chotczy, a nastêpnie poszerzono dzia³alno�æ

Punktu Kasowego w Wielgiem i przemianowano go na filiê. W 1985 roku przyst¹piono do

rozbudowy budynku w Ciepielowie.

Wprowadzenie szeregu zmian na rynku kapita³owym zmusi³o ten bank do po³¹czenia

siê z innym, silniejszym kapita³owo. Zarz¹d, Rada, a nastêpnie Nadzwyczajne Zebranie Przed-

stawicieli podjê³o uchwa³ê o po³¹czeniu siê z Bankiem Spó³dzielczym w Zwoleniu i od

1 stycznia 1999 roku w Ciepielowie jest jego oddzia³em. Zrzesza on 768 cz³onków, z tego 444

w Ciepielowie i 324 w Chotczy.

Od 1962 roku w banku pracuje p. Lech Lewandowski, od 1967 roku do tej chwili na

stanowisku kierowniczym. D³ugoletni¹ g³ówn¹ ksiêgow¹ by³a p. Helena Kasiñska. Obecnie

jest ju¿ na emeryturze. Na tym stanowisku zast¹pi³a j¹ Anna Ostrach. D³ugoletnimi pracow-

nikami s¹ równie¿: Marianna Opalska, Alicja Fa³ek, Henryka Korczak. Oprócz nich pracuj¹

obecnie jeszcze: El¿bieta Kapciak, Teresa Sykut i Halina Wajs.

Z biegiem czasu zasz³y znaczne zmiany w Ciepielowie. Spo³eczeñstwo naszego kraju

cierpi z powodu bezrobocia. Ciepielowa równie¿ nie omija ten problem. Mieszkañcy próbuj¹

sobie jako� radziæ. Wyje¿d¿aj¹ do pracy poza teren swojej miejscowo�ci. Mimo wszystko

w ostatnim czasie Ciepielów siê rozwija. Przyk³ad stanowi przedsiêbiorstwo Rol-Mot, które

jest dowodem, ¿e mo¿na odnosiæ sukcesy równie¿ w nowej, trudnej rzeczywisto�ci. Obecnie

istnieje jeszcze w Ciepielowie kilka mniejszych przedsiêbiorstw: Przedsiebiorstwo Handlowo-

-Us³ugowe �Biegañski�, Zak³ad Instalacyjny Henryk Dygas, Zak³ad Us³ug Budowlano-

-Instalacyjnych Grzegorz Dygas, Wytwórnia Mas Bitumicznych podlegaj¹ca Przedsiêbiorstwu

Robót Drogowych w Zwoleniu.
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Zakupy mo¿na zrobiæ w 16 sklepach zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹ artyku³ów z wielu bran¿.

W pieczywo mo¿na siê zaopatrzyæ równie¿ w prywatnej piekarni, nale¿¹cej do rodziny

Rusinowskich, a istniej¹cej tu od dziesi¹tków lat.

Koniec lat 80. i  90. to szereg inwestycji finansowych z bud¿etu gminy: budowa bloków

komunalnych, wodoci¹gu, kanalizacji, ekologicznej oczyszczalni �cieków oraz siedziby urzêdu

gminy, gdzie swoje sta³e miejsce znalaz³y równie¿ urz¹d pocztowy oraz posterunek policji.

Obecnie wa¿nym zadaniem dla Ciepielowa jest budowa nowoczesnego gimnazjum, gdy¿ do

tej pory mie�ci³o siê ono w starych budynkach po by³ej szkole podstawowej.

Chlub¹ i dum¹ Gminy Ciepielów jest odnosz¹ca sukcesy dru¿yna pi³karska   �LKS Rol-

Mot Video Ciepielów�. Powsta³a ona w 1994 roku. Prezesem jest Henryk Mazierek, trenerem

zosta³ Jerzy Leszczyñski. W sk³ad dru¿yny wchodz¹ nastêpuj¹cy zawodnicy: bramkarze �

Piotr Kunat, Marcin Leszczyñski, Grzegorz Barañski, obroñcy Kamil Wolszczak, Kon-

rad Rusin, S³awomir Otrêba, Tomasz Chmurzyñski, pomocnicy Przemys³aw Pyrka, Mi-

cha³ Mróz, Marek Mróz, S³awomir Walski, Karol Ziêba, Jaros³aw W³odek, Janusz Doma-

ga³a, Roman Buczek, napastnicy � Grzegorz Wilk, Mariusz Bielecki, Artur Karasiñski,

Jan Nêdzi. W ciepielowskiej dru¿ynie gra kilku utalentowanych zawodników,

a Roman Buczek to by³y pierwszoligowiec. Od momentu powstania dru¿yny, ka¿dego roku

awansowa³a ona do wy¿szej klasy rozgrywek. W koñcu zawodnicy dotarli do IV ligi, ich

pierwszy w niej sezon okaza³ siê bardzo udany. Na finiszu rozgrywek zajêli czwarte miejsce.

Maj¹ za sob¹ wygran¹ z poblisk¹ dru¿yn¹ z Kozienic 3:2. Tym bardziej jest siê czym szczyciæ,

¿e awansowa³a ona do III ligi. �Rol-Mot Video� wygrywa³ tak¿e z Radomiakiem. Na pocz¹tku

dru¿yna nie gra³a na w³asnym stadionie, tylko musia³a je�dziæ do Lipska. Dlatego pomy�lano

o przebudowie stadionu w Ciepielowie. Modernizacja zakoñczy³a siê w 1998 roku. Nowy

stadion jest naprawdê piêkny. Plastikowe krzese³ka ufundowa³ prezes Henryk Maziarek.

Zawodnicy mogli ju¿ graæ na przys³owiowym swoim podwórku. W kolejnych sezonach

walczyli dzielnie i ci¹gle udawa³o siê im pozostaæ w lidze. W sezonie 2000/2001 Video gra³o

w bara¿ach o utrzymanie w gronie czwartoligowców, m.in. z Sarmat¹ Warszaw¹. Dru¿yna

dokona³a wszelkich starañ i bara¿e wygra³a. W  sezonie 2001/2002 Video bêdzie mia³o lokal-

nego rywala Zwoleniankê Zwoleñ, która awansowa³a z ligi okrêgowej do IV ligi. Przysz³o-

Dru¿yna pi³karska ROL-MOT Video Ciepielów
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roczna walka zapowiada siê wiêc ciekawie. Mamy nadziejê, ¿e nasza dru¿yna poradzi sobie

z nowym konkurentem i bêdzie dalej odnosi³a sukcesy i przynosi³a zaszczyt ca³ej gminie.

Mieszkañcy Ciepielowa, któremu niegdy� nadano, a pó�niej odebrano prawa miejskie,

czuli siê mieszczanami. Ich tryb ¿ycia ró¿ni³ siê od wiejskiego. Obecnie ró¿nice te zacieraj¹

siê, poniewa¿ mieszkañcy wsi zmieniaj¹ styl ¿ycia, a du¿a ich czê�æ pracuje poza rolnictwem.

Wraz z up³ywem czasu Ciepielów i jego gmina zmieni³y siê, ale ludzie pamiêtaj¹ dawn¹ osadê

i przekazuj¹ jej wizerunek potomnym.

Helena KOWALSKA-KUTERA, Dariusz KUPISZ

Zapomniana spo³eczno�æ � ̄ ydzi ciepielowscy

Najstarsza informacja �ród³owa o obecno�ci ̄ ydów w Ciepielowie pochodzi z 1576 r.,

kiedy to mieli p³aciæ 3 z³p. pog³ównego. Choæ inwentarze miasta z 1690 i 1700 r. nie wymienia-

j¹ ̄ ydów w�ród w³a�cicieli posiad³o�ci, zamieszkiwali oni tutaj, gdy¿  wystêpuj¹ jako zobo-

wi¹zani do op³at w rejestrach pog³ównego z w 1711 r. i 1735 r. W roku 1748 r. w Ciepielowie

by³o 60 starozakonnych, którzy � jak stwierdza siê w jednym ze �róde³ � zamienili stary dom

na bo¿nicê. Choæ w przywileju z 1786 r. wydanym przez Józefa Karczewskiego mowa jest

o kahale ciepielowskim, �ród³a z lat 1765�1790 nie potwierdzaj¹ tej informacji. W spisie

ko�cielnym z 1787 r. wspomina siê natomiast, ¿e ¯ydzi ciepielowscy nale¿¹ do kaha³u

w Zwoleniu. W roku tym opisuj¹c miasto wspomina siê w sumie o 506 mieszkañcach, w tym

41 ̄ ydach (8,1%), a tak¿e o 15 domach ¿ydowskich. Tak wiêc w XVIII w. ̄ ydzi stanowili

jeszcze nieznaczny odsetek mieszkañców Ciepielowa.

W XIX w. nast¹pi³ znaczny wzrost liczebny spo³eczno�ci ¿ydowskiej w Ciepielowie.

W 1827 r. by³o tu ju¿ 285 ̄ ydów (33,1% ogó³u mieszkañców). Najprawdopodobniej dopiero

wówczas (tj. w pocz¹tkach XIX

w.) powsta³a tam samodzielna

gmina ¿ydowska (kaha³).

W 1839 r., na Topograficznej

Karcie Królestwa Polskiego

zaznaczono po³o¿enie cmenta-

rza ¿ydowskiego w Ciepielowie

(na terenie zajmowanym obec-

nie przez tartak). Kolejne obiek-

ty �wiadcz¹ce o istnieniu gmi-

ny ¿ydowskiej w Ciepielowie

wy³aniaj¹ siê ze �róde³ w na-

stêpnych latach. Od roku 1843

jest mowa kolejno o drewnianej

bo¿nicy, ³a�ni (mykwie), szkole

i kirkucie, tym razem otoczonym

ju¿ parkanem. Mimo i¿ gmina

ciepielowska nie by³a zbyt licz-

na, to jednak zatrudnia³a rabi-

na, szkolnika, a czasem tak¿e

zastêpcê rabina.Synagoga (rys. J. Pop³awski)
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W wyniku po¿aru, jaki ogarn¹³ miasto 29 kwietnia 1886 r., sp³onê³y niemal wszystkie

nieruchomo�ci nale¿¹ce do gminy ¿ydowskiej: synagoga, ³a�nia oraz szko³a. Chc¹c na przy-

sz³o�æ unikn¹æ podobnej tragedii przedstawiciele ciepielowskiego dozoru bó¿niczego po-

stanowili odbudowaæ spalone obiekty jako murowane. Gmina ¿ydowska otrzyma³a wsparcie

ze strony w³adz. Plany oraz kosztorysy budowy synagogi i ³a�ni sporz¹dzi³ i³¿ecki architekt

powiatowy Lucjan Mierzejewski. On te¿ nadzorowa³ realizacjê obu inwestycji. Do budowy

przyst¹piono w pa�dzierniku 1886 r., ale koszty powodowa³y i¿ prace trwa³y do�æ d³ugo.

Prace trwa³y jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych XIX w., ale zakoñczono je z pewno�ci¹

przed I wojn¹ �wiatow¹. Rado�æ spo³eczno�ci ¿ydowskiej z nowej �wi¹tyni nie trwa³a jednak

d³ugo. Dzia³ania wojenne, jakie przetoczy³y siê w latach �wielkiej wojny� przez Radomskie,

doprowadzi³y do nowego po¿aru Ciepielowa i 9 lipca 1915 r. synagoga sp³onê³a. Odrestau-

rowano j¹ dopiero w latach 1929�1931.

W okresie miêdzywojennym ¯ydzi stanowili niemal taki sam odsetek mieszkañców

miasteczka, jak w XIX w. Spis przeprowadzony w 1921 r. oszacowa³ ich liczebno�æ na 339

osób (34,7%). Utrzymywali swym kosztem synagogê, ³a�niê i cmentarz. Miejscem

najwa¿niejszym dla ̄ ydów by³a oczywi�cie synagoga. Wznosi³a siê przy ul. Szkolnej i jak

ju¿ wspomnieli�my by³a niewielkim budynkiem murowanym, krytym blach¹, bez okre�lonego

stylu. Posiada³a parter i piêtro. Na parterze znajdowa³y siê dwa pomieszczenia dla mê¿czyzn, na

górze usytuowano poddasze, przeznaczone dla kobiet. Do wnêtrza prowadzi³y potrójne drzwi.

Do synagogi przylega³ nie ogrodzony plac, który prowadzi³ na kirkut. ¯ydowski cmentarz

po³o¿ony by³ przy drodze do wsi Rekówka, w odleg³o�ci oko³o 300 m od synagogi. Miejsce

zas³oniête by³o przez sosny, dodatkowo ogrodzono je drewnianym p³otem. Na �rodku cmentarza

sta³a budka z wydzielonym terenem o niewiadomym przeznaczeniu, imituj¹ca kaplicê cmentarn¹.

Na kirkucie nie spotykano grobowców, tylko groby kopane. P³yty pomnikowe ró¿nych kszta³tów

ustawiano w pozycjach poziomych i pionowych z napisami w jêzyku ¿ydowskim. Przewa¿aj¹

p³yty cementowo-lastrikowe, choæ trafia siê marmur i granit. Obok synagogi mie�ci³ siê budynek

szkolny, który bezpowrotnie sp³on¹³ w 1915 roku.

Innym obiektem zwi¹zanym z kultem religijnym ̄ ydów by³a ³a�nia-mikwa, która sta³a przy

ulicy Szkolnej. Budynek by³ parterowy i murowany o prowizorycznym wyposa¿eniu. Znajdowa³o

siê w niej palenisko, do którego wrzucano kamienie ró¿nej wielko�ci. W pomieszczeniu

z siedzeniami w uk³adzie amfiteatralnym g³azy te oblewano wod¹, uzyskuj¹c parê. Przeznaczone

ono by³o dla mê¿czyzn, natomiast kobiety korzysta³y z wanien i pos³ugaczek. Za korzystanie

z ³a�ni pobierane by³y op³aty, które stanowi³y dochód ¿ydowskiej gminy wyznaniowej.

W budynku mieszka³a rodzina ¿ydowska, obs³uguj¹ca ³a�niê.

Wiêkszo�æ ̄ ydów ciepielowskich mieszka³a przy rynku, tu posiadali sklepy i warsztaty

rzemie�lnicze (krawieckie, szewskie, fryzjerskie itp.). Nieliczni zamieszkiwali ul. Poln¹, Szkol-

n¹, Bo¿nicz¹, W¹sk¹, Ko�cieln¹ i Spacerow¹. Pewne pojêcie o ich zawodach i zajêciach daje

przytoczony poni¿ej wykaz, niestety niepe³ny, zebrany przez Kazimierza Ostracha.

Liczbê ̄ ydów ciepielowskich w momencie wybuchu II wojny �wiatowej szacuje siê na

ok. 450. Niemcy stworzyli tutaj getto, a liczba jego mieszkañców (w wyniku przesiedlenia do

Ciepielowa ̄ ydów z okolicznych miejscowo�ci) na krótko przed likwidacj¹ (kwiecieñ 1942 r.)

wynosi³a 656. Pomoc okazana grupie ̄ ydów przez mieszkañców Ciepielowa i okolicznych

wiosek zakoñczy³a siê tragedi¹. 6 grudnia 1942 r. oddzia³y SS spali³y 34 rolników podejrzewa-

nych o ukrywanie ̄ ydów (szerzej por. rozdzia³ o okupacji). Dnia 24 pa�dziernika 1942 r. getto

zosta³o zlikwidowane poprzez wysiedlenie wszystkich jego mieszkañców do Tar³owa, a st¹d

do o�rodka masowej zag³ady w Treblince.
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Po wysiedleniu ̄ ydów Niemcy zdewastowali synagogê ciepielowsk¹. Mimo to budynek

bo¿nicy zachowa³ siê po dzi� dzieñ przy ul. Szkolnej � obecnie mie�ci siê tutaj magazyn. Sam

obiekt stanowi interesuj¹cy i unikalny ju¿ przyk³ad architektury synagogalnej, a we wnêtrzu

mo¿na odnale�æ po dzi� dzieñ niewielkie, �ladowe pozosta³o�ci dawnego wystroju. Drugim

zachowanym ¿ydowskim obiektem religijnym jest mykwa (³a�nia) mieszcz¹ca siê tak¿e przy

ul. Szkolnej. Jest to parterowy obiekt, w którym obecnie równie¿ mie�ci siê magazyn. Przy

ul. Szkolnej istnia³ tak¿e niegdy� cmentarz ¿ydowski, który zosta³ jednak zdewastowany przez

Niemców. Po wojnie na jego terenie wybudowano tartak. Na cmentarzu nie zachowa³ siê ani

jeden nagrobek, obecnie nie ma te¿ jakichkolwiek materialnych �ladów jego istnienia.

Helena Kowalska-Kutera dostarczy³a kilku relacji i wspomnieñ na temat ̄ ydów. Nie

mamy dok³adnych opisów ich bytowania w Ciepielowie sprzed I wojny �wiatowej. Istniej¹

wzmianki, ¿e skupowali p³ody rolne od w³a�cicieli maj¹tków ziemskich, a tak¿e nabywali od

nich grunty i lasy, by nastêpnie z du¿ym zyskiem je sprzedaæ cudzoziemcom. Kupowali

równie¿ wszystko, co wyprodukowali ch³opi okolicznych wiosek. Prowadzili sklepy ró¿nej

bran¿y, a tak¿e karczmy, w których odbywa³y siê z ró¿nych okazji spotkania i kwit³o ¿ycie

towarzyskie. Bez w¹tpienia starozakonni mieli wp³yw na rozwój gospodarczy Ciepielowa,

uczestniczyli w ró¿nej dzia³alno�ci, wnosili nale¿ne op³aty na prowadzone inwestycje. Za-

chowa³ siê dokument z dat¹ 29/31 pa�dziernika 1865 r., przedstawiaj¹cy listê 123 osób, wp³a-

caj¹cych sk³adkê na szko³ê w Ciepielowie. Znajduje siê na niej 36 nazwisk ¿ydowskich.

£¹cznie wp³acili �Rubli srebrem osiemdziesi¹t dwa�. (lista zamieszczona jest w rozdziale

o szkole).

Du¿o wiêcej wiemy o ̄ ydach, ¿yj¹cych w Ciepielowie w okresie miêdzywojennym.

Z moich obserwacji wynika, ¿e ̄ ydzi ¿yli miêdzy sob¹ w zgodzie, zawsze byli solidarni. Je¿eli

handlarz oferowa³ ch³opu za cielê 15 z³, to ¿aden inny ̄ yd, zajmuj¹cy siê skupem zwierz¹t, nie

podbija³ ceny.

Oprócz handlu starozakonni zajmowali siê równie¿ rzemios³em. Najwiêcej by³o szewców,

krawców i ró¿nej bran¿y sklepikarzy. Miêdzy ̄ ydami a Polakami uprawiaj¹cymi jednakowe

zawody dochodzi³o czasem do spiêæ z powodu sprzeczno�ci interesów. Pamiêtam na �cianach

has³o: �Nie kupuj u ̄ yda�. W tej ostrej konkurencji zwyciê¿ali starozakonni. Mówi³o siê, ¿e

maj¹ g³owê do interesów, potrafili je prowadziæ, panowali nad emocjami, w stosunku do

klienta byli zawsze grzeczni i uprzejmi.

Dzieci ¿ydowskie uczy³y siê razem z polskimi. Nauczyciele traktowali je na równi

z pozosta³ymi uczniami. Mia³y du¿e trudno�ci jêzykowe. Natomiast na ich korzy�æ �ujawnia³y

siê ró¿nice w wynikach z matematyki�. W uroczysto�ciach patriotycznych uczestniczy³y, ale

bez entuzjazmu, dlatego trudno jest mi oceniæ ich narodow¹ �wiadomo�æ.  Pamiêtam tylko,

¿e Hana Cuker, z któr¹ siê przyja�ni³am i siedzia³am w jednej ³awce, czêsto mówi³a: �Ja te¿

jak ty jestem Polk¹, kocham Polskê, to moja ojczyzna�. Jej rodzice bardzo serdecznie

i go�cinnie przyjmowali mnie w swoim domu, gdy po lekcjach w sobotê chodzi³am powiedzieæ

Hanie, jak by³o w szkole i co zosta³o zadane. O tych odwiedzinach wiedzieli koledzy z mojej

rodzinnej wsi. Straszyli mnie i mówili, ¿e ̄ ydzi mnie zabij¹, moj¹ krew dodadz¹ do macy, któr¹

wszyscy bêd¹ chrupaæ ze smakiem. Wy�miewa³am ich uwagi.

Patrz¹c na zdjêcia z tamtych lat wspólnie z moj¹ siostr¹ Janin¹ i Halin¹ Konarsk¹,

rozpozna³y�my niektóre dzieci ¿ydowskie, uczêszczaj¹ce do szko³y w Ciepielowie. S¹ to

Pims Chaja, Estera Blumsztajn, Aron Klajman, Josek Ajzeman, Abram Blumenfeld, Hana

Cuker, Epsztajn Perla i jej siostra Sura, Chaja Kuperman. Innych tylko imiona pozosta³y

w pamiêci: Josek, Dawid, Icek, Jankiel, Lejbu�, Szmul, Srul, Estera, Frajda, £aja, Pesa,

Ruchla, Rywka, Sura.
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W³adys³aw Owczarek �Bula� zapamiêta³ imiona i nazwiska kole¿anek i kolegów ̄ ydów

ze swojej klasy. By³y to: Trangiel Marien, Szaindla, Goldfarb Dwojra, Mendel Laufer,

Kierszemblum Gitka, Cuker Hana.

Dane ewidencyjne z okresu miêdzywojennego spo³eczno�ci ¿ydowskiej zebrane przez

Kazimierza Ostracha, opracowane przez Helenê Kowalsk¹-Kuterê:

 1 Sankowicz Adam ul. �ródlana po�rednik w handlu byd³em

 2 Zylbergield Aron ul. �ródlana handlarz starzyzn¹

 3 zapomniane nazwisko ul. Szkolna handlarz wapnem

 4 Sukman Josek ul. Szkolna krawiec

 5 Pius Szmul ul. Szkolna szewc

 6 Sankowicz Szaja ul. Szkolna kupiec zbo¿owy

 7 Banknajcer Icek ul. Szkolna szkolnik

 8 Laufer Lejbu� ul. Szkolna szewc

 9 Wajoman Chaskiel ul. Szkolna rolnik furman

10 Sankowicz Herszek ul. Szkolna czapnik

11 Bejlmagrin Melich ul. Spacerowa kaszarnia

12 Sankowicz Abram ul. Spacerowa czapnik

13 zapomniane nazwisko ul. Spacerowa krawiec

14 Kuszerman Meszek ul. Sportowa krawiec

15 Sznajder Josek ul. Bo¿niczna sklep spo¿ywczy

16 Kuperman ul. Bo¿niczna sekretarz gminy wyznaniowej

17 Intreligater Merdka ul. Bo¿niczna krawiec

18 Here Meszek ul. Bo¿niczna robotnik tragarz

19 Kuszerman Ela ul. Bo¿niczna wyr¹b miêsa wo³owego

20 Kuszerman Abram ul. Bo¿niczna wyr¹b miêsa wo³owego

21 Kuszerman Josek ul. Bo¿niczna wyr¹b miêsa wo³owego

22 Sankowicz Herszek ul. Stra¿acka furman

23 Zylbergield Lejzer ul. W¹ska kupiec zbo¿owy

24 Kuszerman Majer ul. W¹ska wyr¹b miêsa wo³owego

25 Blajchman Meszek ul. W¹ska handel m¹k¹

26 zapomniane nazwisko ul. W¹ska olejarnia

27 Szwareberg ul. Polna szewc

28 Zelman Meszek ul. Polna handlarz domokr¹¿ny

29 Zelman Sana ul. Polna robotnik stró¿ nocny

30 zapomniane nazwisko ul. Polna handlarz

31 Gutman Josek ul. Polna szewc

32 Sankiewicz Molich ul. Ko�cielna handlarz byd³em

33 Sankowicz Welf ul. Ko�cielna krawiec

34 Cuker Czrna ul. Ko�cielna handel mlekiem

35 Kuszerman Mechel ul. Ko�cielna wyr¹b miêsa wo³owego

36 Kuperman Meszek ul. Ko�cielna handlarz

37 Trangel Lejbu� ul. Ko�cielna szewc

38 Cwybel ul. Ko�cielna handel pierzem i drobiem

39 Grynszpan Icek ul. Ko�cielna rymarz

40 Grynszpan Lejzer ul. Ko�cielna handel lasami i zbo¿em

41 Karman Meszek ul. Spacerowa piekarnia

42 Geldfarb Icek ul. Spacerowa rolnik

43 Geldfarb Jankiel ul. Spacerowa robotnik rolny

44 Goldfarb Icek ul. Rynek sklep porcelany i fajek

45 Epsztajn Herszek ul. Rynek rabin
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46 Sztajman Icek ul. Rynek handel zbo¿em

47 Blumenfeld Szmuk ul. Rynek handlarz drobiem

48 Laufer Majer ul. Rynek handel skórami

49 Szpigielman ul. Rynek sklep spo¿ywczy

50 Kierszenblum Meszek ul. Rynek handel lasami

51 zapomniane nazwisko Esterka piekarnia

52 Rajs Sima Esterka sklep ³okojowy

53 Laks Szlama Esterka handel pierzem

54 Szwareberg Dawid ul. Rynek handel nabia³em

55 Zylbergield Pesa ul. Rynek sklep ³okojowy

56 Kuszerman Mordka ul. Rynek wyr¹b miêsa wo³owego

57 Fersztendyk ul. Rynek sadowiarnia

58 Fersztendyk Aron ul. Rynek sadowiarnia

59 Blumenfeld Pesa ul. Rynek sklep galanterii

60 Goldman Josek ul. Rynek sklep ³okojowy

61 Kuperiat Szlama ul. Rynek sadowiarnia

62 zapomniane nazwisko ul. Rynek rzezak

63 Beruch ul. Rynek handlarz

64 Waksberg Szmul ul. Rynek sklep ¿elazny

65 Ajzenman Herszek ul. Rynek sklep ³okojowy

66 Frydman Szmul ul. Rynek kaszarnia

67 Fiszman £aja ul. Rynek piekarnia

68 Blumenfeld Fiszel ul. Rynek sklep spo¿ywczy

69 Cwybel Wolf ul. Rynek krawiec

70 Sankowicz Pinkwas ul. Rynek krawiec

71 Cuker Icek ul. Rynek handel lasami

72 Sankowicz Herszek ul. Rynek krawiec

73 Elenbegen Szlama ul. Rynek sklep spo¿ywczy

74 Sankowicz Meszek ul. Rynek handel lasami

75 Frydman Lejbu� ul. Rynek fryzjer

76 zapomniane nazwisko ul. Rynek z³otnik

77 Tanenbaum ul. Rynek felczer

78 Szpigielman Judka ul. Rynek krawiec

79 Kierszenblat Lejbu� ul. Rynek furman

80 Goldfarb Majer ul. Rynek szewc

81 Laufer lejzer Majer ul. Rynek szewc

82 Gutman Chil ul. Rynek piekarnia

83 Sankowicz Majer ul. Rynek furman

84 Szpigielman Nusym ul. Rynek handel pierzem

85 Trangel Icek ul. Rynek szewc, piekarnia

86 Intreligater Dawid ul. Rynek handlarz po�rednik

87 Kuszerman Icek ul. Rynek wyr¹b miêsa wo³owego
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Gmina Ciepielów

Marta BALCEROWSKA, Lucyna BIEÑKOWSKA,

Helena KOWALSKA-KUTERA

Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Ciepielów po³o¿ona jest

w województwie mazowieckim, w po³u-

dniowo-wschodniej czê�ci ziemi

radomskiej w powiecie lipskim. Graniczy

z gminami: od zachodu � I³¿a, Kazanów,

od pó³nocy � Zwoleñ, od wschodu �

Chotcza, a od po³udnia � Lipsko, Sienno

i Rzeczniów. Powierzchnia gminy

Ciepielów wynosi 13 530 ha. Obejmuje

27 so³ectw i 34 miejscowo�ci.

Na terenie gminy po³o¿one s¹

nastêpuj¹ce wsie: Antoniów, Czer-

wona, Bielany, Pasieki, Podgórze,

Kunegundów, B¹kowa, Ciepielów,

Anusin, D¹browa, Drezno, Ciepielów Kolonia, Ciepielów Stary, Chotyze, Wólka D¹browska,

Gardzienice Kolonia, Gardzienice Stare, Ka³ków, Kawêczyn, Rekówka, �wiesielice, Borowiec,

Marianki, Wielgie, Pcin, Ranachów, £aziska, Kochanów-Sajdy, Podolany. W ka¿dej z tych

miejscowo�ci jest szko³a podstawowa, a w Ciepielowie od 1.09.1999 r. tak¿e gimnazjum.

W obecnych granicach Gmina Ciepielów istnieje od 1973 roku.

Od 1998 roku w sk³ad Rady Gminy wchodz¹ nastêpuj¹ce osoby: Waldemar Czapla

(przewodnicz¹cy), Stanis³aw Kwiecieñ (wiceprzewodnicz¹cy), Zbigniew Ostrach (wójt

gminy), Ryszard �cibisz (zastêpca wójta) oraz Jerzy Grzeszczyk, Krzysztof Choro�, Teresa

Kucharska, Kazimierz Mordak, Zbigniew Chy³a, Stanis³aw Hamela, S³awomir Gawin,

Ryszard Sobania, Antoni Jêdraszek, Zbigniew Kosior, Krzysztof Balcerowski, Lidia

Kustra, Waldemar Kominek, Krystyna Jeruzal. Cz³onkiem zarz¹du jest Marek Rogoziñski.

Sekretarzem gminy jest Artur Szewczyk. Gmina Ciepielów ma swoich przedstawicieli

w powiecie, którymi s¹ Henryk Maziarek, pe³ni¹cy funkcjê przewodnicz¹cego Rady Powiatu

Lipskiego, Ludwik Kolêda, Stanis³aw Wajs. So³tysem Ciepielowa Osady jest Tomasz Rusin.

Pe³ni on równie¿ funkcjê przewodnicz¹cego Rady So³eckiej, której cz³onkami s¹: Miros³aw

Fundowicz i Henryk Dygas.

Mapa gminy Ciepielów
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Gmina liczy 6 770 mieszkañców. Z tego 2,5% posiada wykszta³cenie wy¿sze, 10% �rednie,

23% zasadnicze. Ludno�æ znajduje zatrudnienie w administracji publicznej (48 osób).

W szkolnictwie pracuje 86 osób. W s³u¿bie zdrowia i opiece socjalnej pracuje 28 mieszkañców.

Zatrudnienie w sektorze publicznym znajduje 396 kobiet i  94 mê¿czyzn (ogó³em 490 osób).

W sektorze prwatnym pracuje 186 mê¿czyzn i 64 kobiety (ogó³em 250 osób). Reszta utrzymuje

siê z rolnictwa, które jest g³ównym �ród³em utrzymania ludno�ci. Ze �róde³ pozarolniczych

utrzymuje siê ok. 21% ludno�ci. Gmina zawsze charakteryzowa³a siê znacznym udzia³em

ch³oporobotników, którzy w ostatnim czasie utracli pracê w ró¿nych zak³adach. Decyduje

o tym równie¿ wysoki odsetek gruntów rolnych, tj. oko³o 77%. Utrzymuje siê z niego oko³o

62% mieszkañców gminy. Na tutejszym terenie jest 1291 gospodarstw, w�ród których

przewa¿aj¹ te o �redniej wielko�ci, wynosz¹cej oko³o 8,60 ha. W samym Ciepielowie

(powierzchnia 686,45 ha) indywidualne grunty zajmuj¹ 483,30 ha. W mejscowo�ci istnieje 96

gospodarstw i 29 dzia³ek. Przewa¿aj¹ grunty orne (8,60 ha), na drugim miejscu znajduj¹ siê

sady (7 ha). Wszystkie gospodarstwa na terenie gminy sa w³asno�ci¹ prywatn¹. Produkcja

rolna oparta jest na glebach III i IV klasy, które stanowi¹ 34,8% ogólnej powierzchni u¿ytków

rolnych. W³a�ciciele gospodarstw g³ównie zajmuj¹ siê upraw¹ ro�lin przemys³owych,

np. tytoniu. Liczne s¹ uprawy warzyw: pomidorów, fasoli, ogórków i owoców: truskawek,

porzeczek, aronii. W srukturze zasiewów przewa¿aja owies i ¿yto. Rolnicy zajmuj¹ siê równie¿

hodowl¹ trzody chlewnej i byd³a. Ogó³em wszystkie gospodarstwa posiadaj¹ 4178 sztuk

byd³a i 6675 sztuk trzody chlewnej.

Niektórzy mieszkañcy gminy zarejestrowali dzia³alno�æ prywatn¹. Aktualnie funkcjonuj¹

tu 154 podmioty gospodarcze, do których zalicza siê: dzia³alno�æ produkcyjna � 7, budownictwo

� 40, handel � 52, transport, ska³adowanie, ³¹czno�æ � 12, pozosta³a dzia³alno�æ � 33.

Gminê Ciepielów ³¹cz¹ zwi¹zki funkcjonalne z miastem powiatowym Lipskiem i gminami

Trasa Warszawa�Tarnobrzeg, róg ul. Czachowskiego
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tego powiatu: Chotcz¹, Solcem n. Wis³¹, Siennem i Rzeczniowem. Gmina Ciepielów nale¿y

ponadto do Komunalnego Zwi¹zku Gmin �Nad I³¿ank¹�.

W latach 1956�1967 na terenie Gminy Ciepielów istnia³y 3 Gromadzkie Rady Narodowe:

B¹kowa, Ciepielów, Wielgie. Na terenie gminy istniej¹ trzy szko³y podstawowe: w B¹kowej,

Wielgiem,  Ciepielowie i 1 gimnazjum w Ciepielowie. Nie ma placówki szkolnictwa �redniego.

Wiêkszo�æ m³odzie¿y kontynuuje naukê w szko³ach �rednich w Lipsku i Zwoleniu. W gminie

dzia³aj¹ dwie  placówki zdrowotne w B¹kowej i Ciepielowie oraz 1 apteka. Pracuje tu trzech

lekarzy, 1 stomatolog i 6 pielêgniarek. Na terenie gminy istnieje jedna placówka pocztowa.

Obs³ugê gminy w zakresie funkcji administracyjnej zapewniaj¹ na szczeblu podstawo-

wym: Urz¹d Gminy, Komisariat Policji, Stra¿ Po¿arna. Obs³ugê wy¿szego szczebla zapewnia-

j¹ placówki powiatowe w Lipsku.

W gminie przesta³y istnieæ takie instytucje, jak: SKR, WSBW i GS �Samopomoc Ch³op-

ska�. Powsta³o natomiast du¿e Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe �Rol-Mot� Spó³ka

z o.o. w Ciepielowie zajmuj¹ca siê zaopatrzeniem w nawozy i �rodki ochrony ro�lin oraz

produkcj¹ rega³ów do archiwów oraz dwa mniejsze zak³ady: Spó³dzielnia Rolniczo-Handlo-

wa w Wielgiem i Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe �Biegañski� � zak³ad prywatny.

Obs³ugê weterynaryjn¹ �wiadczy lecznica zwierz¹t �Medic-Wet� � spó³ka cywilna

w Ciepielowie.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 723 ³¹cz¹ca Warszawê z Tarnobrzegiem.

Jest to najpowa¿niejszy ci¹g drogowy w gminie, zapewniaj¹cy po³¹czenie zewnêtrzne na

kierunku pó³noc�po³udnie. W ostatnich latach ruch na tej drodze wzrós³ o oko³o 87%

i wykazuje nadal tendencjê wzrostow¹. Sieæ drogow¹ w gminie tworz¹ drogi powiatowe

i gminne. G³ównymi ci¹gami komunikacyjnymi s¹: Antoniów�Ciepielów, Chotcza�Ciepie-

lów, Kazanów�Wielgie�£aziska�Ciepielów, �wiesielice�Ciepielów. Komunikacja w gminie

jest dobrze rozwiniêta. Na jej terenie znajduje siê 26 przystanków autobusowych. Wszystkie

Blok komunalny (fot. B. Czapla)
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Budynek Urzêdu Gminy (fot. B. Czapla)

Oczyszczalnia �cieków (fot. B. Czapla)
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trasy maj¹ ³¹cznie 148 km. W Ciepielowie znajduj¹ siê dwie stacje paliw, które zaspokajaj¹

potrzeby lokalnych i przeje¿d¿aj¹cych tranzytem u¿ytkowników.

Na terenie gminy Ciepielów organizowane s¹ inwestycje. Liczne zosta³y przeprowa-

dzone w czasie, kiedy wójtem by³ Bogdan Czapla. W roku 1990 zakoñczono budowê bloków

komunalnych, w których znajduje siê 30 mieszkañ. W latach 1992�1997 budowano wodo-

ci¹g, którego d³ugo�æ wynosi 11 970 m. Rok 1994 przyniós³ rado�æ w�ród uczniów i nauczy-

cieli, kiedy to oddano do u¿ytku nowy budynek szko³y podstawowej. Od 1995 roku gmina

posiada nowoczesn¹ cyfrow¹ centralê telefoniczn¹. Funkcjonuj¹ równie¿ ³¹cza �wiat³owo-

dowe i telefonia komórkowa. W 1996 roku wybudowany zosta³ nowy budynek Urzêdu

Gminy. Na prze³omie lat 1996/97 powsta³a oczyszczalnia �cieków i rozpoczêto pierwszy etap

kanalizacji. Oczyszczalnia przeznaczona jest do usuwania �cieków komunalnych w ilo�ci 150

m³/d. Obecnie wykorzystywana jest ona w 50%. Sieæ kanalizacyjna dzisiaj wynosi 3088,5 m.

Liczba przy³¹czy w gospodarstwach indywidualnych wynosi 105, a instytucji gospodar-

czych 12. W gminie utworzono wysypisko komunalne o powierzchni 0,35 ha. Dziêki temu

spe³nia ona wymogi, dotycz¹ce ochrony �rodowiska.

Inwestycje realizuje równie¿ powo³any w 1999 roku Spo³eczny Komitet Budowy Dróg,

Parkingów i Chodników. W ramach komitetu organizowane s¹ remonty dróg i budowy chodni-

ków oraz szukanie dofinansowania do przeprowadzania prac. Do tej pory u³o¿ono  3500 m2

chodników z kostki brukowej w centrum Ciepielowa oraz wokó³ jego parku, gimnazjum,

banku, siedziby �Rol-Mot�, wzd³u¿ ul. Czachowskiego, Batalionów Ch³opskich, Kochanow-

skiego. Zburzono stary magistrat, na miejscu którego powsta³ parking. Inwestycja finanso-

wana by³a przez Urz¹d Gminy i firmê �Rol-Mot�. Zarz¹d opiekuje siê nie tylko nawierzchni¹

ulic i chodników Ciepielowa, ale i drogami pozosta³ych miejscowo�ci gminnych. Wiêkszo�æ

z nich potrzebuje remontów. Niestety koszty prac s¹ ogromne. Mimo trudno�ci niektóre

drogi naprawiono. W roku 2000 na trasie B¹kowa-£aziska po³o¿ono asfalt o d³ugo�ci 1022

mb. Asfalt o d³ugo�ci 870 m. po³o¿ono tak¿e w £aziskach. Odnowiono drogê w Bielanach.

W 2001 roku zbudowana zosta³a droga na trasie Pcin�Ranachów �B�. W 1999 roku wybudo-

wano most na rzece I³¿ance w Gardzienicach, zosta³y po³o¿one nowe dywaniki asfaltowe

w Bielanach, £aziskach-Zaro�lach, Ranachowie i Pcinie. Zarz¹d planuje równie¿ do koñca

roku dostarczyæ do ka¿dej z wiosek kontenery na �mieci.

Wa¿nym posuniêciem obecnej Rady Gminy sta³a siê uchwa³a o rozpoczêciu budowy gimna-

zjum. Wójt Zbigniew Ostrach wyra¿a nadziejê, ¿e inwestycja spowoduje o¿ywienie gospodarcze.

W realizacji zadañ inwestycyjnych Zarz¹d korzysta z pomocy: Urzêdu Marsza³kowskie-

go, Powiatowego Zarz¹du Dróg, Spo³ecznego Komitetu Budowy Dróg, Chodników i Parkin-

gów w Ciepielowie, Kó³ka Rolniczego, firm i instytucji dzia³aj¹cych na terenie gminy Ciepielów.

Rada i zarz¹d gminy stara siê informowaæ mieszkañców o inwestycjach. Dlatego od

maja 2000 roku wydawany jest biuletyn informacyjny �Nasza Gmina�, w którym zawarte s¹

wiadomo�ci o wszystkich przedsiêwziêciach. Zamieszczane artyku³y dotycz¹: posiedzeñ

Zarz¹du, finansów gminy, ostatnich sesji radnych. Pocz¹tkowo biuletyn by³ czarno-bia³y.

Od ósmego numeru ka¿de wydanie jest kolorowe. W zwi¹zku z wydaniem jubileuszowego 10

numeru. Zorganizowany zosta³ konkurs na ulubion¹ pierwsz¹ stronê biuletynu.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e gmina Ciepielów jest pierwsz¹, która za³o¿y³a na terenie

powiatu lipskiego stronê internetow¹, obejmuj¹c¹ 10 podstron. Witryna zosta³a otworzona

w 1999 roku. Dziêki temu informacje o gminie s¹ dostêpne w szerokim zakresie. Dotycz¹ one

po³o¿enia, gospodarki i jej rozwoju, kultury, turystyki. Strona internetowa Ciepielowa zosta-

³a odwiedzona przez prawie 2000 osób.
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Ludno�æ gminy, a w szczególno�ci mieszkañcy miasta Ciepielowa oraz Wielgiego, wsi

o ciekawej przesz³o�ci, maj¹ silne poczucie lokalnej to¿samo�ci. Taka postawa mo¿e byæ

cenna dla przysz³o�ci gminy i jej rozwoju.

�rodowisko przyrodnicze

Gmina po³o¿ona jest w obrêbie Równiny Radomskiej, zbudowanej z czwartorzêdowych

utworów fluwioglacjalnych, pokrywaj¹cych formy denudacyjne zbudowane ze ska³ górno-

kredowych. W rze�bie terenu wyró¿nia siê plejstoceñsk¹  wysoczyznê polodowcow¹, roz-

ciêt¹ przez dolinê I³¿anki z wyra�nie zaznaczonym tarasem zalewowym oraz fragmentami

tarasów wy¿szych, wystêpuj¹cych w postaci listew przylegaj¹cych do zboczy wysoczyzny.

Teren gminy Ciepielów le¿y w obrêbie zlewni I³¿anki, bêd¹cej lewym dop³ywem Wis³y.

P³ynie ona przez �rodkow¹ czê�æ gminy i przyjmuje kilka niewielkich prawobrze¿nych i lewo-

brze¿nych dop³ywów, z których najwiêkszy to Kosówka, zasilaj¹ca stawy w Wielgiem. I³¿an-

ka p³ynie silnie, meandruj¹c w rozleg³ej dolinie czê�ciowo zatorfionej.

Najbardziej znacz¹cym elementem w �rodowisku przyrodniczym s¹ lasy. Spe³niaj¹ one

wielorakie funkcje: �rodowiskotwórcze, krajobrazowe, ochronne, spo³eczne, przyczyniaj¹c

siê do zachowania równowagi ekologicznej w gminie.

Lasy w gminie zajmuj¹ 2310 ha. Najwiêksze powierzchnie le�ne pokrywaj¹ czê�æ gminy,

wystêpuj¹c tu w formie kilku do�æ rozleg³ych, jednolitych zwartych kompleksów. W ich

obrêbie dominuj¹ siedliska borowe z panuj¹c¹ sosn¹ i dêbem oraz lasowe ze znacznym

Rozlewisko wiosenne I³¿anki (rys. ks. S. Dr¹ga)
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udzia³em takich gatunków, jak: d¹b, brzoza, olcha, �wierk i modrzew. Wiekowo przewa¿aj¹ tu

drzewostany m³ode, do 40 lat, znaczny jest równie¿ udzia³ drzewostanów 40�80-letnich.

Na obszarze naszej gminy wystêpuj¹ liczne stanowiska archeologiczne, w tym zwiazane

ze s³ynnym o�rodkiem hutnictwa �wiêtokrzyskiego. Nale¿y do nich hutnicza osada w Gardzie-

nicach, po³o¿ona na prawym brzegu I³¿anki na polu F. Nachy³y. W czasie badañ wykopalisko-

wych stwierdzono istnienie obiektów mieszkalnych, w�ród których wyst¹pi³y dwa piecowiska

i 1 mielerz. W pierwszym piecowisku odkryto pozosta³o�ci 4 pieców, w drugim 5. Do wytopu

¿elaza jako paliwa u¿ywano wêgla drzewnego wytwarzanego w mielerzu.

Gmina Ciepielów nale¿y do Zwi¹zku Gmin nad I³¿ank¹. Organizacja ta przygotowuje

program zagospodarowania doliny I³¿anki pod wzglêdem turystycznym. �rodowisko natu-

ralne sprzyja takim planom. Niewielkie zanieczyszczenie przyrody, brak przemys³u ciê¿kiego,

czysta rzeka I³¿anka, cisza, rozleg³e lasy, miejscowo�ci o bogatej historii to warunki, które s¹

potrzebne do uprawiania turystyki. Gmina Ciepielów jest pod tym wzglêdem atrakcyjna.

Zabytki

Na terenie gminy Ciepielów znajduj¹ siê zabytki, które podnosz¹ jej rangê.  Do rejestru

wpisane s¹ obiekty architektoniczne, jak i krajobrazowe, przyrodnicze, tworz¹ce naturalne

�rodowisko geograficzne. Jednym z nich jest ko�ció³ parafialny Podwy¿szenia Krzy¿a �w.

w Ciepielowie. �wi¹tynia zbudowana w latach 1923�1939 wged³ug planu Stefana W¹sa, jest

przyk³adem neogotyckiej architektury sakralnej okresu miêdzywojennego. Do zabytków Cie-

pielowa nale¿y tak¿e synagoga z XIX w.

We wsi B¹kowa znajduje siê

dwór z drugiej po³owy XIX w.

z zabudowaniami dworskimi. Du¿y

obszar zajmuje tu park krajobrazo-

wy, równie¿ z XIX w., o powierzchni

2,59 ha. Drugim jest park w £azi-

skach, za³o¿ony w tym samym cza-

sie o powierzchni 1,65 ha oraz dwo-

rek szlachecki. Na uwagê zas³uguje

tak¿e dworek w Gardzienicach.

W pobliskiej wiosce Wielgie cenn¹

budowl¹ jest ko�ció³ cmentarny �w.

Wojciecha, pochodz¹cy z XVII w.,

a wed³ug niektórych badaczy z XVI

w., murowany z ceg³y palcówki. Zna-

cz¹cy w tej mierze jest równie¿ cmen-

tarz parafii rzymskokatolickiej z za-

bytkowymi nagrobkami z I po³owy

XIX w. Zabytkowe s¹ równie¿ trzy

o³tarze, które zdobi¹ now¹ �wi¹ty-

niê wioski, zbudowan¹ w latach

1990�1993. O³tarze stanowi¹ pozo-

sta³o�æ po drewnianym, modrzewio-

wym ko�ciele z XV w., rozebranym

w 1993 roku. W wiosce istniej¹ za-Krzy¿ kamienny z 1901 roku przy ul. Papuziñskiego
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bytkowe zabudowania, które nale¿a³y do rodziny Karczewskich.  Nale¿¹ do nich: ptaszarnia-

kurnik dworski, stoj¹cy w parku, wybudowany przez Zbigniewa Karczewskiego oko³o 1920

roku oraz pochodz¹ca z tego samego okresu suszarnia chmielu.

Liczne s¹ tak¿e w naszej gminie krzy¿e, figurki, kapliczki. W Ciepielowie przy ul. M. Pa-

puziñskiego stoj¹ dwa krzy¿e, jeden kamienny z murowan¹ podstaw¹ z 1901 r., drugi ¿eliwny

z koñca XIX w. stoi na schodkowym, murowanym postumencie. W Ka³kowie s¹ dwa przy-

dro¿ne, murowane krzy¿e. Jeden z pierwszego æwieræwiecza XX w., drugi z 1934 r. na postu-

mencie trzystopniowym, z wnêk¹, z figurk¹ Matki Boskiej.

Gmina Ciepielów szczyci siê tak¿e pomnikami przyrody. Zaliczaj¹ siê do nich dwa dêby

szypu³kowe w B¹kowej. Jeden liczy 250 lat, jego obwód pnia na wysoko�ci 130 cm ma 420 cm

a wysoko�æ wynosi 21 m, drugi d¹b szypu³kowy � 250-letni ma w obwodzie 390 cm i osi¹gn¹³

wysoko�æ równie¿ 21 m. Znajduje siê tu tak¿e lipa drobnolistna zlokalizowana w zabytko-

wym parku, która liczy sobie 100 lat. Jej obwód wynosi 450 cm, a wysoko�æ osi¹ga 21 m.

Wie� Wielgie posiada najstarszy ¿ywy pomnik zlokalizowany w miejscowym parku, 600-letni

d¹b szypu³kowy. Drzewo ma 630 cm w obwodzie i liczy sobie 27 m wysoko�ci.

Zarz¹d Gminy Ciepielów
Bujski � wójt

Ko³odziejczuk � burmistrz 1804 r.

Antoni S³omczyñski � burmistrz 1835 r.

Mikulewicz � burmistrz 1860 r.

Malanowicz � burmistrz 1865 r.

Wójtowie

Stanis³aw Niziñski z D¹browy � 1870 r.

Józef Niziñski z D¹browy � 1924 r.

Antoni Maciejewski z Ciepielowa � (1928�1930 r.)

W³adys³aw Spyra 1930�39 r. z Gardzienic

Burmistrzowie

Stanis³aw Kosior � 1939�1943 r.

Jan Sulima z Ka³kowa burmistrz i wójt � 1944�1946 r.

Wójtowie

Bronis³aw Niziñski z D¹browy � 1946 r.

Jan Kordula z Ciepielowa Kolonii

Czes³aw Czarnecki z Pcina

Wac³aw Wasiak z Jasieñca Soleckiego do 1954 r.

Rok 1955 reorganizacja, powsta³y Gromadzkie Rady Narodowe

Przewodnicz¹cy

Wac³aw Soñta ze �wiesielic � 1955 r.

Bronis³aw ̄ urawny z Ciepielowa Pod³¹cze � 1958/59 r.

Jan Kustra � 1959/62 r.

Jan Czapka z Ciepielowa Starego � 1962/64 r.

Tadeusz Ciszek z Ciepielowa � 1964�1968 r.
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Eugeniusz Mirowski z Ciepielowa Starego � 1969 r.

Tadeusz Bañcerowski z Gardzienic Kolonii

Eugeniusz Mirowski � do 1972 r.

Reorganizacja, powsta³ Urz¹d Gminy

Naczelnicy

Andrzej Pytlak z Lipska 1973�1979 r.

Lucjan Serewi� z Ciepielowa Starego 1979 r.

Antoni Le�niewski ze Zwolenia 1980�1983 r.

Bogdan Czapla z Kêpy Gosteckiej 1983�1990 r.

Wójtowie

Bogdan Czapla 1990�1994 i 1994�1998 r.

Zbigniew Ostrach 1998 r. do chwili obecnej

Przewodnicz¹cy Rady Gminy po reorganizacji

Witold Owczarek z Chotyz 1988�1990 r.

Piotr Nachy³a 1990�1994 r.

Andrzej Miller z Gardzienic Kolonii 1994�1998 r.

Waldemar Czapla z Wielgiego 1998 r. do chwili obecnej

Sekretarze gminy

Jan S³owik � przed II wojn¹ �wiatow¹ do 18 III 1942 r.

Leon Stepieñ 1943�1946 r.

Jan Skwira z Zielonki 1945�1950 r.

Tadeusz Skaliñski z Chotczy 1950�1954 r.

Wanda Rajkiewicz z Ciepielowa 1955�1959 r.

Walenty Jab³oñski 1959�1970 r.

Kazimierz Piorun z Ciepielowa Pod³¹cze � 1971 r.

Zofia Garganisz � 1972 r.

Jadwiga Walak 1973�1982 r.

Barbara Fundowicz 1982�1999 r.

Artur Szewczyk 1999 r. do chwili obecnej

Bogdan Czapla urodzi³ siê we wrze�niu 1950 roku w Kêpie

Gosteckiej w rodzinie ch³opskiej. Po ukoñczeniu szko³y

podstawowej w rodzinnej miejscowo�ci kontynuowa³ naukê

w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Solcu nad Wis³¹. Wykszta³cenie

wy¿sze zdoby³ w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Lublinie w 1972 roku.

W tym te¿ roku rozpocz¹³ pracê zawodow¹ w pionie spó³dzielczo�ci

�Samopomoc Ch³opska� w Lipsku i Solcu. W latach 1974�1979

pracowa³ w produkcji rolnej przedsiêbiorstw rolnych pionu PGR

i SKR. W 1981 roku rozpocz¹³ pracê w Urzêdzie Gminy w Ciepielowie,

sk¹d to z dniem 1.06.83 r. po wyborach zosta³ powo³any na

naczelnika gminy, któr¹ to funkcjê pe³ni³ do zakoñczenia kadencji
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i naczelników. Po wyborach samorz¹dowych zosta³ wójtem gminy,

funkcjê te pe³ni dwie kadencje do 17.11.88 r. Od 1.01.99 by³ cz³onkiem

Zarz¹du Powiatu w Lipsku. Za swoj¹ pracê spo³eczn¹ i zawodow¹

odznaczony by³ Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz

odznaczeniami resortowymi i bran¿owymi. Z Ciepielowem jest zwi¹-

zany od 1979 roku. Wtedy tu zamieszka³ z rodzin¹ i rozpocz¹³ pracê.

¯ona El¿bieta od pocz¹tku pracowa³a w doradztwie rolnym

w zakresie wiejskiego gospodarstwa domowego. Dwoje doros³ych

dzieci studiuje resocjalizacjê i jêzyk angielski. Silnie zwi¹zany

z wsi¹ i jej problemami. Du¿o czasu po�wiêca pracy we w³asnym

gospodarstwie, które prowadzi w rodzinnej miejscowo�ci.

Bronis³aw Niziñski. Urodzi³ siê 22 stycznia 1910 roku

w D¹browie. Ukoñczy³ szko³ê elementarn¹ w Ciepielowie.

Zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ odby³ w Sanoku. By³ adiutantem

wysokiej rangi oficera. Zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Mari¹ Kosior.

Ich dzieci to: Józefa, Stanis³aw, Helena. Zmar³ 1 sierpnia 1988 roku.

Pochowany na ciepielowskim cmentarzu. Za jego kadencji czê�æ

prochów ¿o³nierzy poleg³ych i pomordowanych 8 i 9 wrze�nia 1939

roku przewieziono z lasu na cmentarz w Ciepielowie.

Zbigniew Ostrach. Urodzi³em siê 21 listopada 1963 roku

w Ciepielowie. Mama by³a nauczycielk¹ w tutejszej szkole

podstawowej. Ojciec Bogumi³ pracowa³ w miejscowej Gminnej

Spó³dzielni. Zosta³em przy rodzicach w rodzinnym Ciepielowie. Tu

chodzi³em do przedszkola i st¹d doje¿d¿a³em do Zwolenia do Liceum

Ogólnokszta³c¹cego, które ukoñczy³em w 1982 roku. Nastêpnie

uczêszcza³em do Pomaturalnego Studium Nauczycielskiego

w Solcu n. Wis³¹. Po ukoñczeniu tej szko³y w 1984 roku zacz¹³em

pracê w Szkole Podstawowej w Ciepielowie, ale nied³ugo potem

zosta³em powo³any do odbycia s³u¿by wojskowej i tak minê³y

kolejne dwa lata. Po wyj�ciu z wojska od razu rozpocz¹³em studia

w Wy¿szej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ca³y czas

pracuj¹c w szkole. W 1989 roku o¿eni³em siê. ̄ ona Anna równie¿

pochodzi z Ciepielowa i na razie mamy jednego syna. W 1994 roku

zosta³em radnym II kadencji. Praca spo³eczna na rzecz Ciepielowa

zosta³a chyba zauwa¿ona i przychylnie przyjêta przez

mieszkañcówców, gdy¿ w 1998 roku ponownie zosta³em wybrany

radnym na III kadencjê. Rada Gminy powierzy³a mi stanowisko

wójta. Funkcjê tê sprawujê do dzi�, ale dopiero za kilka lat okarze

siê czy i ten rozdzia³ w zyciu bêdzie nale¿a³ do udanych. Marzeniem

moim jest wybudowanie w Ciepielowie nowoczesnej szko³y

i uczynienie z tej miejscowo�ci lokalnego centrum spo³eczno-

kulturowego. Chcia³bym równie¿, ¿eby mieszkañcom Gminy

Ciepielów ¿y³o siê coraz lepiej, a ich praca by³a godnie wy-

nagradzana.
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Jan S³owik � syn Jana i Fraciszki. Ur. 24.11.1891 r. w Siennie, pow.

i³¿ecki. Ukoñczy³ szko³ê powszechn¹, odbywa³ praktykê, a nastêpnie

pracowa³ jako pomocnik, a pó�niej jako sekretarz gminy w Siennie,

Lipsku, Skar¿ysku-Ko�cielnym i w Ciepielowie. Odbywa³ s³u¿bê

wojskow¹ w armii rosyjskiej, a nastêpnie w wojsku polskim we

Francji pod dowództwem Hallera. Wyró¿nia³ siê w pracy zawo-

dowej i spo³ecznej na rzecz Zwi¹zku Strzeleckiego, Ligi Morskiej

i Kolonialnej, Stra¿y Po¿arnej. Dnia 19.08.1938 r. zosta³ odznaczony

Br¹zowym Medalem za d³ugoletni¹ s³u¿bê. Konspirowa³ w ramach

dzia³alno�ci Narodowej Organizacji Wojskowej i AK. Zamordowany

w Karolinie 18.03.1942 roku.

W³adys³aw Spyra. Ur. siê w Kalinowie ko³o Grabowa gm.

Rzeczniów. By³ oficerem Wojska Polskiego, na wójta w Ciepielowie

protegowa³ go wicemarsza³ek Sejmu  Wac³aw D³ugosz. Mieszka³ z

¿on¹ i dwoma synami: Wac³awem i Stefanem w Gardzienicach.

Funkcjê wójta w Ciepielowie pe³ni³ prawdopodobnie od 1930 r. Na

pocz¹tku wojny aresztowany, zgin¹³ w Buhenwaldzie.

Leon Stêpieñ. Urodzi³ siê 14 marca 1903 r. Sekretarz gminy

w latach 1943�1946. Komendant Stra¿y Po¿arnej w czasie okupacji.

Walczy³ w szeregach ZWZ i BCh pod ps. �Kafar�. W 1946 r. aresz-

towany przez UB w I³¿y. Przes³uchiwany i zmuszany do wydania

konspiruj¹cych z nim kolegów. W czasie pobytu w areszcie po-

pe³ni³ samobójstwo, wyskakuj¹c z okna drugiego piêtra. Tak¹ wer-

sjê tego wydarzenia potwierdzi³ Franciszek Sykut, którego matka

by³a siostr¹ Leona Stêpnia.

Dariusz KUPISZ, Sebastian PI¥TKOWSKI, Aldona JASKULSKA

S³ownik miejscowo�ci gminy Ciepielów

ANTONIÓW I CZERWONA
Antoniów za³o¿ono stosunkowo pó�no, bo w XIX w., najprawdopodobniej po reformach

uw³aszczeniowych. W 1895 r. by³y tu 23 budynki drewniane, a wie� liczy³a 182 mieszkañców.

Nazwa wsi Czerwona pochodzi od pospolitego okre�lenia gliniastej, rudej ziemi. W 1569 r.

dziedzicem tej wsi, nale¿¹cej do parafii Wielgie, by³ Pawe³ Mietowicki, a uprawiano w niej 4 ³any

ziemi. W 1662 we dworze i wsi mieszka³o 57 osób. Ponad sto lat pó�niej, w 1789 dziedziczk¹

Czerwonej by³a Katarzyna Suchodolska, a doliczono siê tu 108 mieszkañców, w tym 3 ̄ ydów.

W 1827 r. wie�, bêd¹ca ca³y czas w³asno�ci¹ prywatn¹, le¿a³a w powiecie soleckim obwodu

opatowskiego i województwa sandomierskiego oraz w parafii Wielgie. Liczy³a 30 domów

zamieszkiwanych przez 177 osób. W 1880 wie� liczy³a 34 domy i 174 mieszkañców, obejmuj¹c

18 osad (kolonii) w³o�ciañskich o ogólnej powierzchni 24 mórg. Znajdowa³a siê tutaj siedziba

gminy £aziska. Dobra ziemskie Czerwona obejmowa³y w 1880 r. folwark o tej nazwie oraz wsie:

Czerwona, Kunegundów, Marianów, Edwardów, Podgórze i Bieliny (Bielany). Folwark posiada³

ogóln¹ powierzchniê gruntów wynosz¹c¹ 183 morgi, w tym 72 morgi gruntów ornych i ogrodów.

W folwarku stosowano p³odozmian piêciopolowy. Istnia³y tutaj 3 budynki murowane, 24 budynki
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drewniane, m³yn parowy i olejarnia. W pobli¿u lokalizowano cienkie warstwy torfu. W³a�cicielem

dóbr ziemskich by³ u schy³ku XIX w. Kazimierz Boski. Obecnie dzia³a tu miejscowa komórka

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Aktualny sk³ad Zarz¹du jest nastêpuj¹cy: Tadeusz Szablicki �

prezes, Mieczys³aw Nizio³ek � wiceprezes, Zbigniew Chmielewski � sekretarz, Kazimierz

Nowotnik � skarbnik, Henryk Grela � gospodarz. So³tysem i przewodnicz¹c¹ Rady So³eckiej

jest Teresa Fajdek. W Antoniowie ¿yje 93, a w Czerwonej 151 mieszkañców.

ANUSIN
Nazwa tej wsi, pochodzi od zdrobnienia imienia ¿eñskiego Anna (Anusia). So³tysem

wioski jest Andrzej Sumigowski.  Pe³ni on tak¿e funkcjê przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.

W Anusinie ¿yje 150 mieszkañców.

B¥KOWA
Wie� szlachecka za³o¿ona najprawdopodobniej w XV w. W 1569 r. nale¿a³a do Jana

Ole�nickiego, a doliczono siê w niej 5 ³anów ziemi uprawnej, 2 ról zagrodniczych, pustego

pó³³anka i 1 komornicy (tj. wie�niaczki bez roli). Najprawdopodobniej ju¿ wówczas istnia³ we

wsi folwark i dwór wzmiankowany w �ród³ach siedemnastowiecznych. W 1662 r. B¹kowa

wraz z piêcioma innymi wsiami parafii Wielgie nale¿a³a do G³ogowskich, lecz znajdowa³a siê

w zarz¹dzie Jana Wolskiego. W znajduj¹cym siê tu dworze mieszka³o 7 osób, przewa¿nie

pochodzenia szlacheckiego, na wsi za� 41 ch³opów. W 1789 wie� nale¿a³a do rodziny

Lipiñskich i by³a zamieszka³a przez 93 chrze�cijan i 5 ̄ ydów. W 1827 r. wie�, bêd¹ca ca³y czas

w³asno�ci¹ prywatn¹, po³o¿on¹ w powiecie soleckim obwodu opatowskiego i województwa

sandomierskiego, liczy³a 24 domy, zamieszkiwane przez 177 osób.

W B¹kowej zamieszkiwa³ ostatni z Nowosielskich Hieronim. Jego córka wysz³a za m¹¿ za

Eustachego Wilog³owskiego, do którego nale¿a³y Lipsko i Strzemcha. Po �mierci ¿ony

Nowosielskiej w 1841 r. z uwagi na córkê Martynê o¿eni³ siê powtórnie z Tekl¹ Leszyñsk¹

z Ktrêpy. Nast¹pi³o to w 1847 roku.  Martyna Wielog³owska wysz³a za m¹¿ w 1859 r. za Jana Karola

Czarneckiego. Ma³¿eñstwo to nie by³o dobrane. Jan Karol by³ zawadiak¹ i nie zajmowa³ siê

gospodarstwem, w wyniku czego zosta³o zaniedbane. Martyna z kolei by³a intelektualistk¹.

Dworek w B¹kowej
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Dba³a o wychowanie swoich dwu córek: Hanny Marii Bony i Janiny Marii Bony. Spêdzi³a

z nimi dwie zimy we W³oszech. Po przeprowadzeniu separacji, wydzier¿awi³a B¹kowê

Wolfszlegiczowi. Ten po ubezpieczeniu budynków i inwentarza wszystko spali³. Po po¿arze

otrzyma³ odszkodowanie. Czynu tego dokona³ na krótko przed wyga�niêciem umowy dzier¿awczej.

W roku 1884 umar³a Martyna Czarnecka z Wielog³owskich. Jej m¹¿ zmar³ w 1923 roku.

W 1880 r. w bezpo�redniej blisko�ci wsi (le¿¹cej wówczas w powiecie i³¿eckim, gminie

£aziska i parafii Wielgie), znajdowa³ siê folwark. Grunty miejscowo�ci obejmowa³y wówczas

2074 morgi ziemi dworskiej i 443 morgi ziemi w³o�ciañskiej. W 1895 r. w³a�cicielk¹ dworu

i maj¹tku by³a Janina Czarnecka, wie� liczy³a 390 mieszkañców, a znajdowa³o siê w niej 46

drewnianych domostw.

W czasie drugiej wojny �wiatowej mieszkañcy wioski byli nêkani przez okupanta. Po

okupacji nast¹pi³ rozwój wioski. W latach piêædziesi¹tych wie� B¹kowa stanowi³a gminê. Jej

wójtem by³ Jan Gêbka � ludowiec i spo³ecznik. Na terenie gminy zatrudnieni byli: Stefan

Choro�, Maria Ma³aczek, W³adys³aw Grela, W³adys³aw Kosior. Wówczas funkcjonowa³a

w B¹kowej poczta, w której zatrudnienie znajdowali: Choro�, Grela i Zuba. Dziêki spo³ecznikom

i zaanga¿owaniu ludzi wybudowano tu szko³ê, o�rodek zdrowia, remizê stra¿ack¹. W latach

1956�1967 na terenie B¹kowej istnia³a Gromadzka Rada Narodowa. W roku 1976 jeden

z mieszkañców Stefan Choro� zosta³ wybrany pos³em na Sejm Dokonano melioracji pól i ³¹k.

W 2000 r. wyremontowano z inicjatywy Zarz¹du Gminy drogê prowadz¹c¹ z £azisk do B¹kowej.

W dworku, który szczê�liwie siê zachowa³, mie�ci siê filia biblioteczna i sklep spo¿ywczo-

przemys³owy. Budynek jest bardzo zniszczony. W �rodku znajduje siê zabytkowy piec kaflowy

z XIX w. Za budynkiem rozci¹ga siê park klonowo-lipowy z pomnikami przyrody. Rosn¹

w nim wspomniane wcze�niej 250-letnie dêby szypu³kowe i 100-letnia lipa drobnolistna.

We wsi funkcjonuje szko³a podstawowa. Obecnie uczy siê w niej 164 uczniów w 7

oddzia³ach oraz oddzia³ �0� z 27 uczniami. Razem wszystkich dzieci jest 191. Na terenie szko³y

pracuje 11 nauczycieli: Ireneusz Jaworski � dyrektor, Marek Bryczek, Dorota Cichoñ,

Zofia Jaworska, Krystyna Jeruzal, Teresa Mi¿ejewska-Aksamit, Danuta Nachy³a, Zofia

Pastuszka, Katarzyna Sotowicz-Stañczuk, Gra¿yna Styczeñ, El¿bieta Wajs. Dzia³a równie¿

filia biblioteczna Gminnej Biblioteki w Ciepielowie. Zatrudniona jest jedna osoba Teresa

Marciniak. Mieszkañcy maj¹ do dyspozycji O�rodek Zdrowia.

Dzia³alno�æ prowadzi miejscowa placówka OSP. Aktualny sk³ad Zarz¹du jest nastêpuj¹cy:

Stefan Choro� � prezes, Ireneusz Jaworski � wiceprezes, Marian Szczodry � naczelnik, Jan

G³ówka � sekretarz, Witold Ma³aczek � skarbnik, Pawe³ Nachy³a � cz³onek zarz¹du.

So³tysem B¹kowej jest Eugeniesz Wietrzyñski. Pe³ni on równie¿ funkcjê

przewodnicz¹cego Rady So³eckiej, jej cz³onkami s¹: Teresa Kucharska, Marek Gêbka,

Andrzej Bêbenek. Obecnie na terenie wioski mieszka 402 osoby.

BIELANY I PASIEKI
Nazwa wsi Bielany pochodzi najprawdopodobniej od etnicznego okre�lenia bielanie,

dawniej biel oznacza³o b³oto, bagno. Pierwsze wzmianki o wsi Bielany pochodz¹ ju¿ z radomskich

zapisków s¹dowych w roku 1418. Od pocz¹tków XVI w. wie� nale¿a³a do Rusieckich, a w 1569 r.

jej dziedzicem by³ Stefan Zaleyski, posiadaj¹cy tu 2 ³any kmiece. By³a to wiêc stosunkowo

niewielka wioska, tote¿ w³¹czono j¹ do dóbr Czerwona, czym mo¿na by wyt³umaczyæ brak

jakichkolwiek odrêbnych wzmianek �ród³owych o Bielanach w nastêpnych stuleciach. Jeszcze

w 1880 r. wie�, usytuowana w gminie £aziska i parafii Wielgie, wchodzi³a w sk³ad dóbr Czerwona.

Obejmowa³a wówczas 22 osady (kolonie) w³o�ciañskie o ogólnej powierzchni 275 mórg.

Notowano tutaj smolarniê. W 1895 r. odnotowano we wsi 71 mê¿czyzn, 92 kobiety oraz 34

drewniane budynki.W ostatnim czasie po³o¿ono w wiosce nowe dywaniki asfaltowe. Obecnie
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Rodzina Owczarków

w Bielanach dzia³a miejscowa placówka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Aktualny sk³ad Zarz¹du

jest  nastêpuj¹cy: Damazy Barszcz � prezes, Jan Kaczmarski � naczelnik, Marek Brodowski

� sekretarz, Waldemar Kominek � skarbnik. W Bielanach ¿yje 96, natomiast w Pasiekach 72

mieszkañców. So³tysem obydwu wiosek jest Jan Kaczmarski. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

Marian Zasada, Iwona Wnukowska, Józef Sa³ata, Witold Wajs.

BOROWIEC
Do po³owy XIX w. Borowiec wchodzi³ w sk³ad dóbr ziemskich Wielgie.

W 1888 r. obejmowa³ zaledwie 1 osadê (koloniê) o powierzchni 11 morgów. U schy³ku XIX w.

znajdowa³y siê tu zaledwie 3 drewniane budynki i 9 mieszkañców. Rozwój wsi nast¹pi³ dopiero

w XX w. W 1943 r. gromada Borowiec, nale¿¹ca do gminy Kazanów powiatu starachowickiego

w dystrykcie radomskim, by³a zamieszkiwana przez 326 osób. Obecnie so³tysem wioski jest

Miros³aw Szarpak. Cz³onkami Rady So³eckiej s¹: Zbigniew Tomaszewski, Stanis³aw Pelczar,

Mariusz Szczodry. Obecnie mieszka tu 68 osób.

CHOTYZE
W 1569 r. wie� (wystêpuj¹ca w �ród³ach jako: (Chotyle oraz Chotyzie), obejmowa³a

zaledwie 1,5 ³anu ziemi, a jej dziedzicem by³ Jan Krempski. Najprawdopodobniej wiêc po-

wsta³a u schy³ku XV lub w XVI w. W 1662 r. w³a�cicielem wsi by³ Miko³aj G³ogowski, pó�niej-

szy kasztelan radomski. Dwór, zamieszka³y wówczas przez 8 osób pochodzenia szlacheckie-

go i plebejskiego, reprezentowa³ zarz¹dca Tomasz Bocheñski. We wsi mieszka³o 32 w³o�cian

(nie licz¹c dzieci poni¿ej 10 roku ¿ycia). W 1787 r. by³o tu ju¿ 55 chrze�cijan i 3 ¯ydów,

a dziedzicem by³ starosta liwski Józef Karczewski. W 1827 r. wie�, po³o¿ona w powiecie

soleckim obwodu opatowskiego i województwa sandomierskiego oraz w parafii Ciepielów,

liczy³a 15 domów, zamieszkiwanych przez 112 osób. W 1880 Chotyze (le¿¹ce wówczas

w powiecie i³¿eckim, gminie Ciepielów i parafii Wielgie), liczy³y 22 domy i 143 mieszkañców.

Wie� wchodzi³a wówczas w sk³ad dóbr ciepielowskich, posiadaj¹c 20 osad (kolonii) w³o-

�ciañskich, obejmuj¹cych ogó³em 400 mórg ziemi. W 1895 r. znajdowa³o siê w niej 27 budyn-

ków drewnianych, 3 murowane oraz 217 mieszkañców.

W okresie miêdzywojennym mieszkañcy brali udzia³ w organizacjach wiciowych.

Prenumerowali czasopisma ludowe. Szczególne zas³ugi w tej mierze odnios³a rodzina

Owczarków.

Podczas okupacji zor-

ganizowano w Chotyzach

kwatery sta³e BCh. U¿yczyli

ich nastepuj¹cy mieszkañcy:

Antoni Owczarek �Bunt�,

Jan Owczarek �Dzidek�,

Józef Ry³o, Stanis³aw Ju-

szczyk, W³adys³aw Wnuk

�Burza�, Andrzej Ziêba,

Balbina Bartos, Stanis³awa

Mazurek. W 1943 r. gromada

Chotyze, nale¿¹ca do gminy

Ciepielów, by³a zamie-

szkiwana przez 275 osób.

W Chotyzach mieszka

znany dzia³acz ludowy
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i partyzant zgrupowania BCh �O�ka�, nauczyciel z zawodu W³adys³aw Owczarek �Bula�. Na

prze³omie lat 1942�1943 wspólnie z Janem Soñt¹ �O�ka� na kwaterze w domu Marii

i Józefa Ry³o w Chotyzach opracowali zasady wychowania partyzanta. Swoje ¿ycie

i dzia³alno�æ opisa³ w ksi¹¿ce �Ludzka droga�. Wychowywa³ siê w �rodowisku ludowym, co

mia³o wp³yw na jego powojenn¹ dzia³alno�æ. Wówczas zaj¹³ siê na wsi dzia³alno�ci¹ o�wiatowo-

wychowawcz¹. Liczne podró¿e i tu³acze ¿ycie zawsze prowadzi³y  do rodzinnych Chotyz.

Obecnie we wsi ¿yje 212 mieszkañców. So³tysem jest S³awomir Kornak. Cz³onkami

Rady So³eckiej s¹: Zbigniew Ry³o, Krzysztof Bartos, Danuta Kornak-Chrz¹szcz.

CIEPIELÓW STARY
Usytuowany w bezpo�redniej blisko�ci osady Ciepielów. Wie� Ciepielów odnotowano

ju¿ w 1413 r., a kilkadziesi¹t lat pó�niej pisano o tutejszym ko�ciele parafialnym, pobieraj¹-

cym dziesiêcinê z 6 ³anów kmiecych uprawianych we wsi. Od XV w. wie� nale¿a³a do Ciepie-

lowskich, a w 1522 r. przesz³a w rêce Kazanowskich. Kiedy w 1548 r. za³o¿ono miasteczko

Ciepielów, przeznaczono na niego czê�æ gruntów wiejskich. We wsi nadal uprawiano

5 ³anów ziemi oraz pola nale¿¹ce do folwarku.W 1619 r. 12 kmieci Starego Ciepielowa upra-

wia³o po 0,5 ³ana ziemi z obowi¹zkiem odrabiania 4 dni pañszczyzny tygodniowo. 6 zagrod-

ników posiadaj¹cych mniejsze pola pracowa³o 2 dni w tygodniu, choæ mieli po 2 wo³y jak

kmiecie. W 1662 r. w Starym Ciepielowie mieszka³y 44 osoby, a w 1787 � 77.

W 1827 r. Ciepielów Stary tworzy³o 19 domów zamieszkiwanych przez 165 osób.

W 1880 r. wie�, w której istnia³ wówczas browar i gorzelnia, liczy³a 34 domy zamieszkiwane

przez 231 osób, obejmuj¹c 24 osady (kolonie) w³o�ciañskie z gruntami o ogólnej powierzchni

470 mórg. W 1895 r. w starym Ciepielowie mieszka³o 256 osób. Dobra ziemskie ciepielowskie

nale¿a³y wówczas do Czarneckich. Sk³ada³y siê z folwarków Ciepielów i D¹browa, awulsu

Rekówka oraz wsi: Ciepielów Stary, Pcin, Chotyzie i Rekówka. Ich warto�æ (wed³ug ceny

zakupu z 1863 r.) wynosi³a 147.000 rubli srebrnych. Dobra zajmowa³y ogóln¹ powierzchniê

2819 mórg, w tym 407 gruntów ornych i ³¹k.

W 1943 r. gromada Ciepielów Stary, nale¿¹ca do gminy Ciepielów powiatu stara-

chowickiego i dystryktu radomskiego, liczy³a 356 mieszkañców.

W czasie okupacji znajdowa³a siê tu kwatera sta³a oddzia³u konspiracyjnego, u¿yczy³

jej Jan Trojnacki. Okupanci dokonali w miejscowo�ci mordu, który mia³ miejsce 6 grudnia

1942 roku. ̄ andarmeria niemiecka przeprowadzi³a pacyfikacjê wsi Ciepielów Stary, morduj¹c

wielu jej mieszkañców i pal¹c zabudowania. Pod zarzutem udzielenia pomocy ̄ ydom, Niemcy

zatrzymali Adama Kowalskiego, jego ¿onê Bronis³awê i ich piêcioro dzieci, po czym

zaprowadzili ich do domu Piotra i Heleny Obuchiewiczów. Obie rodziny zamknêli w mieszkaniu.

Przedtem kazali nanosiæ s³omy do pomieszczeñ. Zabudowania podpalili granatami. Na

podstawie przerowadzonego �ledztwa przez Okrêgow¹ Komisjê Badania Zbrodni

Hitlerowskich w Kielcach ustalono, ¿e pacyfikacji dokonali ¿andarmi z I zmotoryzowanego

batalionu, którzy stacjonowali w  Górkach: Arno Fichtner, Martin Fröde, Rudolf Neubauer,

Gustaw Eichler, Jakob Hofmann, Karl Biagi, Paul Vogel, Max Fiehl.

W latach 60. sprowadzi³ siê do wioski wraz z rodzin¹ Jan Czapka, znany racjonalizator

i wynalazca. W roku 1959 zosta³ wybrany przewodnicz¹cym Gminnej Rady Narodowej. Mieszka

we wsi do dzisiaj i nadal ma g³owe pe³n¹ pomys³ów. So³tysem wioski jest Andrzej Czapka,

pe³ni¹cy jednocze�nie funkcjê przewodnicz¹cego Rady So³eckiej. Jej cz³onkami s¹: Zbigniew

Kozek, Henryk Kowalski, Witold Chojak, Tadeusz Nowotnik. Obecnie ¿yje tu 288 osób.

So³tysem Ciepielowa Kolonii jest Jerzy Grzeszczyk. Pe³ni on równie¿ funkcjê

przewodnicz¹cego Rady So³eckiej, której cz³onkami s¹: Dariusz Kozie³, Tomasz Wolszczak,

Konstanty Sulima, Grzegorz Ziêbakowski. Mieszkaj¹ tu 183 osoby.
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D¥BROWA
Wie� powsta³a na gruntach dawnego folwarku, który w 1880 r. by³ czê�ci¹ sk³adow¹

dóbr ciepielowskich. Obejmowa³ on wówczas 1178 mórg powierzchni, w tym 331 mórg gruntów

ornych i ogrodów. Folwark tworzy³o 15 budynków murowanych i 19 drewnianych. Znajdowa³y

siê tutaj tak¿e pok³ady torfu, 3 m³yny wodne i tartak.

Dnia 8 wrze�nia 1939 roku mia³a miejsce w lesie pod D¹brow¹ bitwa miêdzy wojskiem

polskim i niemieckim. Nad ranem do lasu dotar³ zmotoryzowany podjazd Warszawskiej

Brygady Pancerno-Motorowej p³k. Stanis³awa Roweckiego. Oddzia³em, który dotar³ w okolice

Ciepielowa, dowodzi³ rotmistrz Leon Podreza. Wraz ze swoimi ¿o³nierzami spotka³ 600-

osobowy oddzia³ polskiej piechoty. W jego sk³ad wchodzili ¿o³nierze z jednostek, które

zosta³y rozbite pod Czêstochow¹. Dowodzi³ nimi mjr Józef Pelc. Nastêpnie pojawi³ siê oddzia³

niemiecki � 15 pu³k p³k. Wessela z 29 Dywizji zmotoryzowanej Wehrmachtu. Rozpoczê³a siê

bitwa, trwaj¹ca kilka godzin. Sp³onê³o 18 zagród ch³opskich. Pocz¹tkowo Polacy zadali

Niemcom straty. Niestety, gdy polegli wszyscy polscy oficerowie i zabrak³o amunicji,

skapitulowali. Wojsko niemieckie dobija³o rannych. Nastêpnie p³k. Wessel wyda³ rozkaz

rozstrzelania 300 polskich ¿o³nierzy . Zbrodnia ta by³a najwiêksz¹, jak¹ pope³nili Niemcy na

jeñcach wojennych w czasie kampanii wrze�niowej. W miejscu, gdzie rozgrywa³a siê bitwa

stoi pomnik ku czci pomordowanych. W ka¿d¹ jej rocznicê odbywa siê uroczysto�æ

patriotyczno-religijna.

W 1943 r. gromada D¹browa, usytuowana w gminie Ciepielów powiatu starachowickiego

i dystryktu radomskiego, liczy³a 283 mieszkañców.

Obecnie so³tysem wioski jest Andrzej Ry³o. Cz³onkowie Rady So³eckiej to: S³awomir

T³u�cik, Janusz Korczak, Miros³aw Kapciak, Tadeusz Skoczylas s. Boles³awa. Dzisiaj ¿yje

w D¹browie 218 mieszkañców.

DREZNO
Pierwotnie osada le�na, a nastêpnie kolonia by³a w³asno�ci¹ przyby³ych w XIX w., w te

okolice dwóch rodzin (¿ydowskich lub niemieckich?), które wykupiwszy czê�æ lasu, rozpoczê³y

karczunek i osadnictwo. So³tysem wsi jest Jan Mróz. Cz³onkami Rady So³eckiej s¹: Zdzis³aw

Figura, Zdzis³aw Michalec, s. W³adys³awa, Jan Twardysz. W Dreznie zamieszkuje obecnie

95 osób.

GARDZIENICE (vel GARDZIENICE STARE)
Nazwa wsi (jako Gardzinicze) pojawia siê po raz pierwszy w zapiskach s¹dowych

z 1418 r. W drugiej po³owie XVI w. wiêksza czê�æ wsi, w której uprawiano ok. 5 ³anów ziemi,

nale¿a³a do Marcina Kazanowskiego. Jego syn, Zygmunt Kazanowski, posiada³ tu w 1619 r. ³an

ziemi uprawiany przez 2 kmieci, 9 zagrodników posiadaj¹cych w wiêkszo�ci po 2 wo³y

i 1 komornicê. Powinno�ci kmieci i zagrodników by³y tu podobne jak w innych wioskach klucza

ciepielowskiego Kazanowskich, czyli odpowiednio 4 i 2 dni pañszczyzny tygodniowo.  Niewielk¹

czê�æ pól wraz z 1 zagrodnikiem i 1 komornikiem posiada³ te¿ niejaki Andrzej Janusz.

Poni¿ej przytaczamy inwentarz dóbr Gardzienic spisany 27 lipca 1619 roku:

Kmiecie, których we wszystkim powinno�æ z podatkiem jako w Czepielowie.

Poddani tej wsi       Role    Wo³y    Konie    Pszenica    Owies    Kap³uny    Kury    Kity    Czynsze

Wojtek M³odzieniec        1/2         4           1              1               3            3            10         11/2          12

Jan G³as                       1/2         6           2              1               3            3            10          11/2          12
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M³ynarska niwka trojgiem staj, co pod miastem.

Zagrodnicy, których powinno�æ i z podatkiem jako w Czepielowie.

Jan Thobiaszek,

Nowocin Maciek gajowy,

Seku³a Maciek wo³ów 2,

Wojciech pastuch,

Chudzik Matys wo³ów 2,

Dobek Piotr wo³ów 2,

Kosiorek Walek wo³ów 2,

Kozie³ek wo³ów 2,

Seku³a Jakub wo³ów 2,

Komornica 1.

W 1662 r. by³o tu 10 gospodarstw. W 1787 r. w Gardzienicach mieszka³o 89 osób, w tym

3 ̄ ydów, a wie� nale¿a³a do starosty liwskego Józefa Karczewskiego, dziedzica klucza cie-

pielowskiego.

W 1827 r. wie�, bêd¹ca w³asno�ci¹ prywatn¹, po³o¿on¹ w powiecie soleckim obwodu

opatowskiego i województwa sandomierskiego oraz w parafii Ciepielów, liczy³a 17 domów

zamieszkiwanych przez 112 osób. W 1880 r. tworzy³o j¹ 19 domów zamieszkiwanych przez

198 mieszkañców. W okresie tym miejscowo�æ sk³ada³a siê z 17 osad (kolonii) w³o�ciañskich,

obejmuj¹cych 320 mórg gruntów.

W 1895 r. we wsi by³y ju¿ 23 bu-

dynki drewniane i 5 murowanych,

a liczba w³o�cian wzros³a do 212. Obok

wsi istnia³y dobra ziemskie Gardzienice,

które w 1880 r. by³y tworzone przez

folwarki w Gardzienicach i Gardziowej-

miedzy oraz wsie Gardzienice i Ka³ków

(w niektórych �ród³ach wystêpuj¹ca te¿

pod nazw¹: Ki³ków). Dobra, w których

stosowano p³odozmian dziesiêcio-

polowy, obejmowa³y ogó³em 1403 morgi

gruntów, w tym 377 ornych. Istnia³o tutaj

10 budynków murowanych i 11

drewnianych oraz gorzelnia. W³a�ci-

cielem dóbr by³ baron Heydel.

W okresie miêdzywojennym

maj¹tek ziemski wraz z domem miesz-

kalnym w Gardzienicach kupi³  Wac³aw

D³ugosz. Tu osiedli³ siê na sta³e z rodzin¹.

W 1931 roku powsta³ tu Zwi¹zek

M³odzie¿y Wiejskiej �Wici�, który

wspiera³ dzia³alno�æ o�wiatow¹.

W czasie dzia³añ wojennych we

wrze�niu 1939 r. Niemcy spalili w wiosce

13 zagród ch³opskich. W listopadzie

tego samego roku okupanci skon-Rodzina Rogoziñskich
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fiskowali D³ugoszom gospodarstwo rolne. W³a�ciciel maj¹tku musia³ opu�ciæ Gardzienice

i kraj. Jego ¿ona Wanda sama przez ca³¹ wojnê zajmowa³a siê dzieæmi.

W czasie okupacji mieszkañcy Gardzienic nale¿eli do zgrupowania partyzanckiego BCh

�O�ki�. Szczególnie wyró¿nili siê w walce z wrogiem cz³onkowie rodziny Rogoziñskich: Anna

Rogoziñska ps. �Polna�, Kazimiera Rogoziñska-Pawlik ps. �Dolina�, Maria Rogoziñska,

Antoni Rogoziñski, Franciszek Rogoziñski, Jan Rogoziñski �Ostry�. W Gardzienicach

dzia³a³y dwa punkty tajnego nauczania. Jeden na poziomie szko³y powszechnej zorganizowa³a

¿ona nauczyciela Maria Bednarska z Balcerowskich. Uczyli tu profesorowie z soleckiego

liceum. Tajne nauczanie w oparciu o program szko³y �redniej odbywa³o siê w domu Karoliny

i Wojciecha Rogoziñskich. Ich staraniem zostali wykorzystani jako wyk³adowcy przybywaj¹cy

tu na wysiedleniu: prof. Paka i jego ¿ona oraz nauczyciele z Ciepielowa.

W dniu pacyfikacji Karolina i okolicznych wiosek, 18 III 1942 r., w Gardzienicach zosta³

zamordowany na polu w³asnego gospodarstwa Jan Bañcerowski. Za dzia³alno�æ

w podziemiu Niemcy rozstrzelali 7 grudnia 1942 r. Jana Wolskiego i dwóch jego braci.

Stanis³aw Bañcerowski nie zosta³ rozstrzelany 7 XII 1942 r., lecz zgin¹³ w O�wiêcimiu,

w 1943 r., w wieku 26 1at.

W 1943 r. gromada Gardzienice Stare, usytuowana w gminie Ciepielów powiatu

starachowickiego i dystryktu radomskiego, liczy³a 237 mieszkañców.

Po wojnie powsta³o tu Kó³ko Rolnicze, które �wiadczy³o us³ugi dla rolnictwa. W roku

1972 przedsiêbiorstwo zosta³o przy³¹czone do Kó³ka Rolniczego w Ciepielowie. W ostatnim

czasie wybudowano w Gardzienicach most na I³¿ance. W wiosce zamieszkuje 126 osób, jej

so³tysem jest Ryszard Budrewicz. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹: Ryszard Potrz¹saj,

W³adys³aw Sulima.

W Gardzienicach Kolonii so³tysem i przewodnicz¹cm Rady So³eckiej jest Ryszard Moskwa.

Jej cz³onkami s¹: Andrzej Miller, Stanis³aw Kwiecieñ. Mieszka tu 139 osób.

KA£KÓW
W 1569 r. w³a�cicielem wsi by³ Marcin Kazanowski, a uprawiano w niej piêæ æwierci ³anu

i poletko zagrodnika. W 1619 r., kiedy w³a�cicielem wsi by³ kolejny dziedzic klucza

ciepielowskiego � Marcin Kazanowski kmiecie uprawiali w niej 7 pó³³anków, a zagrodnicy 5

mniejszych poletek. Ponadto 1 ³an ziemi le¿a³ od³ogiem, a we wsi mieszka³y jeszcze 4 ubogie

komornice ¿yj¹ce z pracy u bogatszych gospodarzy. Kmiecie odrabiali 4, a zagrodnicy 2 dni

pañszczyzny w tygodniu. Dnia 27 lipca 1619 roku spisano nastêpuj¹cy inwentarz:

Kmiecie, których powinno�æ i z podatkiem we wszystkim jako w Czepielowie okrom

pszenicy sierpnej nie daj¹.

Poddani tej wsi                               Role    Wo³y    Konie    Czynsz    Owies    Kap³uny    Kury    Kity

Jan G³uch                                     1/2        6            2             12            3             3             10        11/2

Sochay Józef samotrze³:            1/2        4           1              12            3             3             10        11/2

Jêdrzej, Sta�

Wolak        1/2        4                          12            3             3           10         11/2

Bia³ek Marcin       1/2        2           1             12            3             3          10         11/2

Palczowski Pawe³       1/2        6           2            12            3             3           10        11/2

Jan Dobel, braci trzej:               1/2        4           3              12            3              3           10         11/2

Pawe³, Jêdrzej
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Pawe³ Kramek       1/2        2           1            12            3             3           10         11/2

Ostraszowska pusta                  1          Na czynszu a¿ na rok czynszu z³ 12 gr 15 a¿ na przez rok

Zagrodników, których powinno�æ z podatkami jako Czepielówie.

Garganiszek Franek wo³ów 2,

Wawrzyniec Ostraszek wo³ów 2,

Bartek Papuga wo³ów 2,

Stanis³aw Stêpa wo³ów 2,

Jakub Gaiewnik,

Komornic nro 4.

Summa

Pó³³anków nro 9,

P³ugów nro 7,

Podwód nro 7,

Czynszu nro 16/15,

Owies korcy 21, facit fl. 10/15,

Kap³uny nro 21, facit fl. 2/3,

Kury nro 70, facit fl. 7,

Kity nro 101/2, facit fl. 1/221/2.

W 1662 r. ludno�æ wsi oszacowano na 55 osób powy¿ej 10 roku ¿ycia, a w 1787 r. na 83

mieszkañców (wraz z dzieæmi), w tym 2 ̄ ydów. Wie� znajdowa³a siê wówczas w sk³adzie

klucza ciepielowskiego starosty liwskiego Józefa Karczewskiego.

W 1827 r. wie�, po³o¿ona w powiecie soleckim obwodu opatowskiego i województwa

sandomierskiego oraz w parafii Ciepielów, liczy³a 20 domów, zamieszkiwanych przez 122

Wiatrak w Ka³kowie (rys. ks. S. Dr¹ga)
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osoby. W 1880 r. tworzy³o j¹ 27 domów i 184 mieszkañców, a wie� obejmowa³a 556 mórg ziemi

w³o�ciañskiej i 1 mórg ziemi dworskiej. Piêtna�cie lat pó�niej liczba mieszkañców wzros³a do

237, a domów do 37. Czê�æ ziemi uprawnej wchodzi³a wówczas w sk³ad dóbr ziemskich

Gardzienice barona Heydla.

W okresie miêdzywojennym w 1931 roku powsta³ w Ka³kowie Zwi¹zek M³odzie¿y Wiej-

skiej �Wici�. Organizacja ta propagowa³a dzia³alno�æ kulturaln¹ i o�wiatow¹. W czasie woj-

ny zorganizowano tu kwatery sta³e BCh. U¿yczyli ich: Jan Sulima, Wac³aw Zaborski, Jan

Grzeszczyk. W 1943 r. gromada Ka³ków, usytuowana w gminie Ciepielów powiatu staracho-

wickiego i dystryktu radomskiego, liczy³a 563 mieszkañców. W czasie okupacji prowadzono

w wiosce tajne nauczanie. Nauczycielami byli Piotr i Stefania Chlebiczowie.

W Ka³kowie po wojnie istnia³a szko³a. By³a to placówka czteroklasowa. Kierownictwo

szko³y podlega³o dyrekcji Zbiorczej Szko³y Gminnej w Ciepielowie. Obecnie szko³a ju¿ nie

funkcjonuje. Z Ka³kowa pochodzi ksi¹dz Stanis³aw Dr¹g proboszcz parafii �w. Jadwigi

w Radomiu. So³tysem Ka³kowa jest Leszek Grzeszczyk. Cz³onkami Rady So³eckiej s¹: Marian

Paj¹k, Kazimierz Balcerowski, S³awomir Gawin, Janusz Skoczylas. Dzisiaj mieszka tu 298

osób.

KAWÊCZYN
Wie� królewska nale¿¹ca do starostwa soleckiego, powsta³a najprawdopodobniej

w pocz¹tkach XVI w. przez osadzenie czê�ci poddanych wsi �wiesielice po drugiej stronie

rzeki Chodczy (ob. I³¿anka). Przez ca³e stulecie by³a jednak niewielk¹ osad¹, bowiem

gospodarowa³o tu na ma³ych poletkach jedynie 5 zagrodników. W pierwszej po³owie XVII w.

by³o ju¿ 7 rodzin zagrodniczych i m³yn na Chodczy, jednak zniszczenia spowodowane

najazdem szwedzkim zahamowa³y na pewien czas rozwój wsi. W 1662 r. mieszka³o tu zaledwie

34 mieszkañców powy¿ej 10 roku ¿ycia. W 1787 doliczono siê tu ju¿ 76 mieszkañców, w tym

2 ̄ ydów. Przeprowadzona dwa lata pó�niej lustracja wsi po�wiadcza, i¿ uprawiano w niej

6 ³anów, ale by³y to grunty tak piaszczyste, ¿e musiano zredukowaæ powinno�ci ci¹¿¹ce na

ludno�ci wiejskiej. Wie� mia³a oddawaæ po dwa korce ¿yta rocznie do zamku soleckiego,

czynsz, pewn¹ ilo�æ kur i jaj, a ka¿dy gospodarz odrabia³ 4 dni pañszczyzny tzw. sprzê¿ajnej

(czyli z si³¹ poci¹gow¹) z ³anu lub 8 dniówek pañszczyzny pieszej w tygodniu. Jako ¿e

gospodarze Kawêczyna mieli z regu³y po pó³ ³anu, to i wymiar pañszczyzny dzielono na pó³.

W 1827 r. wie� by³a ju¿ w³asno�ci¹ prywatn¹, po³o¿on¹ w powiecie soleckim obwodu

opatowskiego i województwa sandomierskiego oraz w parafii Ciepielów, liczy³a 18 domów

zamieszkiwanych przez 103 osoby.

W 1943 r. gromada Kawêczyn, usytuowana w gminie Ciepielów powiatu stara-

chowickiego i dystryktu radomskiego, liczy³a 286 mieszkañców.

Obecnie ¿yje tu 107 mieszkañców. So³tysem wioski jest Zdzis³aw Fa³ek. Pe³ni on rów-

nierz funkcjê przewodniczacego Rady So³eckiej, której cz³onkami s¹: Andrzej Grzeszczyk,

Julian Mordak, Jan Fa³ek.

KOCHANÓW
Wie� za³o¿ona w XIX w. W 1880 r. nale¿a³a do parafii Kazanów, a pod wzglêdem admi-

nistracyjnym do gminy Miechów, liczy³a wówczas 9 domów zamieszka³ych przez 48 miesz-

kañców, a grunty orne obejmowa³y 159 mórg. W 1943 r. gromada Kochanów, nale¿¹ca do

gminy Kazanów powiatu starachowickiego i dystryktu radomskiego, liczy³a 213 mieszkañ-

ców. So³tysem miejscowo�ci jest Henryk Senderowski. Cz³onkami Rady So³eckiej s¹: Ro-

man Bidziñski i Marian Moskwa. Dzisiaj mieszka w Kochanowie i Sajdach ³¹cznie 71 osób.
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KUNEGUNDÓW
W XIX w. by³a to osada wchodz¹ca w sk³ad dóbr Czerwona. W 1880 r. obejmowa³a 15

osad w³o�ciañskich o ogólnej powierzchni 190 mórg. Samodzieln¹ wiosk¹ zosta³a w koñcu

XIX w., kiedy to odnotowano w Kunegundowie 18 budynnków i 125 mieszkañców.

W 1943 r. gromada Kunegundów, nale¿¹ca do gminy Kazanów powiatu starachowickiego

i dystryktu radomskiego, liczy³a 182 mieszkañców. So³tys: Henryk Szczodry, w sk³ad Rady

So³eckiej wchodz¹: Jan Sobania i S³awomir Pastuszka. Obecnie mieszka w wiosce 145 osób.

Obecnie w Kunegundowie ur. siê Waldemar Kaczmarski wiceprzewodnicz¹cy Rady Miej-

skiej w Radomiu.

£AZISKA
Nazwa wsi, pojawiaj¹ca siê w �ród³ach w pocz¹tkach XVI w., oznacza miejsce po

wypalonym lub wykarczowanym pod uprawê lesie. W drugiej po³owie XVI w. dziedzicem

wsi by³ Jan Ole�nicki, uprawiano tu 4,5 ³anu oraz pola 7 zagrodników. Ponadto mieszka³y tu

2 rodziny komorników. W 1662 r. wie� nale¿¹ca do G³ogowskich liczy³a 116 mieszkañców

zamieszkuj¹cych 22 dymy, czyli chaty mieszkalne.

W 1789 r. nale¿a³a do Lipiñskich i liczy³a 158 mieszkañców, z tego 9 ̄ ydów. W 1827 r. wie�,

bêd¹ca w³asno�ci¹ prywatn¹ po³o¿on¹ w powiecie soleckim obwodu opatowskiego

i województwa sandomierskiego oraz w parafii Wielgie, liczy³a 30 domów zamieszkiwanych

przez 207 osób. W latach osiemdziesi¹tych XIX w. £aziska by³y stolic¹ gminy, jednak z siedzib¹

w Czerwonej. Gmina ta skupia³a 2350 mieszkañców, obejmuj¹c nastêpuj¹ce wsie: Antonów,

B¹kowa, Bieliny, Borowice, Czerwona, Edwardów, Karczówka, Kunegundów, £aziska, Marianki,

Marianów, Mucha, Nowa Huta, Nowodwór, Podgórze, Przyrwa, Rozdro¿e i Wielgie. W 1895 r.

we wsi odnotowano 61 drewnianych budynków oraz 368 mieszkañców. W³a�cicielk¹ maj¹tku

£aziska by³a Anna Boska, do której jeszcze w 1930 r. nale¿a³o 435 ha ziemi.

Na pocz¹tku XX wieku, w roku 1908, sta³ w £aziskach o�miorak, kryty gontem. By³ to

obszerny budynek o du¿ych izbach. W ka¿dej z nich znajdowa³ siê piec chlebowy i kuchnia,

nad któr¹ wisia³ okap. Pod³ogi by³y wylane glin¹. Mieszkali tam, m.in. gajowy Górski, Jan

Mazurek, pastuch Zelik, sprowadzony z Galicji, stolarz Ostrach z Ciepielowa, stangret

Micha³ Ma³aczek.

W czasie I wojny �wiatowej w 1915 r. mieszkañcy dworu w £aziskach z dala s³yszeli

odg³osy tocz¹cej siê walki miêdzy wojskami niemiecko-austriackimi i rosyjskimi. Trwa³a ona

ca³¹ noc. Rano oko³o godziny 10.00 w obej�ciu dworu rozbi³o siê wojsko rosyjskie. W czasie

walk gospodarstwo w £aziskach zosta³o ogo³ocone z koni, które zarekwirowa³o wojsko.

Wydano równie¿ zakaz przemia³u m³ynów. Jedynie czasem pracowa³ m³yn na Rekówce.

Do 1939 roku £aziska by³y siedzib¹ gminy (obecnie nale¿¹ do gminy Ciepielów).

W okresie miêdzywojennym mieszkañcy £azisk nale¿eli do organizacji wiciowych. Tym samym

wspierali dzia³alno�æ kulturalno-o�wiatow¹. Prenumerowali czasopisma ludowe: �Zaranie�,

�Wola Ludu�, �Wyzwolenie�, �Gazeta Grudzi¹dzka�, �Nowiny�. Szczególnie wyró¿niali siê:

Piotr Góraj, £ukasz Gawin, Andrzej Szczodry i Micha³ Szczodry.

Jeszcze przed wojn¹ istnia³a tu szko³a podstawowa. W roku szkolnym 1925/ 26 w³¹czono

klasê I w £aziskach do obwodu szkolnego w Wielgiem. Wówczas uczy³a tu Stanis³awa

Rothkachl, pó�niej przeniesiona do s¹siedniej wioski. W roku szkolnym 1932/33 ponownie

zorganizowano placówkê o�wiatow¹ w wiosce.

W czasie okupacji ludzie ¿yj¹cy w wiosce dzia³ali w organizacjach konspiracyjnych.

Kiedy w 1941 r. zorganizowano oddzia³ zbrojny BCh, niektórzy mieszkañcy u¿yczyli swoich

domów na kwatery. Byli to: £ukasz Gawin �Ostoja�, Jan Gêbka �Granit�, Jan Walczyk, Piotr

Góraj �Wite��, Jan Góraj, Kazimierz Boski � w³a�ciciel majatku, W³adys³aw Gêbka �Gryf�.
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W 1943 r. gromada £aziska, usytuowana w gminie Ciepielów powiatu starachowickiego

i dystryktu radomskiego, liczy³a 604 mieszkañców.

Po wojnie Jan Gêbka, ¿yj¹cy w £aziskach, przyczyni³ siê on do zorganizowania

w Ciepielowie Gminnej Rady Narodowej. W pierwszych latach po wojnie dzia³a³o równie¿

we wsi Ko³o �Wici�. W stodo³ach gospodarzy organizowano ró¿ne przedstawienia, na które

przychodzili mieszkañcy wsi.

Zaczê³a równie¿ dzia³aæ szko³a. Mie�ci³a siê w zabytkowym dworku, który w £aziskach

stoi do tej pory. Budynek po³o¿ony jest na terenie zabytkowego XIX w. parku o powierzchni

1,65 ha. Prowadzi do niego modrzewiowa aleja, która jest pomnikiem przyrody. W roku 1950

kierownikiem szko³y by³ Roch Maj. Pracowa³o w niej jeszcze 2 innych nauczycieli: Anna

Cybulak i W³adys³aw Owczarek. Wówczas uczy³o siê 150 dzieci. W 1952 r. odesz³a

z pracy pani Anna, a na jej miejsce przyjêto Wieñczys³awa Ja�kowskiego. Kolejnymi

kierownikami szko³y byli: Waleria Pyrgiel, Boles³aw Tuszyñski i W³adys³aw Owczarek.

Budynek szko³y wymaga³ gruntownego remontu, który uda³o siê przeprowadziæ. Nastêpnie

podjêto zamiar powiêkszenia budynku. Pomys³ uzyska³ aprobatê lokalnych w³adz, Budowê

prowadzi³a firma Soko³owskiego. Materia³ budowlany dostarczany by³ przez GS, którego

prezesem by³ wówczas Stanis³aw Mendyk. Du¿¹ pomoc¹ wykazali siê w pracy rodzice:

Stanis³aw G³ówka, Jan G³ówka, Jan Dr¹g, Stefan Ma³aczek, Tomasz Ma³aczek, Józef Ma³aczek,

Stanis³aw Ma³aczek, W³adys³aw Ma³aczek, Franciszek Gawin, W³adys³aw Gawin, Jan Gawin,

Franciszek Kaczmarzyk, Józef Kaczmarzyk, Micha³ Kaczmarzyk, Józef Szczodry, Micha³

Szczodry, Wac³aw Szczodry, Antoni Szczodry, Stanis³aw Szczodry, Wac³aw Góraj, Jan Góraj,

Piotr Góraj, Józef Grela, Adam Bañcerowski, Micha³ Bañcerowski, Józef Bañcerowski,

ranciszek Nachy³a, Jan Choro�, Stanis³aw Choro�, Stefan Maziarek, Jan Niedziela, Stefan

Dygas, Jan Walczyk, Edward Rutkowski. Przy pracy udzielali siê równie¿ uczniowie

i nauczyciele: Jan Siepietowski, Henryka Kornak, Teresa Ja�kowska, Krystyna i Ryszard

Chmielniccy. Inwestycja zosta³a zakoñczona w 1969 r. Dziewiêæ lat pó�niej w 1978 r. W³adys³aw

Owczarek odszed³ na emeryturê.

W zwi¹zku z przeprowadzon¹ reorganizacj¹ w roku 1977/78 uczniowie klas VII i VIII

dowo¿eni byli do Wielgiego. Szko³a podstawowa w £aziskach sta³a siê jej  fili¹. Obie placówki

mia³y wspólnego dyrektora Jana Mirowskiego. Z dniem 1 wrze�nia 2000 r. szko³a podstawowa

w £aziskach zosta³a zlikwidowana. Obecnie budynek jest siedzib¹ Publicznego Gimnazjum

w Ciepielowie.

Na terenie wsi dzia³a placówka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:

Jan Gawin � prezes, Andrzej Góraj � wiceprezes, Czes³aw Nachy³a � naczelnik, Zygmunt

Nachy³a � zastêpca naczelnika, Stanis³aw Gêbka � sekretarz,, Jan Niedziela � skarbnik,

Marian Dygas � cz³onek.

W ostatnim czasie po³o¿ono tu nowe asfaltowe chodniki.  Obecnie we wsi mieszka

512 osób. So³tysem wioski jest Stanis³aw Gêbka, przewodnicz¹cym Rady So³eckiej Grzeorz

Gêbka, a jej cz³onkami s¹: Miros³aw Nachy³a, Zenon Kosior, Kazimierz Choro�, Antoni

Jêdraszek.

MARIANKI
Wie� powsta³a na gruntach folwarku Nowy Dwór. W XVI�XVIII w. na obszarze parafii

Wielgie istnia³a wie� Kietlice o nieustalonym do koñca po³o¿eniu. W XVI w. uprawiano tu

zaledwie 5 æwieræ³anków ziemi, a dziedzicem by³ Pawe³ Mietowicki. Ju¿ wówczas za³o¿ono na jej

gruntach folwark Nowodwór (dzi� czê�æ wsi Marianki zwana Nowy Dwór). W 1662 r. na obszarze

folwarku i m³yna Nowy Dwór, nale¿¹cego do Stefana Ossuchowskiego, mieszka³o 20 osób. 1787

wie� Kietlice wraz z folwarkiem Nowodwór liczy³a 80 mieszkañców i nale¿a³a do Giebu³towskich.
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W nastêpnym stuleciu grunty folwarczne Nowego Dworu sta³y siê podstaw¹ dla nowej osady,

która do po³owy XIX w. wchodzi³a w sk³ad dóbr ziemskich Wielgie. W po³owie lat osiemdziesi¹-

tych XIX w. liczy³a 11 osad obejmuj¹cych 48 morgów i zamieszkiwanych przez 68 osób. Na

pocz¹tku XX w. by³o tu 17 budynków i 128 mieszkañców. Dzi� ¿yje tu 257 osób. So³tysem wioski

jest Kazimiera Wojciechowska, pe³niaca jednocze�nie funkcjê przewodnicz¹cej Rady So³eckiej.

Jej cz³onkami s¹: Andrzej Kaczmarski i S³awomir Sulima.

PCIN
Wie� o metryce �redniowiecznej, wystêpuj¹ca w �ród³ach z tego okresu pod nazw¹ Pczin.

Wed³ug rejestru poborowego z 1508 r. sk³ada³a siê a¿ z trzech czê�ci, nale¿¹cych do ró¿nych

osób. Czê�æ pierwsz¹ posiada³ (wraz z czê�ci¹ Ciepielowa) niejaki Bernard z Ciepielowa, p³ac¹c

z niej 24 groszy poboru. Czê�æ drug¹ posiada³a (wraz z czê�ci¹ Ciepielowa) El¿bieta Ciepielow-

ska, p³ac¹c z niej 1 grzywnê. Czê�æ trzeci¹ (wraz z czê�ci¹ na Lipie) posiada³ niejaki Mik³usz ze

Strzemchy, który p³aci³ 2 grzywny. W 1569 r. we wsi uprawiano 6,5 ³anu kmiecego, mieszka³o

w niej tak¿e 3 komorników bez roli, a dziedzicem by³ Marcin Kazanowski. W 1619 r. Pcin

nale¿¹cy do klucza ciepielowskiego Kazanowskich by³ ju¿ du¿¹, dobrze zagospodarowan¹

wsi¹. 17 kmieci uprawia³o tu pó³³anki, dysponuj¹c co najmniej par¹ wo³ów, a niekiedy tak¿e

koñmi. Ci pierwsi odrabiali 4 dni pañszczyzny tygodniowo, ponadto p³acili roczny czynsz

w pieni¹dzach oraz daniny w zbo¿u i drobiu 5 tutejszych zagrodników posiadaj¹cych mniejsze

role odrabia³o dwa dni pañszczyzny w tygodniu. W sumie we wsi mieszka³y wówczas 22

rodziny, czyli ponad 100 mieszkañców.

W 1662 r., po kilkuletnich epidemiach i przemarszach wrogich armii podczas �potopu�

szwedzkiego, Pcin liczy³ 54 mieszkañców zasiedlaj¹cych 19 tzw. dymów (czyli chat mieszkal-

nych). Liczba mieszkañców wsi powoli wzrasta³a i w 1787 r. by³o ich ju¿ 142, w tym 3 ̄ ydów.

Wie� wraz z ca³ym kluczem ciepielowskim nale¿a³a wówczas do starosty liwskiego Józefa

Karczewskiego. W 1880 r. wie� wchodzi³a nadal w sk³ad dóbr ciepielowskich. Tworzy³y j¹ 32

osady (kolonie) w³o�ciañskie, obejmuj¹ce 727 morgów powierzchni. Na prze³omie XIX i XX

w. Pcin zamieszkiwa³o 297 mieszkañców, a liczba budynków dochodzi³a do 45.

W 1931 roku powsta³ tu Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej �Wici�. Propagowa³ on

i wspiera³ wszelk¹ dzia³alno�æ kulturaln¹ i o�wiatow¹. Ludowcy z Pcina prenumerowali pisma,

takie jak: �Zaranie�, �Wola Ludu�, �Wyzwolenie�, �Gazeta Grudzi¹dzka�, �Nowiny�. Nale¿e³a

do nich rodzina Rogoziñskich i Jan Mucha. W czasie II wojny �wiatowej w Pcinie istnia³y

kwatery BCh. Du¿e zas³ugi wykazali: W³adys³aw Lasek �Wujo�, Jan Zaborski. W 1943 r.

gromada Pcin, usytuowana w gminie Ciepielów powiatu starachowickiego i dystryktu radom-

skiego, liczy³a 463 mieszkañców.

Po wojnie powsta³o w wiosce Pañstwowe Gospodarstwo Rolne. Wybudowano wówczas

sze�æ domów jednorodzinnych, w których zamieszka³y rodziny zatrudnione na terenie placów-

ki. Zajmowano siê tu g³ównie upraw¹ roli, choæ chodowano równie¿ byd³o.

W Pcinie funkcjonowa³a szko³a podstawowa, któr¹ zlikwidowano z dniem 1 wrze�nia

2000 roku. Przyczyni³a siê do tego z³a sytuacja finansowa o�wiaty oraz zbyt ma³a liczba

dzieci. Obecnie uczniowie dowo¿eni s¹ do podstawówki i gimnazjum w Ciepielowie.

Dzia³a natomiast filia gminnej biblioteki w Ciepielowie, mieszcz¹ca siê w dawnym budynku

szko³y. Obs³ugiwana jest przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie:

Teresê Herbowicz i Bo¿enê Gajek. Dzia³a miejscowa placówka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,

która mie�ci siê w budynku remizy. W sk³ad aktualnego Zarz¹du wchodz¹: Tadeusz Skrzek

� prezes, Henryk Wo�niak � wiceprezes, Stanis³aw Krawczyk � naczelnik, S³awomir Gór-

niak � zastêpca naczelnika, Waldemar Grzeszczyk � skarbnik.
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Ostatnio zosta³y po³o¿one nowe chodniki asfaltowe. We wsi ¿yje 291 mieszkañców.

So³tysem Pcina jest Miros³aw Kubas. Cz³onkami Rady So³eckiej s¹: S³awomir Górniak,

Witold Wilkiewicz, Krzysztof Zaborski.

PODGÓRZE
W XIX w. wie� wchodzi³a w sk³ad dóbr Czerwona. W 1880 r. obejmowa³a 17 osad

w³o�ciañskich o ogólnej powierzchni 248 mórg. Tworzy³o j¹ 19 domów, zamieszkiwanych

przez 116 osób. Obecnie mieszka tu 107 osób. So³tysem wioski jest Hieronim Majewski,

pe³niacy jednoczesnie funkcjê przewodnicz¹cego rady So³eckiej. Jej cz³onkami s¹: Henryk

Ostrowski, Tomasz Jamka, Henryk Ziêba.

PODOLANY
Wie� powsta³a w XIX w. W 1880 r., le¿a³a w gminie Wierzchowiska parafii Krêpa, liczy³a

25 domów zamieszkiwanych przez 151 osób, obejmuj¹c 3 morgi gruntów dworskich i 376

w³o�ciañskich. Nale¿a³a wówczas do dóbr Jawor Solecki.

Obecnie Podolany licz¹ 46 mieszkañców, so³tysem jest Teresa Borek. W sk³ad Rady

So³eckiej wchodz¹: El¿bieta Maj, Ryszard M¹ka, Henryk Giermasiñski.

RANACHÓW �B�
Wie� Ranachów po³o¿ona w parafii Ciepielów ma pó�no�redniowieczny rodowód.

W 1569 r. jej dziedzicem by³ Stanis³aw Ranachowski, a uprawiano tu niespe³na 2 ³any ziemi.

Wzmiankowano te¿ 3 zagrodników i 1 komornika. Najprawdopodobniej ju¿ wtedy na grun-

Rodzina Gorczyców: matka Józefa, synowie

(od lewej) Bronis³aw, W³adys³aw, Franciszek

Rodzina Gorczyców: ojciec Antoni, synowie

(od lewej) Bronis³aw, Roman, W³adys³aw
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tach tej miejscowo�ci za³o¿ono folwark, który mo¿na uto¿samiaæ z pó�niejsz¹ miejscowo�ci¹

Ranachów �B�. W 1662 r. folwark i wie� liczy³y 52 mieszkañców. W 1789 r. nale¿a³y do klucza

ciepielowskiego starosty liwskiego Józefa Karczewskiego i liczy³y 69 mieszkañców.

W 1827 r. wie�, bêd¹ca w³asno�ci¹ prywatn¹ po³o¿on¹ w powiecie soleckim obwodu

opatowskiego i województwa sandomierskiego, liczy³a 17 domów zamieszkiwanych przez

147 osób. W 1880 r. tworzy³o j¹ 18 osad (kolonii) w³o�ciañskich, obejmuj¹cych 301 morgów

gruntu. W 1895 r. liczebno�æ mieszkañców Ranachowa wzros³a do 232 osób.

Dobra ziemiañskie Ranachów w 1886 r. sk³ada³y siê z dwóch folwarków: Ranachów

i Pcinolas, obejmuj¹c w tym okresie 581 mórg gruntów. Do folwarku Ranachów nale¿a³o 313

mórg, w tym 169 gruntów ornych i ogrodów, a zabudowania folwarczne tworzy³y 3 budynki

murowane i 6 drewnianych. Do folwarku Pcinolas nale¿a³o natomiast 368 mórg gruntów, w tym

225 ornych i ogrodów; zabudowania folwarczne tworzy³y 2 budynki murowane i 2 drewniane.

U schy³ku XIX w. w³a�cicielem tutejszego maj¹tku by³ Bronis³aw Karczewski. W latach

miêdzywojennych maj¹tek ziemski Ranachów obejmowa³ 157 ha ziemi i nadal nale¿a³ do Karczewskich.

W czasie wojny w Ranachowie Starym zosta³ przypadkowo zabity przez nieznane oso-

by volksdeutsch z Karolina � Józef Jäger, hitlerowski ¿o³nierz. Z tego powodu rozpoczê³y sie

liczne represje, zaczê³y siê aresztowania ludzi, których rozstrzelano w 18.03.1942 r. Taki los

spotka³ Antoniego, Bronis³awa i Romana Gorczyców, rodziny znanych z dzia³alno�ci kon-

spiracyjnej. Tego samego dnia dokonano w wiosce zbiorowej egzekucji, obok przydro¿nego

krzy¿a. Zginêli wówczas W³adys³aw i Jan Wawrzakowie oraz Marcin, Stanis³aw i W³ady-

s³aw Rudni. W miejscu zamieszkania poniós³ równie¿ smieræ Jan Stawarz z synem Walen-

tym i ziêciem Janem Szarpakiem.

W 1943 r. gromada Ranachów liczy³a 324 mieszkañców, natomiast gromada Ranachów

B 279 � obie by³y usytuowane w gminie Ciepielów powiatu starachowickiego i dystryktu

radomskiego.

W ostatnim czasie w wiosce po³o¿ono now¹ asfaltow¹ drogê. So³tysem wioski jest

Zbigniew Bdzikot. Cz³onkami Rady So³eckiej s¹ nastêpujace osoby: Henryk Duliasz, Tade-

usz Skrzek, Stanis³aw Cho³uj, Henryk Sochaj, Jacek Skwira. W Ranachowie zyje obec-

nie 168 osób.

REKÓWKA
Wie� zwana dawniej Rakówka, co dowodzi, ¿e jej nazwa wi¹¿e siê z osobowym okre�le-

niem Rak. Pojawia siê w �ród³ach pisanych ju¿ w XVI w., kiedy to jej dziedzicami byli Kaza-

nowscy. W 1619 r. wie� wchodz¹ca w sk³ad klucza ciepielowskiego Kazanowskich obejmo-

wa³a 4,5 ³anów ziemi uprawianej przez 8 rodzin kmiecych, dwie role zagrodnicze i 4 komornice

bez roli. Pañszczyzna odrabiana przez  kmieci wynosi³a 4, a zagrodników 2 dni w tygodniu.

Przeprowadzony 27 lipca 1619 roku inwentarz wylicza³:

Kmieci, których powinno�æ wszystkich dni 4 robiæ w tydzieñ, wed³ug drugich wsi powin-

no�æ wszystkê i prz¹�æ jako drudzy, podatków ¿adnych nie daj¹ okrom kur.

  Poddani                                    Role                      Wo³y                     Konie                      Kury

 Józef                                            1/2                           2                                                            10

 Jan Bergiel                                  1/2                           2                                                            10

 Bartek Bergiel                            1/2                           4                              2                            10

 Sochay                                         1/2                           2                                                           10

 Wojtek G³uch                              1/2                           4                              1                           10

 Jan Jarosz                                   1/2                           2                              1                           10
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 Jadam Jaskiernik                         1/2                           4                                                          10

 Piotr Kibka                                  1/2                           2                                                           10

 Ko³ciñski pusty                       1/2                                                 Ten na czynszu

Zagrodnicy, których powinno�æ tak jako w Czepielowie in toto.

Szafranek Wo³ów 2,

Jakub Opuch³y,

Komornic nro 4.

Summa

Pó³³anków nro 9,

P³ugów nro 8,

Podwód nro 3,

Kury nro 80 po gr, facit fl. 8,

Pó³³anków nro 49,

P³ugów nro 42,

podwód nro 34,

Czynsze i po wsiach fl. 63/12,

Pszenice nro korcy 27 po gr 48 � fl. 43/6,

Owsa nro korcy 102 po gr 15 � fl. 51/10,

Kap³unów nro 102 po gr 3 � fl.10,

Kury nro 420 po gr 3 � fl. 42,

Kity konopii nro 51 po gr 5 � fl. 8/15.

Summa facit fl. 218/9.

W 1662 r., po zniszczeniach wojennych wie� liczy³a zaledwie 11 mieszkañców i 6 tzw.

dymów (odpowiadaj¹cych najczê�ciej domom mieszkalnym, choæ zdarza³o siê, ¿e w jednej

chacie mieszka³y 2 rodziny liczone wówczas jako 2 dymy). W 1787 r. zamieszkiwa³o j¹ ju¿ 70

Polaków i 5 ̄ ydów, a dziedzicem by³ starosta liwski Józef Karczewski.

W 1827 r. wie� le¿a³a w powiecie soleckim oraz w parafii Ciepielów, liczy³a 17 domów

zamieszkiwanych przez 147 osób. W 1880 r. wchodzi³a nadal w sk³ad dóbr ciepielowskich.

Tworzy³o j¹ 15 osad w³o�ciañskich, obejmuj¹cych 464 morgi powierzchni. W 1888 r. no-

towano tutaj 19 domów i 142 mieszkañców, a tak¿e m³yn wodny i tartak.

W 1943 r. gromada Rekówka, usytuowana w gminie Ciepielów powiatu starachowickiego

i dystryktu radomskiego, liczy³a 300 mieszkañców.

W czasie II wojny �wiatowej  w wiosce mia³y miejsce tragiczne wydarzenia. 6 grudnia

1942 roku ¿andarmeria niemiecka z posterunku stacjonuj¹cego w maj¹tku Ciepielów Górki

pod dowództwem podoficera Biernera przyby³a do wsi i otoczy³a zabudowania rodziny

Kosiorów, u których ukrywali siê ¯ydzi. �wiadek Stanis³aw Bielec widzia³ ca³¹ tragediê

z okna swojego domu. Po przes³uchaniu i torturowaniu rodzinê Kosiorów oraz Skoczylasów

zaprowadzono do stodo³y i rozstrzelano. Zabudowania wraz ze zw³okami spalono. Na pod-

stawie przeprowadzonego �ledztwa ustalono, ¿e w pacyfikacji brali dzia³ ¿andarmi: Arno

Fichtner, Martin Fröde, Rudolf Neubauer, Gustaw Eichler, Jakob Hofmann, Karl Biagi, Paul

Vogel.

W czasie dzia³añ wojennych mieszkañcy wioski brali udzia³ w konspiracji. Szczególne zas³ugi

mia³a w tej mierze rodzina Pos³usznych. W ich rodzinnym domu mie�ci³a siê kwatera sta³a BCh

�O�ki�. Pomocy udziela³ równie¿ Jan Ku�minski, zaanga¿owany w dzia³alno�æ konspiracyjn¹.
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So³tysem jest Henryk Soñta. Cz³onkami Rady So³eckiej s¹: Grzegorz Ro¿ek, Wies³aw

Dobroñ, Marian Dobroñ. W chwili obecnej w Rekówce mieszka 155 osób.

�WIESIELICE
Wie� królewska nale¿¹ca do parafii Ciepielów o �redniowiecznym rodowodzie.

Wystêpuje w  �ród³ach ju¿ w Liber beneficiorum Jana D³ugosza z lat 1470�1480, gdzie

odnotowano 6 ³anów kmiecych. Z 5 ³anów kmiecych p³acono dziesiêcinê wynosz¹c¹ 10

grzywien, które wnoszon¹ do klasztoru �wiêtokrzyskiego. Dziesiêcina z szóstego ³anu,

a tak¿e karczma i inne inwestycje dawa³y plebanowi z Solca dochód wynosz¹cy 2 grzywny.

W 1569 r. wie� nale¿a³a do starostwa soleckiego, lecz uprawiano w niej tylko 3,5�4 ³any

kmiece. W po³owie nastêpnego stulecia ju¿ 10 ³anów, ale rozwój wsi zahamowa³a wojna.

Spustoszenia zwi¹zane z  najazdem szwedzkim spowodowa³y, ¿e w 1662 r. doliczono siê tylko

4 ³anów uprawnych. Reszta le¿a³a od³ogiem, nie by³o te¿ we wsi wystêpuj¹cych wcze�niej

zagrodników, cha³upników, karczmarzy i bartników. Wie� liczy³a 87 doros³ych mieszkañców.

W 1787 r. ju¿ 256 mieszkañców, w tym 7 ̄ ydów.

Wed³ug lustracji dóbr królewskich z 1789 r. uprawiano w �wiesielicach ponad 15 ³anów,

nie licz¹c ³¹k, ogrodów i pastwisk, które szacowano na 4,5 ³ana. Ch³opi byli wówczas

zobowi¹zani do 8 dniówek pañszczyzny pieszej lub 4 sprzê¿ajnej z ³ana, ale komisja królewska

zredukowa³a nieco te powinno�ci. W 1827 r. wie� by³a ju¿ w³asno�ci¹ prywatn¹ po³o¿on¹

w powiecie soleckim, liczy³a 60 domów zamieszkiwanych przez 401 osób. W 1888 r. tworzy³o

j¹ 71 domów zamieszkiwanych przez 437 osób. Powierzchnia gruntów wsi obejmowa³a 1596

morgów. W pocz¹tkach XX w. by³o tu 80 drewnianych domów i 528 mieszkañców.

W 1943 r. gromada �wiesielice, usytuowana w gminie Ciepielów powiatu stara-

chowickiego i dystryktu radomskiego, liczy³a 870 mieszkañców.

W czasie okupacji �wiesielice by³y baz¹ oddzia³u BCh �O�ki�. Tu ¿y³ i wychowa³ siê

za³o¿yciel konspiracyjnego ruchu Jan Soñta �O�ka�. Na terenie wioski znajdowa³y kwatery

BCh. W konspiracji dzia³ali: Barbara £aciñska, Antoni Soñta, Józef Bargie³, Ignacy

Uroczysto�ci ku czci pomordowanych rodzin Wojewódków i Wdowiaków
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Wojewódka, Benedykt Wdowiak, Ignacy, Wac³aw i Stefan Wojewódkowie. Niemcy

dowiedzieli siê o ich dzia³alno�ci i 7 grudnia 1942 roku wymordowali rodziny Wojewódków

i Wdowiaków. Nie oszczêdzili starców, chorych i dzieci.  Ocala³ jedynie Stefan Wojewódka

�Samotny�, który ustali³ listê ofiar wojny �wiesielic. Zginêli w ró¿nych okoliczno�ciach

i dzia³aniach wojennych: Antoni Michalski � zmobilizowany do wojska, walcz¹cego w obronie

ojczyzny we wrze�niu 1939 r. � zagin¹³, Maria Wdowiak lat 91, Benedykt Wdowiak �Wujek�

lat 54, Aleksandra Wdowiak lat 16, Ignacy Wojewódka lat 55, Maria Wojewódka lat 47,

Wac³aw Wojewódka ps. �Stolarz� lat 21, Jan Wojewódka ps. �Ma³y Ja�� lat 18, Stanis³aw

Wojewódka lat 11, Józef Wojewódka lat 7, Maria Skwira � rozstrzelana za w³asnym domem,

Bronis³aw Rusin � rozstrzelany w lesie w 1943 r., Wojciech Skrzek i Jan Nowotnik � zginêli

w czasie ob³awy w zwi¹zku z uwolnieniem junaków obozu karnego w Solcu, Stanis³aw Dobroñ

� rozstrzelany latem 1942 r. na drodze do Pcina, Stanis³aw Gorczyca i Lucjan Skrzek �

zginêli podczas ob³awy obok gajówki W³odarczka, Stanis³aw Czapka � zamordowany razem

z rodzin¹ Wdowiaków, Maria G³az � zginê³a 15 stycznia 1945 r. podczas ofensywy we

w³asnym domu od przypadkowej kuli, Tadeusz Gozek i Bronis³aw £ojek � zabrani na

przyfrontowe okopy, zaginêli i nigdy nie powrócili, Jan Fa³ek � rozstrzelany przez Niemców

w 1944 r., Wac³aw Skoczylas ps. �Trawiata�, zgin¹³ od kuli 15 stycznia 1945 r., Adam Lasek

� zastrzelony przez sowieckich ¿o³daków na progu w³asnego domu, Mieczys³aw Czapka,

Eugeniusz Czapka i Eugeniusz Dobroñ � zginêli przy rozbrajaniu amunicji, pozostawionej

przez Niemców w 1945 r. Na miejscu zbrodni w �wiesielicach stoi pomnik, wzniesiony ku czci

pomordowanych i poleg³ych. Odbywaj¹ siê tu corocznie uroczysto�ci patriotyczno-religijne.

Po wojnie funkcjonowa³o w wiosce Kó³ko Rolnicze, w ramach którego wykonywano

us³ugi dla rolnictwa. W roku 1972 przy³¹czono je do Kó³ka Rolniczego w Ciepielowie. Dzisiaj

¿yje tu 367 mieszkañców. So³tysem �wiesielic jest Jadwiga Dudek, pe³ni ona równez funkcjê

przewodnicz¹cej Rady So³eckiej, której cz³onkami s¹: Grzegorz Kustra i Dariusz Wdowiak.

WIELGIE
Wie� o wczesno�redniowiecznym rodowodzie. Ju¿ w 1414 r. Janusz � w³a�ciciel Wielgiego

i £azisk ufundowa³ tutaj ko�ció³ parafialny, choæ niewykluczone, ¿e fundatorami byli

przedstawiciele mo¿nego rodu Ole�nickich. Ko�ció³ ten, pod wezwaniem Bo¿ego Cia³a, zosta³

konsekrowany w 1544 r. przez biskupa Macieja Waleriana, suffragana poznañskiego, jednak

w nastêpnym stuleciu uleg³ zniszczeniu. W 1508 r. wie� Wielgie nale¿a³a do Anny

Weszmuntowskiej, a w 1569 r. dziedzicem by³ Jan Krempski. Uprawiano wówczas we wsi 8

pó³³anków i 2 role zagrodnicze, za� 3 pó³³anki le¿a³y od³ogiem. W 1662 r. jeden z tutejszych

dworów oraz wiêksza czê�æ wsi zamieszka³a przez 110 poddanych nale¿a³a do Miko³aja

G³ogowskiego, od 1666 r. kasztelana radomskiego. Drugi dwór, wraz z mniejsz¹ czê�ci¹ wsi

(18 osób) nale¿a³y do Miko³aja Stogowskiego.

Pod koniec XVII w. wybudowano w Wielgiem ko�ció³, uposa¿ony przez wspomnianego

ju¿ kasztelana radomskiego Miko³aja G³ogowskiego. Warto przy okazji wspomnieæ, ¿e G³ogowski

by³ inicjatorem powsta³ego wówczas przy ko�ciele w Wielgiem bractwa religijnego Naj�wiêtszej

Marii Panny Szkaplernej, erygowanego w 1668 r. w Warszawie. Pierwszym seniorem bractwa

zosta³ kasztelan G³ogowski, a jego pomocnikiem Jan z Ole�nicy Ole�nicki. W 1744 r. ko�ció³

parafialny poddano gruntownej restauracji, a w 1871 r. przebudowie. Wówczas �wi¹tyniê

podmurowano i podniesiono. Przystawiono murowan¹ zakrystiê, wzniesiono now¹ wie¿ê,

któr¹ pokryto bia³¹ blach¹, po³o¿ono now¹ pod³ogê i dach. Ca³y ko�ció³ pomalowano, a o³tarze

zosta³y poz³ocone. Zewnêtrzn¹ stronê �wi¹tyni obito deskami. W roku 1782 w sk³ad parafii

wchodzi³y nastêpuj¹ce wioski: Wielgie, Kietlice, Ostrownica, Hotycze, Borowice, Kosów,

Czerwona, £aziska, B¹kowa. Wówczas liczba parafian wynosi³a 728 osób.
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W 1882 r. wstawiono do �rodka ko�cio³a dwa nowe filary. �wi¹tynia mia³a 37 ³okci

d³ugo�ci, 18 szeroko�ci, 14 wysoko�ci. Od pó³nocnej strony znajdowa³a siê zakrystia, od

po³udniowej kruchta, w której umieszczono o³tarzyk Matki Boskiej. Jej  frontow¹ czê�æ

zdobi³a figura Naj�wiêtszej Marii Panny i dwa wazony. Po prawej stronie nawy sta³ o³tarz

�w. Józefa, a na zas³onie �w. Izydora. Po lewej stronie sta³ o³tarz Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem,

na zas³onie Niepokalanego Poczêcia. Kolejny o³tarz ozdobiony by³ obrazem Matki Boskiej

Szkaplernej, na zas³onie �w. Rocha.

W ko�ciele sta³y nastêpuj¹ce o³tarze stare. Pierwszym by³ o³tarz wielki Bo¿ego Cia³a,

drugi Wniebowziêcia Naj�wiêtszej Marii Panny umieszczony by³ po lewej stronie od pó³no-

cy, trzeci �w. Anny umieszczony by³ po prawej stronie, czwarty o³tarz �w. Rocha, wystawi³

go parafianin z Tczowa Wojciech z Wielkiego Kroczowa Kroczewski. Pi¹ty sta³ miêdzy chó-

rem a o³tarzem Matki Boskiej w nawie. Wystawiony zosta³ przez ks. Piastowicza. Do dzi�

zachowa³y siê w ko�ciele parafialnym osiemnastowieczne o³tarze i obrazy, a na dzwonnicy

wisz¹ dzwony odlane w Gdañsku w XVII i XVIII w. Drewniana dzwonnica mie�ci trzy dzwo-

ny: du¿y z 1757 r., �redni z 1723 r., najmniejszy z 1618 r.

Byæ mo¿e tak¿e w XVII w. wybudowano drugi ko�ció³ na cmentarzu parafialnym, choæ

niektórzy historycy s¹dz¹, i¿ pochodzi on z XVI w. Zosta³ on zbudowany  z czerwonej ceg³y

(oko³o 80% murów zbudowanych jest z grubej ceg³y, tzw. palcówki, 20% przy dachu to ceg³a

cienka). Okna �wi¹tyni znajduj¹ siê wysoko, prawie pod samym dachem. Dwa z nich umiesz-

czone s¹ w prezbiterium, kolejne dwa w nawie.

Powstanie ko�cio³a wyja�nia podanie, które g³osi, ¿e dziedzic Wielgiego pok³óci³ siê

z dziedzicem Kietlic i zakaza³ mu przyjazdów do modrzewiowego ko�cio³a. Dlatego wybudowa³

on sobie w³asn¹ �wi¹tyniê.

Z wizytacji przeprowadzonej przez Jana Szaniawskiego 18 grudnia 1721 r. wynika, ¿e

postawili go Miko³aj Ole�nicki i Jan Zawisza, co wskazywa³oby na XVI w. jako okres budowy.

Kolejny wizytator Kazimierz Dziewulski, który odwiedzi³ ko�ció³ w 1748 r. pisa³, ¿e Marcin

Aleksander Nowodworski zapisa³ na konserwacjê kaplicy 600 z³. Dnia 7 maja 1705 r.

bp Konstanty Feliks Szaniawski konsekrowa³ o³tarzyk przeno�ny, zastêpuj¹cy o³tarz sta³y.

Istnia³o równie¿ zezwolenie biskupów na odprawianie mszy �w. w ko�ció³ku. Z aktu wizyty

odbytej w 1782 r. przez ks. Kozickiego wynika, ¿e istnia³   wówczas zakaz odprawiania

nabo¿eñstw w �wi¹tyni, a powodem by³o jej zaniedbanie. Taki stan trwa³ przez 90 lat.

Do 1820 r. przy ko�ciele �w. Wojciecha chowano zmar³ych, dlatego od tego czasu

cmentarz przeniesiono na jego grunt. W roku 1866 ko�ció³ wyremontowano dziêki

ks. Wosiñskiemu i na pocz¹tku XIX w. by³ on bogato zdobiony. W �rodku znajdowa³y siê

o³tarze i obrazy. Po prawej stronie �wi¹tyni sta³ o³tarz �w. Walentego, po lewej �w. Antoniego.

Od strony po³udniowej znajdowa³a siê kaplica Matki Boskiej Ró¿añcowej. Pod chórem

znajdowa³o siê atrium o dwóch niszach, wychodzi³o siê przez nie do kruchty, a z niej na

cmentarz. Dzi� mo¿na w nim zobaczyæ stary o³tarz � rze�biony w drzewie lipowym i dwa

olejne obrazy oraz figurki �wiêtych. Ko�ció³ek otwierany jest raz w roku w czasie �wiêta

Bo¿ego Cia³a. Wokó³ znajduj¹ siê zabytkowe pomniki z koñca XIX wieku. Pochowany jest tu

Kazimierz Karczewski, znajduje siê tu równie¿ pomnik Marianny z Nowosilskich

Wielog³owskiej, zmar³ej w 1841 r. Do parafii Wielgie nale¿a³y wówczas wsie: Kietlice, £aziska,

Ostrownica, B¹kowa, Chotyze i Czerwona.

W 1789 r. wie� Wielgie nale¿a³a do Giebu³towskich, liczy³a 104 mieszkañców, w tym 4

¯ydów. Plebanem miejscowej parafii by³ wówczas ksi¹dz Jan Fahl. W 1827 r. wie�, bêd¹ca

w³asno�ci¹ prywatn¹ po³o¿on¹ w powiecie soleckim, liczy³a 45 domów zamieszkiwanych

przez 331 osób; notowano tutaj wówczas m³yn wodny. W 1888 r. wie� liczy³a  54 domy i 350
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mieszkañców. W 1895 r. ju¿ 66 domów i 534 mieszkañców. Ze wsi¹ zwi¹zana by³a �ci�le wie�

Wielgie Poduchowne, bêd¹ca w³asno�ci¹ w³o�ciañsk¹. W 1888 r. by³o tutaj 7 domów

zamieszkiwanych przez 46 osób, a powierzchnia wsi obejmowa³a 84 morgi gruntu.

Dobra ziemiañskie Wielgie istnia³y prawdopodobnie do drugiej po³owy XIX w.,

obejmuj¹c folwark Wielgie oraz wsie: Wielgie, Nowydwór, Mucha i Marianki. W 1888 r.

z dóbr pozosta³ sam folwark, obejmuj¹cy 1083 morgi gruntu, w tym 369 gruntów ornych

i ogrodów, a nale¿¹cy do Karczewskich. Istnia³o tutaj w tym okresie 6 budynków murowanych

i 12 drewnianych, a na gruntach stosowany by³ p³odozmian jedenastopolowy.

Rodzina Karczewskich osiedli³a siê tu oko³o 1791 roku. Miejscowo�æ pozostawa³a

w ich rêkach ponad 300 lat. Karczewscy pieczêtowali siê herbem Jasieñczyk (klucz na

b³êkitnym polu z piêciopa³kow¹ koron¹), zamieszkiwali we dworze, który mia³ kszta³t litery L.

By³ murowany i pomalowany na bia³o. Dach budynku by³ gontowy, a wej�cie znajdowa³o siê

od po³udnia. Dwór sk³ada³ siê z salonu, dwóch pokoi, gabinetu w³a�cicieli, sypialni, pokoju

dziecinnego, ma³ego ganeczku, kuchni i korytarza.

Jeden z w³a�cicieli Feliks Karczewski przygotowywa³ do szko³y swoich synów: Kazi-

mierza, Wac³awa i Bronis³awa. Zaproponowa³ on swojej krewnej Marii z Korwin-Szyma-

nowskich Malczewskiej, aby do³¹czy³ do nich jej syn � Jacek Malczewski, który do Wiel-

giego przyby³ w 1867 roku. 13-letni wówczas ch³opiec wykazywa³ du¿e zdolno�ci do nauki,

przyrody i rysunku. Do 1869 r. ch³opcy uczyli siê pod opiek¹ prof. Stawiñskiego. Nastêpnie

ich nauczycielem zosta³ Adolf Dygasiñski � powie�ciopisarz, nowelista, publicysta. Zyska³

sobie przychylno�æ swoich uczniów, a dla Malczewskiego sta³ siê przyjacielem. Ich wza-

jemn¹ sympatiê podkre�la umi³owanie wsi i przyrody, któr¹ tchnie twórczo�æ obu artystów.

Czteroletni pobyt Malczewskiego w Wielgiem mia³ du¿e znaczenie dla polskiego malar-

stwa. Po wyje�dzie do Krakowa Malczewski nie straci³  kontaktu z Wielgiem, odwiedza³

miejscowo�æ w czasie wakacji. Krajobraz okolic Wielgiego wprawia³ go w zachwyt, co wyra-

¿a³ w listach do siostry i obrazach. Jego szczególnym, ulubionym miejscem w wiosce by³

staw, który sta³ siê tematem obrazu �Jacek nad stawem w Wielgiem�, nale¿¹cego do cyklu

�Moje ¿ycie�. Niski bia³y dwór, ko�ció³, pola, ziemiañskie domostwa, przyroda to sceneria

symbolicznych obrazów z cyklu �Tanatos�.

�Jacek nad stawem w Wielgiem� (Jacek Malczewski)
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Dwaj synowie Feliksa Karczewskiego: Bronis³aw i Kazimierz pozosta³o w maj¹tku,

natomiast Wac³aw zaj¹³ siê pisarstwem. Utworem, w który rozs³awia rodzinn¹ miejscowo�æ

jest powie�æ �W Wielgiem�. Opublikowa³ j¹ w 1898 r.  pod pseudonimem Marian Jasieñczyk,

drugi raz ukaza³a siê w1948 roku.

Ród Karczewskich by³ ostatni¹ rodzin¹ szlacheck¹ Wielgiego. Obecnie istniej¹ jeszcze

obiekty z czasów ich bytno�ci we wsi, nale¿¹ do nich obiekty gospodarskie: ptaszarnia �

kurnik, suszarnia chmielu, stawy rybne i park, gdzie znajduje siê aleja kasztanowa i 600-letni

d¹b szypu³kowy. Drzewo ma 630 cm w obwodzie,  liczy 27 m wysoko�ci.

W latach 1918�1939 w Wielgiem wszystkie budynki by³y drewniane. Jedynie w kilku

domach by³y pod³ogi. W pozosta³ych znajdowa³y siê gliniane klepiska. We wsi funkcjonowa³

s¹d, którego sêdzi¹ by³ dziedzic maj¹tku w £aziskach Kazimierz Boski. Znajdowa³ siê tu

równie¿ sklep, jego w³a�cicielem by³ Micha³ Kliszewski.

W roku 1925 za³o¿ona zosta³a Kasa Stefczyka, rok pó�niej powsta³o Kó³ko Rolnicze

oraz  uruchomiono spó³dzielniê mleczarsk¹. Czêste po¿ary przyczyni³y siê do powo³ania

stra¿y po¿arnej. Mieszkancy zbudowali szopê stra¿ack¹, w której znajdowa³y siê narzêdzia

stra¿ackie, m.in. rêczna sikawka.

W roku 1928 przeprowadzono melioracjê gruntów i zorganizowano kurs dla analfabetów,

który trwa³ 5 miesiêcy. Kolejne przedsiêwziêcie mieszkañców zosta³o uwieñczone sukcesem

w 1929 r., zorganizowano wtedy Spó³dzielniê Spo¿ywców. W roku 1931 powsta³ Zwi¹zek

M³odzie¿y Wiejskiej �Wici�, dzia³aj¹cy m.in. w Wielgiem. Wspiera³ wszelkie dzia³ania na

rzecz oswiaty i kultury. W wiosce organizowane by³y szkolenia, które mia³y podnosiæ

kwalifikacje, uczyæ zawodu. Józefa Czapla Giemza z bratem oraz bracia Wójtowiczowie

utworzyli us³ugowy punkt krawiecki. W roku 1935 po komasacji gruntów wioskê rozbudowano

w czworobok o d³ugo�ci boków 8 km.

Dnia 8 wrze�nia 1939 r. do Wielgiego wkroczyli Niemcy. W czasie okupacji miejscowa

ludno�æ prze¿ywa³a wiele tragedii. Jedna z nich mia³a miejsce 18 marca 1942 r. Wówczas

Suszarnia chmielu
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zabrano ze wsi nauczyciela Józefa Pyrgla, braci Jana i W³adys³awa Wójtowiczów. Na terenie

wsi dzia³a³a placówka BCh. Dowódc¹ by³ Marian Niedziela ps. �Kobek�. Skrzynka

kontaktowa znajdowa³a siê w Spó³dzielni �Jutrzenka�, któr¹ prowadzi³ W³adys³aw Giemza

ps. �Zadro¿ny�. Do oddzia³u nale¿eli m.in. Wac³aw Wawrzak ps. �Korzeñ�, Stefan Nowotnik

ps. �Iskra�, Wac³aw Go³êbiowski. W roku 1941 powsta³ oddzia³ konspiracyjny BCh.

W Wielgiem organizowano kwatery sta³e. U¿yczyli ich m.in.: Józef Rogoziñski �Napierski�,

Piotr Koniusz �Bagnet�, Józef Szarpak �Wawel�, Franciszek Wawrzak, Józef Maj.

W czasie dzia³añ wojennych ¿o³nierze z BCh znajdowali schronienie w obiektach parafialnych.

Pomoc okazywali: ko�cielny Ludwik Niedziela ps. �Furta�, Franciszek Niedziela

ps. �Murek�, proboszcz ks. Franciszek Sendys, organista Antoni Pomorski ps. �W³odarz�,

Maria, Teofil, Wac³aw ps. �Korzeñ� Wawrzakowie, Józef i Stefan Nowotnikowie.

W 1943 r. gromada Wielgie, nale¿¹ca do gminy Kazanów w powiecie starachowickim

i dystrykcie radomskim, liczy³a 755 osób.

W styczniu 1945 r. nast¹pi³ odwrót wojsk niemieckich, a do wsi przyby³y pierwsze

oddzia³y Armii Radzieckiej.

Po wojnie maj¹tek rodziny Karczewskich przekszta³cono w Pañstwowe Gospodarstwo

Rybne. Przedsiêbiorstwo wspomaga³o miejscow¹ szko³ê, w 1975 r. zakupi³o dla niej stó³

tenisowy z wyposa¿eniem. Rozpoczê³a siê batalia miêdzy mieszkañcami Wielgiego i £azisk

o siedzibê Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska, która pozosta³a w wiosce. Z inicjatywy

W³adys³awa Giemzy wybudowano budynek na jej potrzeby. Mie�ci³y siê w nim: sklep

spo¿ywczy, tekstylny, biuro, punk kasowy Spó³dzielni Oszczêdno�ciowo-Po¿yczkowej

i �wietlica.

W latach 1956�1967 istnia³a tu Gromadzka Rada Narodowa. W roku 1960 ponownie

zorganizowano Kó³ko Rolnicze. W jego funkcjonowaniu du¿e zas³ugi mieli Boles³aw Szota

i Marian Wójtowicz. Po jego rozwi¹zaniu w pomieszczeniach biura zosta³a zlokalizowana

filia Gminnej Biblioteki Publicznej, a na placu zbudowano Wiejski Dom Kultury, w której

mie�ci siê OSP, �wietlica wiejska i przedszkole.

W 1991 r. Muzeum Wsi Radomskiej zakupi³o drewnian¹ dzwonnicê z Wielgiego.

W roku 1993 zosta³a rozebrana zabytkowa �wi¹tynia. Obecnie na jej miejscu stoi murowany

ko�ció³ parafialny, który budowano w latach 1990�1993. Jego wnêtrze zdobi¹ trzy zabytkowe

o³tarze, które s¹ pozosta³o�ci¹ po drewnianej �wi¹tyni. Ko�ció³ nosi wezwanie Bo¿ego Cia³a.

W chwili obecnej parafia liczy 1956 mieszkañców.

Dzisiaj Wielgie jest wsi¹, w której ¿yje 677 mieszkañców. Zajmuj¹ siê oni przewa¿nie

rolnictwem. So³tysem wioski jest Maria Koptas. Wiêkszo�æ gospodarstw jest �redniej

wielko�ci, 5�7 hetarowe. Przez wioskê prowadzi asfaltowa droga, ³¹cz¹ca j¹ z £aziskami,

B¹kow¹, Kazanowem, Radomiem, Ciepielowem, Lipskiem.

Znajduj¹ siê tu dwa stawy, którymi niegdy� zarz¹dza³a rodzina Karczewskich, w czasie

okupacji Niemcy, po wojnie przesz³y na w³asno�æ pañstwa. Taki stan trwa do dzisiejszego

dnia. Powierzchnia stawów liczy 50 ha lustra wody. Hodowane s¹ w nich karpie, pstr¹gi,

okonie, liny. W utrzymaniu stawów du¿¹ rolê odgrywa rzeka Kosówka � prawy dop³yw

I³¿anki, która ma 9 km d³ugo�ci.

W Wielgiem dzia³a miejscowa placówka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Obecny sk³ad

Zarz¹du jest nastepuj¹cy: Zygmunt Nachy³a � prezes, Jacek Koptas � naczelnik, Przemys³aw

Kobylañski � wiceprezes, Tomasz Lenart � zastêpca naczelnika, Krzysztof Siwiec � skarbnik,

Marek Bajor � gospodarz.

Dzia³a tu tak¿e filia biblioteczna. Placówka zatrudnia 1 osobê Mariê Kosior. Funkcjonuje

równie¿ przedszkole, które jest fili¹ ciepielowskiej placówki pod wspólnym nadzorem pani
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dyrektor Danuty Hyc. Oprócz  tych instytucji w wiosce znajduj¹ siê dwa sklepy, bar, kiosk

i piêtrowa szko³a, która ma bogat¹ historiê.

Szko³a Podstawowa im. Adolfa Dygasiñskiego

Pierwsz¹ nauczycielk¹ w szkole w Wielgiem by³a Stefania Czubówna. Pracê rozpoczê³a

w 1917 r. i pracowa³a do koñca czerwca 1921 r. Od listopada tego samego roku nauczycielem

i kierownikiem szko³y zosta³ Boles³aw Szota. Szko³a wówczas mie�ci³a siê w wynajêtym

lokalu u gospodarza Jakuba Wójtowicza, uczêszcza³o do niej 120 dzieci.

W okresie miêdzywojennym mieszkañcy postanowili w³asnymi �rodkami wybudowaæ

szko³ê. Budowê przerwa³ po¿ar wiosn¹ 1922 roku. Wówczas wynajêto salê lekcyjn¹ u Jana

Kosiora. Uczniowie uczêszczali do szko³y przez ca³y rok. Lekcje odbywa³y siê od godziny

ósmej.

W roku szkolnym 1923/24 szko³a zosta³a przekszta³cona z jednoklasowej na dwuklasow¹.

Pracê rozpocz¹³ drugi nauczyciel Jan Ledkiewicz. Zapisano 130 dzieci, które zosta³y

podzielone na cztery oddzia³y.

W roku szkolnym 1925/26 zosta³ podniesiony stopieñ organizacyjny szko³y

z dwuklasowej na trzyklasow¹ przez w³¹czenie klasy I w £aziskach do obwodu szkolnego

w Wielgiem. Zorganizowano klasê V. Nauka odbywa³a siê w trzech budynkach. Z pracy

odszed³ Jan Ledkiewicz. Na jego miejsce przeniesiono wykwalifikowana nauczycielkê

Stanis³awê Rothkachl. Przyjêto tak¿e Eleonorê Godek. Rok pó�niej Szko³ê wyposa¿ono

w pomoce naukowe do fizyki i robót rêcznych, powiêkszono tak¿e zbiór ksi¹¿ek w bibliotece

szkolnej. Budynek szkolny zosta³ ogrodzony oraz urz¹dzono ogródek kwiatowy.

W roku szkolnym 1927/28 zwiêkszy³a siê liczba klas do sze�ciu. Szko³ê opu�ci³a Eleonora

Godek, a na jej miejsce zosta³a przydzielona Bronis³awa Jurek. Organizacja roku szkolnego

1928/29 nie uleg³a zmianie. Do szko³y chodzi³o wówczas 220 uczniów. Do pracy zosta³a

przydzielona Janina Sêkulska. W szkole dzia³a³y nastêpuj¹ce organizacje: Szkolna Kasa

Oszczêdno�ci, Spó³dzielnia Uczniowska i Towarzystwo Budowy Szkó³. Szko³a otrzyma³a pomoce

naukowe do biologii i narzêdzia do robót rêcznych. Obok budynku szkolnego zorganizowane

zosta³o boisko.

Du¿e zmiany przyniós³ rok szkolny 1931/32. Do pracy przyby³ na miejsce Jana Batogi,

nauczyciel Stanis³aw Piasek, nastêpnie zatrudniono Stefana Bernata, Bronis³awa Mazura,

Antoniego Jelonka. Placówkê zaopatrzono w pomoce do nauczania fizyki.

W roku szkolnym 1933/34 przeprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej.

Placówka w Wielgiem by³a szko³¹ drugiego stopnia, realizuj¹c¹ program w zakresie siedmiu

klas szko³y powszechnej. Liczba uczniów wynosi³a 240 osób. Przeprowadzone wizytacje

oceni³y pracê i nauczanie bardzo dobrze.

W 1936 roku powsta³ Komitet Budowy Szko³y, mieszkañcy sami opodatkowali siê po 10

z³ od morgi z okre�lonym terminem wp³aty na budowê placówki. Niestety plany inwestycyjne

nie powiod³y siê ze wzglêdu na wybuch wojny.

W czasie wojny nauka odbywa³a siê bez podrêczników. Program opiera³ siê na pisemku

�Ster�. Zorganizowano tajne komplety, które prowadzi³a Stanis³awa Szota.

Po wojnie, w roku szkolnym 1945/46 pracowa³o w Wielgiem czworo nauczycieli: kierownik

Boles³aw Szota, Stanis³aw Szota, Marian Wójtowicz, Józef Sak³awski. Klasy by³y bardzo

liczne. Z czasem liczba uczniów mala³a. W 1949 roku wynosi³a 180 dzieci. Warunki do nauki

by³y bardzo ciê¿kie. Na kilku uczniów przypada³ jeden podrêcznik. Lekcje prowadzono

w wynajêtych izbach.
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W roku szkolnym 1949/50 posadê nauczyciela przyj¹³ W³adys³aw Owczarek �Bula�.

Kiedy odszed³ do szko³y w £aziskach na jego miejsce przyjêto Wieñczys³awa Ja�kowskiego,

który w 1952 r. równie¿ przeniós³ siê do £azisk. Wówczas zatrudniono Danutê Panek.

Kolejne lata przynosi³y zmiany w kadrze. Radykalnie zmieni³o siê ono w roku 1954/55,

kiedy to z pracy odesz³a Danuta Panek oraz Maria Socha. Do pracy przyjêto Jana Mirowskiego

i Jana Siepietowskiego. Warunki lokalowe nie sprzyja³y nauce i przekazywaniu wiedzy przez

nauczycieli. Odczuwano potrzebê budowy nowego budynku szko³y. Problem ten uaktywnia³a

organizacja ZSL. Wielokrotny przewodnicz¹cy Komitetu Rodzicielskiego W³adys³aw Giemza

zaj¹³ siê spraw¹ budowy.

Wiosn¹ 1959 r. przyst¹piono do budowy nowej szko³y przez Przedsiêbiorstwo

Budowlane w Radomiu, którego dyrektorem by³ Jan Soñta �O�ka�. Mieszkañcy Wielgiego

chêtnie pomagali materialnie i spo³ecznie przy budowie.

W 1960 r. odesz³a na urlop macierzyñski Helena Giemza. W tym czasie zastêpowa³a j¹

Alicja Kapturkiewicz. Etat otrzyma³a równie¿ Wies³awa Jaroszek. Wówczas do szko³y

uczêszcza³o 182 uczniów. W roku szkolnym 1961/62 sk³ad grona pedagogicznego wygl¹da³

nastêpuj¹co: Boles³aw Szota � kierownik, Stanis³awa Szota, Helena Giemza, Jan Mirowski,

Teodora Misiura.

W kolejnym roku szkolnym odby³o siê uroczyste otwarcie szko³y. Nast¹pi³o to 7

pa�dziernika 1962 roku. Wiele szkó³ zebra³o symboliczn¹ z³otówkê na ufundowanie

i wmurowanie tablicy pami¹tkowej o Adolfie Dygasinskim, patronie szko³y.

Wokó³ szko³y utworzono zieleñce, rabatki kwiatowe, a tak¿e wyrównano plac szkolny.

W roku szkolnym 1963/64 odesz³a ze szko³y Teodora Misiura. Na jej miejsce przyjêto Mariê

Mirowsk¹. Dla trzech rodzin nauczycielskich oddano dom nauczyciela, w którym zamieszkali:

Marian Wójtowicz z rodzin¹, Maria i Jan Mirowscy, Maria i Marian Figurowie. Staraniem

Komitetu Rodzicielskiego, kierownika szko³y i ZSL szko³a zosta³a zelektryfikowana.

W zwiazku z reform¹ szkolnictwa wprowadzono w roku szkolnym 1966/67 klasê VIII. Do

pracy przyjêto Mariana Figurê. Z powodu choroby na urlop odesz³a Helena Giemza, któr¹

zast¹pi³ Henryk Ogonowski. W nastêpnym roku przyjêto Teresê G³ówkê. Kierownictwo

zakupi³o telewizor. W 1968 r. przyjêta zosta³a Teresa Osojca. Wówczas zmar³ d³ugoletni

kierownik szko³y Boles³aw Szota. Na jego miejsce powo³ano Jana Mirowskiego.

W czasie kolejnych lat zachodzi³y zmiany w�ród nauczycieli. W roku szkolnym

1969/70 szko³ê opu�cili Maria i Marian Figurowie. Wolne miejsca zajêli: Irena Kolenda

i Lucjan Kaczorowski, Alina Chwieszczennik, Maria Górska.

W czasie istnienia placówki przeprowadzano inwestycje w szkole. Na uwagê zas³uguje

rok szkolny 1971/72, kiedy w budynku zainstalowano urz¹dzenia wodno-kanalizacyjne.

Wówczas przesta³y pracowaæ El¿bieta Gilewska i Teresa Osojca. Na ich miejsce przyjêto

Zofiê i Tadeusza Kaniów i Halinê Prêdy�.  Rok pó�niej w miejsce nazwy � kierownik szko³y

wprowadzono now¹ � dyrektor. Przyjêty zosta³ do pracy Józef Skupieñ. W roku 1973/74

przyjêto Witolda Bajora.  W nastêpnych latach przydzielono do pracy Annê P³azê, Henrykê

Ma³aczek, Jadwigê Go³¹bek-Groch.

Kiedy w r. 1977/78  przeprowadzono reorganizacjê do szko³y, w Wielgiem zaczê³y uczêszczaæ

klasy VII i VIII z £azisk. Rok pó�niej rozpoczêto zak³adanie parkietu w ca³ym budynku szkolnym.

Nastêpnie trwa³y prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznej, zosta³y zainstalowane

lampy jarzeniowe. Na terenie szko³y aktywn¹ dzia³alno�æ prowadzi³a dru¿yna harcerska, której

opiekunem by³ Kazimierz Niedziela. Odbywa³y siê spotkania z by³ym wiê�niem Majdanka dr

Zacheuszem Pawlakiem. W roku szkolnym 1985/86 uczniowie brali udzia³ w �spotkaniach

z Malczewskim�, zorganizowanych przez Muzeum Okrêgowe w Radomiu.
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W roku szkolnym 1988 odszed³ na emeryturê Jan Mirowski. Szko³¹ w Wielgiem zawsze

kierowa³y osoby, które d¹¿y³y do osi¹gniêcia jak najlepszych wyników. Jednym z dyrektorów,

który zas³u¿y³ siê dla szko³y, by³ Kazimierz Niedziela. Obecnie nadal dzia³a aktywie na rzecz

miejscowej placówki o�wiatowej, prowadz¹c spo³ecznie dru¿ynê harcersk¹. Przyjêto nowych

nauczycieli: Iwonê Giemzê i Roberta Grzeszczaka.

W roku szkolnym 1990/91 do grona do³¹czy³a Bo¿ena Kosior � katechetka.

W nastêpnym roku przyjêto Dorotê Szymañsk¹, Celinê Wójcick¹ i Urszulê Drapa³ê. Do

szko³y podstawowej w B¹kowej odesz³a Jolanta Giemza, a do LO w Zwoleniu El¿bieta

Mirowska.

Kolejny zas³u¿ony dyrektor to Halina Go³¹bek. Dziêki niej ca³a szko³a w roku szkolnym

1999/2000 zosta³a odrestaurowana. Dzieci mog¹ korzystaæ z biblioteki i sali gimnastycznej.

Zapocz¹tkowa³a demokratyczne wybory do samorz¹du szkolnego. Uczniowie organizuj¹

prawdziw¹ kampaniê wyborcz¹, zbieraj¹ podpisy, a g³osowanie jest tajne.

Od roku szkolnego 2000/2001 dyrektorem szko³y jest Dorota Korczak.  Obecny sk³ad

rady pedagogicznej jest nastêpuj¹cy: Urszula Drapa³a, Iwona Giemza, Robert Grzeszczak,

Bo¿ena Kosior, Teresa Michalec, Alina Niedziela, Gra¿yna Suwisz, Stanis³aw Wajs, Celina

Wójcicka. W szkole aktualnie kszta³ci siê 95 uczniów w 6 oddzia³ach.

Szko³a organizowa³a i nadal organizuje wycieczki krajoznawcze, m.in. do Czarnolasu,

Kazimierza Dolnego, Pu³aw, Warszawy, Zakopanego. Du¿ym osi¹gniêciem by³ udzia³ uczniów

w 1996 r. w biegu prze³ajowym o puchar dyrektora Elektrowni �Kozienice� w Kozienicach. Na

973 uczestników dzieci z Wielgiego zajê³y dru¿ynowo III miejsce.

Dzieci uczestnicz¹ równie¿ w ró¿nych konkursach, np. w Powiatowym Konkursie

Recytatorskim, na którym wyró¿nienie otrzyma³ £ukasz Kosior. W czo³ówce zwyciêzców

Grono pedagogiczne
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znale�li siê uczniowie w konkursie zorganizowanym przez Urz¹d Gminy ��wiêta Bo¿ego

Narodzenia bez alkoholu�. By³y to nastêpuj¹ce osoby: Martyna Suwa³a, Kinga Owczarek,

Aleksandra Wójtowicz, Patryk Suwisz, Damian Ja�kiewicz, Karolina Koptas, Katarzyna

Rogoziñska. W konkursie Czterech Gmin po³o¿onych nad I³¿ank¹ wyró¿niono Justynê

Wójcick¹ i Edytê Góraj.

Nauczyciele organizuj¹ spotkania z lud�mi, którzy maj¹ zas³ugi dla ca³ej gminy. W maju

2001 r. Teresa Michalec zorganizowa³a spotkanie z pp³k. W³adys³awem Owczarkiem

ps. �Bula�. Go�æ opowiada³ o latach wojennych i walkach. W ten sposób uczniowie mogli

bezpo�rednio us³yszeæ o czasach okupacji.

Szko³a nadal ma wiele potrzeb. Nale¿y przeprowadziæ modernizacjê boiska, wyposa¿yæ

szko³ê w komputery. Brak pieniêdzy nie wp³ywa jednak negatywnie na atmosferê, jaka panuje

w�ród uczniów i nauczycieli i na ich wspó³pracê.

Dyrektorzy szko³y w Wielgiem

Halina Go³¹bek. Magister pedagogiki, II stopieñ specjalizacji

zawodowej w  zakresie nauczania pocz¹tkowego. Absolwentka

Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyñ Przedszkoli

w Ostrowcu �wiêtokrzyskim i Instytutu Kszta³cenia Nauczycieli

w Warszawie. Przepracowa³a 32 lata jako kierownik i dyrektor

przedszkola, nauczycielka i dyrektor szko³y w Wielgiem. Atmosfera

pracy i wzajemnego szacunku zawsze towarzyszy³a jej dzia³alno�ci

pedagogicznej, a dobro dziecka stawiane by³o na pierwszym miejscu.

Przyczyni³o siê to do osi¹gniêcia bardzo dobrych wyników

dydaktycznych i wychowawczych. Osi¹gniêcia wychowawcze to

przede wszystkim przezwyciê¿enie agresji w�ród wychowanków,

wprowadzenie zasad demokracji w szkole (demokratyczne wybory do Samorz¹du Szkolnego)

oraz wspania³a wspó³praca z rodzicami uczniów. Dziêki ich zaanga¿owaniu w prace na rzecz

szko³y uda³o siê w trudnym dla o�wiaty wiejskiej czasie przeprowadziæ remont placówki.

Dorota Korczak (z domu Szymañska). Ur. 28.11.1970 r. W I³¿y. Uczêszcza³a do Zbiorczej

Szko³y Podstawowej. W latach 1977�1984 ukoñczy³a Studium Nauczycielskie w Solcu

n/Wis³¹. W 1991 r. rozpoczê³a swoj¹ pierwsz¹ pracê w Publicznej Szkole Podstawowej

w Wielgiem jako nauczyciel w klasach m³odszych. W 1993 r. rozpoczê³a studia na Politechnice

Radomskiej na kierunku technika z informatyk¹. Od 1 wrze�nia 2001 r. pe³ni funkcjê dyrektora

tej szko³y.

Jan Mirowski. Urodzi³ siê w 1926 r. Absolwent Liceum Ogólnokszta³c¹cego w I³¿y. W latach

1951�1954 pracowa³ w szkole podstawowej w Baranowie n. Wis³¹. W 1954 rozpocz¹³ pracê

w Wielgiem. W 1968 r. obj¹³ stanowisko kierownika placówki. W 1979 r. zdoby³ dyplom

równowa¿ny wy¿szym studiom zawodowym o kierunku praca-technika i plastyka. Za³o¿y³

z nauczycielami na placu szkolnym zielon¹ salê gimnastyczn¹. Odznaczony Z³otym Krzy¿em

Zas³ugi, pisemnym wyró¿nieniem przez Wydzia³ O�wiaty w Lipsku i Inspektoratu

w Ciepielowie.

Kazimierz Niedziela. Urodzi³ si¹ 22 lutego 1947 roku w Wielgiem. Tu ukoñczy³ szko³ê

podstawow¹. Maturê uzyska³ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Solcu. W 1967 r. ukoñczy³

Studium Nauczycielskie w Kielcach na kierunku historia. Pracowa³ w szkole w Mniowie,
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powiat Kielce. Od 1 wrze�nia 1972 r. zosta³ nauczycielem w Szkole Podstawowej w Wielgiem.

W 1979 r. uzyska³ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Kielcach tytu³ magistra historii.

W 1987 r. uzyska³ II stopieñ specjalizacji zawodowej w ODN w Radomiu. 1 wrze�nia 1988 r.

obj¹³ funkcjê dyrektora szko³y. Otrzyma³ nagrody: Z³ota Odznaka ZNP, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,

Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, odznakê �Za zas³ugi dla województwa radomskiego� oraz nagrody

resortowe.

El¿bieta Giemza � obecnie dyrektorka Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie (notka

biograficzna w rozdziale Gimnazjum).

Boles³aw Szota. Urodzi³ siê w 1900 r. Pracê w szkole w Wielgiem rozpocz¹³ w 1921 r. jako

nauczyciel i kierownik. By³ spo³ecznikiem, dzia³a³ na rzecz dobra publicznego. Podwy¿szy³

stopieñ organizacyjny szko³y. Za³o¿y³ wraz z mieszkañcami Kasê Stefczyka, Kó³ko Rolnicze,

Spó³dzielniê Mleczarsk¹ i Spó³dzielniê Spo¿ywców. Zmar³ 31 pa�dziernika 1968 r. Pochowany

na cmentarzu w Wielgiem.

WÓLKA D¥BROWSKA
Wie� za³o¿ona przez kolonistów w XIX w., w 1895 r. obejmowa³a 12 drewnianych budynków

zamieszka³ych prze 60 osób. W okresie miêdzywojennym, kiedy dzia³a³y organizacje wiciowe,

nie zabrak³o tu zaanga¿owanych ludzi. Jednym z mieszkañców, który prenumerowa³ pisma

ludowe by³ W³adys³aw Bartos. W 1943 r. gromada Wólka D¹browska, usytuowana

w gminie Ciepielów powiatu starachowickiego i dystryktu radomskiego, liczy³a 236

mieszkañców. So³tysem jest Andrzej Lasek. Cz³onkami Rady So³eckiej, której cz³onkami s¹:

Andrzej Bartos, Henryk Bartos, Bo¿ena Kêdzierska. Obecnie mieszka tu 106 osób.

Zespó³ redakcyjny wyra¿a podziêkowanie Wójtowi Zbigniewowi Ostrachowi, Przewodni-

cz¹cemu Rady Gminy Waldemarowi Czapli i Bogdanowi Czapli za pomoc w opracowaniu

niniejszego artyku³u.
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Teresa HERBOWICZ

Biblioteka

Biblioteka w Ciepielowie zosta³a za³o¿ona 2 lutego 1947 roku, o czym �wiadczy pierwszy

wpis do ksiêgi inwentarzowej. Pierwszym pracownikiem biblioteki by³ kierownik miejscowej

szko³y Florian Bednarski. Biblioteka nie posiada³a w³asnego lokalu, mie�ci³a siê w kancelarii

siedmioklasowej szko³y powszechnej.

Od 1956 roku z chwil¹ utworzenia powiatu lipskiego placówka podlega³a merytorycznie

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lipsku. Na podstawie pierwszego sprawozdania

statystycznego z 1957 roku stwierdzamy, ¿e biblioteka posiada³a wówczas 4 470 ksi¹¿ek.

Zarejestrowanych by³o 325 czytelników, którzy wypo¿yczali w ci¹gu roku 2 400 tomów.

W tym czasie biblioteka zajmowa³a jednoosobowy lokal o powierzchni 8 m kw. By³o to jedno

z pomieszczeñ w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Kierownikiem biblioteki by³a

Ksawera Nieciecka. W 1961 roku odesz³a na emeryturê, przekazuj¹c placówkê m³odej,

energicznej Barbarze Herbowicz. By³ to okres intensywnej pracy kulturalnej i o�wiatowej.

Dzia³a³y ró¿nego rodzaju zespo³y czytelnicze i taneczne. Odbywa³y siê wieczory poezji,

konkursy i inne formy rozwijaj¹ce czytelnictwo. Zorganizowano spotkania z by³ymi

partyzantami BCh zgrupowania �O�ki�� Janem Soñt¹, ps. �O�ka� i W³adys³awem Owczarkiem,

ps. �Bula�.

W 1962 roku przeniesiono placówkê do dwuizbowego lokalu wynajêtego w domu Jana

Leszczyka. Powierzchnia pomieszczeñ by³a czterokrotnie wiêksza i wynosi³a 35 m kw.

W 1965 roku biblioteka posiada³a 10 punktów bibliotecznych niemal we wszystkich

przyleg³ych wioskach. Rocznie rejestrowano ³¹cznie z punktami ponad 600 czytelników oraz

6 200 wypo¿yczeñ. Kolejna zmiana lokalu nast¹pi³a w 1966 roku. Powierzchnia pomieszczeñ

wynosi³a 47 m kw. Nowe lepsze warunki pozwoli³y na rozszerzenie dzia³alno�ci. Odby³o siê

szereg spotkañ, m.in. z Jerzym Ambroziewiczem, Kazimierzem Banachem, Zacheuszem

Pawlakiem. Biblioteka �ci�le wspó³pracowa³a z Klubem Oficerów Rezerwy, Lig¹ Kobiet, Ko³em

ZMW. Ksiêgozbiór placówki systematycznie powiêksza³ siê, rocznie przybywa³o oko³o 400

ksi¹¿ek. Wzrost zasobów wp³ywa³ korzystnie na czytelnictwo. W latach siedemdziesi¹tych

rejestrowano rocznie oko³o 700 czytelników i 10 000 wypo¿yczeñ.

W grudniu 1971 roku obowi¹zki Barbary Herbowicz objê³a Teresa Ciepliñska, obecnie

Herbowicz, prowadz¹ca bibliotekê do tej pory. Dziêki fachowym radom i pomocy instruktorów

Powiatowej Biblioteki w Lipsku placówka mog³a nadal spe³niaæ swoje zadania. Nowo przyjêty

pracownik zosta³ zobowi¹zany do ukoñczenia dwuletniego kursu POKKB w Kielcach.

Zdobycie kwalifikacji zawodowych przyczyni³o siê do sprawniejszego funkcjonowania

biblioteki w �rodowisku.

W 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju z chwil¹ powstania województwa

radomskiego oraz utworzenia Gminy Ciepielów rozszerzy³ siê zakres dzia³ania biblioteki na

obszar ca³ej jednostki administracji terenowej. Objê³a opiek¹ trzy filie biblioteczne: w B¹kowej,

Czerwonej i Pcinie. Sama by³a pod opiek¹ merytoryczn¹ Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Lipsku oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.
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Gminna biblioteka w swoich dzia³aniach ³¹czy³a siê z organizacjami dzia³aj¹cymi

w �rodowisku, uczestniczy³a w ogólnowojewódzkich akcjach czytelniczych. Sukcesem by³a

nagroda, jak¹ otrzyma³ w 1976 roku czytelnik Jan Gierasiñski w konkursie �Rodzimi twórcy

poezji� zorganizowanym w ramach akcji �Krajobrazy Miast i Gmin Ziemi Radomskiej�.

W drugiej edycji �Krajobrazów� ponownie piêknie zapisa³ siê Ciepielów. W konkursie �Znani

i nieznani� biogram miejscowego spo³ecznika i dzia³acza, doktora Mariana Papuziñskiego

opracowany przez Jerzego Jagliñskiego i W³adys³awa Owczarka otrzyma³ trzeci¹ nagrodê

w skali województwa.

Najwiêksz¹ grupê czytelników stanowi m³odzie¿ ucz¹ca siê � 70% ogó³u. W bibliotece

gminnej rocznie rejestruje siê oko³o 900 czytelników.

Najstarszy czytelnik ma ponad 80 lat. W grupie najstarszych czytelników znajduj¹ siê:

Marianna Bielec, Jan Ro¿ek, Zuzanna £ojek, Wac³aw Cywka.

Najaktywniejszymi czytelnikami z grupy osób doros³ych s¹: Maria Hy�ciñska, Barbara

Jê¿ak, Stanis³aw Sulima, Halina Ziêba, Teresa Boruciñska, Zuzanna £ojek, Henryk

Skrzek.

W grupie czytelniczej dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê nale¿y wymieniæ: Annê Styczeñ,

Ilonê Kapciak, Mariê Cisek, Katarzynê Chrz¹szcz, Karolinê Gajek, Ewelinê Pi¹tkowsk¹,

Katarzynê Wê¿ykowsk¹, Paw³a Matysiaka, Magdalenê Pa³kê.

W bibliotece prowadzona jest kronika od 1961 roku.

W 1982 roku Wydzia³ Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego w Radomiu przyzna³

bibliotece drugi etat i od 1 marca zosta³a zatrudniona Bo¿ena Gajek, która wkrótce na

dwuletnim Studium Bibliotekarskim w Kielcach zdoby³a kwalifikacje zawodowe.

Rok 1984 równie¿ przyniós³ zmiany: tym razem lokalowe. Placówka znalaz³a pomieszczenie

w starym budynku Urzêdu Gminy (magistracie), otrzyma³a te¿ telefon. Z dniem 1 wrze�nia 1985

roku Gminna Rada Narodowa podjê³a uchwa³ê o utworzeniu Filii Bibliotecznej w Wielgiem.

Rok 1990 przyniós³ w ca³ym kraju masow¹ likwidacjê punktów bibliotecznych, przyczy-

n¹ czego by³y sprawy finansowania prowadz¹cych te punkty. Gmina Ciepielów nie by³a

wyj¹tkiem i 1 sierpnia wszystkie punkty przesta³y dzia³aæ. Natomiast w porównaniu z innymi

gminami województwa Ciepielów nie odczu³ bole�nie efektów zmiany, jak¹ by³o przekazanie

samorz¹dom terytorialnym utrzymania i finansowania bibliotek. Do dzi� funkcjonuj¹ cztery

placówki. Na terenie gminy Ciepielów jest 5 placówek bibliotecznych: Gminna Biblioteka

Publiczna w Ciepielowie � zatrudnione s¹ dwie osoby Teresa Herbowicz, Bo¿ena Gajek,

Filia Biblioteczna w Bakowej � zatrudniona 1 osoba Teresa Marciniak, Filia Biblioteczna w

Czerwonej, dzia³alno�æ tej biblioteki zosta³a zawieszona ze wzglêdu na brak lokalu, Filia

Bibliteczna w Pcinie � otwarta 1 raz w tygodniu przez 8 godzin � obs³uguj¹ j¹ pracownicy

biblioteki gminnej, Filia Biblioteczna w Wielgiem � zatrudniona 1 osba Maria Kosior. Dzia³al-

no�æ filii w Czerwonej zawieszono ze wzglêdu na brak lokalu.

Od listopada 1994 roku biblioteka mie�ci siê w budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej

przy ulicy Kochanowskiego 4. Jej powierzchnia wynosi 160 m kw. Obie bibliotekarki w³o¿y³y

du¿o pracy, aby placówka sta³a siê funkcjonalna i estetyczna. Uzupe³niono sprzêt. Do �wietlicy

zakupiono telewizor i magnetowid, co by³o potrzebne tym bardziej, ¿e od 1 stycznia 1992

roku uruchomiono przy GBP wypo¿yczalniê kaset wideo, stanowi³o to dobry sposób

zdobywania funduszy na zakup ksi¹¿ek.

Istotn¹ liczb¹ okre�laj¹c¹ rozwój biblioteki jest ilo�æ ksiêgozbioru. Obecnie biblioteka

posiada 14 661 woluminów i 331 kaset wideo. Ze zbiorów korzysta 874 czytelników,

wypo¿yczaj¹c co roku 13 141 ksi¹¿ek i 1480 kaset. Biblioteka posiada do�æ bogaty ksiêgozbiór

regionalny. Prowadzony jest tak¿e zeszyt wycinków prasowych o regionie.
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W dniu 11 czerwca 1997 roku odby³a siê uroczysto�æ z okazji 50-lecia biblioteki. Wziêli

w niej udzia³ licznie przybyli zaproszeni go�cie i czytelnicy. Biblioteka otrzyma³a listy

gratulacyjne i upominki ksi¹¿kowe. Wiele mi³ych s³ów pod adresem tej placówki wypowiedzieli

zaproszeni go�cie: Dyrektor Wydzia³u Kultury Urzêdu Wojewódzkiego dr Stefan Rosiñski,

Marsza³ek Sejmiku Samorz¹dowego mgr Jan Bednarczyk, Dyrektor WBP mgr Anna Skubisz,

Wójt Gminy in¿. Bogdan Czapla oraz inni. Uroczyste spotkanie u�wietni³ monta¿ o ksi¹¿ce w

wykonaniu m³odzie¿y szkolnej pod kierunkiem mgr Marty Balcerowskiej. W zwi¹zku

z jubileuszem biblioteki Ewa Bystrowska artysta plastyk zaprojektowa³a ex libris.

W ostatnich latach biblioteka zorganizowa³a spotkania autorskie. Go�æmi czytelników

byli: Joanna Papuziñska � redaktor naczelny czasopisma �Guliwer�, autorka ksi¹¿ek dla

dzieci, Zofia Beszczyñska � redaktor �Guliwera�, Bronis³aw Dostatni � autor ksi¹¿ek

popularnonaukowych dla m³odzie¿y. Biblioteka stara siê sprostaæ potrzebom czytelniczym

poprzez uaktualnianie ksiêgozbioru. Kupuje równie¿ ksi¹¿ki dla filii na terenie gminy

i opracowuje je. S³u¿y te¿ filiom pomoc¹ merytoryczn¹. Biblioteka pe³ni funkcjê �wietlicy dla

dzieci doje¿d¿aj¹cych. �wiadczy ponadto us³ugi kserograficzne. Rocznie na zakup ksi¹¿ek

w³adze samorz¹dowe przeznaczaj¹ ponad 5 000 z³otych. Du¿¹ pomoc¹ by³a przyznana

w 2000 roku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja celowa w kwocie

3500 z³otych na zakup wydawnictw informacyjnych i popularnonaukowych.

Budynek biblioteki w Ciepielowie
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Teresa Herbowicz. Urodzi³am siê 13 stycznia 1952 roku w Ciepielowie

w rodzinie ch³opskiej. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej

w Ciepielowie rozpoczê³am naukê w Liceum Ekonomicznym

w Olsztynie. W 1971 roku po ukoñczeniu liceum podjê³am pracê

w bibliotece w Ciepielowie, gdzie pracujê do chwili obecnej. Praca

zawodowa wi¹za³a siê ze sta³ym podnoszeniem kwalifikacji. W 1974

roku ukoñczy³am dwuletni korespondencyjny kurs dla pracowników

bibliotek publicznych, a w 1983 by³am uczestnikiem kwalifikacyjnego

kursu bibliotekarskiego. Pe³ni¹c funkcjê kierownika gminnej

biblioteki, staram siê otaczaæ opiek¹ ma³e terenowe biblioteki,

dokonuj¹c dla nich zakupu ksi¹¿ek oraz wyposa¿enia w sprzêt

biblioteczny. W 1974 roku wst¹pi³am w zwi¹zek ma³¿eñski. Mam

dwoje dzieci.
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Danuta HYC

Przedszkole

Przedszkole w Ciepielowie rozpoczê³o swoj¹ dzia³alno�æ tu¿ po zakoñczeniu drugiej

wojny �wiatowej. Za³o¿ycielk¹ by³a Helena Kacperska, która jednocze�nie pe³ni³a funkcjê

kierowniczki, nauczycielki, intendentki. Jedyn¹ pomoc¹ by³a Anna Kacperska, która pe³ni³a

rolê kucharki i sprz¹taczki. Grupy by³y liczne � 20-, 30-osobowe. Bywa³y lata, ¿e w grupie

by³o nawet 40 dzieci. Przedszkole by³o czynne 5 godzin dziennie. Mie�ci³o siê w drewnianym

budynku, gdzie obecnie jest organistówka.

Taki stan utrzymywa³ siê do 1969 roku, kiedy to w przedszkolu wyd³u¿ono czas pracy

do 9 godzin. Wówczas powo³ano równie¿ intendentkê. Zosta³a ni¹ T. Niedziela. W tym

czasie przyby³a te¿ nauczycielka Ryszarda Soboñ.

W 1970 roku przeniesiono przedszkole do budynku, który by³ w³asno�ci¹ pañstwa

Garganiszów. W tym te¿ roku odesz³a na emeryturê Helena Kacperska, a jej obowi¹zki

przejê³a Ryszarda Soboñ, które pe³ni³a do 1973 roku. W tym czasie jako nauczycielki pracowa³y

Zofia Kozie³ i Krystyna Prokop. Wtedy powo³ano równie¿ stanowisko kucharki. By³a ni¹

Aleksandra Jab³oñska.

Stary budynek przedszkola
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W roku 1973 powsta³y dwa oddzia³y. Do jednego uczêszcza³y dzieci w wieku 3 i 4 lat, do

drugiego 5- i 6-latki. Dyrektorem zosta³a Teodozja Wójtowicz, która obowi¹zki pe³ni³a tylko

jeden rok. Przyby³y te¿ 3 nauczycielki: Anna Kaczor, Danuta Hyc, Joanna Walasek.

Przedszkole zajmowa³o 4 pomieszczenia: dwie sale zajêæ, szatnia, kuchnia. Ubikacje znajdowa³y

siê na zewn¹trz. W�ród pracowników obs³ugi pracowa³y: Aleksandra Jab³oñska ¦ kucharka,

Czes³awa Maci¹g � pomoc kucharki, Anna Kacperska � sprz¹taczka, Janina Gabarda �

intendentka.

W 1974 roku obowi¹zki dyrektora objê³a Wiktoria Mê¿yk. Intendentk¹ zosta³a Anna

Szewczyk. Po dwóch latach przeniesiono przedszkole na ul. Papuziñskiego do budynku po

by³ej izbie porodowej.

Warunki lokalowe nie zmieni³y siê. Budynek by³ identyczny jak poprzedni, natomiast

wiêkszy by³ teren wokó³ budynku. Zakupiono sprzêt i urz¹dzono plac zabaw dla dzieci.

Nast¹pi³y zmiany w kadrze pedagogicznej. Odesz³y z pracy: Anna Kaczor i Joanna Walasek,

przyby³y: Celina Wójcicka i Teresa Sieby³a.

W 1979 roku dyrektorka Wiktoria Mê¿yk odesz³a na emeryturê, a obowi¹zki po niej

przejê³a Danuta Hyc � najm³odsza z nauczycielek, osoba pe³na nowych pomys³ów i chêci do

pracy. Stanowsko to piastuje do chwili obecnej. Budynek, w którym mie�ci³o sie przedszkole,

wymaga³ remontu. Pierwszorzêdn¹ spraw¹ by³o doprowadzenie wody bie¿¹cej i zmiana dachu.

Zmieniono wystrój sal, zakupiono nowe firanki, zas³ony, mebelki. Przyby³a nowa nauczycielka

Barbara Garganisz.

W tym okresie trwa³y bardzo intensywne prace nad przygotowaniem reformy

wychowania przedszkolnego. Wprowadzono powszechno�æ sze�ciolatków i rozwi¹zania

zró¿nicowane organizacyjnie. By³y to ogniska, oddzia³y przedszkolne i oddzia³y przy szko³ach.

Ró¿ni³y siê one warunkami pracy. Poniewa¿ wszystkie sze�ciolatki musia³y podj¹æ naukê

w oddziale zerowym, nast¹pi³a zmiana organizacyjna przedszkola. Zosta³y wynajête dwa

pomieszczenia w budynku naprzeciwko przedszkola u pañstwa Papuziñskich. Nauczycielki

wesz³y w rytm samokszta³cenia. Pierwsze by³o to Studium Wychowania Przedszkolnego

(Teresa Sieby³a, Ryszarda Soboñ, Danuta Hyc), kurs dla nauczycieli pracuj¹cych z dzieæmi

sze�cioletnimi (Danuta Hyc), zespo³y samokszta³ceniowe, a nastêpnie Wy¿sze Studium

Magisterskie (Celina Wójcicka i Danuta Hyc) w zakresie pedagogiki przedszkolnej.

Zrozumiano, ¿e nauczyciel wychowania przedszkolnego powinien posiadaæ pe³ne wy¿sze

wykszta³cenie, bogat¹ wiedzê psychologiczn¹. Taki nauczyciel potrafi wesprzeæ dziecko

w jego w³asnej aktywno�ci, powinien mieæ przygotowanie nie tylko do praktycznego dzia³ania,

ale i do zrozumienia zjawisk.

W latach osiemdziesi¹tych nastêpowa³y zmiany w kadrze pedagogicznej. Odesz³y

nauczycielki: Celina Wójcicka, Barbara Garganisz, a przysz³y Lidia Jamka i Marianna Mróz.

W roku 1985 odesz³a Ryszarda Soboñ, a na jej miejsce przysz³a Iwona Giemza.

Pod koniec lat osiemdziesi¹tych dzieci sze�cioletnie z terenu posz³y do szko³y, natomiast

w przedszkolu pozosta³y dwa oddzia³y. W tym czasie odesz³y na zas³u¿ony odpoczynek

panie z obs³ugi: Aleksandra Jab³oñska i Anna Kacperska. Na miejsce pani Kacperskiej

przysz³a Henryka Fundowicz. Szefow¹ kuchni zosta³a Czes³awa Maci¹g.

Lata dziewiêædziesi¹te to czas istotnych przemian organizacyjnych i merytorycznych

w przedszkolu. Moc¹ Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie terytorialnym

prowadzenie przedszkoli sta³o siê zadaniem w³asnym gmin. Nast¹pi³ okres podejmowania

trudnych decyzji i towarzysz¹cych im emocji. W prowadzonych przez samorz¹dy

przedszkolach ustalono op³atê za us³ugi �wiadczone poza wykonaniem okre�lonych podstaw

programowych, tzw. �czesne�. Spowodowa³o to zmniejszenie liczby dzieci w przedszkolu.
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Z dwóch oddzia³ów pozosta³ jeden  mieszany. Z nauczycielek pozosta³y tylko dyrektorka

Danuta Hyc i Maria Ko³acz. Pozosta³e znalaz³y pracê w szkole, w oddzia³ach przedszkolnych

na terenie gminy. Z piêciu przedszkoli na terenie gminy pozosta³o dwa: w Ciepielowie

i Wielgiem, które sta³o siê fili¹ przedszkola w Ciepielowie pod wspólnym nadzorem pani

dyrektor Danuty Hyc. Z pozosta³ych przedszkoli utworzono 5-godzinne oddzia³y

przedszkolne przy szko³ach. Dzieci w oddzia³ach nie p³aci³y dop³aty sta³ej.

Wówczas w³adze samorz¹dowe

w³a�ciwie rozumia³y potrzebê

edukacji na poziomie wychowania

przedszkolnego i konieczno�æ

przygotowania dzieci do nauki

w szkole. To w³a�nie wtedy dziêki

staraniom dyrekcji, zaanga¿owaniu

�rodowiska lokalnego w³adze gminy

przekaza³y dwa mieszkania M-3

i M-4 w bloku komunalnym

napotrzeby przedszkola. W 1990 roku

przedszkole przenios³o siê do nowe-

go lokalu. Choæ pomieszczenia by³y

ma³e, to warunki pracy dzieci

i personelu polepszy³y siê znacznie.

Oddzielono czê�æ dydaktyczn¹

odczê�ci gospodarczej. Dzieci mia³y

oddzielnepomieszczenia przezna-

czone na jadalniê i salê zabaw. Dyrektorka mia³a nareszcie oddzielny gabinet. By³o ciep³o,

sucho i przytulnie. Niepokoi³ fakt, ¿e dzieci sze�cioletnie nie znalaz³y siê w przedszkolu, tylko

w szkole, gdzie te¿ nie by³o specjalnych warunków. Wówczas, na terenie powsta³ego nowego

osiedla, obok przedszkola znajdowa³ siê parterowy budynek, który s³u¿y³ jako pomieszczenie

gospodarcze przy budowie bloków. Czyniono starania, aby ten budynek wykorzystano na

potrzeby przedszkola.

W 1993 roku w³adze gminy przekaza³y nam budynek, który po ociepleniu i wyre-

montowniu zosta³ dostosowany do potrzeb przedszkola. Zosta³a przekazana dodatkowa

kwota pieniêdzy na wyposa¿enie i urz¹dzenie. Tu nale¿¹ siê s³owa podziêkowania ówczesnemu

wójtowi Bogdanowi Czapli, któremu sprawy przedszkola nie by³y obojêtne. Kiedy w Polsce

masowo likwidowano placówki przedszkolne, w Ciepielowie zmieni³y siê jego warunki na

lepsze. W tym samym roku �zerówki� powróci³y do przedszkola, a wraz z nimi nauczycielki

Wanda Sieby³a i Marianna Mróz. Do pracy przyby³a Ma³gorzata Skoczylas-Sokó³. Natomiast

odesz³a intendentka Anna Szewczyk, a jej obowi¹zki przejê³a Anna Maci¹g. Zosta³a przyjêta

nowa pracownica jako pomoc kucharki � Henryka Kapciak. W 1997 roku odesz³a z przedszkola

Wanda Sieby³a, a przysz³a Marionata Mordak.

Urz¹dzenie przedszkola trwa³o kilka lat. Obecnie przedszkole w Ciepielowie posiada

3 oddzia³y (dwa 6-latków i jeden oddzia³ 3-, 4-, 5-latków oraz jeden oddzia³ w Wielgiem. We

wszystkich oddzia³ach zakupiono nowe mebelki. Jest oddzielona sala gimnastyczna, w której

zainstalowano zestaw rehabilitacyjny. Tu oprócz zajêæ z gimnastyki odbywaj¹ siê zajêcia

rytmiczne z wykorzystaniem pianina, gimnastyka korekcyjna, a tak¿e wszystkie spotkania

z rodzicami, uroczysto�ci przedszkolne. Przedszkole posiada sprzêt audiowizualny (telewizor,

wideo, wie¿ê). W jednym z pomiesczenieñ urz¹dzono Izbê Regionaln¹, wyposa¿on¹ w dawny

Nowy budynek przedszkola
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sprzêt do pieczenia chleba, obróbki lnu, robienia mas³a oraz wiele innych rekwizytów

u¿ywanych przez nasze babcie.

Do oddzia³ów zerowych dowo¿one s¹ dzieci z okolicznych miejscowo�ci. Dowóz dzieci

zapewnia Urz¹d Gminy.

Prowadzenie placówki wychowania przedszkolnego przez dyrektora wymaga obecnie

podejmowania ró¿nokierunkowych dzia³añ, dotycz¹cych zadañ opiekuñczo-wychowawczych,

organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i wspó³pracy z rodzicami i �rodowiskiem. Ta

ró¿norodno�æ zadañ i  ich spo³eczna donios³o�æ wymagaj¹ nieustannego starania i troski

o jak najwy¿sz¹ jako�æ pracy przedszkola. Dzia³ania te musz¹ byæ �wiadome i odpowiedzialne,

gdy¿ od tego, m.in. zale¿y uznanie rodziców i w³adz o�wiatowych, a co za tym idzie istnienie

placówki.

Do przedszkola obecnie uczêszcza 62 dzieci, w tym 47 sze�cioletnich, chodz¹cych do

�zerówki�. Na zakoñczenie roku wszystkie dzieci dostaj¹ upominki, a te, które koñcz¹ �ze-

rówkê� otrzymuj¹ dyplomy ukoñczenia przedszkola. Pracownicy prowadz¹ kronikê przed-

szkola od 1973 roku.

Obecnie w przedszkolu pracuj¹ nauczycielki: Maria Ko³acz, Marianna Mróz, Marionata

Mordak, Ma³gorzata Skoczylas-Sokó³. W�ród pracowników obs³ugi: intendentka � Anna

Maci¹g, kucharka � Czes³awa Maci¹g, pomoc kucharki � Henryka Kapciak, sprz¹taczka �

Henryka Fundowicz. Dyrektork¹ jest w dalszym ci¹gu Danuta Hyc. Nauczycielki dla

pog³êbienia swojej wiedzy uczestnicz¹ w ró¿nych kursach dokszta³caj¹cych. Rozpoczê³y

b¹d� koñcz¹ studia magisterskie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej.

Nauczycielki pracuj¹ zgodnie z zasad¹ dwupodmiotowo�ci: dziecko�nauczyciel,

wynikaj¹cej z przyjêtej zasady � dziecko wspó³twórc¹ w³asnego �ja�. Przejawem tej orientacji

jest, m.in. wspólne planowanie zajêæ z dzieæmi, stwarzanie sytuacji otwartych, w których

Wycieczka dzieci i rodziców do Kazimierza (1999 r.)
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dziecko ma prawo wyboru, modyfikacja w³asnych dzia³añ nauczycieli, wynikaj¹ca z propozycji

okien, stosowanie twórczych metod pracy, wyzwalaj¹cych aktywno�æ dziecka.

Obecnie istnienie przedszkola uzale¿nione jest od poziomu pracy nauczycieli. W zwiazku

z powy¿szym kierujemy do �rodowiska szerok¹ ofertê propozycji. Zosta³y wprowadzone

atrakcyjne formy zajêæ: wspó³praca rad pedagogicznych, pikniki, festyny, wycieczki

z rodzicami, dzieciêce teatrzyki.

Jednym z g³ównych zadañ naszego przedszkola jest przekazywanie dzieciom warto�ci

zwi¹zanych z dziedzictwem kulturalnym. W tym roku podjêli�my siê innowacji pedagogicznych

na temat �Dziedzictwo kulturowe w naszym regionie�. Lepsze poznanie swoich korzeni

warunkuje �wiadomo�æ tego kim jestem, gdzie mieszkam i sk¹d pochodzê. Wp³ywa ono

równie¿ na kszta³towanie osobowo�ci. Dzieci bardzo chêtnie poznaj¹ formy dzia³alno�ci

swoich ojców i dziadków.

Przedszkole przywiazuje du¿¹ wagê do promowania swojej pracy w�ród rodziców

i lokalnej spo³eczno�ci. W tym celu organizuje ró¿norodne uroczyso�ci na terenie przedszkola

(Dzieñ Babci i Dziadka, Dzieñ Matki i Ojca, choinka, po¿egnanie starszaków, dni otwarte dla

rodziców, dni adaptacyjne, spotkania w plenerze, pikniki). Przedszkolaki s¹ aktywne

w dzia³aniach organizowanych przez inne instytucje, np. szko³y, stra¿ po¿arn¹, opiekê

spo³eczn¹.

Przedszkole pamiêta o istotnych wydarzeniach i wa¿nych datach, czêsto odwiedza

ró¿ne instytucje, nie zapominaj¹c jednocze�nie o pojedyñczych osobach. To wszystko

sprawia, ¿e w ma³ej miejscowo�ci praca przedszkola jest widoczna.

Szeroko pojêta integracja przedszkola ze �rodowiskiem lokalnym jest mo¿liwa dziêki

wsparciu organu prowadz¹cego i organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny. Zachêta,

s³owa uznania i docenianie pracy przedszkola mobilizuje do dalszej pracy i podejmowania

nowych prób. Nasze przedszkole nie jest urzêdem, w którym przystawia siê piecz¹tki,

a o 15.00 zamyka biurka na klucz. Nasze przedszkole to miejsce, w którym spotykamy siê

z dzieæmi i z rodzicami, z ich troskami i rado�ciami.

Ziemowit W³odowski napisa³: �Je�li kto� szuka poprzez pracê przede wszystkim

wysokich zarobków, to na pewno nie dla niego jest zawód pedagoga. Je�li kto� chce pracy

³atwej, nie wymagaj¹cej zaanga¿owania i wysi³ku, to tak¿e niechaj zawód ten zdecydowanie

omija. Je�li kto� skoncentrowany jest na w³asnej osobie, w innych ludziach upatruj¹c jedynie

t³a, na którym siebie spostrzega, to równie¿ nie powinien wybieraæ zawodu pedagoga. Zawód

ten nie daje wielkich korzy�ci materialnych, a praca z nim zwiazana jest niew¹tpliwie bardzo

trudna, wymaga du¿ego wysi³ku i wewnêtrznego zdyscyplinowania, konsekwencji, cier-

pliwo�ci, odporno�ci na przej�ciowe pora¿ki oraz zdeterminowania, nie mo¿na wykonywaæ

jej �z doskoku�. Praca ta wymaga przyjaznego stosunku do innych ludzi i zwiazanego z tym

poczucia wspó³odpowiedzialno�ci równie¿ za ich poczynania�.

My, nauczyciele przedszkola ci¹gle, wierzymy, ¿e nied³ugo nast¹pi lepsze zrozumienie

potrzeby stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci w tym wieku mog¹

du¿o dokonaæ. To tylko kwestia zastosowania odpowiednich metod. Zdajemy sobie sprawê,

¿e przedszkole XXI wieku powinno stawaæ siê swoistym laboratorium przysz³ego cz³owieka.

Dziecko jest nie tylko symbolem przysz³o�ci, ale jej re¿yserem, architektem nadchodz¹cej ery

globalizacji, w której bêd¹ zanikaæ granice kulturowe, rasowe i religijne.
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Danuta Hyc z domu Wiêc³aw. Urodzona 01.11.1953 r. w Woli

Soleckiej. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w rodzinnej

miejscowo�ci podjê³a naukê w Liceum Pedagogicznym dla

Wychowawczyñ Przedszkolnych w Ostrowcu �wiêtokrzyskim.

W 1973 roku jako absolwentka tego¿ liceum rozpoczê³a pracê

w Pañstwowym Przedszkolu w Ciepielowie jako nauczycielka.

W 1975 roku ukoñczy³a Studium Wychowania Przedszkolnego.

W 1979 roku zosta³a powo³ana na stanowisko dyrektora przedszkola.

Funkcjê tê pe³ni po dzi� dzieñ. W 1986 roku ukoñczy³a Wy¿sz¹

Szko³ê Pedagogiczn¹ w Kielcach, zdobywaj¹c tytu³ magistra

pedagogiki przedszkolnej. Mê¿atka, ma 2 dzieci. M¹¿ � pracownik

umys³owy w Urzêdzie Gminy w Ciepielowie. Córka � studentka III

roku, syn � uczeñ IV klasy LO.

Dyrektorka przedszkola
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Barbara GARGANISZ, Helena KOWALSKA-KUTERA, Iwona GIEMZA

Publiczna Szko³a Podstawowa

Historia

Historia powstania szko³y w Ciepielowie siêga pocz¹tków XIX wieku, kiedy to Ciepielów

posiada³ prawa miejskie. Zosta³a prawdopodobnie za³o¿ona za czasów Ksiêstwa

Warszawskiego. Z powodu trudno�ci finansowych  i zniszczeñ  wojennych kraju zosta³a

zamkniêta wraz z jego z upadkiem w 1815 roku. Ten sam los spotka³ wiele  szkó³ w tym okresie.

Po utworzeniu Królestwa Polskiego w 1815 roku prowadzenie spraw o�wiatowych

obj¹³ Stanis³aw Kostka Potocki. W wydanej przez niego w 1817 r. �Instrukcji dla za³o¿ycieli

szkó³ elementarnych�� nawo³ywa³, miêdzy innymi do �wskrzeszania szkó³ miejskich i wiejskich,

w tych miejscach, gdzie one upad³y�. Osobami, które na danym terenie mog³y przyspieszyæ

organizacjê szko³y i w znacznym stopniu wspomóc jej dzia³anie byli miejscowi proboszczowie

i w³a�ciciele ziemscy. W Ciepielowie organizacja szko³y przeci¹ga³a siê, co niepokoi³o

mieszczan, pragn¹cych kszta³ciæ swoje dzieci. W³adze wyznacza³y terminy dla jej organizacji,

których nie dotrzymywa³y. Zniecierpliwieni tym stanem rzeczy mieszczanie w dniu 22 czerwca

1819 r. wystosowali pismo do Komisji Województwa Sandomierskiego, w którym pisz¹ �...nie

mo¿emy siê doczekaæ zorganizowania szkó³ki i nasze dzieci s¹ b³êdne i bez edukacji, którym

radziby�my daæ edukacjê, a nie mamy sposobno�ci, bo jak us³yszymy, ¿e W.J.Ks. organizator

ma zjechaæ do nas, bardzo siê cieszymy, ¿e nam ju¿ szko³ê ureguluje i zafunduje, ale nasza

rado�æ za nic, bo jeszcze nas zasmuca przybyciem swoim, gdy¿ ju¿ po razy dwa zje¿d¿a³ dla

zorganizowania szko³y, a nic nie zrobi³�.

15 pa�dziernika 1819 r. znów pisz¹ mieszkañcy Ciepielowa, skar¿¹c siê na opiesza³o�æ

dziedzica i duchownego, którzy nie zajmuj¹ siê szczerze spraw¹ zorganizowania szko³y �...a

nas przez to du¿o krzywdzi, bo radby, ¿eby nasze dzieci by³y ciemne i nic nie zna³y� Obecny

w Ciepielowie nauczyciel Jan Kruszyñski równie¿ oskar¿a³ dziedzica o opiesza³o�æ.

Prawdopodobn¹ przyczyn¹ niechêci dziedzica do organizacji  placówki by³ d³ugotrwa³y

proces mieszkañców z dworem.

Po wielu staraniach szko³a elementarna w Ciepielowie zosta³a zorganizowana we wrze-

�niu 1835 r. Protokó³ z jej organizacji sporz¹dzi³ burmistrz Ciepielowa A. S³omczyñski

w obecno�ci Franciszka Kunickiego � plenipotenta dóbr ciepielowskich, ks. Kolumbana

Jastrzêbskiego oraz J. Górskiego, J. Kaliszewskiego, M. Mêdrzykowskiego, I. Daniela,

I. Kacperskiego. Potrzeby nowo powsta³ej  szko³y by³y du¿e. Najpilniejsz¹ spraw¹ by³o

wystawienie budynku szkolnego z mieszkaniem dla nauczyciela. Ponadto nale¿a³o zapewniæ

�rodki na opa³ dla szko³y, ogród warzywny dla szko³y, pensjê dla nauczyciela, zakup sprzêtu

szkolnego, tymczasowe wynajêcie lokalu oraz wyznaczenie dla nauczyciela ordynacji

w zbo¿u. Nie by³o to ³atwe, poniewa¿ dziedzic nie deklarowa³ ¿adnej pomocy.

W tej sytuacji mieszczanie za³o¿yli Towarzystwo Szkolne, które mia³o zgromadziæ fun-

dusze na utrzymanie szko³y. Do Towarzystwa nale¿a³o 101 mieszczan, Ciepielów w tym

czasie liczy³ 668 obywateli. Ustalono, ¿e ze  sk³adek bêdzie op³acana pensja dla nauczyciela
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Lp. Imiê i nazwisko zawód Lp. Imiê i nazwisko zawód

1. Dziedzic Mieczys³aw nad klasê rolnik 22. Franciszek Potrz¹saj rolnik

2. Mieczys³aw Hajdel rolnik 23. Stanis³aw Rosiak rolnik

3. Jakub Ostrach rolnik 24. Piotr Bartos rolnik

4. Andrzej Kowalski rolnik 25. Franciszek Ma³aczek rolnik

5. Fiszel Wolfman handlarz 26. Maciej Potrz¹saj rolnik

6. Jakub Bernoki rolnik 27. Tomasz Ry³o rolnik

7. Tomasz Ciekocki handlarz 28. Andrzej Gorczyca rolnik

8. Lejbu� Zaleman handlarz 29. Abu� Akierman  piekarz

9. Mejlich Goldfarb szynkarz 30. Szymek Miejszony szynkarz

10. Lejzor Blumenfeld rolnik 31. Mosiek Zajfman szewc

11. Micha³ Kosior kramarz 32. Szymon Maziarz rolnik

12. Grzegorz Lewandowski rolnik 33. Walenty Mê¿yk rolnik

13. Jan Skoczylas rolnik 34. Jakub Grzeszczyk rolnik

14. Jan Mierzejewski rolnik 35. Adam Dobroñ rolnik

15. Franciszek Tusiñski rolnik 36. FloryanWê¿ykowski rolnik

16. Fabijan Garganisz rolnik 37. Józef Maciejewski rolnik

17. Wincenty Pawlikowski rolnik 38. Marcin Rusinowski rolnik

18. Jan Miernik rolnik 39. Tomasz Pêksyk rolnik

19. rolnik 40. rolnik

20. rolnik 41. rolnik

21. rolnik 42. rolnik

Wawrzyniec Szafrañski

Jakub Janas

Szczepan Ostrach

Eliasz Zaleman

Jan Ciekocki

Tomasz Rudzki

w wysoko�ci 400 z³ polskich oraz wynajêcie lokalu w wysoko�ci 40 z³. Mieszkañcy zobowi¹-

zali siê równie¿ dostarczaæ w miarê potrzeby nieodp³atnie opa³. Sk³adki  mia³y wp³ywaæ do

kasy miejskiej i zosta³y powierzone burmistrzowi.

Ksi¹dz Kolumban Jastrzêbski zobowi¹za³ siê dawaæ na szko³ê:

1) 1,5 korca ¿yta,

2) 12 z³ na zakup obrazów i ksi¹¿eczek dla dzieci przoduj¹cych w nauce z zastrze¿eniem,

¿e tych pieniêdzy nie bêdzie sk³ada³ do kasy szkolnej,

3) zagonów gruntu na warzywa dla nauczyciela pod warunkiem, ¿eby rodzice dzie-

ci ucz¹cych siê je uprawiali,

4) bêdzie odwiedza³ dzieci i naucza³ je religii i moralno�ci.

W wyniku ustawy szkolnej z 1833 r., która na opiekunów szkolnych wprowadzi³a osoby

duchowne, opiekunem szko³y w Ciepielowie z urzêdu zosta³ miejscowy proboszcz �

ks. Kolumban Jastrzêbski.

W 1835 r. do szko³y uczêszcza³o 25 ch³opców i 23 dziewczêta wyznania rzymsko �

katolickiego. Nauczycielem zosta³ Tomasz Paszkowski mianowany przez KRSWN i O�wiece-

nia Publicznego dnia 30 maja 1835 roku.

Ogromn¹ rolê odgrywali rodzice dzieci, którzy oddawali dobrowolne sk³adki na utrzy-

manie szko³y. W roku 1865 zebrano razem 82 ruble.

Wykaz nazwisk osób wp³acaj¹cych sk³adki
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43. Wdowa Grylewska rolnik 78. Lejbu� Mekler handlarz

44. Andrzej Zaborski handlarz 79. Wojciech Sajnóg rolnik

45. Jan Rusinowski rolnik 80. Marianna Daniel rolnik

46. Józef Dr¹g handlarz 81. Piotr Daniel rolnik

47. Micha³owa Skoczylas handlarz 82. Antoni Traczkowski  piekarz

48. Wincepty Zaborski szynkarz 83. Marcelli Sajnóg szynkarz

49. Wojciech Bednarczyk rolnik 84. Waolia Kuszerman rze�nik

50. Karol Mê¿yk kramarz 85. Walenty Zaborski rolnik

51. Józef Fryszkiewicz rolnik 86. Mateusz Dr¹g rolnik

52. Ca³a Honigsberg handlarz 87. Józef  Kielijan rolnik

53. Antoni Biñkowski stolarz 88. Marcin Gêbala rolnik

54. Aleksander Zaborski rolnik 89. Benedykt Ciszek stolarz

55. Wincenty Rusinowski rolnik 90. Wdowa Rusinowa kowal

56. Chil Kuperman rolnik 91. Abram Fiszman krawiec

57. Ignacy Mazurkiewicz rolnik 92. Antoni Mê¿yk rolnik

58. Hmia? Kupferert rolnik 93. Feliks Ostrach rolnik

59. Icek Kuperman rolnik 94. Micha³ Ciszek rolnik

60. Konstanty Stanczki rolnik 95. Wdowa Marzysz rolnik

61. Szymcha Ojzerman zawód 96. Stanislaw Ciszek rymarz

62. Franciszek Gawin  nad klasê rolnik 97. Roch Dudziñski szewc

63. Micha³ Ros³onowski rolnik 98. Andrzej Ostrach masarz

64. Aleksander Maciejewski rolnik Zelman Goldsztejn krawiec

65. Icek Mekler dystrybutor

tytoniu
100. Mosiek Lejzór Holeman piekarz

66. Andzej Bernacki rolnik 101. Piotr Pêksyk rolnik

67. Szrael Sukman krawiec 102. Ojzer Hulmacher krawiec

68. Mateusz Ptaszyñski bednarz 103. Szymon Smolikowski garbarz

69. Abram Cwibelman krawiec 104. Tobijasz Hutman  krawiec

70. Józef Lewandowski szewc 105. Lejbu� Kuszerman rze�nik

71. Abram ̄ ylbergedz handlarz 106. Antoni Fr¹czek szewc

72. Turka Laufer rze�nik 107. Leon Ciszek rolnik

73. Michel Tejtelbaum przekupnik 108. Micha³owa Rudzka rolnik

74. Kajetan Wójcicki stolarz 109. Wdowa Ros³anowska rolnik

75. Lejbu� Cwibelman krawiec 110. Andrzej Misierowicz rolnik

76. Binem Fiszman krawiec 111. Kazimierz Mazurkiewicz rolnik

99.

77. Jankiel Fiszman krawiec 112. Karol Maciejewski rolnik
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113. Kazimierz Kupczyk stolarz

114. ¯elman Lewi krawiec

115. Lejbu� Golsztejn krawiec

116. Szrocel Frydman handlarz

117. Jan Wnuk rolnik

118. Adam Zaborski rolnik

119. Marcin Wê¿ykowski rolnik

120. Szrocel Sankowicz krawiec

121. Rafa³ Sankowicz rze�nik

122. Kazimierz Ostrach szewc

Do roku 1884 brak jest danych o szkole zarówno o lokalizacji, jak i wynikach nauczania.

Oko³o 1885 r. szko³a mie�ci³a siê w domu £êczyñskich (dawny budynek urzêdu gminy). Do

szko³y chodzi³o oko³o 30 dzieci. Szko³a mia³a 3 oddzia³y. Nauka odbywa³a siê zim¹, gdy¿ latem

dzieci pracowa³y g³ównie przy wypasaniu byd³a. Nauczyciel za swoj¹ pracê otrzymywa³ pensjê.

W latach 1885�1909 szko³a mie�ci³a siê w drewnianym budynku kupionym od Sykuta,

w miejscu gdzie obecnie znajduje siê stara remiza stra¿acka.

W 1909 r. szko³a mie�ci³a siê w lichym i ma³ym budynku na rogu obecnej ulicy Szkolnej

i Placu Zwyciêstwa. Budynek by³ kupiony od Faw³a za 20 tysiêcy rubli. W 1915 roku  pod-

czas wielkiego po¿aru sp³on¹³ prawie ca³y  Ciepielów, równie¿ i budynek szkolny. W 1917 r.

szko³a mie�ci³a siê w dwóch budynkach, jednym w³asnym, a drugim wynajêtym od Jankla

Goldfartha na rogu obecnej ul. Szkolnej  i Kochanowskiego.

W wolnej Polsce

Od 1918 r. by³ ustalony tzw. dozór

szkolny, sk³adaj¹cy siê z kilku osób,

a przewodnicz¹cym niemal do II wojny

�wiatowej by³ Wac³aw D³ugosz z Gardzie-

nic. W 1919 roku w szkole pracowa³o ju¿

dwóch nauczycieli. Kierownikiem szko-

³y w latach 1919�1921 by³ Kazimierz

Wêgierski. Po objêciu kierownictwa

szko³y przez Stanis³awa Pietrkiewicza

w 1921 r. rozpoczêto budowê budynku

szkolnego (po³owa obecnego g³ównego

budynku gimnazjum) i mieszkania dla kie-

rownika (obecny pokój nauczycielski

gimnazjum). Budowê zakoñczono w 1923

roku. Tego roku kupiono od Freszka plac s¹siaduj¹cy ze szkolnym. Dwa lata pó�niej budy-

nek poszerzono, a gdy to nie wystarczy³o, kupiono 2 budynki drewniane i zestawiono je na

placu szkolnym, s¹ to do tej pory stoj¹ce tzw. drewniaki, kiedy kierownikiem w szkole by³

Stanis³aw Pietrkiewicz. Obok szkolnego budynku by³ ogródek kwiatowo-warzywny, a w nim

poletka do�wiadczalne, na których dzieci pod opiek¹ nauczycieli uprawia³y i pielêgnowa³y

Klasa VII r. szk. 1929
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ró¿ne ro�liny ozdobne, owoce i warzywa.

Plony by³y dorodne. W sezonie wiosenno-

-letnim dziewczyny-ogrodniczki roznosi³y

podczas przerw lekcyjnych i czêstowa³y

wszystkich rzodkiewkami, a jesieni¹ innymi

warzywami i owocami. Wspomina o tym

Krystyna S³owik. W ka¿dym roku szkolnym

organizowana by³a wystawa prac uczniow-

skich. Eksponowano na niej piêkne, hafto-

wane kolorowymi niæmi serwetki, dziergane

na drutach i szyde³kiem obrusy, bluzeczki,

sweterki, szaliki, rêkawiczki, skarpety.

Prezentowano tak¿e modele ró¿nych ma-szyn:

samoloty, samochody, zagrody wiejskie, rze�by ludzi, zwierz¹t, koszyki, beczki

z wikliny, wycieraczki ze s³omy. Nie sposób wymieniæ wszystkiego, co dzieciêce rêce z pomoc¹

nauczycieli i rodziców wykona³y. Helena Kowalska-Kutera zapamieta³a, ¿e przy jednym modelu

samolotu by³ napis: �Wykona³ uczeñ klasy VII, Jan Soñta, a obok kolorowej, haftowanej serwetki

� �Praca uczennicy klasy VI

Stefanii Rogoziñskiej�.

W jednym roku by³a te¿ na

wystawie serwetka, któr¹

Helena Kowalska-Kutera

wyszy³a na lekcjach prac

rêcznych dla Aurelii Folgi.

W ciasnocie lokalowej, skro-

mnym wyposa¿eniu szko³y,

nêdzy i niedostatku trzeba

by³o nie lada wysi³ku,

wielkiego zaanga¿owania

i umiejêtno�ci, ¿eby tego

dokonaæ.

Szczytem osi¹gniêæ by³ chór i zespó³ muzyczny, który prowadzi³ Leonard Makara,

a przed nim Jan Gierasinski. Wystêpy m³odocianych artystów budzi³y ogólny podziw

i uznanie, u�wietnia³y uroczysto�ci patriotyczne i inne okoliczno�ciowe imprezy w szkole

i w mie�cie.  W roku szk. 1923/24 w sze�cioklasowej szkole uczy³o 4 nauczycieli. By³o oko³o

200 uczniów. Dwa lata pó�niej zosta³a zorganizowana samodzielna VII klasa. Ponad 200

uczniów uczy³o 5 nauczycieli. W roku szk. 1925/26 klasa siódma liczy 25 uczniów, s¹ w�ród

nich uczniowie z obcych obwodów i gmin, takich jak Wielgie czy Jasieniec Solecki. Dochodz¹

do szko³y po 6�8 km. Pobory nauczycielskie wynosz¹ od 100 do 260 z³otych. W latach 1927�

�1928 do  budynku g³ównego od strony po³udniowej dobudowano salê rekreacyjn¹ oraz

dwie sale lekcyjne (jest to do dzisiaj stoj¹cy budynek g³ówny gimnazjum). By³o ponad 200

uczniów, zatrudniano 6 nauczycieli. Poziom nauczania w szkole musia³ byæ wysoki, skoro

z okolicznych szkó³ przychodzili uczniowie koñczyæ klasê szóst¹ i siódm¹, po których zdawali

egzaminy do szkó³ �rednich w Radomiu i Solcu nad Wis³¹. Pocz¹tek lat 30. to okres

dokszta³cania siê nauczycieli. Koñczyli wy¿sze lub ni¿sze Kursy Nauczycielskie. W roku

szk. 1932/33  by³o 7 nauczycieli, wszyscy nale¿eli do ZNP. W Ciepielowie najczê�ciej odbywa³y

siê dokszta³caj¹ce rejonowe konferencje nauczycielskie. Prowadzone by³y lekcje pokazowe

Klasa VII r. sz. 1934/35

Klasa IV 1938 r. z nauczycielami: L. Makara, Ks. K. Le�niewski,

Ks. L. Barski, M. Suswa³, S. Pietrkiewicz
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i wyg³aszano referaty przedmiotowe. W szkole dzia³a³ zespó³ skrzypcowy, dzieci dawa³y

wystêpy dla �rodowiska. W roku szk. 1936/37 z oszczêdno�ci sklepiku szkolnego zakupiono

du¿o pomocy naukowych do matematyki, fizyki i chemii. W roku szk. 1938/39 by³o 8 nauczycieli

i ponad 300 dzieci. Obwód szko³y obejmowa³ Ciepielów osadê, Ciepielów Stary, Rekówkê,

D¹browê oraz Gardzienice � dzieci po klasie czwartej. W s¹siedztwie funkcjonowa³y szko³y

w Ka³kowie i w �wiesielicach.

W czasie wojny

Wybuch II wojny �wiatowej opó�ni³ rozpoczêcie nowego roku szkolnego. Nauka

w Ciepielowie rozpoczê³a siê w listopadzie. Budynki szkolne zajê³y w³adze niemieckie. Znaj-

dowa³ siê w nich magazyn zbo¿owy i sklep, gdy¿ w³adze niemieckie na miejscow¹ ludno�æ

na³o¿y³y kontygentow¹ dostawê zbó¿ i zwierz¹t rze�nych. Nauka odbywa³a siê z przerwami

i potajemnie w mieszkaniach prywatnych. Wcze�niej wszyscy nauczyciele zostali wezwani

do Inspektoratu  w Starachowicach, gdzie w³adze okupacyjne nakaza³y, aby oddaæ podrêcz-

niki do geografii, historii, mapy i globusy, które pó�niej spalono. Budynki szkolne by³y

niszczone i dewastowane, spalono dokumenty kancelaryjne. Liczne aresztowania nie omi-

nê³y równie¿  nauczycieli. W czasie okupacji, gdy g³ówny budynek zajmowali Niemcy, nauka

odbywa³a siê w wynajêtym mieszkaniu. Przez kilka miesiêcy by³y tak¿e czynne kursy rolni-

cze. Uczy³a na nich Helena Sawicka Maria i Stanis³aw Suswa³owie, a tak¿e przyje¿d¿ali inni

wyk³adowcy. W 1940 r. aresztowano Floriana Bednarskiego, który w obozach koncentracyj-

nych przebywa³ do 1945 roku. Aresztowano z nim równie¿ równie¿ Stanis³awa Suswa³a,

który po kilku tygodniach wróci³. W 1942 roku aresztowano kierownika szko³y Stanis³awa

Pietrkiewicza � zgin¹³ po 2 tygodniach w obozie koncentracyjnym w O�wiêcimiu. O dzia³al-

no�ci szko³y z tego okresu niewiele wiadomo. Zmniejsza³a siê liczba nauczycieli, jak i uczniów,

którzy w obawie przed represjami ze strony Niemców nie przychodzili do szko³y. W³adze

niemieckie zaleca³y, aby do nauki jêzyka polskiego wykorzystywaæ czasopismo �Ster�, które

przez nauczycieli by³o przyjmowane niezbyt przychylnie. Na³o¿ono równie¿ na szko³y kon-

tyngenty zió³, makulatury i z³omu. Za niewywi¹zywanie siê z tego obowi¹zku nauczyciele

byli poddawani represjom. Tak by³o z nauczycielami z Pcina Stanis³awem Mazurem i Broni-

s³awem Mazurem, którzy zostali zwolnieni z pracy w 1941 roku. Przed aresztowaniem ostrze-

g³ ich podinspektor szkolny ze Starachowic Marian Wysocki. Nauczyciele ukrywali siê do

koñca okupacji. Po aresztowaniu Stanis³awa Pietrkiewicza  kierowniczk¹ szko³y zosta³a Ire-

na Kudlikowska. Swoj¹ funkcjê pe³ni³a do 1945 roku.

W czasie wojny na terenie gminy Ciepielów, w Gardzienicach u Franciszka Rogoziñ-

skiego zosta³y zorganizowane tajne komplety na poziomie szko³y �redniej. Za³o¿ycielk¹

by³a ¿ona Floriana Bednarskiego � nauczyciela i d³ugoletniego kierownika szko³y. Przy

przyjmowaniu na komplety wymagano znajomo�ci pe³nego przedwojennego programu

6 klas. Na komplety uczêszcza³o 12 uczniów, a prowadzili je nauczyciele z Seminarium Na-

uczycielskiego w Solcu. Mieszkali i sto³owali siê w domach prywatnych u ludzi z pobliskich

wsi.

Po II wojnie

Po wojnie w roku szk. 1945/46 kierownictwo szko³y obj¹³ Florian Bednarski. Pracowa-

³o 6 nauczycieli. Na lekcje do klas I�IV uczêszcza³o 446 uczniów.  Nie utworzono klasy VII
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z powodu braku dzieci, które ukoñczy³y VI klasê. W czerwcu 1946 r. 54 uczniów z  klas

starszych pojecha³o samochodem ciê¿arowym na wycieczkê do Radomia.

Budynki i sprzêt szkolny zosta³y w du¿ym stopniu zniszczone podczas wojny. Brakowa³o

³awek, sto³ów, okien, tablic, drzwi, a dachy �wieci³y dziurami po pociskach. Nie by³o ¿adnych

pomocy naukowych i ksi¹¿ek. Dzieci uczy³y

siê na sto³kach przyniesionych z domu. Przy

odbudowie szko³y pomaga³o spo³eczeñ-

stwo. Uchwa³¹ Rady Gminy podwórko szkol-

ne zosta³o powiêkszone od strony po³u-

dniowej przez w³¹czenie dwóch s¹siaduj¹-

cych ze szko³¹ placów po¿ydowskich.

W nastêpnych latach, tzn. do roku

1963/64 liczba nauczycieli by³a sta³a i wyno-

si³a 6�7 osób, sk³ad grona nauczycielskie-

go zmienia³ siê (patrz tabela na koñcu tek-

stu), liczba uczniów wynosi³a oko³o 250

dzieci. Dzia³a³ chór szkolny oraz zespó³

skrzypcowy i mandolinowy prowadzony

przez Jana Gierasiñskiego, który z powo-

dzeniem wystêpowa³ na rejonowych szkol-

nych przegl¹dach, zdobywaj¹c nagrody

i wyró¿nienia. Rokrocznie uroczy�cie ob-

chodzono kolejne rocznice Rewolucji Pa�-

dziernikowej, 1 Maja, Dni O�wiaty Ksi¹¿ki

i Prasy oraz Dzieñ Dziecka. Szko³ê odwie-

dza³o kino objazdowe oraz arty�ci teatralni

i cyrkowi. Organizowano uczniom wyciecz-

ki oraz zabawy choinkowe. W latach powojennych ka¿dego roku od listopada do kwietnia

by³y prowadzone przez nauczycieli  kursy dla analfabetów. Teoretycznie w roku szkolnym

1950/51 analfabetyzm zosta³ zlikwidowany. W pierwszych dniach wrze�nia 1953 r. odby³a siê

elektryfikacja Ciepielowa. Z tego powodu przerwano naukê na dwa tygodnie. Z instalacji

elektrycznej zaczêto korzystaæ 1 maja 1954 r. Dnia 29 marca 1954 r. odby³a siê w szkole

uroczysto�æ wrêczenia sztandaru dru¿ynie harcerskiej. W kwietniu, maju i czerwcu 1958 r.

szko³a bra³a czynny udzia³ w zak³adaniu zieleñca na rynku w Ciepielowie. Zosta³ splantowa-

ny plac przed szko³¹, zniwelowano skarpê ziemi wzd³u¿ budynku szkolnego i za³o¿ono ziele-

niec od strony rynku. Zosta³ ob³o¿ony kamieniami brukowymi. Jesieni¹ zbudowano nowe

schody betonowe od strony rynku. Wiosn¹ nastêpnego roku z funduszy Gromadzkiej Rady

Narodowej od strony rynku u³o¿ono 30 m chodnika. 20 listopada 1960 r. uroczy�cie by³

obchodzony Dzieñ Nauczyciela. Na rejonowej konferencji wszyscy nauczyciele otrzymali

1-tomow¹ Ma³¹ Encyklopediê Powszechn¹. Z roku na rok coraz wiêcej uczniów kontynu-

owa³o naukê w szkole �redniej. W roku szkolnym 1961/62  ponad 40% absolwentów posta-

nowi³o kszta³ciæ siê dalej, a w 1965/66 liczba ta wzros³a do 50%. Uczniowie z powodzeniem

zdawali egzaminy do liceów, techników i szkó³ zawodowych. W tym samym roku 17 wrze�nia

94 uczniów wraz z nauczycielami i rodzicami pojecha³o do Zwolenia na uroczysto�æ ods³oniêcia

pomnika Jana Kochanowskiego. Od listopada do kwietnia by³a prowadzona Szko³a Przy-

sposobienia Rolniczego, do której uczêszcza³o 35 osób w wieku od 16 do 20 lat. Zosta³a

jednak rozwi¹zana z koñcem kwietnia z powodu niskiej frekwencji. 7 pa�dziernika 1962 roku

Florian Bednarski z wychowankami

Grono pedagogiczne 1960/61
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dzieci szkolne, grono nauczycielskie i rodzice byli w Wielgiem na uroczysto�ci otwarcia

nowo wybudowanej szko³y. Dzieci zebra³y 150 z³, które zosta³y przekazane na rêce kierow-

nictwa szko³y w Wielgiem na ufundowanie tablicy pami¹tkowej patronowi szko³y � Adol-

fowi Dygasiñskiemu. Przez ca³y czas budynek szko³y starano siê utrzymaæ w dobrym stanie,

odbywa³y siê remonty i drobne przeróbki. Remont kapitalny budynków szkolnych z lat 30

wykonano w 1963 roku kosztem 40 tys. z³ przydzielonych przez Wydzia³ O�wiaty w Lipsku.

Od 1965 r. wzrasta³a liczba nauczycieli i w sk³ad grona pedagogicznego wchodzi³o 11 osób.

W roku szkolnym 1966/67 zosta³a wprowadzona 8-letnia szko³a podstawowa.

Po reorganizacji

Z  dniem 1 IX 1968 r. na emeryturê odszed³ wieloletni kierownik szko³y Florian Bednar-

ski. Funkcjê tê obj¹³ nauczyciel geografii � Stanis³aw Mazur. W maju 1973 uczniowie naszej

szko³y wyjechali na wycieczkê krajoznawcz¹ do Krakowa, Ojcowa i Wieliczki, a w czerwcu

zak³ad opiekuñczy szko³y SUW sfinansowa³ jednodniow¹ wycieczkê do Warszawy dla wzo-

rowych uczniów. We wrze�niu tego roku w wyniku szeroko zakrojonej reformy szkolnej

realizowa³a siê koncepcja utworzenia Szko³y Gminnej w Ciepielowie. Pierwszym posuniê-

ciem by³a likwidacja nisko zorganizowanej szko³y w Ciepielowie Kolonii i wcielenie jej do

szko³y w Ciepielowie. Ze szko³y

w Ka³kowie przejêto klasê VII

i VIII. W marcu 1974 roku porz¹d-

kowano plac przed szko³¹. W czy-

nie spo³ecznym nawieziono ¿y-

znej ziemi, a nastêpnie teren wy-

równano i ogrodzono. W roku

szkolnym 1975/76 po raz pierwszy

uczniowie klas pierwszych sk³a-

dali �lubowanie. Ta podnios³a

i wa¿na uroczysto�æ na sta³e we-

sz³a do szkolnego kalendarza.

W 1977 r. zak³ad opiekuñczy szko-

³y � SKR w Ciepielowie za 14 tys.

z³ zakupi³ meble dla szko³y. W II

pó³roczu roku szkolnego 1977/78

dyrektorem szko³y zosta³a Hele-

na Nowakowska.  W dniach od

26 do 29 wrze�nia 1979 roku

uczniowie naszej szko³y wraz z ro-

dzicami i nauczycielami przyst¹-

pili do budowy w czynie spo³ecz-

nym boiska uniwersalnego. Pra-

cami kierowa³ nauczyciel Zygmunt

Nowakowski. W latach 1980�1982

dyrektorem szko³y by³ Jan Mar-

kowski,  w latach 1982�1984 Jó-

zef Skupieñ , a w 1984�1986 Eu-

geniusz Mê¿yk. By³y to lata uro-

Stanis³aw Garganisz z uczniami r. sz. 1987/88

Alicja Hamera z wychowankami r. sz. 1990/91
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czysto�ci i imprez szkolnych. Uczniowie przygotowani przez nauczycieli dawali wystêpy z

okazji: Dnia Nauczyciela, Dnia Wojska Polskiego, Rocznicy Rewolucji Pa�dziernikowej, Dnia

Kobiet, 1 Maja oraz z okazji wa¿nych wydarzeñ w �rodowisku, jak np.: wrêczenie sztandaru

dla ZBOWiD. Równie¿ uroczy�cie obchodzono Dzieñ Dziecka, ³¹cz¹c go z Dniem Sportu

Szkolnego. Uczniowie naszej szko³y odnosili sukcesy sportowe, jak równie¿ na olimpiadach

przedmiotowych: z matematyki, jêzyka polskiego, jêzyka rosyjskiego, biologii i fizyki.

W latach 1986�1994 dyrektorem szko³y ponownie zosta³ Józef Skupieñ. By³y to lata prze-

mian ustrojowych pañstwa. Data granicza miêdzy ustrojami to 4 czerwca 1989 roku. Od

3 wrze�nia 1990 roku zostaja³a przywrócona nauka religii w szko³ach, tym samym sk³ad grona

nauczycielskiego powiêkszy³ siê o ks. kanonika Zdzis³awa Kalinowskiego i ks. Mariana

R¹czkê. Uczniowie nasi nadal zdobywajali nagrody i wyró¿nienia na konkursach i zawo-

dach sportowych oraz olimpiadach przedmiotowych. Zaprzestano obchodów Dnia Ludo-

wego Wojska Polskiego, Rocznicy Rewolucji Pa�dziernikowej, Dnia Kobiet, 1 Maja. W szko-

le dzia³a³o harcerstwo i zuchy, SKS. Na zaproszenie opiek. dru¿yny zuchowej, która kultywo-

wa³a tradycje i zwyczaje ludowe dn. 6 grudnia 1991 roku nasz¹ szko³ê odwiedzi³ pisarz i poeta

ziemi radomskiej Zenon Giera³a. Z inicjatywy i przy wspó³udziale prezesa ZNP oraz NSZZ

,,Solidarno�æ�  przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia organizowano w naszej szkole spotkania

wigilijne. Uczniowie licznie uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych organizowanych

przez nauczycieli. Szko³a nasza szczególnie upatrzy³a sobie Góry �wiêtokrzyskie i Tatry.

By³y organizowane rajdy i biwaki.

4 czerwca 1994 roku odby³o siê uroczyste otwarcie nowego budynku szko³y przy

ul. Lekarskiej, który pierwotnie by³ przeznaczony na gminny szpital. Kiedy okaza³o siê, ¿e

jest to inwestycja chybiona (w s¹siednim Lipsku oddano do u¿ytku du¿y nowoczesny

szpital) postanowiono budynek adaptowaæ na potrzeby szko³y. Zosta³o to dokonane stara-

niem w³adz gminy w osobie wójta Bogdana Czapli i Kuratorium O�wiaty w Radomiu.

W nowym budynku mie�ci siê 9 nowoczesnych, wyposa¿onych w nowy sprzêt i pomoce

dydaktyczne sal lekcyjnych. Uczy³y siê tu dzieci z klas I�V.

1 wrze�nia 1994 roku stanowisko dyrektora szko³y z konkursu objê³a Helena Nowakowska.

W szkole by³o 16 oddzia³ów. Nauka odbywa³a siê w dwóch budynkach. Klasy

I�V uczy³y siê przy ul. Lekarskiej, za� klasy VI�VIII, biblioteka i czytelnia mie�ci³y siê przy

Placu Zwyciêstwa. By³o to du¿e utrudnienie dla nauczycieli, którzy musieli czêsto ,,biegaæ�

miêdzy jednym a drugim budynkiem. Nie przeszkadza³o to jednak w zdobywaniu przez uczniów

naszej szko³y nagród i wyró¿nieñ na olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Do imprez szkolnych na sta³e wpisa³o siê �wiêto Wiosny, które by³o obchodzone na weso³o

jako ,,Dzieñ Przebierañca� przez ca³¹ spo³eczno�æ szkoln¹. W dalszym ci¹gu organizowanych

jest wiele wycieczek dalszych i bli¿szych. Gdy w 1997 roku zachodnie tereny Polski dotknê³a

klêska powodzi, okre�lana jako ,, powód� tysi¹clecia�, nasza szko³a nie pozosta³a bezczynna.

Z inicjatywy pani dyrektor zosta³a zorganizowana w naszej szkole kolonia dla dzieci powo-

dzian. Dla 43 uczestników kolonii �rodki zosta³y zorganizowane z nastêpuj¹cych �róde³: 2000 z³

� GOPS z Ciepielowa, 2000 z³ � PSP w Ciepielowie, 2600 z³ � dobrowolne wp³aty pracowników

o�wiaty i miejscowego spo³eczeñstwa, 560 z³ oddzia³ ZNP w Ciepielowie. Kadrê stanowili

nauczyciele i obs³uga naszej szko³y oraz jedna osoba z B¹kowej. Wszyscy przerwali urlopy

i  pracowali spo³ecznie od 5 do 18 sierpnia. Oto oni: H. Nowakowska, Cz. Lasota, M. Zawadzka,

B. i  St. Garganiszowie, M. i K. Balcerowscy, U. i K. Górscy, A. Nieciecka, J. Figura, Z. Opalski,

Z. Ostrach, M. Bryczek, M. i P. Nowakowscy, I. Maziarek, M. Rusinowska, K. Lewandowska,

K. i P.Sieby³owie, A. Nowakowska, K. Pucu³ek, A. Pietruszka, T. Kosiór, T. Pi¹tek, Z. Mróz,

D. Stêpieñ, B. Sulima, J. Boruciñska oraz panie kucharki z przedszkola. W czerwcu  1998 roku
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uczniowie naszej szko³y po raz pierwszy wyjechali na zagraniczn¹ wycieczkê do S³owacji.

Równie¿ w tym roku szko³a nasza objê³a patronat nad Miejscem Pamiêci Narodowej w �wiesie-

licach, gdzie w 1942 roku hitlerowcy zamordowali rodziny Wojewódków i Wdowiaków.

W lutym 1999 roku w ramach MEN-owskiej akcji �Internet w ka¿dej gminie� nasza szko³a

otrzyma³a pracowniê komputerow¹, serwer + 9 stanowisk uczniowskich.

Po reformie

Od 1 wrze�nia 1999 roku stanowisko dyrektora szko³y z konkursu objê³a Barbara Gar-

ganisz. Jest to równie¿ data zapocz¹tkowania reform w o�wiacie. Od tego bowiem roku na

bazie dotychczasowych szkó³ podstawowych utworzono 3-letnie gimnazja i 6-letnie szko³y

podstawowe. Za³o¿eniem reformatorów by³o m.in. oddzielenie dzieci m³odszych od star-

szych ze wzglêdu na inne potrzeby wychowawcze i rodzaj oddzia³ywañ wychowawczych.

Nauczyciele jeszcze w sierpniu uczestniczyli w kilku szkoleniach zwi¹zanych z wprowadzan¹

reform¹. Nauka odbywa³a siê w dwóch budynkach, ale siedzib¹ szko³y zosta³ budynek przy

ul. Lekarskiej, gdzie uczy³y siê klasy I�V,  pozosta³e klasy, czyli VI i VIII uczy³y siê w budyn-

kach przy Placu Zwyciêstwa. Klasa siódma stanowi³a ju¿ I klasê gimnazjum. Po dokonaniu

przeróbek w szkole (zaadaptowali�my 4 boksy szatni) przenie�li�my bibliotekê szkoln¹ do

budynku szko³y podstawowej. Nastêpnie postanowili�my po 46 latach reaktywowaæ skle-

pik szkolny. Ku wielkiemu zadowoleniu uczniów otwarcie sklepiku nast¹pi³o w styczniu 2000

roku. Uwa¿amy, ¿e pomys³ by³ trafiony. Z pieniêdzy wygospodarowanych przez sklepik

szkolny kupili�my do szko³y keybord i scaner. Wiosn¹ 2000 roku z inicjatywy zastêpcy

dyrektora szko³y Krzysztofa Górskiego uporz¹dkowano plac szkolny oraz rozpoczêto bu-

Grono pedagogiczne (od lewej) u do³u: B. Bary³kiewicz, M. Ziêba, K. Lewandowska, I. Maziarek,

B. Garganisz, B. Zawadzka, H. Nowakowska, M. Opalska, M. Synderowska; (w �rodku): J. Figura,

D. Kozie³, P. Nowakowski, M. Rusinowska, K. Górski, I. Fija³kowska, A. Kowalska, M. Kominek,

I. Leszczyk; (u góry): A. Grandos, U. Górska, Z. Opalski, A. Kozie³, J. Rdzanek, Z. Kucharska,

S. Garganisz, L. Jamka
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dowê boiska szkolnego, w du¿ej mierze ze �rodków Rady Rodziców. By³ to wielki czyn

spo³eczny, w którym uczestniczyli rodzice naszych uczniów oraz nauczyciele. To dziêki nim

mamy piêkne boisko utwardzone oraz  trawiaste, które s¹ niezbêdne przy braku sali gimna-

stycznej. W czasie wakacji w 2000 roku równie¿ spo³ecznie pomalowano wszystkie klasy,

które s¹ piêkne i kolorowe. Przystosowano kuchniê do sporz¹dzania du¿ej ilo�ci posi³ków

(w szkole z do¿ywiania korzysta oko³o 250 uczniów). Do kalendarza imprez szkolnych w³¹-

czono uroczyste akademie i apele z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci i Rocznicy Konstytucji 3

Maja. W dalszym ci¹gu uroczy�cie obchodzimy: �lubowanie klas I, Dzieñ Nauczyciela,

Andrzejki, Miko³ajki, Wigiliê, Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka, Choinkê, �wiêto Wiosny, Dzieñ

Matki. W roku szkolnym 2000/2001 w wyniku likwidacji szkó³ w £aziskach i Pcinie do szko³y

w Ciepielowie przysz³y wszystkie dzieci z Pcina oraz czê�æ dzieci z £azisk. Obecnie do 13

oddzia³ów uczêszcza 315 uczniów z 17 miejscowo�ci. Z powodu trudno�ci lokalowych (7 sal

lekcyjnych, 1 pracownia komputerowa, sala do æwiczeñ gimnastycznych) nauka odbywa siê

na dwie zmiany, w godz. od 800 do 1720. Zmiana nast¹pi³a równie¿ w gronie nauczycielskim.

Do gimnazjum odesz³a czê�æ nauczycieli, a na ich miejsce przyszli inni. W szkole zosta³a

utworzona klasa integracyjna, dzia³a harcerstwo. Dziêki godzinom do dyspozycji dyrektora

uczniowie mog¹ rozwijaæ swoje zainteresowania w kó³ku teatralnym, plastycznym, muzycz-

nym, filozoficznym, sportowym, matematycznym i polonistycznym, a tak¿e na zajêciach

z informatyki. W szkole pracuje logopeda. Uczniowie mog¹ wyje¿d¿aæ na basen do Pu³aw.

Uczniowie redaguj¹ i wydaj¹ pisemko �Szkolny Wizjer�, w którym mo¿na znale�æ aktualne

informacje na temat szko³y. W redagowaniu pomaga szkolny logopeda Anna Grandos. Szko³ê

nasz¹ ponownie odwiedzi³ pisarz ziemi radomskiej Zenon Giera³a. Na nasze zaproszenie

dwukrotnie odwiedzili nas redaktorzy �Echa Dnia�, którzy postrzegaj¹ nasz¹ szko³ê �jako

l�ni¹c¹ czysto�ci¹ i daj¹c¹ uczniom du¿e mo¿liwo�ci rozwoju�.

Do szko³y uczêszcza 314 uczniów. Od 1960 roku prowadzona jest kronika placówki.

W archiwum szko³y znajduje siê ksiêga honorowa, w której s¹ wpisane losy absolwentów.

Wykaz organizacji i kó³ zainteresowañ w latach 1938�2000

Nazwa organizacji lub

ko³a zainteresowañ

Zespó³ muzyczny

i chór szkolny

Sklepik uczniowski

Samorz¹d Szkolny

Szkolne Ko³o Przyja�ni

Polsko-Radzieckiej

Szkolne Ko³o P C K

Imiê i nazwisko opiekuna

Leonard Makara
Jan Gierasiñski

Marian Figura
?
Boles³aw Mazurkiewicz

Anna Kozie³; Danuta Kozie³

Jan Gierasiñski

Stanis³aw Mazur

Alicja Hamera
Eugeniusz Mê¿yk

Helena Nowakowska
Zofia Dygas
Danuta Kozie³

Stanis³aw Mazur

Alina Tuszyñska

Czes³awa Mazurkiewicz

Jan Siepietowski
Florian Bednarski

Lata dzia³alno�ci

1936–1938
1945–1965
1971–1992
1935–1939
1945–1954
1999–nadal
1945–1953
1953–1957
1965–1974
1974–1978
1978–1989
1991–1997
1998–nadal
1947–1955
1967–1996
1945–1952 1967–1977
1953–1959
1959–1967
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S K O

Z H P

Zuchy

L O P

S K S

Kó³ko matematyczne

Kó³ko polonistyczne

Kó³ko teatralne

Kó³ko plastyczne

Kó³ko filozoficze

Zofia Nowotnik
Alicja Hamera
Ma³gorzata Rusinowska

Jan Siepietowski
Teresa Mejzner
Irena Maziarek

Boles³aw Mazurkiewicz

Stanis³awa Kuna

Zofia Mazur
Weronika Leszczyk
Helena Nowakowska
Alina Tuszyñska

Zofia Nowotnik
Krzysztof Górski
Piotr Nowakowski

Boles³aw Mazurkiewicz

Jan Siepietowski
Zofia Mazur
Barbara Bary³kiewicz

Barbara Garganisz

Maria Ostrach
Aleksandra Nieciecka
Danuta Kozie³

Stanis³aw Mazur

Zofia Mazur
Zygmunt Nowakowski
Krzysztof Balcerowski
Piotr Nowakowski
Zbigniew Opalski

Alicja Hamera
Irena Maziarek
Zofia Dygas
Helena Nowakowska

Jan Gierasiñski

Halina Pytlak
Zofia Mazur
Weronika Leszczyk
Marta Balcerowska
Barbara Bary³kiewicz

Joanna Figura
Ma³gorzata Kominek

Ma³gorzata Kominek

Lidia Jamka
Anna Grandos

1977–1978
1978–1985
1986–1994

1952–1958
1975–1984
1985–1990

1953–1962
1974–1979
1974–1979
1974–1980
1977–1988
1978–1987
1978–1981
1985–1999
1996–nadal

1956–1959
1959–1976
1977–1985
1978–1980
1990 –1994

1965–1980
1987–1998
1998–nadal

1965–1966
1976–1978
1977–1984
1985–1999
1996–nadal
2000–nadal

1965–1995
1986–nadal
1992–1998
1999–nadal

1959–1964
1975–1978
1977–1993
1977–1999
1992–2000
2000–2001

1995–nadal
2000–nadal
2000–nadal
2000–nadal
2000–nadal
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Grono pedagogiczne w latach 1815F����
 � ZL
FHM LQIRUPDFML SRG WDEHO� ± QRWNL

,PL
 L QD]ZLVNR Lata pracy Uwagi
Jan .UXV]\�VNL Przed rok 1815
Tomasz Paszkowski 1835–1839 Pierwsza praca zawodowa *
Jan Piotr Królikowski 1839–1841
Jakub Mazurkiewicz 1841–1844
Kajetan Ignacy *DáHFNL
Antoni Komadzki

1844–1866
1871–1873

3U]\E\á ] Jedlni*

�ZL�WNRZVNL Przed r. 1885

&KUDE�V]F]\�VNL 1885–1891

Kochanowski 1891–1893

.
SF]\�VNL

Antoni Edward /LWZL�VNL
1893–1895
1895–1900

Krawczyk
Lew Strzelczyk
J. Chmielnicki

1895–1909
1902
1905

W tym okresie nauczycieli
E\áR ZL
cej, ale nikt nie pa-
PL
WD QD]ZLVN

:áDG\VáDZ Chosia 1909–1914
Ludwik Kupczyk
6WDQLVáDZ Pietrkiewicz
Helena :LWNRZVND�:R(QLDNRZVND

1914–1917
1915–1916
1914–1917

Brak danych potwierdza jed-
nak fakt Jan *LHUDVL�VNL
7w „Monografii Ciepielowa”

Janina %DJL�VND 1917–1926 :\MHFKDáD GR :DUszawy
.D]LPLHU] :
JLHUVNL 1919–1921 3U]HQLyVá VL
 GR =ZROenia*

6WDQLVáDZ Pietrkiewicz 1921–1942 'áXJROHWQL NLHrowQLN V]NRá\ 

Józef Murski 1923–1935 Przeniesiony ze �ZLHVLHOLF�

lwowiak z pochodzenia, prze-
niesiony do Czekarzewic

:áDG\VáDZ Nowak 1923–1933
1940–1947

Przeniesiony z Ranachowa, po-
FKRG]Lá ] -DVáD� Z ODtach1934 –
���� E\á NLHURZQLNLHP V]NRá\

w Kazanowie� XF]\á �SLHZX L

SR]RVWDá\FK SU]HGPLRWyZ Z

kl.IV
Florian Bednarski 1925–1967 'áXJROHWQL NLHrowQLN V]NRá\
Irena Kudlikowska 1926–1945 Przeniesiona z Ciepielowa Kol.

Jan Gruszka 1927–1929

Adam Kudlikowski 1928–1929

Jan 3
NDOD 1929–1936 2GV]HGá GR Staszowa
Helena Przybylska
Sylwia Przybylska

1929–1937 1D ZáDVQ� SUR�E
 SU]HQLHVLRQD

GR 2SDWRZD� XF]\áD Z NODVDFK

PáRGV]\FK RUD] zaj. prakt.
w kl. Starszych

Irena 5DGZD�VND 1934–1935
Helena Szczerba 1934–1935
Edward .D�VNL ����±Syá URNX 7\OH EUDNRZDáR PX GR HPHUy-

tury, przeniesiony
z Krakowa

Józef Kosiba ����±Syá URNX 3URI� V]N� �UHGQLHM� G\VF\SOi-
narnie przeniesiony
z   Krakowa
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Edward Kozik 1935–pól roku

Józef Taborek 1935–1937 1D ZáDVQ� SUR�E
 SU]HQLHVLRQ\

do innego powiatu
Leonard  Makara 1935–1938 1DXF]\FLHO �SLHZX� SURZDG]Lá

FKyU L ]HVSyá VNU]\SFRZ\�

przeQLyVá VL
 Z RNRlice San-
domierza

Natalia Makara 1935–1938 :UD] ] P
*HP SU]HQLVáD VL


w okolice Sandomierza
6WDQLVáDZ 6XVIDá 1937–1942

Maria 6XVIDá 1937–1941 Zwolniona z pracy przez
1LHPFyZ MDNR *RQD QDXF]\�

ciela

Szymon Smolij 1938–1939
Otylia Smolij 1938–1939
Aurelia Folga 1938–1939

Felicja *LHUDVL�VND 1945–1971 Przeniesiona ze �ZLHVLHOLF
nauczyFLHOND NODV PáRGszych

Jan *LHUDVL�VNL 1945–1971 Przeniesiony ze �ZLHVLHOLF�

XF]\á �SLHZX� SURZDG]Lá FKyU

V]NROQ\� XF]\á WD�FD L LQ�

scenizacji . Jego uczniowie
zdobywali nagrody
L Z\Uy*QLHQLD QD SU]HJO�GDFK

artyVW\F]Q\FK Uy*QHJR V]F]e-
bla.

&]HVáDZD Mazurkiewicz 1945–1946
1948–1979

1DXF]\FLHOND NODV PáRdszych

%ROHVáDZ Mazurkiewicz 1945–1971 Przeniesiony z Kawenczyna

Janina Piasek 1945–1951

Tadeusz Mazurkiewicz 1946–1950 3U]\V]HGá ] ZaM�F]NRZD�XF]\á
JáyZQLH U\VXQNX L SUDF U
F]�

Q\FK� SU]HQLyVá VL
 GR Pcina

6WDQLVáDZ 0D]XU �RMFLHF� 1947–1960
Wanda Karczewska 1947–1948
Jan Siepietowski 1947–1975 3RFKRG]Lá ] Chotyz, w 1936 r.

XNR�F]\á 6HPLQDrium Na-
uczycielskie w Solcu, na-
uczyciel techniki, fizyki

Zofia Garganisz 1951–1952 1DXF]\FLHOND NODV PáRdszych

Wanda %DG\�VND 1951–1952
Alicja Hamera 1962–1963

1965–1995
Nauczycielka matematyki, jej
uczniowie zdobyZDOL F]RáRZH
miejsca na olimpiadach mate-
matycznych.

Jan Mazur 1961–1966 Przeniesiony na etat z Ciepie-
lowa StaUHJR� JG]LH E\á NLH�
URZQLNLHP V]NRá\� SUDFRZDá

jako wizytator w Inspektoracie
w Lipsku



113

Zofia Mazur 1963 – 1993 1DXF]\FLHOND M
zyka polskie-
go, jej uczniowie zdobywali
F]RáRZH PLHMsca na olimpia-
GDFK ] M
]\ND SROVNLHJR

Maria Ostrach 1965–1979 Nauczycielka biologii, w  roku
szk. 1951/52 praFRZDáD
w szkole w 'áugowoli, na-
VW
SQLH Z ODWDFK ����±��

w .Dákowie.

6WDQLVáDZ 0D]XU �V\Q� 1965–1990 3U]\E\á ]H V]NRá\ Z Ciepielo-
ZLH 6WDU\P� NLHURZQLN V]NRá\

w Ciepielowie; inspektor
R�ZLDW\

Maria Kaczmarzyk 1966–1967
Weronika Leszczyk 1967–1999 1DXF]\FLHOND M
zyka polskie-

JR� UDF
 ]DZRGRZ� UR]SRF]
áD

i zaNR�F]\áD Z Ciepielowie.

Alina 7XV]\�VND 1967–1994 1DXF]\FLHOND M
zyka rosyj-
skiego, jej uczniowie odnosili
sukcesy na przedmiotowych
olimpiadach

Aleksandra Owczarek 1967–1969
Józef 7XV]\�NL 1968–1978 Nauczyciel geografii  w roku

V]N� ������� SHáQLá IXQNFM


kierowQLND V]NRá\ .Dákowie

Janina Misztal 1968–1969 Nauczycielka fizyki
Maria Figura 1969–1991 1DXF]\FLHOND M
zyka polskiego

i  nauczaQLD SRF]�Wkowego,
SUDF
 ]DZRGRZ� UR]SRF]
áD

w 1949 r. w Tymienicy w la-
tach 1956 – 69 praFRZDáD
w szkole w Wielgiem, od
����U�SUDFRZDáD

w Ciepielowie.
Marian Figura 1970–1991 3UDF
 ]DZRGRZ� UR]SRF]�á

w 1961 r. w Okole, w latach
����±�� SUDFRZDá Z %�NRwej,
QDVW
Snie w latach 1967–69
w Wielgiem, a od 1970 r.
SRGM�á SUDF
 Z Ciepielowie;
QDXF]\FLHO PX]\NL� SURZDG]Lá

chór szkolny.
Teresa Mejzner 1969 – 1990 Nauczycielka hiVWRULL�SUDF


zawoGRZ� UR]SRF]
áD Z ���� U�

w Sworzycach,w latach 1963–
�� SUDFRZDáD

w Siekierce,1966–69
w .DáNRZLH� 2G OXWHJR ���� U�

SUDFRZDáD Z Ciepielowie.
=RILD 3DM�N�Nowotnik) 1973–1980 3U]\E\áD ]H V]NRá\ ] Ciepie-

lowa Kol., nauczycielka ma-
tematyki
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Zygmunt Nowakowski 1973–1974
1976–1984

Nauczyciel wych. fizycznego,
Z ODWDFK ����±�� SUDFRZDá

w L O w Zwoleniu jego
uczniowie odnosili sukcesy
sportowe na szczeblu po-
wiatowym i wojewódzkim.

Eugeniusz 0
*\N 1974–1986 Dotychczasowy kierownik
V]NRá\ Z .LMDQFH

Alicja )LMDáNRZVND 1974–1975 3U]\E\áD ]H ]OLkwidowanej
V]NRá\ Z Gardzienicach

Helena Nowakowska 1974–nadal 3U]\E\áD ]H V]NRá\ Z .DáNo-
wie, nauczycielka nauczania
SRF]�Wkowego oraz
matematyki,   dyrekWRU V]NRá\

Zofia Dygas 1974–1998 3U]\E\áD ]H V]NRá\ Z .DáNo-
wie, nauczycielka nauczania
SRF]�WNRwego oraz mate-
matyki, wicedyrektor w latach
1996–1998

6WDQLVáDZD .XQD 1974–1983 3U]\E\áD ]H V]NRá\ Z .DáNo-
wie, naXF]\FLHOND M
]\ND

SROVNLHJR� RGHV]áD GR V]NRá\

w Lipsku
Genowefa Balcerowska 1975–1985 3U]\E\áD ]H V]NRá\ Z Pcinie,

nauczycielka matematyki oraz
Z\FKRZDZFD �ZLHWOLF\ L MHM

kierownik
-y]HI 6NXSLH� 1976–1994 3U]\E\á ]H V]NRá\ Z Wielgiem,

dyUHNWRU V]NRá\
Barbara %DU\áNLHZLF] 1978–nadal 1DXF]\FLHOND M
zyka polskiego

Józef Mazurek 1978–1984 Nauczyciel matematyki

(O*ELHWD Ciszek 1979–1987 1DXF]\FLHOND M
zyka polskie-
go, przenioVáD VL
 GR :DUV]a-
wy

&]HVáDZD Lasota 1979–1999 3U]\E\áD ]H V]NRá\

w �ZLHVLHOLFDFK� QDXF]\FLHOND
techniki,  kierowQLN �ZLHWOLF\

6WDQLVáDZ &KPLHOQLFNL 1979–1983 Nauczyciel nauczaQLD SRF]�t-
kowego

/HRNDGLD 6XZDáD 1980–1998 3U]\E\áD ]H V]NRá\

w �ZLHVLHOLFDFK� QDXF]\FLHOND
naXF]DQLD SRF]�tkowego

Jan Balcerowski 1980–1982 'áXJROHWQL NLHrowQLN V]NRá\

w 3FLQLH� VN�G SU]\E\á GR

Ciepielowa; komendant hufca
ZHP

Jan Markowski 1980–1982 'áXJROHWQL NLHrowQLN V]NRá\
w �ZLHsielicach� VN�G SU]\E\á

do Ciepielowa, dyUHNWRU V]NRá\
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6WDQLVáDZ Garganisz 1979–nadal Nauczyciel techniki i wych. fi-
zycznego

Krzysztof Balcerowski 1982–2000 Nauczyciel wych. fizycznego
i historii, odV]HGá GR JLPQD�

zjum w Ciepielowie

Barbara Garganisz 1983–nadal ����±���� ± 3D�stwowe
Przedszkole w Ciepielowie, od
���� U� G\U� V]NRá\

0DáJRU]DWD Rusinowska 1983–nadal 1DXF]\FLHOND NV]WDáFHQLD

zintegrowanego
Krystyna Lewandowska 1983–nadal :\FKRZDZFD �ZLetlicy

Krzysztof Górski 1984–2000 3U]\E\á ]H V]NRá\ Z Wielgiem,
nauczyciel fizyki i infor-
matyki; w r.szk.1999/2000
zast. dyrektora, odV]HGá GR

gimnazjum w Ciepielowie
Joanna Figura 1984–nadal 3UDF
 ]DZRGRZ� UR]SRF]
áD

w Pcinie, nauczycielka historii
L M
]\ND SROVNLHJR

Irena Maziarek 1984–nadal 3U]\E\áD ]H V]NRá\ Z Pcinie,
nauczycielka matematyki

Zbigniew Ostrach 1984–nadal 2G ����U� REM�á VWDQRZLVNR

wójta Gminy Ciepielów, peda-
gogika specjalna

Krzysztof Lejwoda 1984–1985 *RG]LQ\ ]OHFRQH ] M
]\ND

angielskiego
Marianna Zawadzka 1985–nadal 3U]\E\áD ]H V]NRá\ Z .DáNo-

wie, naXF]\FLHOND NV]WDácenia
zintegrowanego, od r. zast. dyr.
V]NRá\

Barbara Miler 1985–1995 Bibliotekarka
Aleksandra Nieciecka 1987–2000 Nauczycielka biologii i chemii,

RGHV]áD GR JLPQDzjum
w Ciepielowie

.V� =G]LVáDZ Kalinowski 1990–1992 Proboszcz parafii Ciepielów
– katecheza

.V� 0DULDQ 5�F]ND 1990–1994 .VL�G] ZLNDU\ Z SDUDILL Cie-
pielów  –  katecheza

0DULDQQD =L
ED 1990–nadal Nauczycielka katechezy

Marta Opalska 1991–nadal 1DXF]\FLHOND NV]WDáFHQLD

zintegrowanego
Danuta .R]LHá 1991–nadal Nauczycielka geografii

i przyrody, opiekun sklepiku
szkolnego i  SamoU]�GX
Uczniowskiego

Anna .R]LHá 1991–nadal 1DXF]\FLHOND NV]WDáFHQLD

zintegrowanego, opiekun
sklepiku szkolnego
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Marta Balcerowska 1992–2000 3U]\E\áD ]H V]NRá\ Z Sycynie,
nauczyFLHOND M
]\ND SROskiego,
RGHV]áD GR JLPQD]MXP Z Cie-
pielowie

Piotr Nowakowski 1992–nadal Nauczyciel wych. fizycznego
i inforPDW\NL� RSLHNXQ GUX*\Q\

harcerskiej

Iwona )LMDáNRZVND 1992–nadal 1DXF]\FLHOND NV]WDáFHQLD

zintegrowanego
.V� 7DGHXV] )DN 1994–1996 .VL�G] ZLNDU\ SDUDfii Ciepie-

lów – katecheza
Urszula Górska 1994–nadal .DWHFKH]D� ]DM
FLD opieku�-

czo-rewalidacyjne, nauczyciel
wspoPDJDM�F\ Z NODVLH LQWe-
gracyjnej

Marzena Nowakowska 1994–2000 Nauczycielka plastyki i techni-
ki, odeV]áD GR JLPQDzjum
w Ciepielowie

Katarzyna 6LHE\áD 1994–2000 Nauczycielka matematyki,
RGHV]áD GR JLPQD]MXP Z Cie-
pielowie

Wanda 6LHE\áD 1991–1994
1997–1999

Wychowanie przedszkolne
bibliotekarka

Iwona Leszczyk 1997–nadal 1DXF]\FLHOND NV]WDáFHQLD

zintegrowanego
.V� 6WDQLVáDZ 6áDZL�VNL 1998–2000 .VL�G] DGPLQLstrator parafii

Ciepielów – katecheza
 Beata Rusin 1998–2000 1DXF]\FLHOND M
]\ND DQJLHl-

VNLHJR RGHV]áD GR JLPQDzjum
w Ciepielowie

Agnieszka Kowalska 1998–nadal 1DXF]\FLHOND M
zyka polskiego

Zofia Kucharska 2000–nadal 3U]\E\áD ]H ]OLkwidowanej
V]NRá\ Z àD]Lskach, bibliote-
karka, opiekun sklepiku szkol-
nego

0DáJRU]DWD .RPLQHN 2000–nadal 3U]\E\áD ]H ]OLkwidowanej
V]NRá\ Z àD]Lskach, nauczy-
cielka plastyki, prowadzi
]DM
FLD WHatralne

Lidia Jamka 2000–nadal 3U]\E\áD ]H ]OLkwidowanej
V]NRá\ Z Pcinie, nauczycielka
plastyki oraz wychowawca
�ZLetlicy

0DáJRU]DWD Synderowska 2000–nadal 3U]\E\áD ]H ]OLkwidowanej
V]NRá\ Z Pcinie, nauczycielka
NV]WDáFHQLD ]LQWHgrowanego

Anna Grandos 2000–nadal Nauczyciel logopeda, opiekun
redakcji szkolnego kwar-talni-
ka, proZDG]L NyáNR ILOR�

zoficzne
6áDZRPLU 'Uy*G* 2000–2001 Nauczyciel muzyki

Zbigniew Opalski 2000–nadal Nauczyciel wych. fizycznego,
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Dyrektorzy

Florian Bednarski � pochodzi³ z Ka�mierówki ko³o Solca.

Ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w Solcu n. Wis³¹. Wcze�niej

pracowa³ w Gardzienicach. Pracê w Ciepielowie rozpocz¹³ w roku

szkolnym 1925/26. By³ nauczycielem jêzyka polskiego, historii

i geografii. Potrafi³ uczniów zainteresowaæ tymi przedmiotami.

Z posagu ¿ony Marii z Bañcerowskich za³o¿y³ prywatn¹ bibliotekê,

z której bezp³atnie wypo¿yczali ksi¹¿ki absolwenci Szko³y

Powszechnej w Ciepielowie. Dnia 11 czerwca 1940 roku zosta³

aresztowany i wywieziony do Niemiec, gdzie do koñca wojny

przebywa³ w obozach koncentracyjnych: Sachsenhausen, Gross

Rosen, Dachau i Allach. Cudem ocala³y powróci³ do Ciepielowa 22

sierpnia 1945 roku. Od 1 wrze�nia 1945 roku obj¹³ kierownictwo

szko³y. Wraz z nauczycielami i rodzicami remontowa³, naprawia³

i doprowadza³ do porz¹dku budynki i sale szkolne, zniszczone

w czasie wojny. By³ to czas bardzo trudny, klasy by³y przepe³nione,

nawet  50-osobowe. Kierownik Bednarski sprawnie organizowa³

¿ycie szko³y. Uczniowie wyje¿d¿ali na wycieczki, uczestniczyli

w ¿yciu spo³ecznym poprzez czyny spo³eczne na rzecz �rodowiska.

Szko³ê odwiedzali arty�ci teatralni. Dzia³a³ w niej chór szkolny, zespó³

skrzypcowy i mandolinowy. Funkcjê kierownika szko³y pe³ni³ do

wrze�nia 1967 roku. Zmar³ w sierpniu 1973 roku. Za pracê

pedagogiczn¹ i spo³eczn¹ zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim

Orderu Odrodzenia Polski.

Barbara Garganisz. Urodzi³am siê 24.12.1957 r. w Elbl¹gu. Szko³ê

podstawow¹ ukoñczy³am w Kalinówce Ko�cielnej (woj. podlaskie).

W 1979 r. po ukoñczeniu Pedagogicznego Studium Technicznego

w £om¿y podjê³am pracê w Pañstwowym Przedszkolu

w Ciepielowie. Od 1983 r. pracujê w Szkole Podstawowej

w Ciepielowie jako nauczycielka nauczania pocz¹tkowego

i opiekunka �wietlicy. W 1995 r. uzyska³am tytu³ magistra

w zakresie pedagogiki opiekuñczo-wychowawczej na WSP

w Kielcach. Od lutego 1998 roku do chwili obecnej pe³niê funkcjê

dyrektora szko³y. W roku 2000 na Uniwersytecie Kardyna³a

Wyszyñskiego w Warszawie ukoñczy³am Studia podyplomowe

�Wychowanie do ¿ycia w rodzinie�. Obecnie na KUL-u studiujê

�Organizacjê i zarz¹dzanie w o�wiacie�. W latach 1990�1998 pe³ni³am

funkcjê prezesa Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Ciepielowie. Stan

rodzinny: m¹¿ Stanis³aw � nauczyciel, córka Ilona lat 21 � studentka,

córka Irmina lat 20 � studentka, córka Zofia lat 14 � uczennica

gimnazjum.
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Jan Markowski � urodzi³ siê w Woli Soleckiej. Po ukoñczeniu

liceum w Solcu podj¹³ pracê zawodow¹ jako nauczyciel geografii

w Szkole Powszechnej w Podolanach w 1948 roku. W latach 1949�

�1951 pracowa³ w szkole w Kawêczynie, nastêpnie pracowa³

w Ka³kowie. Od roku 1952 podj¹³ pracê w �wiesielicach jako kie-

rownik szko³y. Po zmniejszeniu stopnia organizacyjnego szko³y

w �wiesielicach zosta³ przeniesiony w 1980 roku na stanowisko

dyrektora szko³y w Ciepielowie. W 1982 roku odszed³ na emeryturê.

Stanis³aw Mazur � syn nauczyciela, urodzi³ siê i wychowa³

w Ciepielowie. Po ukoñczeniu Liceum Pedagogicznego w Solcu

w 1956 roku zosta³ przydzielony do pracy w szkole w Ka³kowie,

gdzie pracowa³ do 1958 roku. Nastêpnie przez 2 lata podwy¿sza³

kwalifikacje w Studium Nauczycielskim w Kielcach. Od 1960 roku

podj¹³ pracê w szkole w Ciepielowie Starym, w latach 1961�1965

pe³ni³ tam funkcjê kierownika szko³y. Od 1965 roku w Ciepielowie by³

nauczycielem geografii. Po odejsciu na emeryturê dotychczasowe-

go kierownika szko³y Floriana Bednarskiego w 1967 roku obj¹³ funk-

cjê kierownika szko³y. Pe³ni³ j¹ do czasu gdy wprowadzono zbiorcze

szko³y gminne. Od 1975 roku do roku 1984 pe³ni funkcjê Gminnego

Dyrektora Szkó³. W roku 1985 zosta³ powo³any na stanowisko In-

spektora O�wiaty przy Urzêdzie Gminy. W 1989 roku po 33 latach

pracy odszed³ na emeryturê. Czyni³ starania o budowê nowej szko³y

w Ciepielowie. Najpierw na pocz¹tku lat 70. a potem w po³owie lat 80.

Starania te jednak  nie powiod³y siê.

Eugeniusz Mê¿yk � urodzi³ siê 14.10.1931roku w Zwoleniu. Tu

ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, gimnazjum i liceum ogólnokszta³c¹-

ce. Pracê zawodow¹ jako nauczyciel rozpocz¹³ w 1951 roku w Ki-

jance. Po roku pracy otrzyma³ nominacjê na kierownika tej szko³y,

któr¹ pe³ni³ do 1974 roku. Ze wzglêdu na reorganizacjê szko³y

w Kijance Wydzia³ O�wiaty i Wychowania w Lipsku z dniem

1.09.1974 r. przeniós³ go z urzêdu do Gminnej Szko³y Zbiorczej

w Ciepielowie na zastêpcê dyrektora szko³y. Z chwil¹ powo³ania

inspektoratów w 1984 roku otrzyma³ nominacjê na stanowisko dy-

rektora szko³y. Funkcjê tê pe³ni³ do czasu odej�cia na emeryturê,

tj. do 31.08.1986 roku. Za swoj¹ pracê by³ nagradzany przez Kura-

tora oraz Ministra O�wiaty i Wychowania. Za dzia³alno�æ dydak-

tyczno-wychowawcz¹ zosta³ odznaczony �Z³otym Krzy¿em Zas³u-

gi� i �Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski�.

Helena Nowakowska � urodzi³a siê i wychowa³a w Ciepielo-

wie. Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego podjê³a pracê

w zawodzie nauczycielskim w Kijance w 1966 roku. Nastêpnie pra-

cowa³a w szkole w Ka³kowie, a od roku1974 zosta³a przeniesiona

do Szko³y Podstawowej w Ciepielowie. Tu od pó³rocza roku szkol-

nego 1977/78  do wrze�nia 1980 roku by³a zastêpc¹ dyrektora gmin-
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nego ds. szko³y macierzystej. Od roku 1988 pe³ni³a funkcjê zastêp-

cy dyrektora szko³y. W latach 1990�1993 by³a radn¹ i cz³onkiem

Zarz¹du Gminy w Ciepielowie, czym przyczyni³a siê do adaptacji

budynku gminnego o�rodka zdrowia na budynek szkolny, a tym

samym do poprawy bazy lokalowej szko³y. W latach 1994�1999

pe³ni³a funkcjê dyrektora szko³y z konkursu. Obecnie jest nauczy-

cielk¹ matematyki w klasach IV�VI.

Stanis³aw Pietrkiewicz � urodzi³ siê 8 VII 1893 r., pochodzi³

z Tar³owa. Porucznik Wojska Polskiego w stanie spoczynku. W la-

tach 1915�1916 by³ na etacie nauczyciela Szko³y Elementarnej

w Ciepielowie, ale jednocze�nie pe³ni³ misjê wojskow¹ w Rosji, prze-

bywa³ m.in. w Moskwie wraz z innymi polskimi pedagogami. Tam

uczy³ i organizowa³ kursy jêzyka rosyjskiego. Do Ciepielowa przyby³

w 1921 roku i obj¹³ kierownictwo szko³y. Przedtem pracowa³ w Czeka-

rzewicach ko³o Solca. Przed przybyciem do Ciepielowa ukoñczy³

w Warszawie Wy¿szy Kurs Nauczycielski. To za jego kadencji

w latach 1921�1923 wybudowano, a nastêpnie w latach1927�1928

rozbudowano budynki szkolne, które stoj¹ do dzisiaj na placu szkol-

nym. Zorganizowa³ siedmioklasow¹ szko³ê w Ciepielowie. Jego sta-

raniem zestawiono na placu szkolnym dwa budynki drewniane, aby

zdobyæ wiêcej pomieszczeñ do nauki. Zadba³ równie¿ o to, aby szko-

³a posiada³a sanitariaty. Wybudowano je w roku 1928. Bardzo dba³

o szko³ê, ci¹gle co� poprawia³ i udoskonala³. Cz³owiek energiczny

i niezwykle zaanga¿owany w sprawê szko³y. Wiadomo, ¿e w szkole

dzia³a³ sklepik uczniowski, chór szkolny i zespó³ skrzypcowy. By³

dobrym matematykiem o uzdolnieniach artystycznych, cz³owiek in-

teligentny i sympatyczny. Dba³ o patriotyczne wychowanie m³o-

dzie¿y. W czasie wojny dzia³a³ w konspiracji pod ps. �Kruk�. 6 czerw-

ca 1942 r. zosta³ aresztowany i wywieziony do Auschwitz 15 lipca

1942 roku zosta³ zamordowany. Wychowankowie wspominaj¹ go

jako dobrego nauczyciela i wychowawcê. Cieszy³ siê ogólnym sza-

cunkiem i powa¿aniem miejscowej ludno�ci.

Józef Skupieñ � urodzi³ siê 18.05.1939 r. w Poroninie. Pracê

w zawodzie nauczycielskim rozpocz¹³ w 1969 roku w Liceum Ekono-

micznym w Lipsku jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Na-

stêpnie pracowa³ w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Wielgiem jako

nauczyciel fizyki, chemii i matematyki. W 1975 r. po likwidacji ZSzR

zosta³ zatrudniony w szkole podstawowej w Wielgiem jako nauczyciel

matematyki. Od 1976 roku podj¹³ pracê w szkole w Ciepielowie jako

nauczyciel chemii i fizyki. Od 1.09.1982 roku do 1.09.1984 roku zajmo-

wa³ stanowisko dyrektora szko³y. W latach 1984�1988 pe³ni³ funkcjê

zastêpcy dyrektora szko³y, a nastêpnie do roku 1994 by³ na stanowi-

sku dyrektora. W 1994 roku odszed³ na emeryturê.

Kazimierz Wêgierski � by³ kierownikiem szko³y w latach 1919�

�1921. Przeniós³ siê do Zwolenia. Bli¿szych danych brak.
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Nauczyciele

Genowefa Balcerowska c. Jana i Janiny Rosiaków, ur. 28 VI

1934 r. w Ka³kowie. Tu pobiera³a naukê w �czteroklasówce�, a na-

stêpnie w Ciepielowie ukoñczy³a pe³n¹ siedmioklasow¹ szko³ê pod-

stawow¹. Uczy³a  w  SP w Brodach I³¿eckich. Pragnê³a jednak wró-

ciæ w swoje rodzinne strony i po roku przenios³a siê do Pcina,

gdzie przepracowa³a 21 lat. Ostatnim miejscem pracy by³ Ciepie-

lów. Najpierw uczy³a tu matematyki, nastêpnie by³a kierowniczk¹

�wietlicy. Pracuj¹c w szkole uczy³a siê te¿ sama, ci¹gle podnosz¹c

swoje kwalifikacje. Ukoñczy³a SN w Radomiu, kierunek zajêcia pra-

cy techniki + plastyka, SN w Ostrowcu, kierunek matematyka,

a w roku 1979 zdoby³a wykszta³cenie wy¿sze w zakresie pedagogi-

ki opiekuñczej. Za swoj¹ pracê by³a wielokrotnie nagradzana. Otrzy-

ma³a nagrodê kuratora, ministra, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi oraz Krzy¿

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Genowefa Balcerowska zma-

r³a dn. 7 III 1999 roku.

Jan Balcerowski. Urodzi³em siê 8 II 1924 r. w Rzeczniowie, pow. i³¿ecki,

woj. kieleckie. Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³em w miejscowo�ci

rodzinnej. Dalsze moje zamiary kszta³cenia zniweczy³a II wojna �wiatowa

1939 r. W 1942 r. wst¹pi³em do Szko³y Rolniczej w Chwa³owicach.

W 1946 r. zg³osi³em siê na Pañstwowy Kurs Pedagogiczny przy

Gimnazjum w I³¿y. 24 I 1949 r. rozpocz¹³em pracê jako nauczyciel SP

w Ka³kowie. Tu zorganizowa³em ZMW �Wici�, poniewa¿ sam by³em

cz³onkiem tej organizacji i kontynuowa³em tradycje rodzinne ruchu

ludowego. Kwalifikacje nauczycielskie zdoby³em w Liceum

Pedagogicznym w Radomiu w 1953 r. W 1959 r. moim staraniem zosta³a

wybudowana w Pcinie szko³a, która zapewni³a w miarê dobre i wygodne

warunki do pracy. W 1962 r. ukoñczy³em SN w Radomiu. W 1965 r.

zorganizowa³em Wieczorow¹ Szko³ê Przysposobienia Rolniczego,

w której m³odzie¿ zdobywa³a kwalifikacje rolnicze. W 1978r. ukoñczy³em

WSZ, kierunek biologia w £odzi. W 1979 r. przenios³em siê do pracy

w SP w Ciepielowie. Uhonorowano mnie Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

W³adys³aw Chosia syn Stanis³awa i Antoniny ur. 26 VI 1888 r.

w Solcu nad Wis³¹. Tu te¿ chodzi³ do szko³y elementarnej, a tak¿e

ukoñczy³ seminarium nauczycielskie. Dnia 7 XI 1908 r. obj¹³ posa-

dê w Szkole Elementarnej w Ciepielowie, gdzie pracowa³ do 29 XI

1913 r. Nastêpnie powróci³ do rodzinnego Solca i od 29 XI 1913 do

31 VIII 1937 r. uczy³ w Szkole Æwiczeñ. Ukoñczy³ Wy¿szy Kurs

Nauczycielski  w Radomiu. Zmar³ w 1974 r. w wieku 86 lat. Pocho-

wany zosta³ na miejscowym cmentarzu. Bra³ te¿ udzia³ w tajnym

nauczaniu podczas okupacji. W Polsce Ludowej by³ zdegradowa-

ny i represjonowany.
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Zofia Dygas ur. 17 IV 1948 r. w Ka³kowie. Ukoñczy³a tu szko³ê

podstawow¹, Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Solcu i rozpoczê³a na-

ukê w Studium Nauczycielskim w Ostrowcu �wiêtokrzyskim. Z po-

wodu trudnej sytuacji materialnej naukê przerwa³a i podjê³a pracê

nauczycielki najpierw w Sulejowie, potem w rodzinnej wiosce, na-

stêpnie w Niemieryczowie, znów w Ka³kowie, a od 29 V  1974 r.

w Ciepielowie. Pracuj¹c podwy¿sza³a swoje kwalifikacje. Ukoñczy-

³a matematykê, a tak¿e studia pedagogiczne o kierunku nauczanie

pocz¹tkowe w 1984 r. oraz kurs doskonal¹cy w zakresie organizacji

i zarz¹dzania. Od 1995 r., przez cztery lata pe³ni³a funkcjê wicedy-

rektora szko³y. W 1998 r. odesz³a na emeryturê.

Joanna Figura. Do szko³y podstawowej w Ciepielowie chodzi³a

w latach 1971�1979. Nastepnie ukoñczy³a Liceum Ogólnokszta³c¹ce

w Pu³awach (1983 r.), Studium Nauczycielskie w Solcu nad Wis³¹

(1986 r.), WSP w Kielcach � kierunek historia (1993 r.) oraz studia

podyplomowe- blok humanistyczny na Politechnice Radomskiej

(2001 r.). Pracê jako nauczyciel w szkole podstawowej w Ciepielowie

rozpoczê³a  w roku 1986. Pracowali w niej równie¿ jej rodzice. Praca

z dzieæmi jest dla niej bardzo wa¿na. Przynosi jej wiele satysfakcji.

Uczy historii oraz jêzyka polskiego w klasach IV�VI. Prowadzi te¿

kó³ko teatralne.

Maria Figura ur. 29 IX 1931 r. w Ciepielowie w rodzinie robotni-

czej. Tu ukoñczy³a szko³ê podstawow¹, a po wojnie Gimnazjum

Ogólnokszta³c¹ce i Liceum Pedagogiczne w Solcu. Rozpoczê³a pra-

cê w 1948 r. w Tymienicy. W latach 1956�69 pracowa³a w Wielgiem,

a od 1969 r. do przej�cia na emeryturê w Ciepielowie. Pracuj¹c jako

nauczycielka, ukoñczy³a SN w zakresie nauczania pocz¹tkowego

z wynikiem bardzo dobrym i zda³a ten sam, co m¹¿, egzamin kwali-

fikacyjny. Za wzorow¹ pracê otrzyma³a: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Marian Figura ur. 8 I 1938 r. w Baranowie. Tu ukoñczy³ 5 klas

szko³y podstawowej,  szóst¹ i siódm¹  w Chotczy, a w 1960 r. Li-

ceum Pedagogiczne w Solcu n. Wis³¹.  Od wrze�nia 1970 r. praco-

wa³ jako nauczyciel w Ciepielowie. W latach 1965�81 studiowa³

zaocznie wychowanie muzyczne na SN i z³o¿y³ Egzamin Kwalifika-

cyjny Równowa¿ny Wy¿szym Studiom Zawodowym. Umiejêtnie

wychwytywa³ talenty swoich podopiecznych i rozwija³ je. Prowa-

dzony przez niego chór szkolny i zespó³ wokalny czêsto zajmowa³y

wysokie miejsca na przegl¹dach gminnych, powiatowych i woje-

wódzkich. Otrzyma³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi i Odznakê 40-lecia PRL.

Iwona Fija³kowska (z domu Jê¿ak). Urodzi³ siê 13 marca 1969 r.

w Ciepielowie. Tu ukoñczy³a szko³ê podstawow¹. Nastepnie kon-



122

tynuowa³a naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kocha-

nowskiego w Zwoleniu, a po maturze w Studium Nauczycielskim

w Solcu nad Wis³¹. W 1991 r. podjê³a pracê w Szkole Podstawowej

w Pcinie jako nauczyciel nauczania pocz¹tkowego. Jednocze�nie

rozpoczê³a studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na

kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Od 1993 r. pracuje w Szkole

Podstawowej w Ciepielowie. Swoje kwalifikacje podnosi w Wy¿-

szej Szkole Umiejêtno�ci Pedagogicznych w Rykach, koñcz¹c stu-

dia podyplomowe  nauczanie zintegrowane.

Aurelia Justyna Folga córka Kazimierza i Marii z Brydackich,

ur. 10 VIII 1910 r. w Sandomierzu, gdzie ukoñczy³a szko³ê powszech-

n¹. Do gimnazjum, liceum i seminarium nauczycielskiego uczêsz-

cza³a w Ostrowcu �wiêtokrzyskim. Pracê nauczycielki rozpoczê³a

w swoim rodzinnym mie�cie � Sandomierzu. Nastêpnie los rzuci³ j¹

do Ciepielowa, gdzie  przepracowa³a 10 lat. W styczniu 1945 r.

podjê³a pracê w Specjalnej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3

w Radomiu. Pracowa³a w tej szkole do przej�cia na emeryturê.

Zmar³a 3 VIII 1981 r. w wieku 71 lat.

Kajetan Ga³ecki � pochodzi³ z miasta Skrzynna. By³ szlachcicem,

synem burmistrza. Nauki pobiera³ prywatnie w domu rodziców do 12

roku ¿ycia. Nastêpnie przez kilka lat uczy³ siê zawodu nauczyciela

przy swoim bracie � nauczycielu szko³y elementarnej. Od 1834 roku

by³ pomocnikiem burmistrza miasta Odrzywo³u i Skrzynna. Egzamin

na nauczyciela z³o¿y³ przed Rad¹ Gimnazjaln¹ w Radomiu 28 marca

1836 roku i podj¹³ pracê w Jedlni. W pa�dzierniku 1844 roku otrzyma³

nominacjê na nauczyciela Szko³y Elementarnej w Ciepielowie, gdzie

pracowa³ do chwili �mierci, czyli do 1866 roku. Nie bra³ udzia³u

w powstaniu listopadowym i styczniowym.

Felicja Jadwiga Gierasiñska, ur. 27 II 1905 r. w Ja�le, pow. jasiel-

ski. Ukoñczy³a seminarium nauczycielskie i zda³a egzamin praktycz-

ny. Od 31 VIII 1929 r. do 29 II 1940 r. uczy³a dzieci we wsi �wiesielice

gm. Ciepielów. Nastêpnie zwolniona przez w³adze niemieckie prze-

bywa³a w przymusowej bezczynno�ci a¿ do koñca wojny. Opieko-

wa³a siê i wychowywa³a dwoje w³asnych dzieci, syna Zbigniewa

i córkê Mariê oraz bra³a udzia³ w tajnym nauczaniu. Po przerwie 16 IX

1945 r. rozpoczê³a pracê nauczycielki w szkole w Ciepielowie. Uczy³a

klasy m³odsze. Mile j¹ wspominaj¹ wychowankowie. By³a nauczy-

cielk¹ z powo³ania, wzorow¹ matk¹, wiern¹ towarzyszk¹ ¿ycia, ¿on¹

wybitnego pedagoga Jana Gierasiñskiego.

Jan Gierasiñski ur.20 XII 1903 r. we wsi D¹brówka k. Lipska.

Ukoñczy³ Mêskie Seminarium Nauczycielskie w Solcu. Pracê

w zawodzie nauczycielskim rozpocz¹³ w jednoklasówce w Jasieñ-
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cu Soleckim. Od 1930 do 1945 r. pracowa³ w wiejskiej szkole

w �wiesielicach. Podczas okupacji by³ ¿o³nierzem Partyzanckiego

Zgrupowania BCh �O�ki� i u¿ywa³ pseudonimu �Potêga�. W 1945 r.

przeszed³ do szko³y podstawowej w Ciepielowie, gdzie pracowa³

do 1973 r., tj. do chwili przej�cia na emeryturê. Zmar³ w 1977 r.

Krzewi³ ideê spó³dzielczo�ci, stosuj¹c j¹ równocze�nie w praktyce.

Na dwa lata przed wojn¹ zorganizowa³ w �wisielicach sklep spo-

¿ywczy �Spo³em�. Za uzyskany dochód cz³onkowie tej spó³dzielni

zakupili dwuizbowy drewniany budynek, wyremontowali go i prze-

znaczyli na szko³ê. W uznaniu zas³ug, w budynku tym 15 XII 1991 r.

odby³a siê uroczysto�æ ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy ku czci

Jana Gierasiñskiego, poprzedzona msz¹ �w.

W³adys³awa Irena Goldfarth-Kudlikowska, córka W³ady-

s³awy i Eugeniusza ur. 18 III 1908 r. w Warszawie. Po ukoñczeniu

szko³y powszechnej, od 1922 do 1927 by³a uczennic¹ Prywatnego

Seminarium Nauczycielskiego S.S. Zmartwychwstania Pañskiego

w Warszawie. W 1926 r. przyjecha³a do Ciepielowa i podjê³a pracê

nauczycielki w tutejszej szkole powszechnej, gdzie pracowa³a bez

przerwy do 1947 r. W latach 1926�1929 w ciepielowskiej szkole

pracowa³ tak¿e jako nauczyciel m¹¿ Ireny, Adam Kudlikowski, któ-

ry pó�niej by³ osobistym sekretarzem pos³a, wicemarsza³ka Sejmu

Wac³awa D³ugosza. W 1947 r. zosta³a s³u¿bowo przeniesiona do

Starachowic. Zmar³a 22 maja 1993 r.

Anna Grandos. ur. 03 07 1973 r. w Ciepielowie. W latach 1980�

�1988 uczêszcza³a do PSP w Ciepielowie. Po ukoñczeniu szko³y

podstawowej podjê³a naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym

im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. W roku 1992 zda³a maturê,

po czym postanowi³a kontynuowaæ naukê na Wydziale Filozofii

i Socologii UMCS w Lublinie. W 1997 r. otrzyma³a tytu³ magistra

filozofii ze specjalizacj¹ w zakresie Filozofii Kultury i Nauki

w Kulturze. Po ukoñczeniu studiów magisterskich podjê³a 2-letnie

studia podyplomowe na UMCS � kierunek logopedia, które

ukoñczy³a w 1999 r. Od 2000 r. pracuje w PSP w Ciepielowie jako

nauczyciel � logopeda.

Jan Gruszka ur. 29 stycznia 1907 r. w rodzinie ch³opskiej w Le-

opoldowie, dawniej powiat i³¿ecki. Jak wielu synów ch³opskich,

zdecydowa³ siê na naukê w Seminarium Nauczycielskim w Solcu.

Po jego ukoñczeniu zda³ egzamin praktyczny i rozpocz¹³ pracê

w Szkole Powszechnej w Ciepielowie. Z jego inicjatywy powsta³y

ko³a Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej. Podj¹³ trud budowy nowej szko³y

i ci¹gle siê uczy³. Od 1947 r. do przej�cia na emeryturê uczy³ geo-

grafii w III Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Radomiu.

Jan Gruszka za walkê z okupantem hitlerowskim, dzia³alno�æ spo-
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³eczn¹ oraz osi¹gniêcia na niwie pedagogicznej odznaczony zosta³

m.in.: Srebrnym Krzy¿em Virtutti Militari V kl., Krzy¿em Partyzanc-

kim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z³otym Krzy¿em Za-

s³ugi, odznak¹ �Grunwaldzk¹�, z³ot¹ odznak¹ Polskiego Towarzy-

stwa Geograficznego. Zmar³ 18 I 1980 r.

Alicja Hamera, z domu Rutkowska. Urodzi³a siê 15 VII 1942 r.

w Hieronimowie, woj. radomskie. Okres dzieciñstwa i szko³y pod-

stawowej spêdzi³a pod opiek¹ rodziców. Liceum Ogólnokszta³c¹ce

ukoñczy³a w 1959 r. w Siennie. W 1961 r. ukoñczy³a Studium Na-

uczycielskie w Ostrowcu �wiêtokrzyskim, kierunek matematyka.

Od wrze�nia rozpoczê³a pracê w szkole podstawowej w £aziskach,

a po miesi¹cu zosta³a przeniesiona do SP w Ciepielowie Starym.

W 1964 r. przesz³a ponownie do pracy w szkole w Ciepielowie. Tu

pracowa³a nieprzerwanie do 1995 r. W tym czasie ukoñczy³a zaocz-

nie WSP w Kielcach zdobywaj¹c w 1978r. tytu³ magistra matematy-

ki. By³a opiekunem takich organizacji uczniowskich jak: harcer-

stwo i SKO, Samorz¹d Szkolny, a najd³u¿ej PCK.

Helena Kacperska c. Antoniego i Antoniny z Kartasiewiczów,

ur. 30 VIII 1912 r. w Radomiu. Dzieciñstwo i m³odo�æ spêdzi³a

w Ciepielowie. Tu ukoñczy³a szko³ê powszechn¹, a nastêpnie kur-

sy pedagogiczne w Kielcach oraz szko³ê dla wychowawczyñ przed-

szkoli w Czêstochowie. Przed wojn¹ prowadzi³a Stowarzyszenie

M³odzie¿y Katolickiej. Jako prezeska organizowa³a szkolenie z za-

kresu higieny, kultury, etyki chrze�cijañskiej. Dzia³alno�æ tê konty-

nuowa³a równie¿ w czasie okupacji, prowadzi³a kursy dokszta³ca-

j¹ce w dziedzinie rolnictwa, urz¹dza³a wystawy i konkursy. Po woj-

nie pracowa³a jako nauczycielka i kierowniczka tutejszego przed-

szkola. Ju¿ po przej�ciu na emeryturê zosta³a odznaczona za ca³o-

kszta³t pracy zawodowej i spo³ecznej Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Nale¿a³a do ZNP, chêtnie uczestniczy³a w konferencjach, spotka-

niach i uroczysto�ciach. Zmar³a 26 II 1998 roku.

Agnieszka Kowalska. Urodzi³a siê w 16.05.1976 r. W roku szkol-

nym 1982/83 uczêszcza³a do klasy �0�, nastêpnie kontynuowa³a

naukê w Szkole Podstawowej w Ciepielowie. Kolejny etap eduka-

cji to Liceum Ekonomiczne w Lipsku. Po ukoñczeniu szko³y �red-

niej i uzyskaniu �wiadectwa maturalnego w 1995 r. Pomy�lnie zda³a

egzamin wstêpny na filologiê polsk¹ w kolegium Nauczycielskim

w Radomiu. W 1998 r. uzyska³a tytu³ licencjata i rozpoczê³a pracê

w Publicznej Szkole Podstawowej w £aziskach. Jednocze�nie pod-

wy¿sza³a swoje kwalifikacje na kierunku filologia polska na UMCS

w Lublinie. W czerwcu 2000 r. z³o¿y³a egzamin magisterski. Nastêp-

nie ukoñczy³a studia podyplomowe z zakresu ewaluacji i pomiaru
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dydaktycznego oraz uzyska³a uprawnienia do nauczania informa-

tyki. Od wrze�nia 2000 r. pracuje jako nauczyciel jezyka polskiego

w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie.

Iwona Leszczyk-Kaca. Urodzi³a siê 1 listopada 1971 roku w Cie-

pielowie. Tu uczêszcza³a do szko³y podstawowej, któr¹ ukoñczy³a

w 1986 roku. Nastêpnie naukê kontynuowa³a w 6-letnim Studium

Nauczycielskim  w Solcu nad Wis³¹. Po ukoñczeniu tej¿e szko³y

podjê³a studia magisterskie w WSP w Kielcach. W roku 1997 roz-

poczê³a pracê w Szkole Podstawowej w Ciepielowie jako nauczy-

cielka nauczania zintegrowanego. W roku 1999 ukoñczy³a studia

podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego, zdrowotnego

i korektywy w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie.

Zdobyt¹ wiedzê i umiejêtno�ci wykorzystuje w swojej pracy, która

daje jej du¿o satysfakcji.

Weronika Leszczyk ur. 14 I 1948 r. w Piñczowie, woj. kieleckie.

Tam chodzi³a do podstawówki i maj¹c zaledwie 17 lat ukoñczy³a

liceum ogólnokszta³c¹ce. W latach 1965�67 kontynuowa³a naukê

w Studium Nauczycielskim im. W³adys³awa Spasowskiego w Kiel-

cach na kierunku filologia polska. Po otrzymaniu dyplomu podjê³a

pracê w Szkole Podstawowej w Ciepielowie.  W 1984 r. ukoñczy³a

wy¿sze studia magisterskie w Kielcach na wydziale humanistycz-

nym w zakresie filologii polskiej. Przez wiele lat prowadzi³a dru¿ynê

harcersk¹. Jej uczniowie uczestniczyli w olimpiadach jêzyka pol-

skiego, w konkursach recytatorskich. Za sw¹ pracê otrzyma³a

w 1976 r. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, w 1980 r. nagrodê kuratora, pó�niej

nagrodê ministra oraz kilkakrotnie nagrodê dyrektora szko³y.

Leonard Makara ur. w 1901r. W Ciepielowie pracowa³ w latach:

1935�38. Uczy³ w klasie 3 i 4 oraz w klasach starszych �piewu,

a tak¿e prowadzi³ zespó³ skrzypcowy i chór szkolny. Nauczy³ dzieci

i starsz¹ m³odzie¿ wielu pie�ni patriotycznych i religijnych, które

s¹ �piewane do dzi� przy ró¿nych okazjach. W 1938 r. opu�ci³

Ciepielów. W czasie okupacji pracowa³ w publicznej szkole po-

wszechnej w O¿arowie. W 1942 r. aresztowany i do koñca wojny

wiêziony w obozie koncentracyjnym. Prawdopodobnie powróci³

i przyst¹pi³ do pracy w szkole w O¿arowie.

Natalia Makara ur. w 1902 r. uczy³a w Ciepielowie i O¿arowie

w tym samym czasie co m¹¿. Równie¿ prowadzi³a tajne nauczanie.

Zwolniona w 1940 roku i przez 4 lata pozostawa³a w przymusowej

bezczynno�ci. O dalszych losach brak informacji.
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Jan Mazur syn Ignacego i Rozalii, ur. 20 VII 1928 r. we wsi Stru-

dze, gm. Dziurków, pow. i³¿ecki. Nastêpnie przeniós³ siê wraz z ca³¹

rodzin¹ do Ciepielowa Kolonii. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³

w osadzie Ciepielów w czasie okupacji. Po wojnie od 1945 r. konty-

nuowa³ naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Zwoleniu, gdzie

z³o¿y³ egzamin dojrza³o�ci. Ukoñczy³ SN kierunek matematyka

i pracowa³ w szkole w Ciepielowie. W 1960 r. zosta³ powo³any na

stanowisko zastêpcy inspektora szkolnego w Lipsku. Po przepra-

cowaniu 6 lat na w³asn¹ pro�bê odszed³. W 1966 r. od 1 IX podj¹³

pracê w szkole w Osinach jako kierownik i tu pracowa³ a¿ do �mier-

ci. Zmar³ 23 II 1977 roku.

Stanis³aw Mazur syn Ignacego i Katarzyny urodzi³ siê 11 sierpnia

1897 r. we wsi Struga, pow. i³¿ecki. Ukoñczy³ Seminarium Nauczyciel-

skie w Solcu nad Wis³¹ 19 czerwca 1918 r. Uczêszcza³ równie¿ do

szko³y le�nej w Kowlu i podj¹³ pracê le�niczego w jakiej� le�nej

g³uszy, ale szybko j¹ porzuci³ i zaj¹³ siê nauczaniem dzieci. Uczy³

w Dêbicach, Anusinie, Ciepielowie Starym, Rekówce, Pcinie.

Zofia Mazur z domu Wolak, ur. 1 VII 1942 r. w Gardzienicach

Starych. Absolwentka SP w Ciepielowie, piêcioletniego Liceum

Pedagogicznego w Solcu i SN (filologia polska) w Kielcach. Przez

30 lat uczy³a jêzyka polskiego. Jej systematyczna, wytrwa³a, wrêcz

mrówcza praca zaowocowa³a wieloma sukcesami, m.in. mia³a wielu

olimpijczyków, finalistów konkursu wojewódzkiego z I miejscem

w³¹cznie, wychowankowie pomy�lnie zdawali egzaminy do szkó³

�rednich. Ustawicznie podnosi³a swoje kwalifikacje, m.in. ukoñ-

czy³a szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pra-

cy dla pracowników i placówek o�wiatowo-wychowawczych, zor-

ganizowane przez O�rodek Us³ug Pedagogicznych i Socjalnych

w Radomiu i zda³a egzamin z wynikiem bardzo dobrym 5 VI 1989 r.

Za wybitne osi¹gniêcia otrzyma³a Z³oty Krzy¿ Zas³ugi i Nagrodê

Ministra II Stopnia.

Boles³aw Mazurkiewicz, s. Juliana i Bronis³awy z Mirowskich,

ur. 4 VII 1914 r. we wsi �wiesielice, pow. i³¿ecki. Do klas m³odszych

uczêszcza³ w wiosce rodzinnej, starsze ukoñczy³ w Ciepielowie.

W 1933 r. ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w Radomiu. W cza-

sie wojny utrzymywa³ kontakt z BCh, organizowa³ pomoc w zaopa-

trzeniu w ¿ywno�æ oddzia³u �O�ki�. Po wojnie by³ nauczycielem,

najpierw w Kawêczynie, a nastêpnie w Ciepielowie. Od 1965 r. pra-

cowa³ w Wydziale O�wiaty Prezydium Powiatowej Rady Narodo-

wej w Lipsku, na stanowisku kierownika Pedagogicznego O�rod-

ka Metodycznego. Zmar³ 4 II 1971 roku.
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Czes³awa Mazurkiewicz, c. Garganiszów Jana i Marii ze �wie-

rzewskich, ur. 5 II 1921 r. w Ciepielowie. Tu ukoñczy³a szko³ê po-

wszechn¹, wykszta³cenie pedagogiczne zdoby³a w Pañstwowym

Liceum Pedagogicznym w Solcu. Lata okupacji spêdzi³a w domu

rodzinnym, doznaj¹c represji wroga, nêdzy i niedogodno�ci ¿ycia

lat wojny. We wrze�niu 1945 r. rozpoczê³a pracê w szkole w rodzin-

nej miejscowo�ci, z któr¹ zwi¹zana by³a do koñca ¿ycia. Pracuj¹c

ustawicznie podnosi³a swoje kwalifikacje poprzez kursy i ukoñcze-

nie Studium Nauczycielskiego. W 1977 r. po 32 latach pracy prze-

sz³a na emeryturê, ale jeszcze 3 lata pracowa³a na pó³ etatu. Zmar³a

10 VIII 1996 r.

Tadeusz Mazurkiewicz, brat Boles³awa, ur. 22 XI 1922 r. By³

jednym z sze�ciorga dzieci Juliana i Bronis³awy. Uczy³ siê najpierw

we wsi rodzinnej, a pó�niej w Ciepielowie. W 1945 r. rozpocz¹³

pracê jako nauczyciel niekwalifikowany w Kawêczynie i kontynu-

owa³ dokszta³canie siê  systemem zaocznym w Liceum Pedago-

gicznym w Solcu. Zosta³ przeniesiony od nowego roku do pracy

w Ciepielowie, a nastêpnie w 1951 r. do szko³y w Pcinie. W 1973 r.

zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, a dn. 9 IX 1987 r. Krzy-

¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za �trzydziestoletni¹

szczególnie wyró¿niaj¹c¹ pracê pedagogiczn¹�. Zmar³ 17 VII 1989 r.

Spoczywa na cmentarzu w Ciepielowie.

Józef Murski do Ciepielowa zosta³ przeniesiony ze �wiesielic

w 1923r. Pochodzi³ ze Lwowa. Czu³ siê Ukraiñcem. Do wszystkiego,

co polskie odnosi³ siê krytycznie, z lekcewa¿eniem, ale jako na-

uczyciel prac rêcznych, rysunków, jêzyka niemieckiego by³ dosko-

na³y i posiada³ ogromn¹ wiedzê w tym zakresie. Du¿o wymaga³ od

uczniów, ale tak¿e od siebie, by³ zawsze do lekcji przygotowany

i zajêcia lekcyjne przeprowadza³ w sposób atrakcyjny. Uczy³

w Ciepielowie do 1935 r.

Maria Niziñska-Ostrach. Urodzi³a siê dn. 9 VII 1929 r. w D¹bro-

wie, pow. i³¿ecki. Od urodzenia wychowywa³a siê pod opiek¹ ro-

dziców. Naukê rozpoczê³a w siódmym roku ¿yciu w SP w Ka³kowie,

gdzie ukoñczy³a 5 klas. Do szóstej chodzi³a do oddalonego o 4 km

Ciepielowa. Po wojnie zda³a w Starachowicach nadzwyczajny eg-

zamin i dnia 25 VI 1947 r. otrzyma³a �wiadectwo ukoñczenia szko³y

powszechnej. Tego samego roku rozpoczê³a naukê w Liceum Ogól-

nokszta³c¹cym w £odzi i ukoñczy³a je w 1951 roku. W 1954 r. wy-

sz³a za m¹¿ za szkolnego kolegê, ur. 11 VIII 1923 r. Bogumi³a Ostra-

cha. 31 VIII 1964 r. na swoj¹ pro�bê, przeniesiono j¹ z Ka³kowa do

Ciepielowa, gdzie pracowa³a do czasu przej�cia na emeryturê.

W miêdzyczasie ukoñczy³a w 1968 r. SN w Busku Zdroju, kier.
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biologiczno-chemiczny. Za pracê zawodow¹ zosta³a uhonorowa-

na: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ ZNP, Krzy¿em Kawalerskim

Orderu Odrodzenia Polski. W 1989 r. przesz³a na emeryturê. Po

dwóch latach powróci³a do zawodu na pó³ etatu i pracowa³a jesz-

cze trzy lata.  M¹¿ jej zmar³ 8 X 1996 r. . Jest dumna ze swoich dzieci

i wnuków, szkoda, ¿e m¹¿ nie mo¿e siê cieszyæ ich szczê�ciem.

W³adys³aw Nowak urodzi³ siê 8 grudnia 1887 r. w Kro�nie, pow.

kro�nieñski. Ukoñczy³ seminarium nauczycielskie, kurs metodycz-

no-pedagogiczny i zda³ egzamin praktyczny. W latach 1922�1923

uczy³ w Ranachowie. Od 1 XI 1923 r. do 30 VI 1934 r. pracowa³ jako

nauczyciel w Ciepielowie. Uczy³ te¿ �piewu. Nastêpne 2 lata uczy³

w Kazanowie. W 1936�1938 uczy³ w jednoklasówce w Ciepielowie

Starym, a w roku szkolnym 1940/41 przeniós³ siê do Ciepielowa. Po

wojnie Powróci³ do pracy zawodowej w osadzie Ciepielów. Zmar³

28 maja 1947 roku.

Piotr Nowakowski. Ur. 28.04.1971 r. w rodzinie nauczycielskiej.

Ojciec ukoñczy³ krakowsk¹ AWF, by³ nauczycielem w-f. Ukoñ-

czy³ LO w Zwoleniu, a studia wy¿sze odby³ na Wydziale

Nauczycielskim Politechniki Radomskiej na kierunku wychowanie

techniczne � specjalno�æ informatyka. Ukoñczy³ równie¿ studia

podyplomowe � wychowanie fizyczne, zdrowotne i korektywa. We

wrze�niu 1992 r. rozpocz¹³ pracê w Szkole Podstawowej

w Ciepielowie, gdzie pracuje do chwili obecnej. Uczy wychowania

fizycznego i podstaw informatyki. Jego pasj¹ jest sport. W 1995 r.

ukoñczy³ kurs i zdoby³ kwalifikacje instruktora pi³ki no¿nej.

Prowadzi³ spo³ecznie lokaln¹ dru¿ynê pi³ki no¿nej w klubie Video.

Do 30.08.2001 r. by³ trenerem m³odzików klasy B klubu �Video Rol-

Mot Ciepielów�. Oprócz pi³ki no¿nej trenowa³ z uczniami biegi

prze³ajowe. W latach 1997�2000 odnie�li w tej dziedzinie ogromne

sukcesy. Jest ¿onaty. Ma syna Miko³aja.

Aleksandra Owczarek urodzi³a siê 25 VI 1947 r. jako córka He-

leny i W³adys³awa Owczarków w Chotyzach, w rodzinie g³êboko

patriotycznej. Aleksandra posz³a w �lady ojca, ¿o³nierza Wrze�nia,

s³ynnego partyzanta, który po wojnie wybra³ zawód nauczyciel-

ski. Ju¿ jako sta¿ystka da³a siê poznaæ jako wychowawczyni wyj¹t-

kowo wra¿liwa na problemy dzieci. Mile wspominaj¹ j¹ uczniowie

z Ciepielowa, Ka³kowa, D¹browy, najczê�ciej podkre�laj¹c jej pra-

cowito�æ i prawo�æ charakteru. Zmar³a 21 I 2000 r.

Tomasz Paszkowski � pochodzi³ z miasta Kurowa i tam te¿ skoñ-

czy³ szko³ê elementarn¹. Dalsz¹ naukê kontynuowa³ w szko³ach wy-

dzia³owych opolskich i ukoñczy³ 4 klasy. Pracowa³ we Wroc³awiu
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i £owiczu. Egzamin z³o¿y³ przed Rad¹ Gimnazjaln¹ na nauczyciela ele-

mentarnego w Radomiu w 1835 roku. W Ciepielowie pracowa³ 4 lata.

Jan Pêkala ur. siê w Przedmie�ciu Soleckim, gdzie uczêszcza³ do

szko³y powszechnej. Po ukoñczeniu seminarium nauczycielskiego

w Solcu pracowa³ jako nauczyciel w szkole w Ciepielowie od 1929

do 1938 r. Ukoñczy³ Wy¿szy Kurs Nauczycielski w Warszawie.

Oprócz pracy pedagogicznej prowadzi³ dzia³alno�æ Oddzia³u Zwi¹z-

ku Strzeleckiego z m³odzie¿¹ starsz¹.

Jan Siepietowski ur. w Chotyzach 12 X 1915 r. Uczêszcza³ do

szko³y w Ciepielowie, ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w Sol-

cu, a nastêpnie Dywizyjn¹ Szko³ê Podchor¹¿ych w Kielcach.

W latach 1945�47 znów podj¹³ pracê w Komendzie Powiatowej

w Starachowicach, a nastêpnie pracowa³ jako nauczyciel w Ciepie-

lowie. Wspó³pracownicy i rodzice wspominaj¹ go w samych su-

perlatywach, a uczniowie jako nauczyciela odpowiedzialnego, m¹-

drego i wymagaj¹cego. Uhonorowano go: Krzy¿em Kawalerskim

Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej

1939 r., Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Polonia Restituta, Krzy-

¿em Partyzanckim BCh. Zmar³ dn. 11 VII 1988 roku.

Stanis³aw Susfa³ syn Antoniego i El¿biety ze Szpernalów,

ur. 16 XII 1903 r. w Brzeziu w rodzinie ch³opskiej, gm. i pow. Opatów,

woj. kieleckie. Do I i II kl. uczêszcza³ we wsi rodzinnej, nastêpnie

przeniós³ siê do Gimnazjum Humanistycznego w Opatowie, gdzie

ukoñczy³ cztery starsze klasy, tj. III�VIII. Ukoñczy³ Seminarium Na-

uczycielskie w Radomiu. Zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z nauczycielk¹,

Mari¹ Popczyk. Z dniem 1 IX 1937 r. Susfa³owie zostali przeniesieni

do pracy w Szkole Powszechnej w Ciepielowie. W czasie okupacji

prowadzili tu niezorganizowane tajne nauczanie. 1 VI 1942 r. Stani-

s³aw zosta³ aresztowany. Przez miesi¹c przetrzymywany i �przes³u-

chiwany�, nastêpnie ze wzglêdu na stan zdrowia zwolniony.

Alicja Tuszyñska, z domu Sochaj, urodzi³a siê w Przedmie�ciu

Soleckim, gdzie ukoñczy³a szko³ê podstawow¹, a nastêpnie Liceum

Ogólnokszta³c¹ce w Solcu n. Wis³¹.  W Ciepielowie pracowa³a od

1967 r. do 1994 r. W trakcie pracy zawodowej ukoñczy³a studium

nauczycielskie, a tak¿e zdoby³a tytu³ magistra filologii rosyjskiej

z wynikiem bardzo dobrym. W pracy wyró¿nia³a siê niezwyk³ym

talentem pedagogicznym, sumienno�ci¹, pracowito�ci¹ i du¿ym

poczuciem sprawiedliwo�ci. Zmar³a 21 XI 1994 r. Spoczywa na cmen-

tarzu w Ciepielowie.
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Teresa Zofia Wójtowicz-Mejzner. Urodzi³a siê 13 VI 1938 r.

w rodzinie ch³opskiej we wsi S³uszczyn. �Czteroklasówkê� ukoñ-

czy³a w rodzinnej wiosce. Do starszych klas uczêszcza³a w D³ugo-

woli, a dalsz¹ edukacjê odby³a w Liceum Pedagogicznym w Ra-

domiu. W 1957 r. rozpoczê³a pracê jako nauczycielka w nastêpuj¹-

cych miejscowo�ciach: Sworzyce, Siekierka, Ka³ków, Ciepielów,

gdzie pracowa³a od 1 II 1969 r. do 31 VIII 1990 r. Pracuj¹c, jednocze-

�nie uzupe³nia³a i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uzyska³a:

dyplom Studium Nauczycielskiego w Kielcach kierunek historia

z jêzykiem rosyjskim w 1964 r., Roczne Studium Wychowania Oby-

watelskiego w 1969 r., dyplom Egzaminu Kwalifikacyjnego Rów-

nowa¿nego Studium Zawodowym � Warszawa dnia 15 XI 1978 r.,

�wiadectwo ukoñczenia studium przedmiotowo-metodycznego, hi-

storia w Kielcach w 1977 r. Za pracê w zawodzie nauczycielskim

otrzyma³a: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi w 1978 r., Krzy¿ Kawalerski Orderu

Odrodzenia Polski w 1990 r., odznakê Za Zas³ugi dla Województwa

Radomskiego w 1984 r.

Marianna Ziêba. Urodzi³a siê 16.02.1970 r. w Ciepielowie. Po

ukoñczeniu Szko³y Podstawowej w Ciepielowie rozpoczê³a naukê

w Liceum Ekonomicznym w Lipinach, które ukoñczy³a w 1989 r.

W 1990 r. rozpoczê³a dwuletnie studium katechetyczne, a nastêp-

nie kontynuowa³a naukê na piêcioletnich studiach teologicznych

na KUL, które ukoñczy³a w 1998 r. tytu³em mgr teologii. W roku

2000/2001 by³a uczestnikiem studiów podyplomowych w zakresie

�Integracji z rewalidacj¹�. Obecnie pracuje w PSP w Ciepielowie

jako nauczyciel katechezy.
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Absolwenci 

Rok szkolny 1932/33

kl. VII

Budnik Piotr .X�PL�VNL -DQ            Siwiec Kazimierz
&LV]HN 0LHF]\VáDZ    /DVHN %URQLVáDZ            Skoczylas Aniela
Cukier Hana     Leszczyk Eugeniusz   Skoczylas Józef
Frangiel Marian         Maciejewski Tadeusz          Skoczylas Stefan
Frydrycka Wanda        Mendel Laufer                  Sulima Stefan
Frydrycki Jan     Ostrach Zofia              6XáHFNL 7DGHXV]

*DUJDQLV] :áDG\VáDZ 3
NV\N 6WDQLVáDZD   :
*\NRZVND $OHNVDQGUD

Goldfarb Dwojra         Przepiórka Zofia                   :
*\NRZVNL /XFMDQ

,ZD�VNL -DQ     Rusin Janina    Widerski Jan
Kierszemblum Gitka     Rusinowski Julian    Zaborski Jan
.RZDOF]\N 6WDQLVáDZ 5\áR -y]HI    =DERUVNL 6WDQLVáDZ

Kustra Zofia     Rzepkowska Zofia
.XEDV %URQLVáDZ     6HUHZL� =RILD

Rok szkolny 1934/35
kl. VII

%D�FHURZVND 0DULD àDFL�VNL (GPXQG    Piorun-Herbowicz Marianna
%LHOHFNL :DFáDZ     0DFL�J +RQRUDWD    Przepiórka Jan 
&LH�OD (GZDUG 0D]XU %URQLVáawa    Sajnóg Janina 
'U�J -DQ         Mirowski Jan                    Sajnóg Niemkiewicz Janina
Garganisz Franciszek     Mroczkowski Stefan            6R�WD -DQ

Gorczyca Roman       Ociesa Edward                   Szpigielman Ryfka
*UHJRUF]\N :DFáDZ     Ordon Helena                       7UDQJLHO /HMEX�

Herbowicz Helena     Ostrach Aleksandra   :LQLDUVNL 6WDQLVáDZ

Klajman Hana 3LHWUNLHZLF] 6WDQLVáDZ Wolszczak Tadeusz
Korman Cyrla     Pietrkiewicz Tadeusz    Zyzek Kazimierz
Kotarski Tadeusz     Pietruszka Jan

Rok szkolny 1939/40
kl. VI

Ajzeman Josek     Grzeszczyk Janina    7X*QLN 7DGHXV]

%DU\áNLHZLF] 'DQXWD -H*DN 7DGHXV]                    Mirowska Irena Henryka
%DUV]F]HZVND 6WDQLVáDZD .DF]PDU]\N ,UHQD    0LURZVNL 6WDQLVáDZ

Baum Wanda     Kapciak Maria                    0DUR�VNL 0DULDQ

Bielec Tadeusz     Kociszewski Stefan     Niemkiewicz Teofil
%LH�NRZVND :DQGD     Kosior Maria                     3DSX]L�VND 7HUHVD

Blumenfeld Abram        Kowalska Helena                   Rusinowicz Anna
Cuker Hana     Chodurski Krzysztof Rybicka Leokadia
Epsztajn Perla     Krawczykowska Kazimiera Sajnóg Aleksandra
Grzesczyk Helena     Kuperman Chaja Sawicka Genowefa
Skoczylas Henryk                  Maci�J .D]LPLHU] Sawicki Kazimierz
Skoczylas Marian  6NRF]\ODV :DFáDZ :DORV]F]\N %ROHVáDZ

6NRF]\ODV 6WDQLVáDZ     Traczkowska Jadwiga

Rok szkolny 1945/46
kl. VI

&LXSL�VNL =ELJQLHZ     Lasek Jan      6DUQHFND 6WDQLVáDZD

'U�J =RILD                     Lasek Józef      Sikorska Stefania
)XQGRZLF] %RJXVáDZ     Maciejczyk Natalia                 Siwiec Irena
Grzeszczyk Józef s. Al.     Moskwa Krystyna      6RFKDM :DFáDZ
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Grzeszczyk Józef s. Fr.     Mucha Julian      Szarpak Tadeusz
Grzeszczyk Regina           Pawlik Marian 6]F]HFL�VNL 5\V]DUG

Kilian Tadeusz      Rogala Janina :
*\NRZVND .U\VW\QD

.R]LHá -DGZLJD      Rusin Wanda =DM�F =RILD

Krawiec Regina      5]HSNRZVND %RJXPLáD

Rok szkolny 1946/47
kl. VI

%DUWRV] :DFáDZ àXNDVLHZLF] -DQ Siwiec Irena
Bielec Zenobia       Maciejczyk Otalia Skoczylas Henryk
)XQGRZLF] %RJXVáDZ 0DMHZVNL &]HVáDZ 6RáW\VLDN :LWROG

Górniak Kazimiera       Maziarz Leokadia 6XPLJRZVNL 6WDQLVáDZ

*U]HV]F]\N =G]LVáDZD 0
*\N -DGZLJD Sykut Kazimierz
Hamera Augustyn       Mordak Maria Synderowski Henryk
Jakubowicz Janina             Nizinska Helena 6\QGHURZVNL :DFáDZ

Kapciak Henryk 2OHNVLN 0LHF]\VáDZ 6\SXáD +HQU\N

.RVLyU 6WDQLVáDZ 3DM�F]NRZVNL %ROHVáDZ 6]F]HSDQRZVNL 6WDQLVáDZ

Kowalczyk Janina       Pindakiewicz Marian Trojacki Aleksander
.R]LHá -DQLQD       Rudka Wanda :RODN 6WDQLVáDZ

.UDZF]\N %ROHVáDZ       Rutkowska Stefania =DM�F $OHNVDQGHU

Krawczyk Regina             Sawicki Henryk =DM�F $OHNVDQGUD

Krzysztoszek Marian 6HUDILQ 0LHF]\VáDZ Zyzek Daniela
Lasek Tadeusz       Sikorska Stefania %LH�NRZVNL )ORULDQ

Rok szkolny 1947/48
kl. VII

%DU\áD %ROHVáDZ        -
*DN 6WDQLVáDZ 0
*\N -DQ

%DUV]F]HZVNL 6WDQLVáDZ        Kaczmarzyk Wanda Mirowski Eugeniusz
%LHOHF :LHVáDZ        Kosior Henryk 1L]L�VNL 6WDQLVáDZ

'REUR� $GDP (XJHQLXV] .RZDOVNL 0LHF]\VáDZ Oko Adam 
'REUR� 6WDQLVáDZ        .R]LHá =RILD              Pawlik Henryk 
*LHUDVL�VNL =ELJQLHZ -DQ .UDZF]\N %ROHVáDZ Pietruszka Lucjan
*RG]L�VND 0DULD         à\MDN àXFMD Pietruszka Zofia
Gregorczyk Eugeniusz        Magdziak Józef Pindakiewicz Irena
*UHJRUF]\N 6WDQLVáDZ        Mazur Henryk Rolnik Eugeniusz
Jakubowicz Marian 0
*\N ,UHQD Rutka Wanda
5\ELFND &]HVáDZD                Sykut Leokadia Wolski Marian
6DáEXW =HQRQ        Szewczyk Marian Zyzek Aleksander
Siwiec Irena 7XV]\�VNL 6WDQLVáDZ

Skrzek Regina        WieczoUHN :DFáDZ

Sochaj Jan :
*\NRZVND %RJXPLáD

Rok szkolny 1948/49
kl. VII

%DUV]F]HZVNL 0LHF]\VáDZ .RVLyU 7DGHXV] Rosiak Genowefa
Bednarczyk Marian .RZDOF]\N %RJXPLáD Rybicki Tadeusz
Bielec Maria          Kowalczyk Eugeniusz 6DáEXW +HQU\ND

Duliasz Daniela .R]LHá +HOHQD Sawicka Henryka
)U\V]NLHZLF] 6WDQLVáDZ .R]LHá :DQGD Senderowska Henryka

.R]áRZVNL =G]LVáDZ 6HUDILQ %RJXPLáD

Gorczyca Zofia          Krawiec Lukrecja 6R�WD -DQ

Górniak Ryszarda           àRMHN +HOHQD Sowa Krystyna
*UHJRUF]\N 6WDQLVáDZ 0DMHZVNL =G]LVáDZ Sulima Adam
+DPHUD 0LHF]\VáDZ 0DáDF]HN +HOHQD Sulima Marian
Hamera Urszula                    Marzysz Maria 6XáHFNL +HQU\N

+HUERZLF] =G]LVáDZ          Matyga Teodora Sztal Henryk
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-DEáR�VNL +HQU\N                   Mazurkiewicz Zofia Szymczak Adolf
-DáRVL�VND -DQLQD           0
*\N 0DULDQ 7XV]\�VNL -DQ

Jasik Helena 0LOOHU &]HVáDZ :RODN %URQLVáDZ

.DPR�VND 'DQXWD                   Piorun Jadwiga =DM�F ,UHQD

.
G]LHUVND +HOHQD           3áD]D +HQU\N =DM�F -DQ

.RUGXOD 6WDQLVáDZ           3áD]D 0DULDQ )DN %ROHVáDZ

Kosiór Krystyna           3XFXáHN =G]LVáDZ

Rok Szkolny 1949/50
kl. VIIa

%LHJD�VND 7HRGRUD           .RWDUVND 0LHF]\VáDZD Nowotnik Helena
Bieniek Henryka                  Krawczyk Henryka 3RWU]�VDM =RILD

'U�J +HQU\N        Krawczykowski Marian Rajkiewicz Edward
)DáHN +HQU\ND à\MDN :áDG\VáDZ Rogala Henryk
Garganisz Wojciech        Maciejczyk Paulina Rogala Józef
*áRFND .U\VW\QD                  Magdziak Teresa 5XVLQRZVNL %ROVáDZ

Górniak Julian        Marzysz Maria 5\áR :DFáDZ

Grzeszczyk Janina           0
*\N ,UHQD Rzepkowska Krystyna
+HUERZLF] =G]LVáDZ 0
*\N =RILD Sochaj Maria
-
*DN -DQLQD 0LURZVND &]HVáDZD 6XáHFNL +HQU\N

.
G]LHUVND +HOHQD                  Mirowska Leokadia 7XV]\QVNL %ROHVáDZ

Kilian Irena        Mirowska Maria Wolszczak Helena
Kolenda Henryk           0LURZVNL :DFáDZ =DM�F $QQD

.R]LHá +HOHQD 1DFK\áD -DQ Ziembakowska Wanda

kl. VIIb

$PEUR]LN %RJXPLá                   Kornak Zygmunt 5XVLQ :LHVáDZ

Bartos Jan        Kosiór Kazimierz 6HUHZL� $OHNVDQGHU

&LHSLHORZVNL 6WDQLVáDZ .R]LHá +HOHQD Sulima Stefan
&K\F 6WDQLVáDZ        Kurant Zofia Sulima Zofia
Czapka Maria àRMHN +HOHQD Sumigowska Zofia
*U]HV]F]\N 6WDQLVáDZ 0DáDF]HN -XOLDQ Szymczak Adolf
*U]HV]F]\N =G]LVáDZ        Mejsner Tadeusz 7URMDFNL 6WDQLVáDZ

+DPHUD 0LHF]\VáDZ        Mirowski Józef Wdowiak Jan
Kapciak Kazimierz        Mucha Zygmunt Zaborska Maria
Kapciak Maria        Oleksik Jan =DERUVNL 6WDQLVáDZ

Kilian Henryk        Rosiak Kazimiera )DN .U\VW\QD

Rok szkolny 1950/51
kl. VIIa

%D�FHURZVNL -XOLDQ .RVLyU 6WDQLVáDZ 3LDVW &]HVáDZ

%DU\áNLHZLF] =RILD .UDZF]\�VNL 5\V]DUG 3RWU]�VDM /XFMDQ

Budniak Kazimierz        Lipnicki Waldemar Rajkiewicz Halina
&KRMDN %RJXPLá        Magierek Anna 5\áR :DFáDZ

Chojak Lucjan        Malec Helena Sulima Henryk
Czapka Helena 0D]XU 6WDQLVáDZ Sulima Jan
'U�J 6WDQLVáDZD 0
*\N +HOHQD Sumigowski Zygmunt
Gregorczk Jan        Miller Henryk Szczepanowski Adolf
Hamera Wanda        Mirowski Henryk Sztal Leokadia
-DEáR�VNL 5\V]DUG 0URF]HN 6WDQLVáDZD 7X*QLN *HQRZHID

Kapciak Leokadia        Mucha Jan 8UEDQHN 6WDQLVáDZD

Karusinski Jan        Oleksiak Helena Zaborski Marian
.
G]LHUVNL +HQU\N        Oleksiak Zygmunt =DM�F :DQGD

Kosiór Marian 3DM�F]NRZVND -XOLD

.RVLyU 0HF]\VáDZ 3DV]NLHZLF] 6WDQLVáDZD
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kl. VIIb

%DUJLHá 6WDQLVáDZ .DF]\�VND .U\VW\QD 1DFK\áD .U\VW\QD

Bielec Zofia .L�FL�VND 7HRGR]MD 1L]L�VNL 0DULDQ

'U�J =RILD :DQGD           Kordula Marian 3DZOLN 6WDQLVáDZD

']LXUD 0LURVáDZD           Kosiór Eugeniusz Piorun Barbara
)LMRá 7HRGRUD           Kosiór Henryk 3LZR�VNL 'DQLHO

)XQGRZLF] &]VáDZ .RVLyU 6WDQLVáDZ 3RUD 6WDQLVáDZ

Garganisz Wojciech           Kosiór Teresa Przepiórka Maria
*UHJRUF]\N %RJXPLá           Kowalczyk Henryk Rogala Julian
Gregorczyk Henryk           Kowalczyk Zuzanna 5RVLDN &]HVáDZ

Grzeszczyk Stefan           Kowalski Tadeusz Rybak Eugeniusz
Jakubowicz Henryk          .XSF]\N %RJXPLáD 6HUHZL� /XFMDQ

-
*DN -DQLQD 0
*\N ,UHQD Siepietowski Tadeusz
Skrzek Jan 6]ZDJLHUHN =G]LVáDZ 7X*QLN 0DULDQ

6W
SLH� +HOHQD 7XV]\�VNL -y]HI :
*\NRZVNL 5\V]DUG

Szwagierek Marian                      TuV]\�VND 0DáJRU]DWD :\GU]\�VNL 0DULDQ

Rok szkolny 1951/52
kl. VIIa

%D�FHURZVND +HOHQD             Malec Anna Stolarek Zofia
%DUJLHá .U\VW\QD                         Maziarz Janina Sulima Helena
Bartosz Eugeniusz             0RUJD� *HQRZHIa Sulima Jan
Bartosz Maria 1L]L�VND +HOHQD 6XOLPD 6WDQLVáDZD

%LHJD�VNL 6WDQLVáDZ 2UOLN 6WDQLVáDZ Sumigowska Kazimiera
Bieniek Zygmunt                         Patyk Zofia 6]DUSDN 6WDQLVáDZD

Chojak Kazimiera                 3LHU]FKDáD -DQ Szczepanowska Teresa
&LHSLHORZVNL .D]LPLHU] 5]HSNRZVNL :áDG\VáDZ Szewczyk Stefania
&]DSOL�VNL 0DULDQ             6DáEXW =G]LVáDZ Szostak Maciej
.LOLDQ %RJXPLáD                         Sarnecka &]HVáDZD Urbanek Zofia
Kosiór Teresa 6LNRUVNL =G]LVáDZ :LHWU]\�VND -RDQQD

Kowalczyk Leokadia             Skoczylas Jan :R(QLDN 6WDQLVáDZ

Kunwa Janina             Sobkiewicz Eugeniusz Wróbel Helena
Lasota Edward             Sowa Kazimiera Zaborska Krystyna
àRMHN /HFK 6RZD :LHVáDZD =DM�F =RILD

Magdziak Tadeusz                             Stanecki Stefan Zyzek Henryk

kl. VIIb

%DUJLHá $OHNVDQGUD             Kordula Henryk 3DáND 6WDQLVáDZ

Bartosz Eugeniusz             Kosiór Krystyna 3DáND :LHVáDZD

Burek Henryka             Kowalski Eugeniusz   Rusinowski Leon
Czrnecka Maria             Lasek Helena Rybak Anna
'U�J =RILD             Lasek Jan   Sajnóg Lucjan
']LXUD 0LURVáDZD              /DVHN 0LHF]\VáDZ   Siwiec Zofia
*UHJRUF]\N %RJXVáDZ             Lewandowski Zygmunt   Siwiec Zofia
*UHJRUF]\N %ROHVáDZ             Maroszek Henryk    Sochaj Leokadia
Gregorczyk Helena             Matyga Henryk Sulima Leokadia
Grzeszczyk Julian             Maziarz Eugeniusz    Sumigowska Krystyna
Grzeszczyk Kazimierz 0
*\N (O*ELHWD Trojacki Eugeniusz
Hamera Wanda 0LURZVNL &]HVáDZ    7X*QLN 6WDQLVáDZ

-DQNRZVNL 6WDQLVáDZ             Mroczkowska Helena   Wolak Helena 
Kapciak Maria       1L]L�VNL =G]LVáDZ     Wolak Marian
Kociszewski Jan 1DFK\áD +HOHQD Wolszczak Krzysztof
.RUGXOD &]HVáDZ 1RZRWQLN :LHVáDZD     =DM�F 6WDQLVáDZ
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Rok szkolny 1952/53

kl. VIIa

%DüNRZVND +DOLQD Bielec Kazimiera      Cywka Zofia
Bednarczyk Celina &KRáXM 7DGHXV] 'U�J 'DQXWD

Figura Teresa Lasota Edward 5XVLQ 6WDQLVáDZD

*áyZND 0DULDQ 0DFL�J 6WDQLVáDZ 5]HSNRZVNL 6WDQLVáDZ

Górniak Helena Maciejewska Alicja Sajnóg Lucjan
Górniak Maria Malec Janina 6DáEXW 0DULD

Gregorczyk Krystyna Matyga Zofia Skoczylas Jan
Grzeszczyk Jan 0
*\N 7DGHXV]              Szczodra Maria
Grzeszczyk Julian Miler Teresa Szmit Henryk
-DEáR�VND =RILD Mirowska Zofia 6]ZDJLHUHN 6WDQLVáDZ

Kaczor Krystyna Mordak Marian Trojacka Krystyna
.DSFLDN :LHVáDZ Nowotnik Jan Zaborski Aleksander
.LHáEDVL�VNL :DFáDZ Piorun Bogdan Zaborski Jan
Kordula Kazimierz 3LZR�VND $OLFMD Zaborski Stefan
Kramek Maria 3LZR�VND 5HJLQD =DM�F =RILD

Krekora Antoni 3RWU]�VDM -HU]\ Zawadzka Jadwiga
Kurant Julian Rogala Henryka

kl. VIIb

Abramczyk Jan Alojzy Krupa Henryk Rusinowska Teresa
Balcerowski Józef Krzysztoszek Irena Rusinowski Leon
Chojak Wróbel Kurant Julian Sarnecka Halina
Czarnecka Danuta Zofia Kustra Leon Jan Serafin Irena
'REUR� -DQ .X�PL�VND 7HUHVD 6HUHZL� =RILD

'U�J +HQU\N Lesisz Krystyna 6LZLHF 0LHF]\VáDZD

'U�J +HQU\ND Leszczyk Anna Skoczylas Piotr
'U�J 0DULD Lewandowski Stefan 6XOLPD =G]LVáDZ

Farkowski Henryk Lipnicka Teresa 7XV]\�VND -XOLDQQD

)DáHN 'DQXWD ,UHQD Maziarz Henryk 7XV]\�VND .U\VW\QD

-
*DN +HQU\N 1DFK\áD :LHVáDZD 7XV]\�VNL +HQU\N

Kapcia Jadwiga Niedziela Jerzy Wielenowski Kazimierz
Kapciak Zofia 1L]L�VND +HOHQD Zaborska Kazimiera
Kosiór Anna Oleksik Kazimierz Zawadzka Zofia
.RVLyU =G]LVáDZ 3DM�F]NRZVND 7HUHVD Zyzek Jan
Kominek Janina Pora Bogdan
.UDZF]\N 0LHF]\VáDZ Radzicki Olgierd

Rok szkolny 1953/54

kl. VIIa

$PEUR]LN :LHVáDZD 'U�J 7DGHXV] Grzeszczyk Krystyna
%DüNRZVND %URQLVáDZD 'XVL�VND /HRNDGLD -DVLN %ROHVáDZ

%DüNRZVND +DOLQD )DáHN +HOHQD Jasik Henryka
%DüNRZVND +HOHQD )DáHN 6WHIDQ .DF]\�VNL $QWRQL

%D�FHURZVNL -y]HI *yUQLDN :DFáDZ .
G]LHUVNL 6WDQLVáDZ

Bartosz Tadeusz Gregorczyk Krystyna Kosiór Marian
%HGQDUF]\N :LHVáDZ Gregorczyk Zofia Kowalczyk Ludwik
'U�J :DQGD Grzeszczyk Janina .U
JLHO 0DULDQ

.L�FL�VNL 0DULDQ 0XFKD 6WDQLVáDZ Staszecka Genowefa
/DVHN 6WDQLVáDZ Oleksiak Maria Sulima Maria
Maroszek Witold 3áD]D 6WDQLVáDZ 6XPLJRZVND %URQLVáDZD

0D]LDU] 6WDQLVáDZ 3RWU]�VDM 0DULD :ROV]F]DN 6WDQLVáDZ

0
*\N $GDP Rusinowicz Maria Zaborski Jan
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0
*\N +HQU\ND Rzepkowski Jan =LHOL�VNL =ELJQLHZ

Miller Henryka Siwiec Janina )DN :LHVáDZ

Mordak Henryka Sochaj Wanda

kl. VIIb

%DUJLHá 0DULD Lewandowska Danuta Skrzek Anna
Bancerowska Janina 0DFL�J 6WDQLVáDZ 6NU]HN 0LURVáDZ

%DUWRV 0LHF]\VáDZ 0DMHZVNL =G]LVáDZ Sobarcia Jan
Ciszek Lech Malec Jan Sulima Danuta
Ciszek Ryszard Maziarz Henryk Sumigowska Zofia
Czarnecka Danuta 0
*\N +HOHQD 6]\PD�VND 'DQLHOD

Grzeszczyk Henryk Miller Maria 7X*QLN Janina
Grzeszczyk Izabela Mirowski Henryk :GRZLDN 6WDQLVáDZ

Grzeszczyk Jan 3RGODN %RJXVáDZ :
*\NRZVNL .D]LPLHU]

Hrbowicz Barbara 3RVáXV]QD .DWDU]\QD Wielanowska Zofia
.DF]RU :LHVáDZD 3RWU]�VDM -HU]\ Waloszczyk Janina
.DSFLDN :LHVáDZ 3RWU]�VDM Regina :R(QLDN ,UHQD

Kociszewska Krystyna Rajkiewicz Andrzej Zaborska Teresa
Kosiór Zofia Rogala Jan Zaborski Aleksander
Kurant Julian Rudna Maria =DERUVNL =G]LVáDZ

Kustra Janina Rusin Natalia =DM�F :DQGD

.X�PL�VNL -DQ Rusinowska Teresa =DM�c Zofia

.ZDSL�VND 0DULD Skoczylas Teresa

Rok szkolny 1954/55

kl. VII

%DUJLHá -DQ .DUDVL�VNL =G]LVáDZ Mucha Julian
%DUJLHá 7HUHVD .
G]LHUVNL -DQ Pietrzyk Zofia
Bieniek Eugeniusz .RSHü .D]LPLHU] Rybak Jan
&\ZND 6WDQLVáDZD .UDZF]\N &]HVáDZD Skrzek&]HVáDZ
Czapka Józef .UDZF]\N :DFáDZ 6XáHFND 'DQXWD

'U�J 7DGHXV] .URSLGáRZVNL +HQU\N :
*\NRZVND -XVW\QD

Górniak Leokadia .L�FL�VNL +HQU\N :LHWU]\�VNL 0LHF]\VáDZ

Gregorczyk Janina .X�PL�VND $SRORQLD Wróbel Urszula
Grzeszczyk Henryk 0DáDF]HN 7DGHusz =DERUVND :LHVáDZD

Grzeszczyk Teresa Matyga Danuta =DM�F +HOHQD

Rok szkolny 1955/56

kl. VII

Bartosz Janusz Józef Dziura Barbara *RUF]\FD 0LHF]\VáDZD

%LHOHF 6WDQLVáDZ /XGZLN Garganisz Maria *UHJXáD 0DULD

Grzeszczyk Maria Mirowska Barbara Szymaszek Henryka
Kosiór Witold 0RVNZD 6WDQLVáDZ :
*\NRZVND /HRNDGLD

Kowalski Tadeusz 2SDOVNL =G]LVáDZ Zaborski Stefan
0DFL�J ,UHQD Sulima Krystyna =DZDG]NL 6WDQLVáDZ

Maciejewsa Zofia Szpyra Wanda

Rok szkolny 1956/57

kl. VIIa

%UR*HN 6WDQLVáDZ Kustra Zofia 6]S\UD 0LURVáDZD

Frydrycki Witold .ZLHFLH� 7HUHVD 7URMDFNL 6áDZRPLU

Gajek Zofia Lewandowski Lech 7X*QLN =G]LVáDZ

Garganisz Maria Magdziak Henryk Zaborski Stefan
+DáD +HQU\N Maziarz Teresa Zygmunt Marian
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Hamerski Ludwik Niemkiewicz Krystyna
.RVLyU =G]LVáDZ Rusinowska Barbara
Kustra Henryka Sulima Eugeniusz

kl. VIIb

%D�FHURZVND .U\VW\QD Kowalski Tadeusz Skoczylas Józef s. Stan.
%LHOHF 6WDQLVáDZ Leszczyk Konstanty Sulima Henryka
Chojak Zofia 0DW\JD :LHVáDZD Szarpak Henryk
'U�J 'DQXWD 0DFL�J ,UHQD Szostak Wojciech
*R]GXU 6WDQLVáDZ 3DM�N 8UV]XOD Twardowski Janusz
Jezuwit Halina 3RVáXV]QD 0DULD :LHWU]\�VND %DUEDUD

Kosor Witold 5RMHN :DFáDZ Zaborski Henryk
Kociszewski Henryk Skoczylas Józef s. Fr.

Rok szkolny 1957/58

kl. VII

%D�FHURZVND (O*ELHWD Leszczyk Zbigniew Pora Wincenty
&KROHZD 6WDQLVáDZ Matyga Helena 3RWU]�VDM :LHVáDZ

&KRUR� =RILD Matyga Henryk Rusin Henryk
'REUR�0DULD Maziarz Celina Rusin Zofia
'REUR� 6WDQLVáDZ Maziarz Krystyna Skoczylas Urszula
*UHJXáD +DOLQD 0
*\N %DUEDUD Skoczylas Zofia
-
*DN :LHVáDZ Miller Henryk 6R�WD +HQU\N

Kapcia Janusz Mirowska Zofia Sumigowska Helena
Kolenda Maria Moskwa Piotr 6]S\UD 6WDQLVáDZ

Kosiór Henryk Mroczek Waldemar :LHWU]\�VND .U\styna
Kosiór Marian Mroczek Zofia =\JPXQW :DFáDZ

.R]LHá &]HVáDZ Mucha Zofia Zyzek Adam
Krukowska Halina 1DFK\áD 5\V]DUG )DN +HOHQD

Krzysztoszek Henryka Nowak Ewa
Kustra Tadeusz Paszkiewicz Józef

Rok szkolny 1958/59

kl. VII

Bartosz Irena KZLHFLH� 'DQXWD   Skoczylas Zofia
'REUR�0DULD Kustra Tadeusz Sowa Krystyna
'REURQ 6WDQLVáDZ Kustra Zofia Szczodra Henryka
Gregorczyk Janina 0
*\N +HQU\N 7X*QLN 7HUHVD

Kapciak Helena Moskwa Maria Twardowska Zofia
.LHEDVL�VND -DGZLJD 3DM�N 6WDQLVáDZ :LHWU]\�VND .U\VW\QD

Kociszewska Danuta Pietrzyk Edward   Wróbel Irena
.RVLyU 6WDQLVáDZ Pora Wincenty =L
EDNRZVND 7HUHVD

Kosiór Zofia 3RWU]�VDM +HQU\N

.R]LHá &HF\OLD 3RWU]�VDM -y]HI

Rok szkolny 1959/60

kl. VII

%D�FHURZVND %RJXPLáD Kosiór Henryka 0
*\N $QQD

Garganisz Janusz Krukowski Jerzy   0
*\N $QQD

*UHJRUF]\N %RJXPLáD Lewandowski Jerzy 3DM�N =RILD

Gregorczyk Konstanty 0DFLHMF]\N %RJXVáDZ Rusin Halina
-DEáR�VND +DOLQD Maciejewska Halina Skoczylas Zofia
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Rok szkolny 1960/61

kl. VII

%D�FHURZVND +DOLQD Leszczyk Wojciech  Skomra Zofia
Ciszek Jerzy Lewandowska Halina 6RZD 6WDQLVáDZ

'U�J &]HVáDZ Matyga Krystyna   Sulima Marian
)DáHN 0DULD Mazurkiewicz Wojciech  6XOLPD :áDG\VáDZ

Gregorczyk Zofia 1DFK\áD $QWRQL SulimaZbigniew
Kaczor Krystyna Niedziela Halina    Urbanek Helena
.RVLyU =G]LVáDZ Niemkiewicz Ryszard :RODN 6WDQLVáDZ

.UXSD 0LURVáDZD 5RJR]L�VNL -DQ =DERUVNL %RJXVáDZ

.UXSL�VNL 0DUHN 5XWNRZVNL 6WDQLVáDZ Zaborski Franciszek
Kustra Adam Sadowski Marek    )DN -HU]\

.X�PL�VNL 6WDQLVáDZ Skoczylas Janusz    )XUDZQD =RILD

Rok szkolny 1961/62

kl. VII

Bochra Edward +DPHOD :LHVáDZ    0
*\N :LWROG

Ciszek Alicja Korczak Tadeusz     3DM�N +HOHQD

&LV]HN 6WDQLVáDZ .X�PL�VND $QLHOD     SaZLFNL 6WDQLVáDZ
Czapka Danuta 0DJG]LDN :LHVáDZ     Skoczylas Halina
)DáHN -DQXV] 0DáDF]HN +DOLQD     Skoczylas Tadeusz
Frydrycki Tadeusz Matyga Lucjan Skoczylas Tadeusz
*LHUPDNRZVND &]HVáDZD Matysiak Katarzyna Szmit Jan
Hamela Tadeusz 0
*\N Alicja     :LHWU]\�VND 7HUHVD

Rok szkolny 1962/63

kl. VII

%D�FHURZVNL :LWROG -DEáR�VND -DGZLJD 5RJR]L�VND $QQD

%LHOHFNL =G]LVáDZ .DURVL�VND %DUEDUD 5R]ZDGRZVNL 6WDQLVáDZ

Cholewa Adam Kociszewski Zbigniew 5\áR =RILD

&KRUR� $GDP .R]G
ED +HQU\N Sawicka Zofia
&KRUR� 7DGHXV] .ZLHFLH� =RILD Sowa Halina
&LH�ODN $QGU]HM Maciejczyk Zofia 6S\UD :LHVáDZ

Cieslak Irena 0
*\N +HQU\N :
*\NRZVND 7HUHVD

Gajak Halina Mroczek Ryszard =DZDG]NL 6WDQLVáDZ

*áD] 6WDQLVáDZ 1
G]L $QGU]HM )XUDZQD +HQU\ND

Grzeszczyk Tadeusz 3RWU]�VDM *HQRZHID

Rok szkolny 1963/64

kl. VII

%D�FHURZVND .U\VW\QD Lasek Zofia 6NRPU =G]LVáDZ

Bartosz Andrzej /LSLHF :LHVáDZ Sulima Krystyna
Chojak Marian Magdziak Halina 6XOLPD 6WDQLVáDZ

&KRUR� .U\VW\QD 0
*\N 7HUHVD SulimD =G]LVáDZ
Ciszek Henryk 0LFKDáRZVND 6WHIDQLD Szpyra Zofia
)XQGRZLF] 0LURVáDZ 1DFK\áD =RILD Walak Henryk
Góraj Zofia 3DM�F]NRZVND 7HUHVD Wolska Zofia
Herbowicz Tadeusz Pilich Halina =DM�F 6WDQLVáDZ

Janusz Danuta 3RWU]�VDM 0DULD Zawadzki Tadeusz
Jaskulska Halina 5\áR 6WDQLVáDZ Ziembakowski Marian
Kapciak Witold Rzepkowski Witold )DN +DOLQD

Kosiór Jadwiga Sawicka Krystyna)DN -DQ
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Rok szkolny 1964/65

kl. VIIa

%D�FHURZVNL -DQ .U
*HO -DQ 6R�WD 0DULD

&LHSOL�VND 0DULD Kurant Wanda 6W
SLH� -anusz
*áD] %RJXPLáD Maciejewska Barbara :
*\NRZVND +DOLQD

Gregorczyk Jolanta Matysiak Henryka :
*\NRZVND 8UV]XOD

Herbowicz Franciszka 1LHG]LHOD 6WDQLVáDZ Zawadzki Józef
Janusz Teresa 3RWU]�VDM .U\VW\QD =\]HN 0LHF]\VáDZ

.DSFLDN :LHVáDZ Sadowski Konstanty
Kowalski Stefan Skoczylas Józef

kl. VIIb

Bieniek Teresa .DFSHUVND 0LURVáDZD 0DáDF]HN ,UHQD

'REUR� +HQU\N Kominek Kazimierz Mordak Alicja
Garganisz Wanda .R]G
ED 6WDQLVáDZ Mucha Arkadiusz
Góraj Jan Kunwa Anna 2VWUDFK *UD*\QD

Grzeszczyk Krystyna Kustra Jan Pora Halina
+\�FL�VND +DOLQD Lasek Marian 3RWU]�VDM 7DGHXV]

Skoczylas Jan Spyra Krystyna =DM�F +DOLQD

6NRF]\ODV 0LURVáDZD :
*\NRZVND ,UHQD    =L
EDNRZVND +HQU\ND

Rok szkolny 1965/66

kl. VIIa

%D�FHURZVNL =ELJQLHZ Lasek Teresa 5\áR -DQ

Bielec Leokadia 0DFL�J =G]LVáDZ    6NRF]\ODV 6áDZRPLUD

Ciszek Alicja Maciejewska Halina Sowa Janusz
'U�J 7HUHVD Maciejczyk Lech    Zaborski Eugeniusz
Jaskulski Edward Matysiak Marian    Zaborski Mariusz
Kordula Maria 3RVáXV]QD Maria    =DM�F 7HUHVD

Krekora Marian 3RWU]�VDM 'DQXWD

Kustra Anna 3RWU]�VDM -DQ

kl. VIIb

Bartosz Zbigniew .R]LHá 7HUHVD 5RJR]L�VNL 0DUHN

Chojak Kazimiera Kunwa Halina Rusin Tomasz
&LHSOL�VND 7HUHVD .ZLHFLH� -DQ 5]HSNRZVND 0LURVáDZD

&LH�ODN -HU]\ Mirejewski Wiktor    Skoczylas Piotr
Ciszek Halina 0RUJD� .U\VW\QD    Wicik Halina
Figura Marianna 1DFK\áD %RJGDQ    =L
EDNRZVND .U\VW\QD

)XQGRZLF] :LHVáDZ 3RWU]�VDM +DOLQD

Kacperski Ryszard 3RWU]�VDM 5\V]DUG

Rok szkolny 1966/67

kl. VIII

%D�FHURZVNL =ELJQLHZ Kunwa Halina 6NRF]\ODV 6WDQLVáDZ

Bartosz Zbigniew 1DFK\áD %RJGDQ    Sowa Janusz
Bielec Leokadia 3RVáXV]QD 0DULD    Sulima Jadwiga
Ciszek Alicja 3RWU]�VDM 'DQXWD    7XV]\�VND ,UHQD

)XQGRZLF] :LHVáDZ 3RWU]�VDM +alina    Wieczorek Adam
Kacperski Ryszard 3RWU]�VDM 5\V]DUG    Zaborski Eugeniusz
Kordula Maria 5]HSNRZVND 0LURVáDZD =DM�F 7HUHVD

Krzysztoszek Jerzy Siepietowski Piotr    =L
EDNRZVND .U\VW\QD
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Rok szkolny 1967/68

kl. VIII

Bednarczyk Marian Kapciak Teresa 2VWUDFK 6WDQLVáDZ

&KRUR� -HU]\ .RVLyU 6WDQLVáDZ    3RWU]�VDM $GDP

&KRUR� 5\V]DUG .RVLyU 6WDQLVáDZ /XFMDQ Rosiak Irena
Ciszek Zofia Kunwa Zofia Skoczylas Jan
'U�J $OLFMD Lipiec Teresa Skoczylas Zbigniew
)DáHN $GDP àDVNL $QGU]ej Sulima Kazimiera
Gregorczyk Marek 0
*\N -DQ 6XOLPD =G]LVáDZ

Jaskulska Marianna 0
*\N -DQLQD Szewczyk Janina
Kajdan Halina Niemkiewicz Andrzej =DM�F =RILD    
.DPL�VNL +HQU\N 1L]L�VNL 0LHF]\VáDZ Zawadzka Zofia

Rok szkolny 1968/69

kl. VIIIa

%D�FHURZVND $OLFMD 7HUHVD .U
*HO -y]HI 5]HSNRZVND *UD*\QD

%D�FHURZVND =RILD àXFMD Kustra Andrzej 6DZLFNL :LHVáDZ

Bednarczyk Janusz           .X�PL�VNL &]HVáDZ Sulima Halina
Ciszek Maria           .ZLHFLH� 6WDQLVáDZ Sulima Witold
Farkowski Kazimierz           0DFL�J 0DUHN :LHF]RUHN =G]LVáDZ

Kapciak Lech           0L*HMHZVND 8UV]XOD )XUDZQ\ 6WDQLVáDZ

.R]áRZVND $QQD           1DFK\áD *UD*\QD

kl. VIIIb

Bielecki Kazimierz           /HZDQGRZVND 0DáJRU]DWD 5]HSNRZVNL -DQXV]

Bielecki Zbigniew           àRMHN 7HUHVD 5\áR ,UHQD

%áDV]F]\N $QGU]HM           0D]LDU] %ROHVáDZ       Skoczylas Halina
Czapka Irena           0URF]HN 6WDQLVáDZ       Skoczyklas Helena
Ginter Lech           1L]L�VNL 7DGHXV] 6R�WD 6WDQLVáDZ

Kowalska Teresa           Pietruszka Maria                 Sulima Alicja
Krukowski Andrzej           Pilch Zofia :
*\NRZVNL 6WDQLVáDZ

Rok szkolny 1969/70

kl. VIIIa

%áDV]F]\N =RILD            Kajdan Ryszard 3RWU]�VDM *UD*\QD

'U�J 'DQXWD            Kordula Witold Rusin Andrzej
Figura Waldemar            Kosior Jan 6R�WD 6WDQLVáDZ

Frydrycka Halina            Kustra Ryszard Szewczyk Irena 
Fryszkiewicz Jerzy            Maciejczyk Irena        Twardowska Jadwiga
+DPHOD 6WDQLVáDZ            0D]LDU] %ROHVáDZ        :LFLN (O*ELHWD

-DJOL�VNL -DURVáDZ            0
FLQD =RILD

Jaskólski Józef            1DFK\áD =RILD

kl. VIIIb

%D�FHURZVND (O*ELHWD             Lipiec Waldemar         3RVáXV]QD .U\VW\QD

%D�FHURZVND ,UPLQD             Magdziak Teresa         5\áR ,UHQD

Kominek Piotr             Matyga Zofia 6NRF]\ODV 0LURVáDZD

Kosiór Barbara             0
*\N :DQGD =DM�F -HU]\

Kosiór Maria             Mroczek Bogdan         =DM�F .D]LPLHU]

Kostyra Alicja             Ostrach Zofia Zagozdon Izabela
.URSLGáRZVND :DQGD              Pawlik Henryka          Zagozdon Marek
Kunwa Zofia              3LHWUXV]ND :LHVáDZ
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Rok szkolny 1970/71

kl. VIII

Baczkowski Andrzej *DUJDQLV] 6WDQLVáDZ Kapciak Krystyna     
Bielec Teresa Góraj Teresa Kostyra Andrzej
'REUR�:LWROG *UDáHN =RILD .R]LHá ,UHQD

Farkowska Henryka Jakubowska Teresa  Kustra Jan
Farkowska Jadwiga Kajdan Henryk         /DVHN 6WDQLVáDZ
0DFL�J -DGZLJD             1DFK\áD $OLFMD 6NZLUD %R*ena
0DFL�J 7DGHXV]             Niedziela Zofia Sowa Jadwiga
0DáDF]HN +HQU\ND             2VXFK 6áDZRPLU   6XOLPD 6WDQLVáDZ

Matysiak Tadeusz             3RGVLDGá\ 7DGHXV]   )DN ,UHQD

Miller Andrzej             Skoczylas Andrzej
0
*\N ,UHQD             Skoczylas Józef

Rok szkolny 1971/72

kl. VIIIa

Cholewa Andrzej             Matysiak Jan Rusinowska Maria
'REUR� 6WDQLVáDZ             3DM�N 0DUHN Sawicki Józef
Góraj Andrzej             Pietruszka Edward   Skoczylas Adam
-DEáR�VNL 0LURVáDZ            3RWU]�VDM .D]LPLHUD Skoczylas Andrzej
Jaskulska Zofia             3RWU]�VDM .U]\V]WRI  Skoczylas Tadeusz
Krekora Zofia             3RWU]�VDM 7HUHVD   Sulima Zbigniew
0DáDF]HN $QGU]HM             Rusinowska Danuta )XUDZQD 7HUHVD

kl. VIIIb

%áDV]F]\N -DGZLJD             Kosiór Zofia 3RWU]�VDM =RILD

Ciepielewski Zbigniew             .XVWUD *UD*\QD 5RJR]L�VND ,UHQD

+HUERZLF] %R*HQD             àDVND +DOLQD 5\áR $QGU]HM

Jarosz Ewa Anna             àDVNL +HQU\N Skoczylas Józef
Kosiór Halina             0
FLQD =ELJQLHZ   Wierzbicka Maria
Kosiór Krzysztof             1
G]LD =G]LVáDZ =DERUVNL =G]LVáDZ

Kosiór Teresa             Nowotnik Irena

Rok szkolny 1972/73

kl. VIII

Balcerowska Jadwiga             Grzeszczyk Alicja   Mejzner Edward
Barszczewska Alicja             Jaros Halina Miller Jadwiga
%HGQDUF]\N (O*ELHWD             Kajdan Irena Moskwa Ryszard
Bielec Jan             .DSFLDN 0LURVáDZ   Pawlik Maria
&LV]HN (O*ELHWD             .RVLyU :LHVáDZD   Pietruszka Teresa
'U�J 6WDQLVáDZ             Kowalczyk Zbigniew       3RWU]�VDM -DGZLJD

)DUNRZVND *UD*\QD             Kowalska Halina   5]HSNRZVNL 6WDQLVáDZ

Fryszkiewicz Krzysztof             Lasek Irena Skoczylas Tadeusz
*
END $QGU]HM             LHZL�VND $OLFMD                 Skoczylas Walenty
Gorczyca Krystyna             0D]XUNLHZLF] =G]LVáDZ 6XOLPD 6WDQLVáDZ

Rok szkolny 1973/74

kl. VIIIa

Bielecki Lech Piorun Maria Jolanta Sulima Maria
*UDáHN (O*ELHWD Rajkiewicz Andrzej Szczodra Alina
Kustra Barbara Rozwadowska Henryka Szewczyk Danuta
0DJG]LDN 6WDQLVáDZ Rusinowska Mariola �ZLJR� +HOHQD

Matysiak Józef Rybicki Zbigniew Wajs Danuta
1L]L�VND %DUEDUD Skoczylas Marek 1RZRWQLN (O*ELHWD

6XOLPD *UD*\QD
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kl. VII b

%D�FHURZVNL 7DGHXV]             .DF]\�VND ,UHQD   Matysiak Krystyna
Chamela Halina             .R]LHá .U\VW\QD                 Pietruszka Zbigniew
&KDPHOD 6WDQLVáDZ             .R]LHá .U]\V]WRI   Pietruszka Zbigniew
*
END /HV]HN             Krawczyk Jerzy Rozwadowski Witold
Gregorczyk Jolanta            .XQZD 6WDQLVáDZ   Skoczylas Barbara
Skoczylas Janusz          7XV]\�VNL +HQU\N :
*\NRZVNL -HU]\

Sunwisz Henryk          7XV]\�VNL =ELJQLHZ

Rok szkolny 1974/75

kl. VIIIa

Budrewicz Ryszard          .UHQ*HO %R*HQD 3XFXáHN 3DZHá

Gorczyca Kazimierz           .URSLGáRZVNL +HQU\N Sawicka Anna
Grzeszczyk Leszek           Konor Danuta Skoczylas Ewa
Grzeszczyk Jerzy           Kunwa Alicja Skoczylas Lucjan
Kacperczak Maria           Lipiec Marzena SoNyá +HOHQD
Kacperska Ewa           0DáDF]HN 6áDZRPLU Sulima Halina
.DUL�VNL $UNDGLXV]          0RUGDN %R*HQD Sulima Konstanty
.R]áRZVNL -y]HI           Pindakiewicz Adam

kl. VIIIb

Bielecka Teresa           Grzejszczyk Zbigniew Pietruszka StanisáDZ

%áDV]F]\N :DOGHPDU           Jaskulski Janusz               6DáEXW $QGU]HM

Czapla Jan           Jarosz Adam 6NRPUD 0LURVáDZ

'REUR�:LHVáDZ           .R]LHá /HFK Sulima Barbara
)DáHN *UD*\QD           Kustra Krystyna Sumigowska Teresa
Fundowicz Zbigniew           Matyga Barbara 7XV]\�VND -RODQWD

Gorczyca Jan           0D]LDU] %RJXPLá               Wicik Jerzy
*UHJRUF]\N 0LURVáDZD           0LU]HMHZVND 0DáJRU]DWD Zyzek Bogdan

Rok szkolny 1975/76

kl. VIII

Balczerowska Halina          Kajdan Zofia 6NDOL�VND (ZD

%DUV]F]HZVNL 6áDZRPLU          .DPL�VNL :DZU]\QLHF Skoczylas Hanna
&LHFLHO�J $QGU]HM          Kordula Zbigniew Skwira Hanna
&LHFLHO�J $QQD          .X�PL�VNL 3LRWU 6RNyá %R*HQD

&KRáXM =ELJQLHZ          .XUSL�VND Zofia 6]RVWDN =G]LVáDZ

&KRáXM =RILD          Matysiak Jerzy Sumigowska Maria
Czapka Anna          0
*\N 0LFKDá 7\PL�VNL $QGU]HM

Czapka Ewa          1
G]LD =RILD Zaborska Teresa
Czapka Maria          Paszkiewicz Krzysztof =L
ED /LGLD

Czapla Tadeusz          Patyk Marianna Zyzek Dorota
'U�J %DUEDUD          3DZOLN %R*HQD )XUDZQD 'DQXWD

*UDáHN 0DJGDOHQD          5RJR]L�VND -RODQWD

Grzeszczyk Maria          5\áR 0LURVáDZ

Rok szkolny 1976/77

kL. VIIIa

%LHJD�VNL 0LURVáDZ         Ciszek Zbigniew Grzeszczyk Maria
%áDV]F]\N .U\VW\QD         Farkowski Jacek Kacperczak Krzysztof
Chamela Henryk Józef         Garbarczyk Andrzej Kapciak Adam
Chamela Marek                 Grzeszczyk Henryka .R]LHá 0DáJRU]DWD

Lipiec Krzysztof Patyk Janusz Szczodra Halina
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0
*\N %R*HQD Pietruszka Ryszard :
*\NRZVNL =ELJQLHZ

Mirowska Jolanta 3RWU]�VDM 6áDZRPLU Wierzbicka Jadwiga
0L*HMHZVND /LGLD 6DáEXW ,ZRQD =DERUVNL :LHVáDZ

Nowotnik Jerzy 6DáEXW 0LURVáDZD

3DM�N 'DQXWD Szarpak Zbigniew

kl. VIIIb

Bartos Jan Kacperska Malgorzata Miler Dorota 
Bieniek Andrzej Kordula Anna 0LURZVNL 3DZHá

%LH�NRZVNL :áRG]LPLHU] Kosior Dariusz Moskwa Halina
Bojski Marek Kustra Piotr 3DV]NLHZLF] 0LURVáDZ

Ciepielowski Grzegorz 0D*\V] $GDP Rusin Maria
'U�J 0LURVáDZ 0DW\VLDN :LHVáDZ Sobania Andrzej
)DáHN 0LURVáDZ Mazurek Alicja Sobania Ewa
Gregorczyk Jadwiga Mejzner Ewa 7\PL�VNL 0LURVáDZ

Grzeszczyk Andrzej 0
*\N 7HUHVD Walaszczyk Alicja

Rok szkolny 1977/78

kl. VIIIa

Czapka Teresa Ku�PL�VND $QQD 0
*\N 0LURVáDZ

)LJXUD (O*ELHWD .UDZF]\N 0DáJRU]DWD Mirzejewska Alicja
Garbarczyk Mariola Lasek Alicja Ostrach Zbigniew
Gorczyca Danuta Lejwoda Krzysztof 3LHWUXV]ND 6WDQLVáDZ

*UDáHN 0DULXV] àDVNL 0DUHN 3OLZND (O*ELHWD

Grzeszczyk Tomasz Matysiak Zbigniew Rusinowska Magdalena
.DF]\�VND (ZD Maziarz Teresa Skoczylas Danuta
Kosiór Witold Mejzner Zbigniew Szewczyk Zofia

kl. VIIIb

Bednarczyk Zofia Korczak Ewa Oko Dariusz
*
END 6áDZRPLU Lewandowski Andrzej Rozwadowski Marian
*áD] 'DQXWD Mazurkiewicz Marek Rusinowski Sylwester
Grzeszczyk Danuta 0
*\N 7RPDV] 6DáEXW ,UHQD

Kacperczak Dariusz Mirowska Mariola Siepietowska Lidia
Kajdan Andrzej Mordak Zbigniew Siwiec Kazimierz

Rok szkolny 1978/79

kl. VIIIa

&K\áD =ELJQLHZ .ZD�QLN $QGU]HM 3XFXáHN 0DUFLQ

Gorczyca Marianna Lipiec Barbara Pokarowski Adam
*áyZND (O*ELHWD 0D*\V] -DURVáDZ Rusin Lidia
Gregorczyk Krzysztof Michalska Alicja Rusinowska Alicja
.DVL�VNL *U]HJRU] 0LFKR�VND (O*ELHWD Siepietowska Marta
Kosiór Andrzej Mordak Danuta 6NDOL�VND /XF\QD

.RVLyU %R*HQD 3DM�F]NRZVND (O*ELHWD Sulima Cezary

.UDZF]\N :LHVáDZD Pindakiewicz Barbara Sykut Józef
�PLHWDQND -HU]\ Wieczorek Józef Zaborski Tadeusz
7XV]\�VNL =ELJQLHZ :L�QLHZVNL -HU]\ =L
ED -DURVáDZ

kl. VIIIb

%LHJD�VND 0DáJRU]DWD *áD]NL -HU]\ Maroszek Andrzej
%XUHN 0LURVáDZ Jaros Danuta 0
*\N =ELJQLHZ

&KRáXM $QGU]HM .DF]\�VND =RILD 3OLZND *UD*\QD

&KRáXM 7HUHVD Korczak Zofia 5XVLQ 6áDZRPLU
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Czapka Alicja Kordula Ewa 5\áR 'DQXWD

Czapka Zofia Kowalczyk Marian Skoczylas Janusz
Czapla Marian Lasek Marek Skoczylas Jolanta
'REUR�0DáJRU]DWD 0DJG]LDN (O*ELHWD Sulima Lucyna
'U�J +DOLQD Magdziak Krzysztof �PLHWDQND =ELJQLHZ

Figura Joanna 0DáHN 'DULXV] Wolszczak Jacek

Rok szkolny 1979/80

kl. VIIIa

Bednarczyk Roman Grzeszczyk Teresa Patyk Renata
Budniak Dariusz *
END -DQXV] 3RWU]�VDM 7HUHVD

&KRáXM %R*HQD Kornak Lidia 6DáEXW %R*HQD

'U�J -DGZLJD Kosiór Ewa Siwiec Halina
'�EURZVND 5HQDWD .R]LHá 'RURWD Sobania Jadwiga
)DáHN 0LURVáDZ Kustra Barbara Skoczylas Zbigniew
)DáHN :DOGHPDU àRMHN %DUEDUD 6XOLPD :LHVáDZ

Farkowski Zbigniew àRMHN 0LURVáDZ Wdowiak Dariusz
Górniak Alicja 0DáDF]HN $QQD Wolszczak Agata
Grzeszczyk Wojciech 0DáDF]HN 'DQXWD =\]HN 6WDQLVáDZ

Grzeszczyk Krzysztof 0RUGDN 6áDZRPLU

*U]HV]F]\N 0LURVáDZ 3áDND %DUEDUD

kl. VIIIb

Bdzikot Andrzej .RUGXOD (O*ELHWD Skoczylas Piotr
Bieniek Iwona .R]LHá 'DULXV] Skrzek Danuta
Burek Danuta .ZD�QLN %RJXVáDZ Sulima Leszek
)DáHN 0LURVáDZ 0DFL�J +DOLQD Sumigowski Andrzej
Farkowska Danuta 0
*\N 0DUHN Sumigowski Henryk
*áRFNL 5\V]DUG 7RPDV] Opalski Zbigniew 6W
SLH�:LHVáDZD

*UHJXáD 0DULD Rybicka Barbara 6\NXW 3DZHá

+\�FL�VND %DUEDUD 6DáEXW 6\OZHVWHU :LHWU]\�VNL 0LURVáDZ

.
G]LHUVND ,ZRQD Siwiec Andrzej :L�QLHZVNL +HQU\N

Korczak Janusz Skoczylas Alicja Zaborska Barbara

Rok szkolny 1980/81

kl. VIIIa

%RUXFL�VND %R*HQD 'U�J (GZDUG *UHJRUF]\N (O*ELHWD

&KRMQDFND (O*ELHWD Garbarczyk Ryszard Kosior Elzbieta
Cisek Ewa *áD] %R*HQD Kosiór Marian
àRMHN (PLOLD          0RUGDN %R*HQD Siepietowska Elzbieta
Matysiak Helena          0RUGDN 6áDZRPLU               Siwiec Zbigniew
Mazurek Jerzy          1DFK\áD +HQU\N               7RILO *UD*\QD
Mazurek Zbigniew          3DM�F]NRZVNL 5RPDQ Wicik Dariusz
0
*\N =RILD          5RJR]L�VNL .U]\V]WRI Wierzbicki Stefan
Michalska Teresa          5R]ZDGRZVND *UD*\QD Zaborski Krzysztof

kl. VIIIb

Bieniek Hanna          Kornak Leszek 3DáND ,UPLQD

%L�NRZVND 'RURWD          Kosior Elzbieta 3DZOLN 0LURVáDZ

&KDPHOD (O*ELHWD          Krawczyk Roman               5XVLQRZVNL 0LHF]\VáDZ

&KRáXM -DQXV]          Lasek Andrzej 5]HSNRZVNL 6WDQLVáDZ

&LHFLHO�J /HV]HN          Mejzner Andrzej  Siwiec Halina
'U�J -RDQQD          Mejzner Leszek 6W
SLH� %HDWD

)LJXUD 0DáJRU]DWD          0HM]QHU 0LHF]\VáDZ Synderowska Jolanta
*áRFNL 7RPDV]          Molendowski Bogdan :\GU]\�VNL :DOGHPDU
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*yUQLDN 6áDZRPLU          Mordak Lidia Walewska Urszula
Grzeszczyk Ryszard          Opalska Danuta )XUDZQD %DUEDUD

Rok szkolny 1981/82

kl. VIIIa

%LHJD�VND (O*ELHWD           Kowalski Tomasz   Sajnóg Anna
&KRáXM -RODQWD           Kustra Mariola 6DZLFND 0DáJRU]DWD

'U�J *U]HJRU] Mazur Cezary 6XPLJRZVND 0DáJRU]DWD

)DáHN 'RURWD           Mazurkiewicz Krzysztof Sumigowski Krzysztof
Godzwon Anna           0
*\N %R*HQD Synderowski Krzysztof
*UDáHN -RDQQD           Mirowska Barbara   Urbanek Anna
Grandos Leszek           Mordak Roman :LHU]ELFNL 0LURVáDZ

*UHJRUF]\N *UD*\QD           2NR (O*ELHWD Wojcechowski Zbigniew
.DSFLDN 0DáJRU]DWD           Pietrzykowska Renata Woszczak Andrzej

kl. VIIIb

Bernat Henryk           Lipiec Marek Rusin Jolanta
%áDV]F]\N ,UHQD           àRMHN $QGU]HM Siwiec Danuta
'�EURZVND ,ZRQD           à\MDN -DURVáDZ Skoczylas Andrzej
)DáHN 0LURVáDZ           0DáF]HN $QGU]HM Skwira Jacek
)DáHN :LROHWWD           0ROHQGRZVND 0DáJRU]DWD Skrzek Andrzej
Gunia Andrzej           1DFK\áD =RILD 7XV]\�VND (O*ELHWD

.RUQDN 6áDZRPLU           1RZRWQLN 0LURVáDZ =DM�F 5\V]DUG

Kustra Ryszard           3RUD 0LURVáDZ

Kurpinska Danuta           Rusin Danuta 

Rok szkolny 1982/83

kl. VIIIa

Balcerowski Zbigniew            Figura Cezary *yUQLDN %R*HQD

Bieniek Renata            Figura JaURVáDZ *U]HV]F]\N -DURVáDZ

'U�J $QQD                         Gorczyca Dorota                 Kosior Barbara
Kosiór Zbigniew          àRMHN 8UV]XOD Siwiec Dorota
Krawczyk Dorota          3DáND =G]LVáDZD 6XOLPD 0LFKDá

Lejwoda Marta          Pawlik Elzbieta 6W
SLH�0RQLND

Lewandowska Anna         Rojecka Barbara Sumigowska Mariola
Lewandowski Zbigniew        Rybak Janusz Tofil Urszula
àRMHN 7HUHVD         Sajnóg Jolanta 7XV]\�VND %HDWD

kl. VIIIb

Bernat Henryka         Kornak Danuta SkrzHN %RJXVáDZ
%RUXFL�VNL $QGU]HM        Kowalski Janusz       Sulima Arkadiusz
Chojnacki Grzegorz         àRMHN -DGZLJD 6XOLPD %R*HQD

&LHFLHO�J 0DáJRU]DWD         Magdziak Jerzy Sulima Dariusz
'REUR� 3LRWU         Mazurek Zofia 6]ZDJLHUHN *UD*\QD

)DáHN -HU]\         0
*\N 0LURVáDZ  Wolszczak Urszula
*
END 0DáJRU]DWD          Paszkiewicz Leszek Wrochna Maria
*UHJXáD %RJXVáDZ         Skoczylas Krzysztof :\GU]\�VNL $QGU]HM

Kapciak Grzegorz         Skoczylas Teresa   Zientecki Marek

Rok szkolny 1983/ 84

kl. VIIIa

'�EURZVND 0DU]HQD         Kowalski Zbigniew Paszkiewicz Marek
)DUNRZVND *UD*\QD         .ZD�QLN %DUEDUD Piskozub Joanna
*áRFNL 0DULXV]         Leszyk Dariusz 6DáEXWD 'DQXWD
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Grandos Marta         àRMHN 'DULXV] 6NXSLH� .U]ysztof
Gregorczyk Dariusz         Matysiak Janusz 6W
SLH� 5HQDWD

*UHJXáD 0DUHN         Mazur Renata 6XOLPD 6áDZRPLU

Grzeszczyk Jacek         Mejzner Dorota Szmajda Agnieszka
-
*DN ,ZRQD         0HM]QHU 6áDZRPLU Szwagierek Lucyna
Korczak Andrzej         Mordak Jolanta Wyka Janusz
Kordula Dariusz         Nowotnik Beata

kl. VIIIb

Bartos Krzysztof         Grzeszczyk Lidia Patyk Bogdan
Bdzikot Zbigniew         Jakubowicz Mariola Rybak Dariusz
Bojski Zbigiew         .DF]PDU]\N 0DáJRU]DWa 6DáEXW -RODQWD

'�EURZVND 'RURWD         Kominek Janusz Synderowska Dorota
'U�J 0DU]HQD Kominek Janusz 6NDOL�VND $QQD

)DáHN 'DQXWD         .R]LHá 'DULXV] Skrzek Mariola
)DáHN 0DU]HQD         à\MDN 7HUHVD Sochaj Dorota
*áRFNL *U]HJRU]         0
*\N 'DULXV] 6XZDáD -y]HI

Rok szkolny 1984/85

kl. VIIIa

Burek Alicja          Kaca Tomasz 0DW\JD :LHVáDZ

)DáHN 0DU]HQD          Kutryb Iwona Mordak Robert
*
END (O]ELHWD          Lewandowski Grzegorz 1DFK\áD 'DQXWD

*áD] 0DáJRU]DWD          0DJG]LDN 0LURVáDZ Pajaczkowski Piotr
3RWU]�VDM 'DULXV]           6NZLUD 0DáJRU]DWD 7XV]\�VND $JQLHV]ND

5RJDOD 6áDZRPLU           Sulima Barbara Zaborski Jacek
Rojecki Tomasz           Sulima Teresa =DERUVND 0DáJRU]DWD

Skoczylas Ewa           Synderowski Krzysztof Zaborska Zofia
Skoczylas Marianna           6]\PD�VND 'RURWD

kl. VIIIb

Anikiel Andrzej           Kordula Grzegorz Skrzek Kazimierz
%DUJLHá (ZD           Kowalska Marta 6XPLJRZVND 0DáJRU]DWD

%�N 0DULXV]           .ZD�QLN =RILD 7XV]\�VND 'RURWD

Burek Piotr           Lasek Magdalena Urbanek Grzegorz
Czapka Anna           Nowotnik Jolanta Wojciechowska Barbara
Grzeszczyk Beata           2VXFK %R*HQD =DM�F (O*ELHWD

Hamerski Janusz           Pietruszka Alicja Zyzek Marzena
+\�FL�VNL 6áDZRPLU Rybak Jolanta

Rok szkolny 1985/86

kl. VIIIa

Burakowska Ewa           .X�PL�VND $JDWD Przepiórka Jacek
'U�J 5HQDWD           Kutryb Ewa 6NRF]\ODV 0DáJRU]DWD

Dygas Grzegorz           Leszczyk Iwona Sobania Jolanta
*U]HV]F]\N (O*ELHWD           0D*\V] -DFHN Walak Mariusz
Gunia Barbara           Moskwa Beata :XOF]\�VNL -DURVáDZ

Kaczmarzyk Alina           Nowakowski Piotr Zaborski Krzysztof
Kapciak Alina           Piskozub Mariusz Zawadzka Katarzyna
Krukowski Wojciech           Pora Jacek

     kl. VIIIb

Bielec Ewa           0
*\N =\JPXQW Sumigowski Józef
Czapka Ewa Urszula           Pietruszka Zbigniew Szostak Wojciech
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Figura Grzegorz           Pietrzyk Dariusz Szwagierek Renata
Gajek Lidia           Rusinowska Halina Urbanek Marzena
*áRFNL -DURVáDZ           5\áR -DQXV] Wolszczak Tomasz
Gregorczyk Ewa           Skoczylas Janusz  =L
EDNRZVNL *U]HJRU]

*U]HV]F]\N (O*ELHWD           6R�WD $QQD

Lasota Sebastian                      Sumigowski Dariusz 

Rok szkolny 1986/87

kl. VIIIa

)DáHN 3DZHá           Morawska Agnieszka 6LHE\áD 3LRWU

Grzeszczyk Tomasz           Mordak Aneta Skoczylas Piotr
Hamela Andrzej           Mroczek Sylwester Sulima Jacek
Kosior Zbigniew           1L]L�VND $OLQD Sulima Piotr
.X�PL�VND 0DáJRU]DWD           Rzepkowska Beata Szmit Piotr
0D]LDU] 6áDZRPLU           Sajnóg Andrzej
0HM]QHU 0LURVáDZ           6DáEXW -DFHN

kl. VIIIb

Chmielewski Dariusz            Jakubowicz Tomasz Mazurek Marek
'U�J (GZDUG                         -
*DN .DWDU]\QD 3LHWU]\N (O*ELHWD

'U�J (ZD            .DFD -DURVáDZ 5\áR $JDWD

'U�J 0DUHN            Kacperczak Renata 6RNyá 6áDZRPLU

'REUR� $OLFMD            Kilian Teresa 6XOLPD 0DáJRU]DWD

)LJXUD 0DáJRU]DWD            Kosior Andrzej :DOHZVNL 5DGRVáDZ

Gajek Zbigniew            Kosior Renata =DM�F 3LRWU

+\�FL�VND .DWDU]\QD            .ZD�QLN 0DUHN

Rok szkolny 1987/88

kl. VIIIa

Bielecki Krzysztof            Maziarek Agnieszka Spyra Cezary
'�EURZVNL -DQXV]            0
*\N $QGU]HM Sulima Andrzej
'\JDV 0DáJRU]DWD            Moskwa Sabina 6]PDMGD 3DZHá

Jaworski Robert            Musielewicz Krzysztof Urbanek Piotr
Kapciak Andrzej            Opalska Anna Walak Barbara
Korczak Barbara            Pindakiewicz Halina Zaborski Mariusz
Korczak Mariusz            Rusin Maciej =DZDG]NL 3DZHá

.RVLyU (O*ELHWD            Siepietowska Agnieszka
Lasota Tomasz            6NXSLH� .DURO

kl. VIIIb

Anikiel Grzegorz            Kordula Aneta Patyk Marzena
Bieniek Danuta Aneta            Krawczyk Alicja 6DáEXW 'DULXV]

&KRUR� $JQLHV]ND $OLQD 0DUNLHZLF] -DURVáDZ Sawicka Monika
Gorczyca Aneta            0
*\N %HDWD Skrzek Krystyna
Grzeszczyk Agnieszka            0
*\N -DFHN Sosnowski Piotr
+\�FL�VND 0DáJRU]DWD            0
*\N 0DáJRU]DWD Sulima Dariusz
.DFD 0DáJRU]DWD            1DFK\áD 6\OZHVWHU Zaborski Janusz

Rok szkolny 1988/89

kl. VIIIa

Chmielewska Marzena            Kilian Barbara Ryczkowska Anna
&]DSND :LHVáDZD            Maj Renata 6HNXáD -DFHN

Fundowicz Katarzyna            Mroczek Alicja Skoczylas Anna
Grzeszczyk Anna            Niedziela Jolanta   Skoczylas Piotr
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Grzeszczyk Ewa             3DáND 0DULusz 6]PLW 0DáJRU]DWD

.DSFLDN 0DáJRU]DWD             Paszkiewicz Zbigniew 6]\PD�VNL -DURVáDZ

.RUF]DN 0DáJRU]DWD             Przepiórka Beata Szyszkowski Tomasz
Kozek Mariusz             Rusin Konrad  :yOF]\�VND 0RQLND

kl. VIIIb

%DU\áNLHZLF] (ZD             Fundowicz Zofia Hamerski Henryk
Bielec Agnieszka             Grzeszczyk Joanna Idczak Dariusz
&LHFLHO�J 3LRWU             Grzeszczyk Marzena Kosior Agnieszka
'U�J $JDWD             *U]HV]F]\ND 6áDZRPLU Koziarski Grzegorz
.ZD�QLN *U]HJRU] 0
*\N 0RQLND 6R�WD 5HQDWD

Maciag Leszek 1DFK\áD 0DáJRU]DWD Sulima Monika
0
*\N (ZD Pietruszka Zbigniew Urbanek Ewa
0
*\N -RDQQD 6DáEXW -DQXV] Zaborska Halina

Rok szkolny 1989/90

kl. VIIIa

%�N $QQD Kacperczak Aneta Rusinowski Marian
Burek Mariusz Kaczmarzyk Wioletta Rzepkowski Marcin
Ciszek Aneta Edyta Kapciak Renata Skoczylas Andrzej
ûZLNODN 3DZHá Kutryb Agnieszka Skoczylas Monika
)DáHN 3LRWU Korczak Jolanta Spyra Magdalena
*áD] $JQLHV]ND àRMHN -DFHN Sulima Janusz
Heda Piotr Dariusz Morawski Mariusz Walak Anita

Kl. VIIIb

&KRáXM $JQLHV]ND Kominek Dagmara Rzepkowska Agnieszka
&KRUR� 'RURWD Kosiór Marcin Sajnóg Grzegorz
'U�J $JQLHV]ND .XVWUD 0DáJRU]DWD 6DáEXW -XVW\QD

)XQGRZLF] %R*HQD Magdziak Zofia 6R�WD 0RQLND

*UHJXáD :LHVáDZ 0
*\N $QGU]HM Sosnowska Danuta
Grzeszczyk Piotr 0
*\N 5HQDWD Wolszczak Anna
Jakubowicz Aneta 0
*\N 6áDZRPLU Zientecka Ewa
Kaca Krzysztof Mordak Edyta

Rok szkolny 1990/91

kl. VIIIa

Cholewa Jolanta Kapciak Teresa Pisarek Dariusz
'�EURZVND (G\WD Maziarek Piotr 3LVNR]XE (O*ELHWD

)DáHN *U]HJRU] 0
*\N 0LHF]\VáDZ 3RWU]�VDM =ELJQLHZ

Fundowicz Izabela Mordak Wojciech Skomra Marek
Ginter Jolanta Niedziela Marlena Sulima Grzegorz
*áD] %HDWD Nowakowska Anna :yOF]\�VND Lidia
Grzeszczyk Agnieszka Nowotnik Marcin Zaborska Barbara
Herbowicz Beata 3DM�N $JQLHV]ND

-DVLN 5DGRVáDZ Pietrzykowski Piotr

kl. VIIIb

Bielecki Mariusz Kustra Mariusz Rybak Zbigniew
&LHFLHO�J 0DUFLQ .ZD�QLN $JQLHV]ND 6DMQyJ 0DáJRU]DWa
Farkowski Dariusz Lasek Grzegorz 6NRF]\ODV 3DZHá

Fundowicz Mariusz MagdziakAnna Sulima Barbara
Kowalczyk Andrzej 0
*\N $JQLHV]ND Urbanek Marek
Kowalska Agnieszka Michalska Justyna =DM�F 0RQLND
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Kowalski Tomek 3RWU]�VDM *U]HJRU] Zyzek Lucyna
.URSLGáRZVND 0DáJRU]DWD 5RJDOD 6WDQLVáDZ

Rok szkolny 1991/92

kl. VIIIa

%DU\áNLHZLF] 0DUFLQ -
*DN 3LRWU Mordak Iwona
Dygas Piotr Kosior Anna 0RVNZD 0LURVáDZ

Gajek Artur Kozek Edyta Pisarek Anna
Ginter Renata .U
JLHO 0DUFLQ 3XFXáHN $JDWD

Godzwon Zofia .UXNRZVNL 0LFKDá Rusin Magdalena
Hamera Anna Kunwa Anna Skoczylas Cezary
+HGD 6áDZRPLU Maj Andrzej Zaborska Katarzyna
Herbowicz Cezary Mejzner Mariusz

kl. VIIIb

Bielecka Dorota .RPLQHN 0DáJRU]DWD Skoczylas Piotr
&LHFLHO�J 0DULROD .RVLRU 3DZHá Skrzek Renata
Czapka Dorota Krupa Dorota Wielanowska Agnieszka
'�EURZVND 0DJGDOHQD Kucharski Janusz Zaborska Monika
'U�J 7RPDV] Kunwa Piotr =DERUVNL 6áDZRPLU

Fundowicz Renata Mazur Zbigniew =DM�F ,ZRQD

Grzeszczyk Ewa Rzepkowski Grzegorz Zamorski Zbigniew
Hejduk Arkadiusz 6HNXáD $QQD =\]HN 3DZHá

Kaca Dariusz Skoczylas Beata

Rok szkolny 1992/93

kl. VIIIa

Cholewa Justyna 0
*\N 5DGRVáDZ Skomla Andrzej
Cholewa Tomasz Mróz Mariusz Sulima Marcin
Czapla Wojciech 1DFK\áD 0DUHN 6]\PD�VNL *U]HJRU]

*áD] *U]HJRU] 3RWU]�VDM $JQLHV]ND Szyszkowski Artur
Grzeszczyk Grzegorz Rybicka Agnieszka �FLELV] .RQUDG

Kaczmarek Artur 5\áR $QQD Tarka Monika
Kolenda Justyna Sajnóg Renata :R(QLDN $QQD

Kustra Wojciech Skoczylas Agnieszka Zamorski Robert
0
*\N %DUEDUD Skoczylas Grzegorz

kl. VIIIb

Anikiel Dariusz Korczak Monika 6W\F]H� 5REHUW

%D�FHURZVNL 7RPHN .ZLHFLH� 7RPDV] Sumigowska Magdalena
Burek Tomasz Lasek Anna Wieczorek Agnieszka
Duliasz Renata àojek Agnieszka :R(QLDN (ZD

)DáHN 0DUFLQ 0DFL�J 3LRWU :yOF]\�VND :LROHWWD

Fundowicz Robert 3L�WHN $JQLHV]ND Zaborska Agnieska
*áRFNL 3LRWU Skoczylas Krzysztof =L
EDNRZVND $JQLHV]ND

Grzeszczyk Marzena Skrzek Janusz
.
G]LHUVND 0DULROD Skrzek MiURVáDZ
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Rok szkolny 1993/94

kl. VIIIa

%DU\áNLHZLF] 0DáJRU]DWD Kunwa Agnieszka 6NU]HN 0DáJRU]DWD

'U�J 0DUFLQ .XQZD 0LFKDá Sulima Wioletta
)LJXUD 5DIDá Kunwa Monika Tarka Adrian
Gajek Agnieszka .ZD�QLN 3DZHá 7NDF]\N 5DGRVáDZ

*Rá
ELRZVND ,ZRQD Magdziak Katarzyna 7XV]\�VNL 0DULXV]

Grzeszczyk Izabela Maziarz Janusz :LHODQRZVNL 0LURVáDZ

-
*DN .LQJD 2OH� 5REHUW :R(QLDN .DWDU]\QD

Kapciak Anna 3RGVLDGáR $QQD Wyrwich Krzysztof
.RáDF] 0RQLND Rogozinska Karolina
Kosior Tomasz Sadowski Szymion

kl. VIIIb

&LHFLHO�J $QHWD Kosior Aneta 3L�WHN 0DULXV]

&LHFLHO�J 3DZHá Kosior Justyna Rzepkowska Agnieszka
Ciepielowski Albert Marcin Kosior Lidia Sajnóg Tomasz
Grzeszczyk Grzegorz Krupa Agata 6DáEXW /XF\QD

Grzeszczyk Iwona Kustra Andrzej Skwira Marcin
Grzeszczyk Marta .ZLHFLH� $QQD Szwagierek Aneta
*U]HV]F]\N 5DIDá Lasek Tomasz Wieczorek Justyna
Kordula Iwona Anna Mordak Renata Zaborski Cezary
Kosior Agata Paszkiewicz Andrzej =DM�F 0DUFLQ

Rok szkolny 1994/95

kl. VIIIa

%HGQDUF]\N 0LFKDá Kosior Joanna 5\áR 3LRWU

Czapla Magdalena .RZDOF]\N 0LFKDá �FLELV] .U]\V]WRI

Dygas Joanna Kustra Agnieszka Walak Karol
Garganisz Ilona Mróz Magdalena :RáRZLHF 0RQLND

*Rá
ELRZVNL 3DZHá 1DFK\áD (G\WD :R(QLDN 0RQLND

Hyc Justyna NiecieFNL 3DZHá :yMWRZLF] 5DGRVáDZ

Kolenda Mariusz Pisarek Renata Zaborska Beata
Kosior Ewa Rogozinska Justyna =L
ED 3LRWU

kl. VIIIb

%D�FHURZVND .DWDU]\QD Kominek Arkadiusz Pawlik Aneta
Bielecka Barbara Kosior Grzegorz Skrzek Agata
Cholewa Barbara Kustra Renata Skrzek Agnieszka
&KRáXM -XVW\QD 0DFL�J %HDWD 6W\F]H� 'DULXV]

Hmielewska Iwona Mazur Anna Wolszczak Iwona
Hyc Marzena 0LOOHU 0LFKDá Zaborska Joanna
-DEáR�VND -XVW\QD Mordak Cezary =DM�F $QQD

.
G]LHUVND 0RQLND Molendowska Monika Zyzek Agnieszka

Rok szkolny 1995/96

kl. VIIIa

%DUD�VNL *U]HJRU]          -
*DN -DURVáDZ 6LHE\áD 3DZHá

Bielecki Marcin                      .RáDF] .DURO Skoczylas Barbara
Burakowski Andrzej           Krukowska Anna              Skomra Grzegorz
Fundowicz Ilona           Kwapisiewicz Jacek 6W
SLH�0DULXV]

Garganisz Irmina           1DFK\áD $QGU]HM Wolak Grzegorz
*�END $QQD           Niedziela Karol :RODN 0LURVáDZ

*áD] 5REHUW           Sadowski Krzysztof :RáRZLHF $QQD
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kl. VIIIb

%DUJLHá /LGLD           àRMHN -DURVáDZ  Skoczylas Katarzyna
Cholewa Marcin           0RUGDN àXNDV]  Sulima Marzena
'U�J *U]HJRU]           0RUJD�0DUWD  Sumigowski Krzysztof
Gorczyca Izabela           Moskwa Marta 6XZDáD :RMFLHFK

Grzeszczyk Anna           2OH� (ZHOLQD  Urbanek Sylwester
Jaskulski Artur            3RGVLDGáD (ZD :yMWRZLF] àXNDV]

Kosior Lidia           5\áR 0RQLND  Zaborski Marcin
Kustra Piotr           5]HSNRZVND (O*ELHWD

Rok szkolny 1996/97

kl. VIIIa

%LHOHFND 0DáJRU]DWD           Kowalski Karol Pisarek Krzysztof
&KRáXM 7RPDV]           Krawczyk Karolina 3RWU]�VDM 0DáJRU]DWD

Figura Anna           .URSLGáRZVNL 5DGRVáDZ Rybicka Anna
Grzeszczyk Lidia           Kustra Dorota 5\ELFNL àXNDV]

Grzeszczyk Piotr           Mazur Krzysztof Sulima Renata
Grzeszczyk Robert           Mroczek Marcin Tkaczyk Grzegorz
Grzeszczyk Sylwester           Mróz Marek :LONLHZLF] 3DZHá

-DEáR�VND 6\OZLD           0Uy] 0LFKDá Wójtowicz Kamil
.RVLRU àXNDV]           3L�WHN .DWDUzyna

kl. VIIIb

Cisek Krzysztof           Kosior Iwona 6DáEXW %HDWD

Cisek Maria           Kosior Mariusz  Skoczylas Marcin
&]DUQHFNL 3DZHá           .XFKDUVNL 0LFKDá  Skoczylas Piotr
Czarnecki Piotr           Maj Mariola 6W
SLH� àXNDV]

*U]HV]F]\N àXNDV]          0
*\N *U]HJRU] 6XZDáD $QHWD

Hejduk Anna           Molendowska Agnieszka  :
*\NRZVNL 0LHF]\VáDZ

Hmielewski Grzegorz           Rzepkowski Piotr  Zyzek Karol
Kosior Adam           Sajnóg Marcin 

Rok szkolny 1997/98

kl. VIIIa

Chyc Karol           Hamela Katarzyna   .URSLGáRZVNL àXNDV]

Duliasz Iwona           Jasik Krzysztof Kustra Katarzyna
Fryszkiewicz Agnieszka         .RO
GD 0RQLND .XWU\E 3DZHá

Laskowski Marcin 3DM�N (ZHOLQD 6XZDáD 0DUWD

0DFL�J .DURO 3LZR�VND :LROHWWD  �OHG]L�VNL àXNDV]

Maziarz Anna Pomorska Karolina  Tarka Tomasz
Mirowski Karol Skoczylas Anna  Zamorski Artur
Moskwa Ewelina Skoczylas Karolina =LHQWHFNL àXNDV]

1LHFLHFND 0DáJRU]DWD 6NRF]\ODV 0LFKDá

kl. VIIIb

'áX*HZVND 0RQLND 0DFL�J (ZHOLQD  6NZLUD %RJXPLá

'U�J .ODXGLD 0DFL�J 0DUFLQ 6R�WD 3LRWU

Grzeszczyk Anna 0DFL�J 3LRWU Sulima Andrzej
Grzeszczyk Krzysztof 0
*\N 0RQLND Sumigowska Izabela
.RUF]DN 0DáJRU]DWD Miller Karol Wolak Andrzej
.XEDV àXNDV] Mordak PawHá :R(QLDN 'DULXV]

Kurant Agnieszka 6NRPUD àXNDV] Zaborska Renata
.ZLHFLH� -XVW\QD Skrzek Arkadiusz
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Rok szkolny 1998/99

kl. VIIIa

%D�FHURZVNL 3DZHá Kubas Marlena Suchecki Tomasz
ûZLNODN .DWDU]\QD Mazur Grzegorz Synderowski Marcin
Gajek Karolina Mróz Beata �FLELV] .DWDU]\QD

*UHJXáD ,ZRQD 3DM�N 'DPLDQ �OHG]L�VNL %DUWáRPLHM

.DUDVL�VNL .RQUDG 5RJR]L�VNL -DNXE :
*\NRZVND $QQD

.RáRG]LHMF]\N 0RQLND Rusinowski Kamil Wilkiewicz Piotr

.R]LHá 3LRWU Rzepkowska Anna  :RODN 3DZHá

Krawczyk Wojciech Rzepkowska Iwona

kl. VIIIb

Bielecki Karol Grzeszczyk Justyna  Magdziak Wojciech
Budrewicz Marcin Grzeszczyk Magdalena  Mordak Karol
&KROHZD 0LFKDá +\�FL�VNL 3LRWU 3RWU]�VDM 'DJPDUD

&KRáXM /HV]HN Kosior Karol  Rusin Ewa
Czarnecka Edyta .RZDOVNL 0LFKDá  Skwira Tomasz
Czarnecka Katarzyna Kurant Ewelina 7XV]\�VNL -DFHN

'áX*HZVNL 'DPLDQ Kustra Monika :L
FáDZ (G\WD

Gozdur Sandra .ZD�QLN $QHWD  Zaborski Piotr

Rok szkolny 1998/99

kl. VIa

Borek Aldona Gryka Maria  Siwiec Anna
'\JDV àXNDV] .DFSHUF]\N àXNDV] 6W
SLH� .DPLO

)DáHN 7RPDV] Kaczmarzyk Wojciech 6W
SLH� 7RPDV]

)U\V]NLHZLF] àXNDV] Kapciak Norbert  Szczodra Justyna
Glinowska Urszula Krukowski Tomasz Zientecka Aneta
Górska Edyta Mróz Marta
Gryka Magdalena Rusinowski Piotr

kl. VIb

Bielec Emilia Kapciak Mariusz Owczarek Mariusz
%RMVNL 5DIDá .R]LHá 0DULXV] 3DM�N .U]\V]WRI

'áX*HZVNL 3DZHá /DVHN 0LFKDá Pilecka Irmina
'U�J 3U]HP\VáDZ 0DJG]LDN 0LFKDá 5XVLQ 3DZHá

Grzeszczyk Aneta Matysiak Magdalena Sajnóg Iwona
+DPHOD 0LFKDá 0
*\N .U]\V]WRI Sosnowski Krzysztof
Jaskulska Agnieszka Moskwa Tomasz 7XV]\�VND .DWDU]\QD

Rok szkolny 1999/2000

kl. VIIIa

%D�FHURZVND .DWDU]\QD .DUDVL�VNL $UWXU 6W
SLH� =ELJQLHZ

Bednarczyk Ewelina Kosior Marcin 7XV]\�VND $QQD

Borek Aldona Kowalczyk Dominik :
*\NRZVNL 3DZHá

&LV]HN 0DáJRU]DWD .R]LHá .RQUDG Wyrwich Aneta
Dygas Kamila .UXNRZVND (O*ELHWD Zaborska Agnieszka
Gawin Marta Mirowski Jacek Zaborska Lidia
Hejduk Dorota Mroczek Agnieszka
Kacperski Marcin Rzepkowski Damian
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kl. VIIIb

Anikiel Tomasz Kosiór Katarzyna 5\áR 7RPDV]

%DUJLHá 0DUFLQ .R]LHá 0RQLND 6DMQyJ (O*ELHWD

Bednarczyk Izabela .URSLGáRZVNL 3DZHá 6NRF]\ODV 0LFKDá

Bojski Krzysztof Mazurek Beata Skomra Karolina
Grzeszczyk Dariusz Molendowska Ilona 6XZDáD .DWDU]\QD

Grzeszczyk Nina Mordak Jolanta Zaborski Tomasz
Kosiór Ilona 1DFK\áD .DURO Zyzek Kinga

Rok szkolny 1999/2000

kl. VIa

'áX*HZVND $QQD Mazur Edyta Sadowska Izabela
)DáHN 1LQD Mazur Grzegorz Siwiec Agnieszka
Garganisz Zofia Mordak Izabela 7XV]\�VND $JQLHV]ND

*
END .DWDU]\QD 3L�WHN (ZHOLQD :GRZLDN àXNDV]

Kaczmarzyk Ewa 3XFXáHN -DNXE :LHF]RUHN àXNDV]

àDVND .DWDU]\QD Rutkowska Joanna Wolak Wojciech

kl. VIb

%XG]L�VNL 0DULXV] Kustra Justyna Pilecka Justyna
Foremniak Marcin .XVWUD 0LFKDá Przepiórka Kamil
Gajek Sylwia Lasek Anna Skoczylas Anna
*RUF]\FD )DQHWD Malec Tomasz Skoczylas Monika
*U]HV]F]\N àXNDV] Matysiak Tomasz 6XOLPD 3DZHá

Jaskulska Monika Owczarek Marta SzczepaQRZVNL àXNDV]
.RUF]DN 3U]HP\VáDZ Pietruszka Sebastian Zyzek Magdalena

Rok szkolny 2000/2001

kl. VIa

Bednarczyk Ewelina /DVHN àXNDV] Skoczylas Marta
Ciszek Ewelina Miller Tomasz Sobania Robert
*RVSRGDUF]\N àXNDV] Moskwa Agnieszka Szczodry Krzysztof
Grzeszczyk Karol 0RUJD� 3LRWU Wajs Karol
Jamka Konrad Mróz Wojciech :
*\NRZVND .DWDU]\QD

Kacperczak Grzegorz 3DM�N %DUWáRPLHM Wnuk Edyta
Kaczmarzyk Nina 3XFXáHN $QQD Zaborski Tomasz
.RáRG]LHMF]\N 3DZHá 5R*HN 3DZHá

.R]LHá .DPLO 5\áR $GDm

kl. VIb

Bielec Marta Kordula Magdalena Rusin Marek
'U�J .DUROLQD Kosior Karolina Sulima Edyta
Duliasz Artur .R]LHá (ZHOLQD Synderowska Ewelina
Fereniec Kamil Kustra Wioletta Szarpak Karol
Gajos Monika Ewa Laskowski Damian Szewczyk Konrad
*
END .DPLO Magdziak Ewa Szewczyk Sylwia
Gorczyca Damian Malec Konrad :L
FáDZ 0LFKDá

Grzeszczyk Robert Molendowska Ewelina Zaborski Arkadiusz
Kordula Konrad Przepiórka Wioletta
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El¿bieta GIEMZA

Gimnazjum

Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie to pierwsza szko³a ponadpodstawowa w gminie

Ciepielów. Swoj¹ dzia³alno�æ rozpoczê³a 1 wrze�nia 1999 roku. Siedziba gimnazjum mie�ci siê

w starych budynkach po szkole podstawowej. Mimo ¿e warunki lokalowe szko³y s¹ bardzo

trudne, staramy siê, aby nauczanie by³o prowadzone nowoczesnymi metodami.

Uda³o siê zgromadziæ �wietnie wykszta³conych pedagogów. Sk³ad grona

pedagogicznego jest nastêpuj¹cy: Marta Balcerowska, Krzysztof Balcerowski, Katarzyna

Sieby³a, Piotr Sieby³a, El¿bieta Giemza, Lucyna Grzeszczyk, Beata Rusin, Jadwiga Broda,

Alina Niziñska, Miros³aw Czapka, Aleksandra Nieciecka, Krzysztof Górski, Weronika Czapka,

Bo¿ena Kosior, Edyta Kozek, Marzena Nowakowska.  Spo�ród 16 nauczycieli 13 posiada

ukoñczone studia magisterskie, a 9 osób zdoby³o dodatkowe kwalifikacje na studiach

podyplomowych. Prawie wszyscy ukoñczyli kursy obs³ugi komputera.

Nauczyciele podnosz¹ swoje kwalifikacje zawodowe. W ubieg³ym roku szkolnym Miro-

s³aw Czapka ukoñczy³ na Politechnice Radomskiej Studia Podyplomowe � Wychowanie zdro-

wotne z korektyw¹, Beata Rusin ukoñczy³a studia magisterskie w Wy¿szej Szkole Humanistycz-

nej w Pu³tusku � filologia polska, pedagogika jêzyków obcych, Aleksandra Nieciecka ukoñczy-

³a Studia Podyplomowe � Wychowanie do ¿ycia w rodzinie na Politechnice Radomskiej.

Uczniowie w naszej szkole mog¹ rozwijaæ swoje zainteresowania w 7 ko³ach

przedmiotowych i sportowych, gdzie dzia³a kilka sekcji, a tak¿e w kole sportowo-tanecznym

i teatralnym. Wystawiono ju¿ kilka ma³ych form teatralnych. Nasi uczniowie zostali wyró¿nieni

na Powiatowym Przegl¹dzie Twórczo�ci Dzieciêcej i M³odzie¿owej.

Budynek Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie



155

W gimnazjum organizowane s¹ konkursy wewn¹trzszkolne. Laureaci otrzymuj¹ dyplomy

i drobne upominki. W marcu odby³o siê zakoñczenie Roku Reymontowskiego. Konkurs by³

organizowany w trzech kategoriach: literackiej, recytatorskiej i plastycznej. Uczniowie bior¹

równie¿ udzia³ w konkursach pozaszkolnych. Najwiêkszym sukcesem by³ awans naszego

ucznia Micha³a Laska do eliminacji regionalnych w konkursie historycznym.

Wielu naszych uczniów to dobrzy sportowcy, którzy z pasj¹ uprawiaj¹ wiele dyscyplin.

Uczniowie nasi uprawiaj¹ sport w trudnych warunkach, bez sali gimnastycznej, a nawet bez

dobrego boiska. Mimo to ich wyniki s¹ godne pochwa³y. Maj¹ osi¹gniêcia w biegach na

d³ugich dystansach i biegach prze³ajowych oraz w pi³ce no¿nej i w tenisie sto³owym.

W maju 2000 roku zosta³ za³o¿ony i zarejestrowany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

�Olimpia� Ciepielów, dzia³aj¹cy przy PG w Ciepielowie. W klubie dzia³a 5 sekcji: pi³ki no¿nej

ch³opców, pi³ki rêcznej dziewcz¹t, tenisa sto³owego, lekkiej atletyki i turystyki. Dziêki

zakupowi przez dyrekcjê niezbêdnego sprzêtu, we wrze�niu 2000 r. zosta³y zg³oszone dwie

dru¿yny trampkarzy do rozgrywek ligi regionalnej. W systematycznych treningach

uczestniczy w tej sekcji oko³o 70 ch³opców pod opiek¹ K. Balcerowskiego, M. Czapki

i R. �ledziñskiego. W sekcji lekkiej atletyki trenuje oko³o 30 osób pod opiek¹ P. Sieby³y

i K. Balcerowskiego. Sekcj¹ pi³ki rêcznej opiekuje siê P. Sieby³a, tenisa sto³owego M. Czapka,

a turystyk¹ K. Górski i K. Balcerowski.

Grono pedagogiczne: od lewej � u do³u: A. Niziñska, A. Nieciecka,

E. Giemza, B. Rusin, W. Czapka, w �rodku: M. Balcerowska,

M. Czapka, L. Grzeszczyk, J. Broda, u góry: P. Sieby³a,

K. Sieby³a,K. Balcerowski, M. Nowakowska, K. Górski



156

Mimo tak krótkiego okresu dzia³ania klub mo¿e siê pochwaliæ pierwszymi sukcesami.

W biegach prze³ajowych region reprezentowali: A. Siwiec, M. Kawa³ek, R. Bojski. Do kadry

regionu powo³ywany by³ N. Kapciak, który dwukrotnie zosta³ królem strzelców w halowych

turniejach pi³ki no¿nej. W jednym z nich M. Cygala uznano za najlepszego pi³arza.

W czerwcu ubieg³ego roku prezes klubu Krzysztof Balcerowski wyst¹pi³ do UKFiT

o pomoc w sprzêcie i wkrótce klub otrzyma³ sprzêt sportowy za sumê ok. 20 tys. z³otych. �rodki

finansowe na dzia³alno�æ klubu w ca³o�ci pochodz¹ ze sk³adek cz³onkowskich i pomocy szko³y.

Obecnie w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie uczy siê 300 uczniów, w tym roku

do³¹czono cztery klasy pierwsze, tj. 107 dzieci.

W ubieg³ym roku realizowano prace pedagogiczne, m.in. w oparciu o pracê projektów.

Polega³a ona na tym, ¿e uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wychowawców opracowali

projekty pt. ��wiêta polskie  � Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc � ich geneza, symbolika i trady-

cje z nimi zwi¹zane�. Przez Pana Krzysztofa Górskiego zosta³ opracowany projekt ��wiêto

pieczonego placka�, który zosta³ wdro¿ony i zrealizowany 10�12 maja 2001 roku.

W szkole s¹ realizowane �cie¿ki miêdzyprzedmiotowe: ekologiczna, czytelnicza i me-

dialna, edukacji europejskiej, obrony cywilnej, filozoficzna, prozdrowotna, regionalna � kul-

tura polska na tle tradycji �ródziemnomorskiej.

Redagowana jest równie¿ gazetka szkolna �G³os Gimnazjalisty�. Pracuje nad ni¹ samo-

rz¹d uczniowski pod kierownictwem pañ: Katarzyny Sieby³y, Jadwigi Brody, Beaty Rusin.

M³odzie¿ rozwija siê twórczo poprzez przygotowywanie i wystawianie spektakli teatral-

nych: �Puchar Sumienia� i  �Jase³ka� � pod kierunkiem Marty Balcerowskiej. Organizowane

s¹ konkursy plastyczne i rêkodzie³a ludowe pod kierunkiem Marzeny Nowakowskiej. Urz¹-

dzono tak¿e pokaz mody pod kierunkiem Beaty Rusin.

Od pocz¹tku istnienia Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie prowadzone s¹ nastêpu-

j¹ce kroniki: Kronika Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, za któr¹ odpowiedzialna jest

Edyta Kozek, Kronika 4 Dru¿yny Harcerskiej, za któr¹ odpowiedzialny jest phm Krzysztof

Górski, Kronika Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego �Olimpia�, za która odpo-

wiedzialny jest Krzysztof Balcerowski.

Z niecierpliwo�ci¹ czekamy na rozpoczêcie budowy nowej siedziby gimnazjum,

a czekaj¹c staramy siê, aby uczniowie aktywnie uczestniczyli w ¿yciu gimnazjum. Na czas

budowy szko³a zosta³a przeniesiona do dworku w £aziskach.

Nauczyciele gimnazjum

Marta Balcerowska (z domu Siepietowska) � mgr filologii

polskiej. Urodzona 29.07.1964 r. w Ciepielowie. Po ukoñczeniu

liceum ogólnokszta³c¹cego w Radomiu 01.09.1983 r. podjê³a pracê

jako nauczyciel niewykwalifikowany w Szkole Podstawowej

w Jasieñcu Soleckim. Ucz¹c tam ukoñczy³a kurs daj¹cy kwalifikacje

pedagogiczne. Od 01.09.1984 r. do maja 1992 pracowa³a w Szkole

Podstawowej w Sycynie jako nauczycielka jêzyka polskiego,

doskonal¹c swoje kwalifikacje w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej

w Kielcach na kierunku filologia polska. Od wrze�nia 1992 r. pracuje

w Publicznej Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznym

w Ciepielowie, ucz¹c jêzyka polskiego.
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Krzysztof Balcerowski. Ur. 25.06.1960 r. w Ciepielowie. W 1980 r.

ukoñczy³ Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu. W 1982 r.

rozpocz¹³ pracê w charakterze nauczyciela wychowania fizyczne-

go w szkole podstawowej w Ciepielowie. Po ukoñczeniu kursu

pedagogicznego rozpocz¹³ studia w Wy¿szej Szkole Pedagogicz-

nej w Kielcach na Wydziale Humanistycznym. W 1994 r. uzyska³

tytu³ magistra historii, a w 1996 r. ukoñczy³ studia podyplomowe

w zakresie wychowania fizycznego. Ukoñczy³ równie¿ kurs instruk-

torów sportu ze specjalno�ci¹ pi³ka no¿na. Od 2000 roku pracuje

w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie. Od 1998 r. jest radnym

Gminy Ciepielów.

El¿bieta Maria Giemza � magister geografii, studia

podyplomowe: �Ekologia i ochrona �rodowiska� oraz �Zarz¹dzanie

placówk¹ o�wiatow¹ w nowej strukturze systemu edukacji�. Od

1981 roku pracuje w szkole podstawowej w Wielgiem, której

dyrektorem zosta³a w 1998 roku. W kwietniu 1999 roku powierzono

jej organizacjê gimnazjum w Ciepielowie, którego dyrektorem jest

od 1 wrze�nia 1999 roku.

Alina Niziñska. Urodzi³am siê 14.08.72 r. w Ciepielowie. Tutaj

chodzi³am równie¿ do szko³y podstawowej. W 1992 r. ukoñczy³am

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w I³¿y i rozpo-

czê³am studia na kierunku matematycznym Uniwersytetu £ódzkie-

go. Piêæ lat pó�niej rozpoczê³am pracê w SP w Bukowcu ko³o £o-

dzi. Po kolejnych piêciu latach rozpoczê³am pracê i jednocze�nie

studia podyplomowe zastosowañ informatyki (Politechnika £ódz-

ka). Uczy³am matematyki i informatyki. Od wrze�nia 2000 r. pracujê

w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie jako nauczycielka mate-

matyki.

Beata Rusin. Uodzi³am siê 29.05 1976 r. w Ostrowcu

�wiêtokrzyskim. W latach 1991�1995 uczêszcza³am do Liceum

Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Po

zdaniu egzaminu maturalnego kszta³ci³am siê w Nauczycielskim

Kolegium Jêzyków Obcych w Radomiu na kierunku jêzyk angielski.

W 1998 r. uzyska³am tytu³ licencjata w zakresie nauczania jêzyka

angielskiego. W latach 1999�2001 studiowa³am w Wy¿szej Szkole

Humanistycznej w Pu³tusku, gdzie zdoby³am tytu³ magistra

w zakresie dydaktyki jêzyków obcych. Pracê w zawodzie nauczyciela

rozpoczê³am w 1997 r. w Publicznej Szkole Podstawowej

w Ciepielowie, a od 1999 roku pracujê w Publicznym Gimnazjum

w Ciepielowie.
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Helena KOWALSKA-KUTERA, Aldona JASKULSKA,

Helena NOWAKOWSKA

Parafia Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego

Zanim w Ciepielowie uruchomiono szko³ê, podobnie jak w ca³ym kraju, ko�ció³ by³

instytucj¹ o�wiatow¹, �ród³em wiedzy i oddzia³ywañ wychowawczych.

Funkcjonowanie wspólnoty religijnej to przecie¿ nie tylko zbiorowe mod³y, uczestnic-

two w nabo¿eñstwach i ró¿nych uroczysto�ciach, to tak¿e dobra okazja do spotkañ, roz-

mów, dyskusji, wymiany pogl¹dów i wiedzy na najrozmaitsze tematy w drodze do ko�cio³a

i z powrotem, przed i po mszy.

W czasie nabo¿eñstw kap³ani, wyg³aszaj¹c z ambony kazania, nauczali i wychowywali.

Przekazywali przede wszystkim prawdy wiary, ale te¿ ró¿ne informacje i wszelk¹ wiedzê,

a tak¿e wzbudzali i kszta³towali takie uczucia jak mi³o�æ Boga, bli�niego, ojczyzny, wspó³czu-

cie i wra¿liwo�æ na krzywdê drugiego cz³owieka. Tak czyni¹ i dzi�.

Historia Polski zna ca³¹ plejadê ksiê¿y patriotów, bojowników o wiarê, ale te¿ o prawa

cz³owieka, wolno�æ, niepodleg³o�æ i sprawiedliwo�æ spo³eczn¹. Za te warto�ci cierpieli

i oddawali ¿ycie tak¿e kap³ani.

Wiara by³a jednak równie¿ niekiedy wykorzystywana do bezwzglêdnego pos³uszeñ-

stwa i podporz¹dkowania mo¿nym. Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, ¿e ko�ció³ pe³ni³

i nadal pe³ni bardzo wa¿n¹ rolê w spo³eczeñstwie, a wiêc i w Ciepielowie.

W zorganizowaniu tu szko³y, jej funkcjonowaniu, zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie,

znacz¹c¹ rolê odegrali ksiê¿a. Kap³ani parafii ciepielowskiej zawsze wiernie s³u¿yli Bogu, oj-

czy�nie i cz³owiekowi, nie zale¿nie od sytuacji politycznej, ucisku, lat zaborów, hitlerowskiego

terroru czy stalinowskiego re¿imu. Wbrew wszelkim nakazom i zakazom robili swoje, pamiêtali

o powo³aniu i powino�ciach, czêsto z nara¿eniem zdrowia i ¿ycia, sumiennie spe³niali sw¹

pos³ugê.

Powstanie parafii

Najstarszy zapis, potwierdzaj¹cy istnienie parafii w Ciepielowie, pochodzi z roku 1326,

poczyniony przez lektorów papieskich: Andrzeja de Verulis i Piotra de Alvecrnia, ¿e brat

Benedykt z Ciepielowa tytu³em dziesiêciny papieskiej wp³aci³ 5 skojców i 18 denarów. Nie ma

jednak ¿adnej wzmianki o tym bracie. Nie wiadomo nawet, z jakiego by³ zakonu. Zanotowano

jedynie: �Ilem frater Benedictus de Cepla de II marc solvit II scot.et XXI den. Item in secundo

termino solvit tautunden� (w t³umaczeniu: �Brat Benedykt z Ciepielowa 2 III zap³aci³ dwa

skojce 21 denarów. Tyle samo wp³aci³ w pó�niejszym terminie�).

 Parafia by³a s³abo wyposa¿ona, skoro 5 skojców i osiemna�cie denarów wspomniany

brat sp³aci³ w dwóch ratach. Dla porównania warto zaznaczyæ, ¿e Maciej, pleban z Krêpy

wp³aci³ 9 skojców i 18 denarów;  Weñczys³aw, pleban z Chotczy 14 skojców i 95 denarów,

a Wit, pleban z Solca 1 grzywnê. Do po³owy XVIII w. ko�ció³ parafialny i zabudowania

plebañskie znajdowa³y siê we wsi Ciepielów Stary. Dokumenty dowodz¹, ¿e fundatorem
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jego by³ Jakób Ciepielowski. Erekcja ko�ció³ka dokonana by³a 12 maja 1512 roku. Ko�ció³ek

zbudowany by³ z drewna, mia³ 15 ³okci d³ugo�ci i 10 szeroko�ci, pod wezwaniem �w. Rocha.

Z boku by³a przybudowana zakrystia. Wewn¹trz znajdowa³y siê dwa o³tarzyki drewniane,

w jednym by³ obraz �w. Rocha, w drugim Matki Boskiej. Pod³ogê u³o¿ono z tarcic. Na dachu

krytym gontem umieszczona by³a niewielka kopu³ka z sygnaturk¹. Na cmentarzu przyko-

�cielnym znajdowa³ siê dzwonek, zawieszony na dwóch s³upach. Wówczas do parafii Cie-

pielów nale¿a³y dwie kaplice. Jedna z nich sta³a we wsi Tymienica, natomiast druga we wsi

Jasieniec. Kaplice wystawiono dla wygody w³a�cicieli wiosek, którzy je utrzymywali. Naj-

starsze �ród³a informuj¹, ¿e jednym z proboszczów, który opiekowa³ siê ko�ció³kiem i parafa-

nami by³ ks. Jan Franciszek Kalisz. Zosta³ powo³any 27 lutego 1704 roku przez Konstancjê

Denhoffow¹. W Ciepielowie Starym by³ on tylko przez rok, sk¹d zosta³ przeniesiony do

Kosina.

Z dokumentów wizytacji parafii ciepielowskiej z 16 stycznia 1748 roku przeprowadzonej

przez ks. Józefa Dziewulskiego, kantora kolegiaty opatowskiej, prepozyta wi�lickiego,

proboszcza æmielowskiego i dziekana sochaczewskiego wynika, ¿e w po³owie XVIII wieku

ko�ció³ by³ prawie ca³kowicie zbutwia³y. Na terenie parafii istnia³y ponadto kaplice w Starym

Ciepielowie (gdzie wcze�niej by³ ko�ció³ parafialny pod wezwaniem Wniebowziêcia NMP)

i Jasieñcu, a tak¿e kaplica prywatna

(oratorium) we dworze ciepielowskim. Na

terenie parafii mieszka³o wówczas 1477

katolików i 85 starozakonnych. Posiada³a

ona srebro, w�ród którego znajdowa³a siê

monstrancyja mosiê¿na miejscami

po³amana, kszta³tem staro�wieckim

wyrobiona. Zap³acono za ni¹ 100 z³p.

Liczne by³y ornaty bia³e, czerwone,

zielone, fioletowe i czarne. W�ród bia³ych

wyró¿niono: ornat bia³y parterowy

w z³ote kwiaty z kolumn¹ ¿ó³t¹ lamow¹,

aksamitny bia³y z kolumn¹ dzikow¹,

z frendzl¹ karmazynow¹ jedwabn¹, bia³y

nêdzowy prosty, bia³y materyi w z³ote

kwiatki, bia³y at³asowy z kolumn¹

dzikaw¹, nêdzowy w kwiaty ró¿ne z sto³¹

i manipularzem odmiennymi. Z czerwo-

nych wyró¿niono trzy: ornat szagrynowy

z kolumn¹ w kwiaty niebieckie z mani-

pularzem bez sto³y, at³asowy czerwony

w kwiaty bia³e, parterowy czerwony

w kwiaty z³ociste z kolumn¹ zielon¹

at³asow¹, z ta�m¹ jedwabn¹. W�ród

zielonych ornatów by³y: aksamitny z kolumn¹ lamow¹ z³ocist¹, lamowy zielony z szychow¹

kompank¹, zielony morowy z frandzl¹ karmazynow¹ jedwabn¹, at³asowy zielony

z frandzelk¹ bia³¹ i ta�m¹ niebieck¹ jedwabnymi, z sto³¹ naddart¹. Ornaty fioletowe

i czarne stanowi³y: ornat adamaszkowy niebieski z kwiatami z³otymi z kolumn¹ lamow¹

zielon¹, popielaty kitajkowy, kolumna niebiecka morowa, z manipularzem i sto³¹ naddart¹,

Stary ko�ció³



160

fioletowy itajkowy z kolumn¹ tryumfantow¹ niebieck¹, aksamitny czarny z kolumn¹

w³óczkow¹ szyt¹, aksamitny czarny z kolumn¹ adamaszkow¹ bia³¹ przetart¹.

Z rejestru wynika, ¿e ko�ció³ posiada³ pluvialia. By³a to kapa aksamitna zielona, listwy

lamowe z³ote, p³ótnem podszyta, u niej galon z³oty doko³a i frandzla z³ota przy p³aszczyku,

a tak¿e adamaszkowa w kwiaty zielone, listwy lamowe srebrne, u niej galonek i frandzle

z³ote, w³óczkowa w ró¿ne kwiateczki nêdzowa, lamowa bia³a w kwiaty bia³e z galonem

po bokach srebrnym, z³a. sagetowa czarna z prostymi galonkami, kapek 3 na puszkê,

dwie z³otog³owe, jedna lita srebrna.

W�ród vela, bursae, palae by³o: velum  szgrynowe bia³e, stare, lite srebrne i z³ote,

z³otym galonem, kitajk¹ karmazynow¹ podszyte, czarne z kitajki z³e, kitajkowe fioletowe,

niebieskie z frandzl¹ jedwabn¹ ¿ó³t¹, ceglaste terzynelowe z kampank¹ srebrn¹, kitajk¹

niebiesk¹ podszyte, nobilitowe cytrynowe z kampank¹ srebrn¹, morowe ¿ó³te z pal¹ swoj¹

i podszywk¹ dzikaw¹, parterowe zielone z asamitnymi sto³¹ i manipularzem, szagrynowe

zielone w kwiaty wyszyte, z³ote adamaszkowe, czarne adamaszkowe z³e, kitajkowe

czerwone, at³asowe bia³e.

Wyliczono 6 alb szwabskiego p³ótna, z których dwie dobre, cztery bardzo z³e i 2 alby

sztuczkowe. Humera³ów ró¿nego p³ótna 9, pasków w³óczkowch 7, rêczników ma³ych

i wiêkszych 15. Obrusów ma³ych i wiêkszych lnianego, konopnego i zgrzebnego p³ótna

49. Przy obrazie noszonym jest kilka, ale same kawa³ki. Tuwalników wszystkich ró¿nego

p³ótna 20 i 2, z których przerabianych z³otem i srebrem 4 w ró¿ne kwiatki.

Antepedia by³y aksamitne zielone z brzegami z³otog³owymi, kitajkowe niebieskie

w trzy s³upy, ceglastego adamaszku we dwa, partyne przerabianego we trzy brety zielone

i bia³esrebrem i z frandzl¹ z³e, parterowe w kwiaty z³e, kompanka szychowa, z³ote

nobilitowe stare, z³e, z frandzl¹ zielon¹, adamaszkowe zielone w kwiaty ¿ó³te w trzy brety,

we dwa za� kitajkowe bia³e z kompank¹ szchow¹, czerwone tureckiego groditoru w kwiaty

z³ote, bretów 4 z galonkiem jedwabnym. Rassowych czerwonych 2 ma³ych. Rassowych we

trzy brety w³óczkowych 10. Zielone szajowe gdañskich wybijanych na skórze 3.

W�ród firanek by³o kitajkowych czerwonych par 2, kromrasowa zielona, drug¹

ukradziono, rassowych granatowych para 1, adamaszkowych zielonych para z wst¹¿k¹

czerwon¹, materialnych niebieskich starych para, szagrynu mienionego para, czerwonych

kitajkowych nadpsowanych pó³at³asowych para, ¿ó³tych mniejsz¹ po³ow¹, wiêksz¹ po³ow¹

kitajkowych bia³ych para, ¿ó³tych maleñkich z³ych bardzo para, ko³dra tabinowa

czerwona w 3 brety, bagazji w fia³kowe kwiaty na dnie bia³ym tak¿e 3. Obicia materialnego

¿ó³tego, które z³e podarte, sztuk 2. Pow³ok bia³ych 2 z³ych. Kwefów czarnych partim

z kwiatkami z³ych i dobrych 7. Frandzli czarnej jedwabnej sztuka 1, frandzli czerwonej

¿ó³tem i czerwonym jedwabiem robionej sztuk 3. Materii ceglastej bogatej sztuczka ma³a

po³owy sukienki, materii tureckiej sztuczka ma³o wiêksza. Materii na baldachimek

w kolorze szafirowym sztuczka. ̄ ó³tych listewek 3 sztuczek. Sztuczek w¹ziutkich 2. Kom¿y

bardzo z³ych 3.

Parafia posiada³a cynê, mosi¹dz, mied�, ¿elazo. W�ród tego by³o: dzwonków ma³ych

ró¿nych do o³tarzów 8, lichtarzów drewnianych mlowanych miejscami posrebrzanych 6,

do pascha³u lichtarz wielki 1 , lasek prostych malowanych do �w. Anny 4, krucyfiks wielki

do noszenia 1, pasyjek na o³tarzach 3, relikwiarzów drewnianych 2, pacyfika³ drewniany

1. Po�ród ksi¹g ko�cielnych wyró¿niono: msza³ów 3, z nich du¿o popsowany 1, mszalików

rekwialnych 2, agend 2, trzecia ma³a, gradua³, antyfonarz, psa³terz z³y, brewiarzów

2 tak¿e z³ych, liber ewangeliorum 1.
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W 1752 r. wybudowano nowy ko�ció³ równie¿ drewniany, w Ciepielowie mie�cie,

z fundacji Konstancji z Denhoffów Sanguszkowej secundo voto Rogaliñskiej, dziedziczki

Ciepielowa, Lipska, Krêpy, Jaworu, Daniszowa, Czekarzewic. Ko�ció³ mia³ 50 ³okci d³ugo�ci,

20 szeroko�ci i 10 wysoko�ci. Ko�ció³ przykryty by³ czerwon¹ blach¹. Sk³ada³ siê z nawy,

prezbiterium, kaplicy �w. Rocha, zakrystii i kruchty. Dwie ostatnie czê�ci przybudowane

by³y z obu stron prezbiterium, co nadawa³o ko�cio³owi formê krzy¿a. Ko�ció³ oszalowano

deskami, a doko³a przy �cianach  umieszczone by³y s³upy, zakoñczone rze�bionymi kapitelami.

Wie¿ê przykryto bia³¹ blach¹, umieszczone by³y na niej krzy¿e. Wewn¹trz znajdowa³y siê

trzy o³tarze. Pierwszy o³tarz wielki drewniany z czterema kolumnami, polichromowany

i poz³acany, w �rodku krucyfiks, na ni¿szej kondygnacji 4 rze�by drewniane, przedstawiaj¹ce:

Matkê Bosk¹, �w. Jana, �w. Piotra i �w. Paw³a. Na wy¿szej kondygnacji dwa anio³ki

z wyrze�bionymi skrzyd³ami, a w zwieñczeniu Osoba Boga Ojca i nad Nim Duch �w.

z promieniami z³oconymi. Tabernakulum by³o drewniane wyz³acane, po bokach znajdowa³y

siê dwa anio³ki. Meusa równie¿ by³a drewniana, snycerskiej roboty, niebiesko malowana

i wyz³acana. O³tarz sta³ na trzech drewnianych gradusach. O³tarz boczny by³ drewniany,

snycerskiej roboty nie malowany, z Obrazem Matki Boskiej Ró¿añcowej, zasuwanym dwoma

obrazami na p³ótnie, Matki Boskiej Niepokalanej i �w. Anny. W zwieñczeniu mniejszy obraz

�w. Jana. Po bokach o³tarza dwie do�æ du¿e rze�by, jedna wyra¿aj¹ca wiarê, druga

sprawiedliwo�æ. Wy¿ej rze�by znajdowa³o siê dwóch anio³ków. Drugi o³tarz boczny wydawa³

siê byæ bli�niaczo podobny architektonicznie z czterema obrazami: �w. Floriana,

�w. Antoniego, �w. Tekli, �w. Franciszka Ksawerego oraz mniejszy obraz �w. Heleny. Piêkny

obraz z wizerunkiem Chrystusa modl¹cego siê w Ogrójcu wisia³ nad zakrysti¹. Na obrazie

by³o oko³o 20 anio³ów. Jeden z nich wskazywa³ Panu Jezusowi Krzy¿, który mu nie�li pozostali

anio³owie. Na dolnej czê�ci obrazu widnia³ w¹¿, który symbolizowa³ grzech, powód mêki.

Obraz zosta³ namalowany przez Ferdynanda Hartmana. W roku 1852 w³adze ko�cielne zdecy-

dowa³y, aby przenie�æ obraz do katedry sandomierskiej. Z zakrystii prowadzi³o wyj�cie na

ambonê, z której ksiê¿a wyg³aszali kazania do parafian.

Kolejne �ród³a wskazuj¹, ¿e w 1775 roku i przez nastêpne kilkana�cie lat proboszczem

w Ciepielowie by³ ks. Ludwik Zbro¿ek. Odznacza³ siê on szacunkiem dla reformatorów

soleckich, którzy jako pierwsi wprowadzili nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej.

W 1819 roku pos³ugê kap³añsk¹ w Ciepielowie pe³ni³ ks. Antoni Zwoliñski. Proboszcz

przebywa³ w parafii do 1825 roku. Bardzo zas³u¿onym dla Ciepielowa by³ ks. Kolumban Micha³

Jastrzêbski. W Ciepielowie przebywa³ przez czas powstania listopadowego, którego losami

siê g³êboko przej¹³. Zapewne z rado�ci¹ przyj¹³ odezwê biskupa Aleksandra Dobrzañskiego,

wzywaj¹c¹ do pos³uszeñstwa Rz¹dowi Tymczasowemu i publicznych mod³ów o powodzenie

powstania. Ksi¹dz Jastrzêbski zajmowa³ siê nie tylko sprawami dotycz¹cymi ko�cio³a i parafii,

ale tak¿e szkolnictwa. Z jego inicjatywy powsta³a w Ciepielowie szko³a elementarna.

W latach 1843�1865 proboszczem tutejszej parafii by³ ks. Maciej Tymiñski. Na uwagê

zas³uguje tak¿e ks. proboszcz Antoni Batkowski, który do Ciepielowa przyby³ po wyj�ciu

z wiêzienia. By³ represjonowany za obronê wiary i polsko�ci. Przyczyni³ siê do wzniesienia

kaplicy �w. Rocha, dok³adaj¹c do zapisu Polanowskiego na ten cel zebrane drobne sk³adki.

Znajdowa³ siê on miêdzy chórem a o³tarzem Matki Boskiej Ró¿añcowej. W kaplicy tej sta³

o³tarz patrona parafii, który przeniesiono z ko�ció³ka w Ciepielowie Starym. Obraz ten uwa¿any

by³ za cudowny, a legenda g³osi³a, ¿e dwukrotnie przenosi³ siê sam na dawne miejsce. Przy

o³tarzu wisia³y kule. Zawiesi³ je jeden z cz³onków rodziny Karczewskich, cudownie uzdrowiony

za przyczyn¹ �w. Rocha.



162

Po odej�ciu proboszcza, jego miejsce zast¹pi³ ks. Franciszek Brzozowski. Pos³ugê

w parafii czyni³ od 1865 do 1884 r. By³ drêczony przez zaborców. Ciê¿kie prze¿ycia sta³y siê

przyczyn¹ choroby. Wówczas zastêpowali go ks. Franciszek Miêciwoda, ks. Teodor Janowski

i ks. Edward Chwalibóg.

W roku 1890 Teresa Zakonek z Niemironowa ufundowa³a stacje Drogi Krzy¿owej. Ko�ció³

w Ciepielowie by³ dwa razy restaurowany, w 1843 r. i w 1873 r. Natomiast w 1889 roku dziêki

staraniom Ludwika Czarneckiego i ówczesnego proboszcza ko�ció³ pokryto ¿elazn¹ blach¹,

a jego kopu³ê blach¹ angielsk¹.

Budowa ko�cio³a

W okresie pasterzowania ks. Antoniego D³ugosza w latach 1901�1922 mia³o miejsce

wiele istotnych wydarzeñ, które odegra³y du¿¹ rolê w pó�niejszej historii parafii. Jak podaje

ks. Jan Wi�niewski, Antoni D³ugosz wystawi³ tu murowan¹ plebaniê, drewniany wikariat

i zabudowania gospodarcze. Przygotowa³ plany do budowy nowej �wi¹tyni, wykonane

przez s³ynnego budowniczego Stefana Szyllera z Warszawy. Tragicznym wydarzeniem dla

proboszcza i parafian by³ po¿ar drewnianego, modrzewiowego ko�cio³a. Sta³o siê to 16 lipca

1915 roku w trakcie trwania bitwy wojsk rosyjskich z niemieckimi i austro-wêgierskimi.

Z zapisków proboszcza mamy informacjê, jak do tego dosz³o i jakie straty ponios³a parafia.

Oprócz ko�cio³a spalono równie¿ dzwonnicê, domy wikariatu i organistówkê. Pozosta³ tylko

podziurawiony dach plebani i powybijane szyby. W czasie bitwy proboszcz uda³ siê do

kaplicy w pobliskim Jasieñcu. Postanowi³ tam odprawiæ w niedzielê mszê �w. Nastêpnego

dnia w poniedzia³ek 20 lipca Niemcy rozkazali mu wróciæ do Ciepielowa. Po powrocie

zorientowa³ siê, ¿e zosta³y zniszczone nawet zakopane pod zakrysti¹ warto�ciowe rzeczy,

poniewa¿ w to miejsce trafi³a kula armatnia. Do tych rzeczy nale¿a³y: obraz �w. Rocha,

chor¹gwie, ornaty, dywany, ksi¹¿ki, futra proboszcza i wikarego. Wszystkie szkody obliczono

na 5 tys. rubli. Po po¿arze proboszcz odprawia³ msze w ogrodzie, potem w szopie, której

budowê zakoñczono na dzieñ Wszystkich �wiêtych. Szopê pokryto przepalon¹ blach¹, ale

by³a obszerna i mog³o siê w niej pomie�ciæ du¿o ludzi. Ca³a budowla kosztowa³a 700 rubli,

a o³tarz 80 rubli. Parafianie byli zadowoleni i dlatego nie kwapili siê budowaæ ko�cio³a,

wikariatu i plebanii. Ludzie jednak pomagali w inny sposób. Stanis³aw Bañcerowski, kolonista

z Gardzienic ufundowa³ baldachim.  Józef Potrz¹saj, kolonista z Pcina i Micha³ Zaborski,

kolonista z Ka³kowa  mieszkaj¹cy

w D¹browie wspólnie zap³acili za

monstrancjê. Maria Krzywoszowa

kupi³a w Czêstochowie bia³¹ kapê,

bia³y ornat, sztandarki z ga³kami,

trybularz, krzy¿ do procesji. 11 listo-

pada 1920 roku postawiono

dzwonnicê. W 1922 r. umiera ks.

Antoni D³ugosz. Pochowany zosta³

na miejscowym cmentarzu.

Jego nastêpc¹ zosta³ ks. Ludwik

Barski. Duszpasterzowa³ w Ciepie-

lowie do 11.10.1942 r. Funkcjê

wikariuszy pe³nili w tym czasie: Jan

Surdacki, Jan Oracz, Karol
Obecny ko�ció³
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Le�niewski, Jan Jakubaszek, Eugeniusz Kuraciñski, Antoni Szewczyk, Aleksander

Kamiñski. Nowy proboszcz w latach 1923�1939, g³ównie ze sk³adek parafian, budowa³

ko�ció³ murowany.

Plan �wi¹tyni wykona³ w stylu nowoczesnym o cechach polskiego baroku in¿. Stefan

W¹s. Cz³onek komitetu budowy Wac³aw D³ugosz wystara³ siê o bezzwrotn¹ po¿yczkê

w wysoko�ci 15 tys. �ród³a przekazuj¹ informacje, ¿e w 1924 roku wydano na budowê 99 209 z³.

Po dewaluacji marki, a potem z³otego suma ta wynosi³a 120 090 z³. Kolejne lata budowy

ko�ció³a poch³ania³y za sob¹ ogromne koszty.

W roku 1925 zakupiono 147 780 sztuk ceg³y za 8128 z³. Kupiono równie¿ cement

i piasek. Zatrudniono murarzy i robotników, którzy mieli im pomagaæ. Wówczas zalano

fundament pod zakrystiê. Wynagrodzenie za pracê dla murarzy wynios³o 345 z³. Po podliczeniu

wszystkich kosztów ca³o�c budowy �wi¹tyni w tym roku kosztowa³a 12 757 z³. Wówczas

rozpoczê³a siê komasacja nastêpuj¹cych wsi: Ciepielów Stary, Gardzienice, Ka³ków, Rekówka,

�wiesielice. £¹czenie gruntów na tym terenie znacznie utrudni³o budowê �wi¹tyni.

Spowodowane by³o to tym, ¿e z wiosek tych zaczê³y wp³ywaæ s³abo sk³adki lub by³y

odk³adane na dalszy plan. To ujemnie wp³ywa³o na inwestycjê. Z drugiej strony zaczê³a siê

wiêksza poda¿ drzewa, poniewa¿ z ziem poddanych komasacji wycinano lasy. Komitet zacz¹³

wiêc wykupowaæ dzia³ki lasu lub drzewo, co u³atwia³o wypalanie ceg³y.

W 1926 roku postawione zosta³y rusztowania i postawiono 360 m ko�cielnej �ciany.

Wcze�niej w tym celu dokupiona zosta³a w miejscowej cegielni ceg³a. Z dnia na dzieñ budowa

posuwa³a siê do przodu. Rok po�niej w³a�ciciel maj¹tku Ciepielów Stanis³aw Targowski

postanowi³ wydzier¿awiæ komitetowi budowy cegielniê na 3 lata, co znacznie przyspieszy³o

przedsiêwziêcie. Proboszczowi przyby³o zajêæ, poniewa¿ od wczesnej wiosny do sierpnia

musia³ przygotowywaæ materia³ do budowy ceg³y. W miesi¹cach od sierpnia do listopada

trwa³a budowa ko�cio³a, któr¹ osobi�cie nadzorowa³. W tych obowi¹zkach pomaga³ mu

J. £ojek. W 1927 roku wybudowano 688 m ko�cielnej �ciany. Rok pó�niej wymurowano 615

m �ciany ko�cielnej oraz przysklepiono wszystkie otwory okienne. Wypalono a¿ 303 tys.

sztuk ceg³y.  W 1929 roku wymurowano 456 m �ciany oraz wie¿ê. Do czasu wybuchu wojnny,

czyli do roku 1939 budowa �wi¹tyni zosta³a zakoñczona.

W czasie okupacji ks. Barski na terenie ko�cio³a i plebanii udziela³ schronienia ̄ ydom.

Wydawa³ im metryki urodzenia i chrztu, pomaga³ partyzantom, a parafian wspiera³ modlitw¹.

W �wi¹tyni, któr¹ budowa³, znajduje siê tablica pami¹tkowa ku czci proboszcza Barskiego.

Po wojnie

Kolejnym proboszczem

w parafii Ciepielów by³ ks. Jan

U³anowicz. Wikariuszami w tym

czasie byli ks. Boles³aw Sa³ata,

Marian Dudkiewicz. Ks. U³a-

nowicz swoj¹ pos³ugê pe³ni³ tu

w latach 1943�1957. Poza nau-

czaniem i prac¹ duszpastersk¹

troszczy³ siê równie¿ o sprawy

gospodarcze powierzonych mu

placówek. Czê�ciowo wyre-

motowa³ w Ciepielowie
 
 plebaniê

Dzieci ¿egnaj¹ ks. Jana U³anowicza
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i uporz¹dkowa³ ogrodzenie cmentarza ko�cielnego. Po odej�ciu proboszcza jego nastêpca

ks. Adam Powêska,  pracowa³ w parafii do 1963 roku. Wikariuszem by³ wówczas ks. Wac³aw

�cierski i ks. Bogdan Szczepanik.

W tym samym roku do Ciepielowa przyby³ ks. Czes³aw Lisak. By³ to kap³an wielkiego

serca. Promieniowa³ wielk¹ szlachetno�ci¹ i kultur¹ osobist¹. Zdoby³ sobie szacunek i zaufanie

parafian. Mimo s³abego zdrowia po pobycie w wiêzieniu za dzia³alno�æ antykomunistyczn¹

w³o¿y³ wiele pracy w �wi¹tyniê w Ciepielowie. Przeprowadzi³ jej kapitalne remonty. Pokry³

ko�ció³ blach¹, przeprowadzi³ generalny remont plebanii, zakupi³ g³ówny o³tarz i ufundowa³

³awki w ko�ciele, o¿ywi³ nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej. Zosta³y zakupione równie¿ nowe

organy. Uroczystej konsekracji dokona³ ksi¹dz biskup Piotr Go³êbiowski w 1969 roku.

W 1981 roku ksi¹dz biskup Edward Materski przyj¹³ rezygnacjê z probostwa ks. Lisaka. Za

probostwa ks. Lisaka wikariuszami byli: ks. Erwin Burski, ks. Bogdan Rosiewicz, ks. Krystyn

¯ebracki, ks. Gustaw Szurmañski.

Od 1981 roku probostwo w Ciepielowie obj¹³ ks. Zdzis³aw Kalinowski. Duszpastersk¹

pos³ugê pe³ni równie¿ ks. administrator Stanis³aw S³awiñski. Za czasów probostwa

ks. Kalinowskiego wikariuszami byli równie¿: ks. Gustaw Szurmañski, ks. Marian Grobelski,

ks. Bogdan Rosiewicz, ks. Wojciech Miko³aj Waniek, ks. Jerzy Rybusiñski, Marian

Zdzis³aw R¹czka, ks. Tadeusz ̄ ak, ks. Pawe³ Buka³a. Obecni opiekunowie parafii Ciepielów

bardzo sumiennie wype³niaj¹

swoje obowi¹zki ko�cielne, zawsze

uczestnicz¹ w uroczysto�ciach

rocznicowychi patriotycznych.

Jednym z zadañproboszcza by³o

urz¹dzenie punktu kateche-

tycznego. W tymcelu w wikariacie

od strony po³udniowej usuniêto

�ciankê dzia³ow¹ i z dwóch

pomieszczeñ uzyskano do�æ

obszern¹ salê. Roboty ciesielsko-

stolarskie przeprowadzi³ p. Jan

Mazurek, a wymalowa³y ca³o�æ

panie: Teresa Jê¿ak i Irena

Zaborska. Boazeriê z twardej p³yty

pil�niowej wykona³ p. Piotr

Skoczylas z ojcem. Stare ³awki ze

szko³y w Ciepielowie ofiarowa³

p. dyrektor Stanis³aw Mazur. W pierwszych latach duszpasterzowania prowadzona by³a

msza �w. dla dzieci. Na zakoñczenie roku szkolnego absolwenci klas ósmych je�dzili na

pielgrzymkê, na Jasn¹ Górê. Urz¹dzano oazy �w. Miko³aja. Proboszcz parafii bierze udzia³

w procesie wychowania nie tylko poprzez katechizacjê, ale tak¿e wyg³asza referaty o te-

matyce historycznej. Przyk³adem jest spotkanie z oddzia³em strzelców w Lipsku 11.11.1993 r.,

kiedy to wyg³osi³ prelekcjê na temat: �Z kart historii ziemi lipskiej�. Za probostwa ks.

Kalinowskiego do ko�cio³a zosta³y dostawione dwie kaplice. W jednej z nich przechowuje

siê chor¹gwie, natomiast w drugiej znajduje siê kostnica. Dziêki staraniom ksiêdza

administratora �wi¹tynia w Ciepielowie zosta³a odnowiona i sta³a siê piêkniejsza. W roku

1998 dziêki ¿yczliwo�ci i zrozumieniu parafian dokonano wiele osi¹gniêæ: instalacja lamp,

zmiana wej�cia i po³o¿enie chodnika wokó³ ko�cio³a, odnowienie zakrystii: gruntowny remont

Ks. J. Rybusiñski z parafianami
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mebli, wykonanie posadzki, monta¿ kinkietów, malowanie, chodnik i ogrodzenie przy plebani,

wykonanie nowego parkingu przy starym wikariacie, wymiana i malowanie ogrodzeñ od

strony podwórza.

Rok 1999 dla wspólnoty parafialnej by³ czasem bardzo pracowitym, tak pod wzglêdem

duchowym, jak i materialnym. W marcu prze¿ywano Misje �wiête. By³y one okazj¹ do

duchowego przygotowania siê ca³ej parafii do dwutysi¹clecia Narodzin Jezusa. Rozpoczê³y

siê 20 marca o godz. 17°° nabo¿eñstwem do Ducha �w. Zakoñczone zosta³y w Niedzielê

Palmow¹ 28 marca 1999 r. Misjonarzami byli: ks. Pra³at Adam Stanios � proboszcz parafii

Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w Radomiu, ks. dr Wac³aw Depo � rektor Wy¿szego Seminarium

Duchownego w Radomiu. W opinii parafian by³y one udane. Przyst¹piono do wymiany

ca³ej konstrukcji dzwonnicy, która by³a w fatalnym stanie. Dzi� parafia posiada dwa nowe

dzwony, które po�wiêci³ ksi¹dz bp Adam Odzimek 03.05.1999 roku, wówczas liczna grupa

m³odzie¿y przyst¹pi³a do sakramentu Bierzmowania. Gdy jeszcze trwa³y ostatnie porz¹dki na

dzwonnicy, a nastêpna ekipa przystêpowa³a do pracy, tym razem konserwacji dachu �wi¹tyni.

Ocynkowana blacha dachu zosta³a pomalowana. Prace na tak znacznej wysoko�ci zosta³y

wykonane sprawnie.

Z pewno�ci¹ najwiêkszym przedsiêwziêciem, które zosta³o wykonane by³o: przebu-

dowanie ca³ego prezbiterium, u³o¿enie nowej marmurowej posadzki, renowacja o³tarza

g³ównego i dwóch o³tarzy bocznych, wymiana starej i przeci¹¿onej instalacji elektrycznej.

Zaplanowano równie¿ nowe inwestycje na nadchodz¹cy rok.

Jublileuszowy Rok  2000 nale¿y zaliczyæ do udanych. Na podkre�lenie zas³uguj¹ akcje

duszpasterskie, takie jak: Rekolekcje Wielkopostne, w Niedzielê Mi³osierdzia 30 kwietnia spo-

tkanie i wspólna modlitwa w intencji powo³añ zakonnych z grup¹ sióstr Michalitek ze zgromadzenia

�w. Micha³a Archanio³a. W maju

parafia go�ci³a alumnów z Se-

minarium Duchownego w Rado-

miu. Liczy ono 40 cz³onków, którzy

modlitw¹ i ofiar¹ wspieraj¹

przysz³ych kap³anów.

22 czerwca 2000 roku

parafianie prze¿yli piêkny dzieñ

nawiedzenia parafii przez

Maryjê w znaku Figury �wiêtej

Bo¿ej Rodzicielki. Chlub¹ tego

�wiêtego Roku by³o prze¿ycie

renowacji Misji �wiêtych od 10

do 14 wrze�nia zakoñczonych

wprowadzeniem po raz pier-

wszy 14 wrze�nia Odpustu Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego i sprowadzenia Relikwii Drzewa

Krzy¿a �wiêtego. Za³o¿ono nowoczesne ogrzewanie w �wi¹tyni. Dziêki ks. S³awiñskiemu

w ko�ciele zosta³a zorganizowana bia³a niedziela. Parafianie mogli skorzystaæ z opieki i porady

lekarskiej.

W bie¿¹cym roku w sierpniu w ko�ciele zosta³a po³o¿ona nowa posadzka, gromadzone

s¹ materia³y do budowy Domu Parafialnego. Planowane jest za³o¿enie witra¿a z wizerunkiem

�w. Rocha.

Po raz ostatni wizytacja kanoniczna mia³a miejsce w 1996 roku. Wówczas wiernych Cie-

pielowa odwiedzi³ ks. bp Stefan Siczek. Obecnie parafia przygotowuje siê do nowej wizytacji,

Po�wiêcenie dzwonu
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która bêdzie mia³a miejsce

w 2002 roku.

Obecnie Parafia liczy

815 rodzin, wiernych 3124.

Zatrudnia ko�cieln¹  Ag-

nieszkê Zaborsk¹ i orga-

nistê Stanis³awa D¹bro-

wskiego, który pracuje

i mieszka wraz z rodzin¹

w Ciepielowie od 1975

roku.  Organistami byli

przed nim kolejno: Jan

Garganisz, Zdzis³aw

Rutka, Józef Michalczuk.

W roku 1997 powo³ana zosta³a do ¿ycia Rada Parafialna. Jej przedstawiciele to: Zdzis³aw

Opalski, Jacek Janka, Andrzej Dygas, W³adys³aw Owczarek, Helena Owczarek, Kazimierz

Wnuk (zmar³), S³awomir Kornak, Henryk Soñta, Maria Dobroñ, Janina G³az, Andrzej Lasek,

Krzysztof Wolszczak, Jerzy Grzeszczyk, Lech Jab³oñski, Jagoda Dudek, Zdzis³aw Maci¹g,

Andrzej Miller, Zdzis³aw Wieczorek, Stanis³aw Kwiecieñ, Stanis³aw Mroczek, Jan Sypu³a,

Andrzej Sumigowski, Stanis³aw Hamela, Andrzej Ry³o, Zuzanna Duliasz, Zbigniew Bdzikot,

Bronis³aw Dr¹g (zmar³), Leszek Grzeszczyk, Lech Wróbel.

Miejscowo�ci nale¿¹ce do parafii to: Anusin, Ciepielów, Ciepielów Kolonia, Ciepielów

Stary, Ciepielówka, Chotyze, D¹browa, Gardzienice Kolonia, Gardzienice Stare, Ka³ków,

Kawêczyn, Pcin, Pcinolas, Rafa³ów, Ranachów, Ranachów B, Rekówka, �wiesielice. G³ówny

odpust przypada na 16 sierpnia �w. Rocha i 14 wrze�nia Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego.

 Ko�ció³ w Ciepielowie nosi wezwanie

Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego, a jego

patronem jest �w. Roch. �wiatynia sk³ada siê

z prezbiterium,  dwóch o³tarzy bocznych, nawy

i kruchty. O³tarz g³ówny zdobi¹ dwa obrazy.

Jeden z nich, umieszczony po prawej stronie

przedstawia wizerunek Pana Jezusa z Otwartym

Sercem, na obrazie po lewej stronie

namalowana jest �w. Anna. Na g³ównym o³ta-

rzu znajduj¹ siê równie¿ zabytkowe XIX w.

lichtarze. Na lewym bocznym o³tarzu wisi obraz

z wizerunkiem �w. Rocha. W czasie probostwa

ks. Czes³awa Lisaka zosta³ sprowadzony

z Warszawy artysta malarz. Namalowa³ na

�cianie scenê, jak chorzy id¹ do sw. Rocha.

Matka proboszcza mia³a ogromne nabo¿eñ-

stwo do tego �wiêtego, dlatego malarz

namalowa³ postaæ kobiety, której da³ jej twarz.

Obok matki ksiêdza stoi druga kobieta, któr¹

jest by³a ko�cielna p. Figura.   Drugi boczny

o³tarz po przeciwnej prawej stronie zdobi obraz

Matki Boskiej. Stoi tu tak¿e zabytkowa

Plebania

Prezbiterium
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chrzcielnica z XIX wieku ze z³otymi t³oczeniami. W nawie stoj¹ ³awki, przeznaczone dla wiernych.

Przy wej�ciu do ko�cio³a stoj¹ dwie kropielnice. Jedna zosta³a ufundowana przez rodzinê Jagliñskich,

druga przez mieszkañców Chotyz. Na dziedziñcu ko�cio³a, po jego lewej stronie stoi zabytkowy

nagrobek Remigji z Górskich Lasockiej z 1871 roku. �wi¹tynia ogrodzona zosta³a parkanem z

ceg³y.

Przy parafii dzia³aj¹ tak¿e ruchy katolickie. Jednym z nich jest Grupa Ministrancka,

skupiaj¹ca m³odych ch³opców. Przez s³u¿bê Bogu przygotowywani s¹ oni do

odpowiedzialnego ¿ycia jako katolików i Polaków.

Istnieje równie¿ Schola Parafialna, prowadzona przez ks. mgra Dariusza Rota

i tworz¹cy siê Ruch Rodzin Nazaretañskich. Co roku dzieci i m³odzie¿ wysy³ane s¹ na reko-

lekcje Ruchu �wiat³o � ̄ ycie �Oazê�. W roku 2001 dziewiêæ osób wyjecha³o do D¹brówki

nad Czarn¹ i Bañskiej Górnej ko³o Zakopanego.

W parafii Ciepielów dzia³a chór, który powsta³ w lutym 1996 roku. Ówczesny wikariusz

ks. Tadeusz ̄ ak og³osi³ w ko�ciele nabór. Po kilku spotkaniach z panem organist¹ Stanis³awem

D¹browskim, który kieruje chórem, ustalono nastêpuj¹cy sk³ad: g³os I � Janina Abramczyk

(zrezygnowa³a), Alicja Burakowska (od 1997 r.), El¿bieta Czapla, Irena Fundowicz (zmar³a),

Barbara Garganisz (zrezygnowa³a), Zofia Grzeszczyk, Danuta Kazimiera Hyc, Gra¿yna

Jaworska, Ma³gorzata Kacperska (od 1997 r.), Maria Ko³acz (zrezygnowa³a), Kazimiera

Kominek, Danuta Kordula (zrezygnowa³a), Halina Mirowska (zrezygnowa³a), Jadwiga Na-

chy³a (od 1997 r.), Helena Nowakowska, Zofia Sadowska, Zofia Wolak, g³os II � Jan

Balcerowski, Bogumi³ Borek, Zygmunt Jamka, Maria Kutryb, Tadeusz Maci¹g, Teresa Mejzner,

Tadeusz Mejzner, Wies³aw Sa³but (zmar³). Pierwszy wystêp chóru mia³ miejsce w �wiêta

Wielkanocne w 1996 r. Od pocz¹tku swojego istnienia obs³uguje uroczysto�ci ko�cielne,

uczestniczy w liturgii mszy �w. w czasie �wi¹t ko�cielnych, a tak¿e podczas uroczystych

mszy. �piewa³ na pogrzebach ksiê¿y: Stanis³awa Maickiego z parafii Tymienica, Józefa Zawadz-

kiego, naszego rodaka, który zmar³ w wieku 48 lat, Wies³awa Ko³suta pochodz¹cego ze wsi

Józefów � parafia Aleksandrów, który by³ czêstym go�ciem w Ciepielowie, celebrowa³ msze

rekolekcyjne i odpustowe, g³osz¹c S³owo Bo¿e.

Chór skupia ludzi oddanych, którzy systematycznie uczestnicz¹ w próbach. Potrafi

za�piewaæ na dwa g³osy ponad sto pie�ni. Najrado�niejsze by³y msze prymicyjne, w których

uczestniczy³ chór. Jedna odby³a siê w Tymienicy, gdzie po �wiêceniach kap³añskich ks. Dariusz

Zaj¹c z Siekierki odprawi³

sw¹ pierwsz¹ mszê.

Druga mia³a miejsce

w Ciepielowie, gdzie

�wiêcenia przyj¹³ ks.

pallotyn Miros³aw Mej-

zner, nasz rodak � syn

ma³¿onków Mejznerów

z chóru.

Chór wyje¿d¿a na

pielgrzymki. Pierwsza

odby³a siê do Ka³kowa-

Godowa (25.03.2000 r.),

gdzie zwiedzano sanktu-

arium, a tak¿e ucze-

stniczono w mszy �w.,Chór ko�cielny.
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Kap³ani Ciepielowa

Ks. Ludwik Barski. Urodzi³ siê w Przybyszowie dn. 15 sierpnia 1880 r. Pe³ni³ funkcjê  pro-

boszcza w Ciepielowie od 1922 do �mierci, tj. 11 pa�dziernika 1942 roku. W latach 1923�

�1939, g³ównie ze sk³adek parafian, budowa³ ko�ció³. Zawsze pe³en energii, gorliwo�ci

i Bo¿ego ducha zas³u¿y³ siê dla parafii. Przez sw¹ inicjatywê odda³ parafii wyj¹tkowe us³ugi. Na

temat niespodziewanej �mierci ksiêdza Barskiego wiele siê mówi³o. Mog³y j¹ spowodowaæ, a na

pewno przyspieszyæ represje okupanta. W ko�ciele parafialnym w Ciepielowie jest pami¹tkowa

tablica ku czci ks. Proboszcza Ludwika Barskiego, a w parafii pamiêæ o nim ci¹gle ¿ywa.

Ks. Zdzis³aw Kalinowski � urodzi³em siê 21 sierpnia 1927 r. w S³uszczynie z Ojca Antoniego

i Matki Heleny z Ko³sutów. Przed wybuchem II wojny �wiatowej ukoñczy³em 5 klas szko³y

powszechnej, z tego 4 w S³uszczynie, gdzie kierowniczk¹ by³a cioteczna siostra Eugenia Krupa,

a klasê V w Przedmie�ciu, tam kierownikiem by³ wuj Franciszek Pêkala. W okresie okupacji

edukowa³a mnie trójka rodzinnych nauczycieli, szczególnie siostra cioteczna Helena Krupa, która

cierpliwie i wytrwale przychodzi³a do naszego domu, �aby zrobiæ ze mnie ksiêdza�. Po zakoñczeniu

wojny �wiadectwo ukoñczenia gimnazjum (ma³a matura) otrzyma³em w Opolu Lubelskim, gdzie

dyrektorem by³ brat mego ojca � Józef Kalinowski. �wiadectwo dojrza³o�ci uzyska³em w Liceum

Ogólnokszta³c¹cym w Sandomierzu w 1947 r. W tym samym roku wst¹pi³em do Seminarium

Duchownego równie¿ w Sandomierzu. Niemal równocze�nie ze mn¹ wst¹pi³y do zakonu dwie

siostry cioteczne: Weronika do Sióstr Bernardynek w �wiêtej Katarzynie, a Zofia do Sióstr

Zmartwychwstanek. W trzy, czy cztery lata pó�niej do Seminarium Duchownego w Sandomierzu

wst¹pi³ syn brata Matki � Wies³aw Ko³sut. Studia w Seminarium Duchownym ukoñczy³em

w 1952 r., otrzymuj¹c �wiêcenia kap³añskie z r¹k Ks. Biskupa Franciszka Jopa 25 maja. Proboszczem

w Ciepielowie jestem od sierpnia 1981 r. W tym czasie najpilniejszym zadaniem by³o urz¹dzenie

punktu katechetycznego. W te dni, w których uczy³em religii, korzystaj¹c z go�cinno�ci kierownic-

twa, mog³em posiliæ siê zup¹ w sto³ówce szkolnej. To siê liczy³o, bowiem przez dziesiêæ lat nie

mia³em gospodyni-kucharki. Taki tryb ¿ycia nie wp³ywa³ pozytywnie na stan mego zdrowia

i dlatego przed trzema laty poprosi³em o administratora, którym zosta³ ks. Stanis³aw S³awiñski.

Równie¿ przed trzema laty podda³em siê operacji, po której nast¹pi³a poprawa zdrowia.

Ks. Czes³aw Lisak. Urodzi³ siê 16 grudnia 1916 roku w Starej Wsi

k. Szyd³owca.W 1935 r. wst¹pi³ do Seminarium Duchownego w Sando-

mierzu. �wiêcenia kap³añskie przyj¹³ z r¹k ks. Bpa  Jana Lorka 9 czerwca

1940 roku. W pa�dzierniku 1945 r. uzyska³ dyplom magistra teologii na

Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego i zacz¹³ zbieraæ

materia³y do dysertacji doktorskiej w zakresie teologii moralnej. Dnia

12 grudnia 1950 r. zosta³ umieszczony w areszcie �ledczym w Kielcach.

W nastêpnym roku przebywa³ w wiezieniu sandomierskim. Wyszed³

na wolno�æ z wiêzienia Montelupich w Krakowie 12 grudnia 1952

w³¹czaj¹c siê �piewem w liturgiê. Na drug¹ pielgrzymkê chór pojecha³ do Piotranina, gdzie

znajduj¹ sie relikwie zwi¹zane ze �wiêtym Biskupem Mêczennikiem.

Próby chóru odbywaj¹ siê co tydzieñ w czwartki. Wymagaj¹ du¿o zaanga¿owania

i po�wiêcenia, ale najwytrwalsi zostali. Na piêciolecie chóru ks. Stanis³aw S³awiñski odprawi³

uroczyst¹ mszê w intencji cz³onków chóru i ich rodzin jako wyraz uznania za jego pracê.
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roku.  Pe³ni³ pos³ugê kap³añsk¹ w kilku parafiach. W czerwcu 1963 wraz zosta³ przeniesiony na

probostwo do Ciepielowa. Tu by³ izolowany przez konfratrów jako �ksi¹dz paxowiec�.

Zrezygnowa³ z probostwa w 1981 roku. Ks. Czes³aw Lisak zmar³ 22 marca 1992 r.

Ks. Jan Oracz urodzi³ siê 25 XII 1898 r. z rodziców Micha³a i Ma-

rianny z Piecyków, ma³¿onków Oraczów we wsi Ga³ki, parafia

Nieznamierowice. W 1920 r. wst¹pi³ do Seminarium Duchownego

w Sandomierzu. �wiêcenia kap³añskie z r¹k biskupa Mariana Ryxa

przyj¹³ 29 maja1926 r. Obowi¹zki wikariusza w Ciepielowie pe³ni³

dwukrotnie ze wzglêdu na osobê swego dobroczyñcy ks. Ludwika

Barskiego, który od 1922 r. by³ proboszczem tej parafii. Odznacza³

siê rzadko spotykan¹ pracowito�ci¹. Zaliczano go do grona najwy-

bitniejszych kaznodziejów w diecezji. Stopniowo doszed³ do

godno�ci pra³ata dziekana.

W 1976 r. prze¿ywa³ z³oty jubileusz kap³añski. Odznaczony przez stolicê apostolsk¹.

Ksi¹dz Jan Oracz zmar³ 17 maja 1979 r. Na ceremoniê pogrzebow¹ przyby³ papie¿ Jan Pawe³ II.

Ks. Adam Powêska. Urodzony w dniu 7 grudnia 1898 r. w £¹¿ku. W 1917 r. wst¹pi³ do

Seminarium Duchownego w Sandomirzu, które ukoñczy³ i przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie

w dniu 26 maja 1923 r. w ko�ciele �w. Ducha z r¹k ks. Biskupa Mariana Ryxa. Do Ciepielowa

przyby³ w 1957 roku. By³ to kap³an gorliwy w s³u¿bie bo¿ej i w trosce o u�wiêcenie dusz.

¯ywo interesowa³ siê prac¹ misyjn¹ ko�cio³a i w�ród wiernych budzi³ zapa³ w  niesieniu

pomocy misjom modlitw¹ i ofiarami.  Zmar³ 27 lipca 1974 roku.

Ks. Stanis³aw S³awiñski  � urodzi³ siê 15 lutego 1963 roku

w Skaryszewie. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 28 maja 1988 roku

w Radomiu. Oddawa³ pos³ugê w parafii �w. Jana Chrzciciela w Rado-

miu, by³ cz³onkiem Rady Kap³añskiej, kapelanem szpitalnym. Dnia

24 czerwca 1996 roku skoñczy³ Wydzia³ Teologiczny ATK, temat

pracy: �Ma³¿eñstwa mistyczne w Starokatolickim Ko�ciele Mariawi-

tów�, otrzyma³ równie¿ 20 czerwca 1996 roku licencjat z teologii eku-

menicznej na Wydziale Teologii ATK. Od 1997 roku ks. Stanis³aw

S³awiñski jest administratorem parafii Ciepielów.

Ks. Bogdan Roman Szczepanik s. Antoniego i Stefanii

z Siekañskich urodzi³ siê 4 I 1937 r. w Mniszku ko³o Radomia. Do

szko³y powszechnej uczêszcza³ w rodzinnej miejscowo�ci. Ukoñczy³

Seminarium Duchownego w Sandomierzu. �wiêcenia kap³añskie

przyj¹³ 16 czerwca 1962 r. z r¹k ks. bpa Walentego Wójcika.  W 1962

zosta³ wikariuszem parafii Ciepielów. Proboszczem w pierwszym roku

pos³ugi by³ wtedy ks. Adam Powêska, a w drugim ks. Czes³aw Lisak.

Organizowa³ wiêc punkty katechetyczne dla dzieci: w Gardzienicach,

we Pcinie, Ciepielowie Starym, �wiesielicach, Anusinie, Ka³kowie

i w samym Ciepielowie. Ksi¹dz dobrze czu³ siê w ciepielowskiej

parafii, z¿y³ siê z dzieæmi i doros³ymi, ale niestety jego prze³o¿eni

skierowali go tam, gdzie by³ bardziej potrzebny. Zosta³ wikariuszem w Gowarczowie ko³o

Koñskich. Po dwóch latach nowa parafia w Odrow¹¿u, po nastêpnych dwóch, cztery lata
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Zespó³ redakcyjny wyra¿a podziêkowanie ksiêdzu Zdzis³awowi Kalinowskiemu i ksiêdzu

Stanis³awowi S³awiñskiemu za pomoc w opracowaniu niniejszego artyku³u.

w Kunowie, a nastêpnie w Opocznie. W 1976 r. znów powróci³ do Radomia do Ko�cio³a

Farnego �w. Jana. W 1978 r. powierzono mu zorganizowanie parafii i budowê ko�cio³a Matki

Bo¿ej Ró¿añcowej w Bielisze ko³o Radomia. Po erekcji w 1981 r. zosta³ mianowany proboszczem

parafii, gdzie pe³ni³ pos³ugê duszpastersk¹ do chwili obecnej.

Ks. Maciej Tymiñski. Wywodzi³ siê z rodu, który w XVI w. za³o¿y³ wie� Tymienicê. Ksi¹dz

pochowany jest na cmentarzu w Radomiu. Na jego grobie umeszczono napis: ��p. Maciej

Tyminski, proboszcz parafii Ciepielów, dziekan dekanatu i³¿eckiego. Zmar³ 5 listopada 1865 r.

Pozosta³a familia prosi o westchnienie za nie¿yj¹cego do Boga�.

Ks. Jan U³anowicz. Urodzi³ siê 19 lutego 1896 r. w Starachowicach. W 1916 r. wst¹pi³ do

Seminarium Duchownego w Starachowicach., które ukoñczy³ w 1922 roku. Funkcjê proboszcza

w parafii Ciepielów pe³ni³ w latach 1943�1957. By³ cz³owiekiem dobrym, spokojnym. Chêtnie

spieszy³ z pomoc¹ duszpastersk¹. Zmar³ 3 grudnia 1977 r. o godz. 9 rano w Domu Ksiê¿y

Emerytów.
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Helena KOWALSKA-KUTERA,  S³awomir MATYSIAK

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

Wed³ug wyci¹gu z rejestru Archiwum Pañstwowego w Kielcach Ochotnicza Stra¿

Po¿arna w Ciepielowie zosta³a zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeñ 21 marca 1923 roku.
Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e jednostka zosta³a powo³ana wcze�niej, lecz brak jest
dokumentów �ród³owych.

Lista imienna Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Ciepielowie 25 luty 1935 r.
Prezes  Zarz¹du Powiatowego Ochot. S.P. w Wierzbniku G. Kwieciñski.

Opracowa³ mgr Tadeusz Krêgiel

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Nazwisko
i imiê
Stêpieñ Leon
Fryszkiewicz Jan
Rybicki Kazimierz
Sajnóg W³adys³aw
Piorun Józef
Fryszkiewicz Stanis³aw
Kropid³owski Jan
Gêbala Bronis³aw
Mê¿yk W³adys³aw
Ryicki Roman
Stanecki Stanis³aw
Sikorski Kazimierz
Kilian Józef
Su³ecki Wojciech
Krêgiel Stanis³aw
Zawadzki Jan
Opalski Marian
Jaroszyñski Stanis³aw
Mê¿yk Wac³aw
Rajkiewicz Józef
Piorun Kazimierz
Kleczewski Jan
Bary³kiewicz Franciszek
Kowalczyk Antoni
Otko Adam
Niemkiewicz Tadeusz
Sajnóg Tomasz
Lewandowski Kazimierz
Otko Marian
Zawadzki Stefan
Kacperski Marian
Frydrycki Franciszek

Data urodzenia

14.03.1903
19.03.1900
16.08.1896
27.10.1893
15.10.1881
27.01.1890
28.08.1886
01.03.1903
27.11.1897
16.01.1899
03.01.1892
22.10.1903
19.03.1891
19.03.1908
27.07.1901
29.05.1906
07.09.1910
18.06.1911
01.01.1900
14.07.1906
20.08.1908
26,12.1906
19.01.1886
06.07.1905
26.09.1904
12.12.1904
29.03.1904
25.08.1900
13.09.1906
03.06.1909
25.10.1912
06.08.1889

Czynno�æ
w stra¿y
naczelnik rejonu
zastêpca naczelnika
gospodarz
sier¿ant
sier¿ant
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeegowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
sekretarz
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy
stra¿ak szeregowy

Zawód
zastêpca sekretarza
gminy
rolnik
masarzysta
cie�la
cie�la
stolarz
kowal
cie�la
cie�la
szewc
wyrobnik wolny
kowal
rolnik
tracz
tracz
szewc
stolarz
rolnik
szewc
masarzysta
szewc
szewc
stolarz
rolnik
rolnik
rolnik
rolnik
cie�la
urzêdnik samorz¹dowy
szewc
wyrobnik
stolarz
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Cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 1936 r. I rz¹d od lewej: S. Fryszkiewicz, S. Fryszkiewicz (syn),

K. Sikorski, J. Zawadzki, A. Pietrkiewicz, W. Bary³kiewicz, B. Gêbala, M. Kacperski;

II rz¹d od lewej: M. Otko, J. S³owik, S. Pietrkiewicz, L. Stêpieñ, J. Piorun, W. Sajnóg, A. Otko,

S. Jaroszyñski;

III rz¹d od lewej: W. Mierzejewski, R. Rybicki, S. Krêgiel, T. Maciejewski, J. Kleczewski, W. Mê¿yk,

J. Rusinowski, M. Niemkiewicz, K. Ostrach, T. Ciszek;

IV rz¹ od lewej: K. Mierzejewski, W. Kowalczyk, J. Frydrycki, W. Su³ecki, J. Kilian, W. Kropid³owski,

F. Frydrycki, W. Mê¿yk, H. Krawczyñski, M. Niedziela, M. Niedziela.

Cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej przed now¹ remiz¹ 1936 r.
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W 1936 roku zosta³a wybudowana murowana stra¿nica OSP, istniej¹ca do chwili obecnej.
Najwiêksza prê¿no�æ i ¿ywotno�æ tej organizacji przypada na lata poprzedzaj¹ce wybuch II
wojny �wiatowej. Komendantem by³ wtedy Leon Sêpieñ. Wówczas to ciepielowska stra¿
nale¿a³a do najlepiej wyszkolonych jednostek stra¿ackich w powiecie i³¿eckim. Wygrywa³a
zawody sprawno�ciowe, skutecznie walczy³a z licznymi po¿arami, by³a dum¹ Ciepielowa.

Drugi nowy budynek stra¿nicy zosta³ oddany do eksploatacji w 1972 roku. Posiada
3 boksy gara¿owe oraz centralne ogrzewanie.

Decyzj¹ Komendanta G³ównego PSP
25 kwietnia 1995 roku jednostka OSP
w Ciepielowie zosta³a w³¹czona w sk³ad
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga�ni-
czego, gdzie aktywnie uczestniczy w dzia-
³aniach ratowniczych do chwili obecnej.

Jednostka posiada nastêpuj¹ce
samochody po¿arnicze: GBA 2,5 z roku 1980
oraz LGM z 1982 roku. Najnowszym
nabytkiem jest otrzymany 09.11.2000 roku
samochód Lublin III kombi, który znacznie
wzmocni³ mobilno�æ jednostki. Jednostka
OSP posiada 2 motopompy PO-5M 800 oraz
podstawowy sprzêt do akcji ga�niczej.
Zrzesza 43 cz³onków OSP, w tym 7 powy¿ej
50 roku ¿ycia. Przy OSP istnieje od 15 lat
M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza mêska,
która czynnie uczestniczy w zawodach
po¿arniczych oraz w pracach spo³ecznych
na rzecz macierzystej jednostki.

Sk³ad gminnego Zarz¹du OSP, który
wybrano 08.04.2001 r. jest nastêpuj¹cy: Jan

Gawin � prezes, Zygmunt Nachy³a �
wiceprezes, Witold Ma³aczek � sekretarz,
Andrzej Góraj � skarbnik, Waldemar

Kominek � komendant gminny, Andrzej

Wietrzyñski � cz³onek prezydium, Ludwik

Kolenda � cz³onek zarz¹du.
Ukoronowaniem dzia³añ OSP w Ciepie-

lowie by³o wrêczenie sztandaru dla ZG OSP
RP w Ciepielowie 27 czerwca 1999 roku.

W tym samym roku zarz¹d OSP w Cie-
pielowie wyst¹pi³ z inicjatyw¹ do Komendy
G³ównej OSP. Pro�bê pozytywnie zaopinio-

wa³ zarz¹d powiatowy. Gmina pokry³a warto�æ samochodu w wysoko�ci 12 560 z³, otrzymano
równie¿ dotacjê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysoko�ci 20 000 z³ oraz z Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Rzeczypospolitej
Polskiej 16 640 z³. Pe³na warto�æ samochodu wynios³a 49 200 z³. Uroczyste odebranie kluczy-
ków mia³o miejsce w Warszawie 25 listopada 1999 roku. Wrêczy³ je Waldemar Pawlak.

Uroczysto�ci zwi¹zane z wrêczeniem Sztandaru dla

Zarz¹du Gminnego OSP Ciepielów
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Wrêczenie kluczyków od samochodu Lublin 31 Komendantowi Gminnemu OSP Ludwikowi Kolendzie

przez Komendanta G³ównego OSP Waldemara Pawlaka

Aktualny sk³ad Zarz¹du OSP jest nastêpuj¹cy: Andrzej Szczodry � prezes, Robert

Mordak � naczelnik, Jacek Zaborski � skarbnik oraz dwóch cz³onków: Tomasz Kwapisiewicz

i Jacek Miler, kronikarz Józef Sykut. Na terenie Gminy Ciepielów dzia³aj¹ oddzia³y OSP
w nastêpuj¹cych wioskach: £aziska, Pcin, B¹kowa, Bielany, Wielgie. W Antoniowie w sk³ad
Zarz¹du wchodz¹: Tadeusz Szablicki � prezes, Mieczys³aw Nizio³ek � wiceprezes, Zbigniew

Chmielewski � sekretarz, Kazimierz Nowotnik � skarbnik, Henryk Grela � gospodarz.
W B¹kowej do Zarz¹du nale¿¹: Stefan Choro� � prezes, Ireneusz Jaworski � wiceprezes,

Marian Szczodry � naczelnik, Jan G³ówka � sekretarz, Witold Ma³aczek � skarbnik, Pawe³

Nachy³a � cz³onek zarz¹du. W Bielanach Zarz¹d tworz¹: Damazy Barszcz � prezes, Jan

Kaczmarski � naczelnik, Marek Brodowski � sekretarz, Waldemar Kominek � skarbnik.
W £aziskach sk³ad Zarz¹du tworz¹: Jan Gawin � prezes, Andrzej Góraj � wiceprezes,

Czes³aw Nachy³a � naczelnik, Stanis³aw Gêbka � zastêpca sekretarza, Jan Niedziela �
skarbnik, Marian Dygas � cz³onek. W Pcinie w sk³ad Zarz¹du wchodz¹ nastêpuj¹ce osoby:
Tadeusz Skrzek � prezes, Stanis³aw Krawczyk � naczelnik, Henryk Wo�niak � wiceprezes,
S³awomir Górniak � zastêpca naczelnika, Waldemar Grzeszczyk � skarbnik. W Wielgiem
do Zarz¹du nale¿¹: Zygmunt Nachy³a � prezes, Jacek Koptas � naczelnik, Przemys³aw

Kobylañski � wiceprezes, Tomasz Lenart � zastêpca naczelnika, Krzysztof Siwiec � skarbnik,
Marek Bajor � gospodarz. W dzia³aniach szkoleniowych organizowanych przez PSP
corocznie zostaje przeszkolonych kilku druhów, w tym szkolenie podstawowe w br. odby³o
13 osób.

OSP w Ciepielowie dzia³a na terenie gminy Ciepielów oraz gmin s¹siednich,
wspó³pracuj¹c z KP PSP w Lipsku.
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Ludwik Kazimierz Kolenda. Urodzony 08.11.1946 roku
w Lipsku. W wieku 16 lat wst¹pi³ do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Lipsku, gdzie by³ jej cz³onkiem do momentu wcielenia do wojska.
Po odbyciu zasadniczej s³u¿by wojskowej, z chwil¹ zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego przeprowadzi³ siê do Ciepielowa i wst¹pi³ do OSP
w Ciepielowie. Pe³ni³ w tej organizacji ró¿ne funkcje. Od cz³onka
Zarz¹du po naczelnika jednostki. Nieprzerwanie przez 16 lat
piastowa³ funkcjê Komendanta Gminnego Zwi¹zku OSP RP
w Ciepielowie. W kwietniu 2001 r. zosta³ Komendantem Honorowym
Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Ciepielowie. Jest aktywnym
i w pe³ni oddanym stra¿akiem do chwili obecnej. Za dzia³alno�æ
i zaanga¿owanie w sprawy OSP zosta³ uhonorowany odznak¹
�Wzorowy Stra¿ak�, br¹zowym, srebrnym i z³otym medalem �Za
zas³ugi dla po¿arnictwa�, z³otym znakiem �Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych� � bêd¹cego najwy¿szym odznaczeniem
po¿arniczym. Ponadto posiada �Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi� oraz
�Medal Chomicza�. Najwa¿niejszym osi¹gniêciem komendanta jest
wrêczenie sztandaru dla Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku OSP RP
w Ciepielowie i pozyskanie kwoty 8000 z³ od firmy �Rol-Mot�
sp. z o.o. na zakup sztandaru i op³acenie orkiestry stra¿ackiej. On
te¿ jako pierwszy z 25 jednostek OSP z województwa mazowieckiego,
zgromadzonych na Placu Teatralnym w Warszawie w dniu
25.11.2000 r., odbiera³ klucze do samochodu po¿arniczego Lublin
III z r¹k Prezesa Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP w Warszawie −
Waldemara Pawlaka.

Józef S³awomir Matysiak. Urodzi³ siê 27.04.1959 r. w Ciepielowie,
w rodzinie ch³opskiej. Po ukoñczeniu Technikum Mechanicznego
w Starachowicach o specjalno�ci odlewnictwo w 1979 roku rozpo-
cz¹³ pracê zawodow¹ w Zak³adach Zespo³ów Samochodowych
w Lipsku w Dziale Kontroli Jako�ci, któr¹ kontynuowa³ do 31.01.1986
roku z dwuletni¹ przerw¹ na odbycie s³u¿by wojskowej w latach
1980�1982. Od 01.02.1986 roku do chwili obecnej pracownik Urzê-
du Gminy w Ciepielowie. Zakres prowadzonych spraw: obrona
cywilna, sprawy wojskowe, przeciwpo¿arowe, sport i inne. W roku
1995 ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê In¿yniersk¹ w Radomiu wydzia³ eko-
nomiczny. Radny do Rady Gminy w Ciepielowie w poprzedniej
kadencji oraz cz³onek Prezydium Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku
OSP RP w Lipsku. Odznaczony odznak¹ �Stra¿ak Wzorowy� oraz
br¹zow¹ odznak¹ LOK, ponadto posiada br¹zowy medal �Za za-
s³ugi dla obronno�ci kraju� oraz br¹zowy, srebrny i z³oty medal �Za
zas³ugi dla po¿arnictwa�.
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Robert Mordak. Urodzi³em siê 16.04.1970 roku w I³¿y. Do szko³y
podstawowej uczêszcza³em w Ciepielowie. W 1985 roku rozpocz¹-
³em naukê w Zespole Szkó³ Zawodowych w Siennie. Po ukoñcze-
niu tej szko³y rozpocz¹³em naukê w Zespole Szkó³ Rolniczych
w Ba³towie. Ukoñczy³em j¹ w 1991 r. W tym¿e roku zawar³em zwi¹-
zek ma³¿eñski. Funkcjê s³u¿bow¹ w OSP w Ciepielowie obj¹³em
w 1990 r. jako naczelnik i pe³niê j¹ do dzi�. W 1998 r. przyjêty zosta-
³em do pracy w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Lipsku. Ukoñczy-
³em Kurs Szeregowców w Pionkach (1998 r.) oraz Szko³ê Podoficer-
sk¹ w Supra�lu w 2000 r. ¯ona pracuje jako nauczycielka
w przedszkolu w Ciepielowie. Córki Paulina i Anna s¹ uczennicami
szko³y podstawowej.

Tomasz Rusin � s. Wac³awa i Aleksandry, urodzony 30.06.1952 r.
w Ciepielowie w rodzinie robotniczej. Wykszta³cenie � mechanik
kierowca. Z dzia³alno�ci¹ po¿arnicz¹ zwi¹zany od lat
m³odzieñczych. Ju¿ w 1964 roku bra³ czynny udzia³ w M³odzie¿owej
Dru¿ynie Po¿arniczej w Ciepielowie. Wiernie oddany spo³ecznej
s³u¿bie. W 1966 r. ukoñczy³ kurs podstawowy M³odzie¿owych
Dru¿yn Po¿arniczych, nastêpnie szereg dodatkowych szkoleñ
z zakresu po¿arnictwa. W czasie d³ugoletniej dzia³alno�ci w OSP
w Ciepielowie przez dwie kadencje pe³ni³ funkcjê naczelnika OSP
w Ciepielowie. W latach 1982�1983 etatowy pracownik Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Lipsku, od 1974 r. do chwili obecnej kierowca
samochodu po¿arniczego OSP w Ciepielowie. Dziêki jego
przedsiêbiorczo�ci  jednostka OSP Ciepielów pozyska³a w 1999 r.
od sponsora samochód marki ̄ uk A-156B wraz z podstawowym
wyposa¿eniem. W znacznym stopniu przyczyni³ siê do pozyskania
nowego samochodu Lublin III. Na Zje�dzie Gminnym Zwi¹zku OSP
RP w Ciepielowie 08.04.2001 r. zosta³ cz³onkiem Gminnej Komisji
Rewizyjnej oraz delegatem na Zjazd Powiatowy Zwi¹zku OSP
w Lipsku. Posiada odznaczenia: odznaka �Stra¿ak Wzorowy�,
br¹zowy, srebrny i z³oty medal �Za zas³ugi dla po¿arnictwa�.
Zaanga¿owany w sprawy lokalnego �rodowiska. W 2000 roku
zosta³ wybrany so³tysem miejscowo�ci Ciepielów. ̄ onaty, 4 dzieci,
w tym synowie: Maciej porucznik Wojska Polskiego, absolwent
WAT w Warszawie, Przemys³aw � pracownik etatowy Komendy
Powiatowej Policji w Zwoleniu w stopniu aspiranta.
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Lucyna BIEÑKOWSKA

Posterunek policji

Pocz¹tek funkcjonowania posterunku policji w Ciepielowie siêga okresu miêdzywo-

jennego. Instytucja funkcjonowa³a w czasie II wojny �wiatowej. Wówczas pracowa³ w nim

jako posterunkowy Marcin Mazurkiewicz. Po wojnie funkcjonowa³ posterunek milicji.

Pierwszym komendantem po wyzwoleniu by³ p. Zaj¹c. Posterunek mie�ci³ siê w po¿ydowskim

domu przy Rynku (obecnie Plac Zwyciêstwa). W dniu 3 lipca 1946 roku przeciwnicy w³adzy

socjalistycznej pod dowództwem �Lamy� zorganizowali napad na posterunek. W jego obronie

stan¹³ Adam Fa³ek, który postrzeli³ dwóch napastników, ale sam równie¿ zosta³ ranny.

Nastêpnie schowa³ siê w piwnicy budynku. Po jego zdobyciu, napastnicy po �ladach krwi

trafili do piwnicy, gdzie znale�li rannego posterunkowego. Wyci¹gnêli go stamt¹d przed

budynek i zastrzelili.

Kiedy komendant Zaj¹c odszed³ na emeryturê, jego miejsce zaj¹³ p. Wojciechowski.

Kolejnymi komendantami byli: Marian Czajkowski � ojciec, Stanis³aw Szewczyk (25 lat na

tym stanowisku), Andrzej Rudzki, Zygmunt Szmajda, Marian Czajkowski � syn, Jerzy

Bary³kiewicz.

Przed posterunkiem MO: (od lewej) K. Stêpieñ, (w �rodku) M. Czajkowski, (w mundurze)

M. Przydatek
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Od 1994 roku do chwili obecnej funkcjê tê

pe³ni aspirant sztabowy Roman Nachy³a. Oprócz

niego pracuj¹ tu tak¿e aspirant Andrzej

Karasiñski, sier¿ant sztabowy Jerzy Tatarata,

starszy sier¿ant Tomasz Krukowski, starszy

posterunkowy Micha³ Lenart i starszy

posterunkowy Przemys³aw Guzek.

Pracownikami posterunku w latach ubieg³ych

byli: p. Juda, Konstanty Stêpieñ, Marian Ma³ek,

Mieczys³aw Przydatek, Bronis³aw Skorupski,

Ludwik Kolenda, Zygmunt Szmajda, Tadeusz

Kowalski, Mieczys³aw Seweryn, p. Budzeñ,

Waldemar Pisarek, Ryszard Wyroda, Mieczys³aw

Majewski, Jan Gêbka.

Do chwili obecnej trzy razy zmienia³y siê

nazwy posterunku. W latach 1945�1990 by³ to

Posterunek MO, w latach 1991�2000 Komisariat

Policji, dzisiaj jest to Rewir Dzielnicowych, który

bezpo�rednio podlega pod Komendê Powiatow¹

Policji w Lipsku. W latach 1975�1983 Posterunek

MO podlega³ pod Komendê Wojewódzkiej Milicji

Obywatelskiej w Radomiu, w latach 1957�1974 pod Komendê Powiatow¹ w Lipsku (woj.

kieleckie), a do 1957 r. pod Komendê Powiatow¹ w Starachowicach (woj. kieleckie).

W pocz¹tkowym okresie dzia³alno�ci na posterunku pracowa³o 2�3 milicjantów

i komendant. Zajmowali siê walk¹ z przestêpczo�ci¹, kontrolami drogowymi oraz

patrolowaniem terenu. W czasie funkcjonowania Gromadzkich Rad Narodowych teren dzia³añ

ciepielowskiego posterunku obejmowa³ trzy gromady. Pó�niej teren ca³ej gminy. W latach

1990�1996 równie¿ teren gminy Chotcza (w tym czasie pracowa³o tu 9 policjantów).

Pierwszymi pojazdami, jakimi dysponowali milicjanci, by³y rowery, pó�niej ka¿dy milicjant,

który posiada³ prawo jazdy, mia³ do dyspozycji motocykl WSK lub WFM. W pó�niejszym

okresie Posterunek MO w Cie-

pielowie otrzyma³ motocykl

z koszem bocznym.

Pierwszy samochód poja-

wi³ siê w 1962 roku. By³ nim

terenowy UAZ. Z takich

samochodów korzystano je-

szcze do 1998 roku. Wed³ug

obecnego komendanta by³y to

bardzo dobre pojazdy, potrze-

bne do pracy w terenie.

Obecnie w  brakuje takiego

samochodu. W 1993 r. Ko-

misariat Policji w Ciepielowie

wzbogaci³ siê o samochód marki

Polonez. Po³owê ceny tego

Milicjanci: M. Przydatek, R. Wyroda,

S. Szewczyk

Komisariat policji po po¿arze 27 stycznia 1993 r.
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pojazdu pokry³a policja, a resztê sponsorzy i samorz¹d terytorialny. W 1998 r. zakupiono

nastêpny polonez z funduszy samorz¹du terytorialnego, za ostatni (równie¿ polonez) 6

grudnia 2000 r. � po³owê kosztów pokry³a miejscowa firma ROL-MOT.

Do tej pory ciepielowska policja 3 razy zmienia³a swoj¹ siedzibê. Po wykupieniu od

¯ydów przez osoby prywatne domu, w którym pocz¹tkowo mie�ci³ siê posterunek, milicja

przenios³a siê do budynku nale¿¹cego do gminy, mieszcz¹cego siê przy Placu Zwyciêstwa

(jeden dom dalej od poprzedniego). W 1993 roku sp³on¹³ dach tego budynku. Od stycznia

1994 r. Policja ma swoj¹ siedzibê w budynku Urzêdu Gminy. Ta czê�æ, w której siê mieszcz¹

policyjne biura, zosta³a wykupiona na rzecz policji przez Komendê Wojewódzk¹.

W 1990 r. nast¹pi³a zmiana stopni s³u¿bowych, w korpusie szeregowych na

posterunkowych, a w korpusie chor¹¿ych na aspirantów.

Obecnie policjanci zajmuj¹ siê dochodzeniami w sprawach kradzie¿y, w³amañ i rozbojów,

patrolowaniem terenu oraz oddzia³ywaniem prewencyjnym. Staraj¹ siê dotrzeæ do m³odzie¿y

z programem �Bezpieczna szko³a�.

Zespó³ redakcyjny wyra¿a podziêkowanie komendantowi Romanowi Nachyle i Stanis³a-

wowi Szewczykowi za pomoc w opracowaniu niniejszego artyku³u.
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Marcin OLIFIROWICZ

Powiat lipski

Powiat lipski le¿y w po³udniowo-

-wschodniej czê�ci województwa mazo-

wieckiego i obejmuje powierzchniê 748

km2. Na obszarze tym mieszka 41,5 tysi¹-

ca mieszkañców.

Powiat obejmuje: miasto i gminê

Lipsko oraz gminy: Chotcza, Ciepielów,

Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wis³¹.

Powiat lipski urzeka przede wszyst-

kim piêknem swego po³o¿enia � rzeki:

Wis³a, I³¿anka, Kamienna i Krêpianka,

czyste i zasobne w ryby, zabytki kultury,

pomniki przyrody, rezerwat ro�linno�ci

stepowej, stanowisko ¿ó³wia b³otnego �

to wszystko czeka na tych, którzy od-

wiedz¹ ten region.

Na inwestorów czekaj¹ za� wolne powierzchnie do zagospodarowania i korzystne wa-

runki proponowane przez Zarz¹dy Gmin, czyli ulgi i zwolnienia podatkowe oraz wykwalifiko-

wana kadra in¿ynieryjno-techniczna i ekonomiczna. W naszym powiecie istnieje mo¿liwo�æ

rozwoju zarówno przemys³u, jak i przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Miasto i gmina Lipsko nad Wis³¹ le¿y w dolinie rzeki Krêpianki, a Lipsko jest stolic¹

powiatu. Historia miasta siêga XVI i XVII wieku, kiedy to otrzyma³o pierwsze przywileje orga-

nizowania targów od króla

Zygmunta III. Oficjalnie pra-

wa miejskie Lipsko otrzyma-

³o w 1613 roku, co po�wiad-

cza edykt królewski.

Pó�niejsze losy wielo-

krotnie ³¹czy³y ziemiê lipsk¹

z histori¹ wydarzeñ ojczy-

stych. W XIX stuleciu

w tym rejonie toczy³y siê

powa¿ne walki powstania

styczniowego, w czasie

których zgin¹³ legendarny

przywódca powstania Dio-

nizy Czachowski. W okre-

Mapka powiatu Lipsko

Wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwa�niewskiego w Lipsku
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sie miêdzywojennym Lipsko

by³o typowym miasteczkiem,

skupiaj¹cym drobny handel

na potrzeby najbli¿szych wsi.

W okresie okupacji ziemia

lipska by³a terenem aktywnej

dzia³alno�ci ruchu oporu.

Niezwyk³¹ odwag¹ wykaza-

³y siê oddzia³y Armii Krajo-

wej i Batalionów Ch³opskich

ze zgrupowania �O�ki�, któ-

re w 1944 roku stoczy³y

w Lipsku zwyciêsk¹ potycz-

kê z ¿andarmeri¹ niemieck¹.

Dzisiejsze miasto wy-

ró¿nia siê coraz nowocze-

�niejsz¹ zabudow¹ i pe³n¹

infrastruktur¹.

Gmina Ciepielów �

jest po³o¿ona w pó³nocnej

czê�ci powiatu lipskiego.

Miejscowo�æ za³o¿y³ Mar-

cin Kazanowski na podsta-

wie zezwolenia Zygmunta I.

Na terenie gminy znajduj¹

siê pozosta³o�ci zespo³ów

dworsko-pa³acowych z po-

mnikami przyrody w B¹ko-

wej i Wielgiem. Nieopodal

wsi Gardzienice ¿y³ i praco-

wa³ wicemarsza³ek Sejmu II

Rzeczpospolitej Wac³aw D³ugosz, po którym zachowa³ siê dworek. W Wielgiem przebywa³

malarz Jacek Malczewski oraz pisarz Adolf Dygasiñski.

Gmina Rzeczniów � po³o¿ona jest na po³udniowym zachodzie powiatu lipskiego. Naj-

ciekawszymi zabytkami gminy s¹: ko�ció³ z XVI wieku w Rzeczniowie i z XVII w Grabowcu.

Fragment rynku

Urz¹d Gminy Ciepielów

G³ówna ulica Rzeczniowa
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Na terenie gminy liczne s¹ miejsca upa-

miêtniaj¹ce okres II wojny �wiatowej.

Gmina Sienno � po³o¿ona na po³udnio-

wych, mocno zalesionych obszarach po-

wiatu lipskiego. Do najstarszych zabyt-

ków Sienna nale¿¹ m.in. ko�ció³ z XV w.

oraz barokowa dzwonnica z XVIII w.

Gmina Solec nad Wis³¹ � obejmuje

wschodnie obszary powiatu lipskiego.

Istniej¹ liczne badania archeologiczne

potwierdzaj¹ce bardzo d³ug¹ historiê Sol-

ca, siêgaj¹c¹ nawet wieku VIII i IX. Po

d³ugiej i obfitej w wydarzenia historii po-

zosta³y liczne zabytki � ko�cio³y i inne

obiekty sakralne. Obecnie gmina Solec

nad Wis³¹ jest typowo rolnicza z wyj¹t-

kowo bogat¹ ofert¹ turystyczn¹.

Gmina Chotcza � po³o¿ona w dolinie �rodkowej Wis³y u �ród³a dwóch malowniczych

rzek: I³¿anki i Zwolenki. Znana historia Chotczy datuje siê od schy³ku XIV wieku. Dzisiejsza

gmina ma charakter typowo rolniczy. Na jej terenie nie ma zak³adów przemys³owych zanie-

czyszczaj¹cych powietrze i wodê � st¹d jej du¿e walory turystyczne.

Henryk Maziarek � Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Lipskiego. Uro-

dzony w 1952 r. w gminie Ciepielów, posiada wykszta³cenie wy¿sze

prawnicze. Wieloletni Prezes Zarz¹du i Dyrektor Generalny firmy

�ROL-MOT� sp. z o.o. w Ciepielowie. Animator i inicjator wielu przed-

siêwziêæ ekonomiczno-spo³ecznych powiatu lipskiego. Wielokrot-

nie wyró¿niany i nagradzany, m.in. tytu³em  �Lidera Radomskiego

Biznesu�, �Agrobiznesmena Roku 2000�, �Mened¿era Roku 2000�.

Jak mówi, jego szczególn¹ trosk¹ jest walka z bezrobociem, opieka

nad dzieæmi i m³odzie¿¹.

Rynek w Siennie

Gminny O�rodek Kultury w Solcu � Zabytkowy dom

z podcieniami

Ko�ció³ parafialny w Chotczy
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Kazimierz Zaj¹c � Starosta Lipski. Urodzony w 1942 roku w Mali-

cach Ko�cielnych. Absolwent Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego

SGGW w Warszawie. Nauczyciel i wieloletni Dyrektor Zespo³u Szkó³

Zawodowych w Lipsku. Radny powiatowy przed reform¹ do 1975 r.

i obecnie od 1998. Przez dwie kadencje do 1994 r. radny miasta

i gminy Lipsko. Pe³ni¹c funkcjê Starosty Lipskiego Kazimierz Zaj¹c

oddaje liczne zas³ugi dla integracji i samoorganizacji lokalnej spo-

³eczno�ci.

Zespó³ redakcyjny wyra¿a podziêkowanie Kazimierzowi Zaj¹cowi za pomoc w opracowa-

niu niniejszego artyku³u.
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Biografie

Notki biograficzne zebra³y: Helena Kowalska-Kutera, Lucyna
Bieñkowska, Aldona Jaskulska

Adam Bartosz, ur. 12.11.1912 r. w D¹browie. Uczêszcza³ do szko-

³y powszechnej w Ciepielowie. Nale¿a³ do Zwi¹ku Strzeleckiego

i bra³ udzia³ w wojnie obronnej w 1939 r. Zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski

z Mari¹ Kapciak. Pracowa³ w Zak³adach Metalowych w Radomiu.

Zmar³ 10.10.1999 r., pochowany w Radomiu.

Maria Bartosz-Kapciak, urodzi³a siê 1926 r. we wsi D¹browa.

Uczêszcza³a do Szko³y Podstawowej w Ciepielowie. Po wojnie

uczy³a wiejskie dzieci i ustawicznie podnosi³a swoje kwalifikacje,

a nastêpnie osiad³a w Radomiu. Pracowa³a w Szkole Podstawowej

nr 27. Wychowa³a trzech synów: Janusza, Bogus³awa, Tadeusza.

Obecnie jako emerytka stara siê czyniæ dobro i pracowaæ na rzecz

innych potrzebuj¹cych pomocy.

Jan Bañcerowski � s. Stanis³awa i Julii z Majchrzyków. Ur.

30.09.1895 r. w Krzy¿anówce. ̄ o³nierz BCh �O�ki�, ps. �P³ug�,

�Placówka�, �Ry��. Zamordowany 18.03.1942 r. na polu w³asnego

gospodarstwa w Gardzienicach i tam zakopany. Ma symboliczny

grób na cmentarzu w Ciepielowie.

Franciszek Bañcerowski � s. Stanis³awa i Julii z Majchrzyków.

Urodzi³ siê 8.10.1919 r. w Gardzienicach. Uczêszcza³ do Szko³y Rol-

niczej w Chwa³owicach. O¿eni³ siê z  Genowef¹ Tereniec, córk¹

Franciszka i Marii z Dziurów, ur. w 1923 r. w Gardzienicach. ̄ ona

podobnie jak m¹¿ ukoñczy³a szko³ê w Ciepielowie. Zdoby³a

kwalifikacje rolnicze w ̄ eñskiej Szkole Rolniczej w Mokoszynie

ko³o Sandomierza. Zmar³a 19.09.2000 r. Podczas okupacji rodzina

aktywnie uczestniczy³a w dzia³alno�ci konspiracyjnej. Genowefa

i Franciszek wychowali i wykszta³cili piêcioro dzieci: trzy córki Bo-

gus³awê, Mariê, El¿bietê i dwóch synów Witolda i Zbigniewa.

Stanis³aw Bañcerowski, ps. �Basta�. Mieszka³ w Gardzienicach.

Od 1940 r. by³ w zgrupowaniu BCh �O�ki�. Zgin¹³ w obozie kon-

centracyjnym w O�wiêcimiu w 1943 r.
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Zofia Bednarska-Ko�niewska - c. Floriana i Marii

z Bañcerowskich. Ur. 25.03.1927 r. w Ciepielowie. Tu uczêszcza³a

do szko³y, w której uczy³ jej ojciec. W okresie okupacji

kontynuowa³a naukê na tajnych kompletach. Po wojnie ukoñczy³a

szko³ê �redni¹ w Radomiu, studia w Warszawie. Pracowa³a jako

lekarz stomatolog. Obecnie jest na emeryturze, mieszka

w Warszawie, ale czêsto odwiedza Ciepielów.

Zbigniew Bednarski. Ur. 30.10.1928 r. Do szko³y powszechnej

uczêszcza³ w Ciepielowie. W czasie wojny kontynuowa³ naukê na

tajnych kompletach u Rogoziñskich w Gardzienicach. Po wojnie

zda³ w Radomiu maturê, ukoñczy³ studia medyczne w Warszawie.

Pracowa³ jako lekarz chirurg w szpitalu warszawskim. Ciêgle pod-

nosi³ swoje kwalifikacje zawodowe, odnosi³ sukcesy. Widzowie

mogli go ogl¹daæ w telewizji, kiedy to informowa³ o nowych meto-

dach leczenia i osiagnieciach medycznych. Nadal mieszka i pracu-

je w Warszawie.

Józef Bernat s. Stanis³awa i Eleonory z Szymanowskich,

ur. 9.01.1905 r. w Ranachowie, pow. i³¿ecki. Ukoñczy³ szko³ê po-

wszechn¹ w Ciepielowie, a pó�niej �redni¹ w Solcu. By³ cz³onkiem

Stowarzyszenia M³odzie¿y Katolickiej w Ciepielowie. W czasie

okupacji ¿o³nierz ZWZ, pó�niej organizator placówki BCh  �O�ki�

w Ranachowie w obwodzie i³¿eckim, ps. �Cichy�. Prowadzi³ sklep

z artyku³ami przemys³owymi w Ciepielowie, aresztowany wraz

z przyjacielem Bronis³awem Gorczyc¹, osadzony w zwoleñskim

areszcie, 18.03.1942 r. przywieziony do Karolina i rozstrzelany.

Lucyna Bieñkowska � mgr filologii polskiej. Urodzona 14.09.1964 r.

w Ciepielowie. Po ukoñczeniu liceum ogólnokszta³c¹cego w Rado-

miu 01.09.1983 r. podjê³a pracê jako nauczyciel niewykwalifikowa-

ny w Szkole Podstawowej w Jasiencu Soleckim, ucz¹c ró¿nych

przedmiotów w klasach I�IV. Jednocze�nie rozpoczê³a roczny kurs

daj¹cy kwalifikacje pedagogiczne, a nastêpnie studia magisterskie

w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na kierunku filologia

polska. Od II semestru r. szk. 1992/93 do chwili obecnej pracuje

w Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie jako nauczycielka

jêzyka polskiego.

Piotr Chlebicz. Ur. siê 02.08.1896, kierownik szko³y w Ka³kowie.

By³ synem polsko-ukraiñskiego ma³¿eñstwa ze Lwowa, oficerem

armii austriackiej, ranny na w³oskim froncie podczas I wojny �wia-

towej. O¿eni³ siê z wdow¹ Stefani¹ Kowalsk¹ z Lipska. Piotr odmó-

wi³ podpisania volkslisty i wspó³pracy z Niemcami. Zosta³ areszto-

wany, wywieziony do obozu i tam zamordowany. Dzia³a³ pod ps.

�Orlê�.
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 Stefan Choro� �Mierzawa�. Urodzi³ siê 24.10.1923 r. w B¹kowej,

z któr¹ zwi¹za³ siê na ca³e ¿ycie. Uczyli go Stanis³awa i Wies³aw

Szo³owie w Wielgiem. W okresie wojny by³ ¿o³nierzem BCh �O�ki�.

Po wojnie wyj¹tkowo zaanga¿owany dzia³acz organizacji

m³odzie¿owych na wsi, aktywista Zjednoczonego Stronnictwa

Ludowego. Pracowa³ w Radach Narodowych jako sekretarz

i przewodnicz¹cy gromadzkich i gminnych rad. Najd³u¿ej w B¹kowej.

By³ g³ównym inicjatorem budowy pawilonu handlowego

w Ciepielowie. W 1976 r. zosta³ pos³em na sejm. Ma swój znaczny

udzia³ w budowie dróg, szko³y, o�rodka zdrowia, remizy stra¿ackiej

oraz melioracji pól i ³¹k w B¹kowej. Spisa³ swoje wspomnienia,

które zamierza opublikowaæ.

Ewa Halina Ciszek, z domu Ostrach urodzi³a siê 4.10.1925 r.

w Ciepielowie. Uczêszcza³a do szko³y w latach 1932�1939. W czasie

okupacji m³oda dziewczyna chodzi³a kopaæ okopy na rozkaz

Niemców. Pó�niej pomaga³a w kuchni niemieckiej. Po wojnie

skoñczy³a kurs dla doros³ych � 8 klasê. Pomaga³a ojcu w gospo-

darstwie. W 1951 r. po�lubi³a Tadeusza Ciszka. Z tego zwi¹zku

urodzi³y siê dwie córki: w 1952 r. Halina oraz w 1958 r. El¿bieta. Ewa

Halina Ciszek pracowa³a od 1967 r. do 1983 r. w Gminnej Spó³dzielni

w Ciepielowie jako kierowniczka sklepu. Po skomplikowanym

z³amaniu nogi przesz³a w 1984 r. na rentê chorobow¹, potem na

emeryturê.

Tadeusz Henryk Ciszek urodzi³ siê 13.03.1921 r. w Ciepielowie.

W latach 1929�1935 uczêszcza³ do Szko³y Podstawowej

w Ciepielowie. Przed wojn¹ pracowa³ jako listonosz. Nale¿a³ do

Zwi¹zku Strzelców w Ciepielowie. We wrze�niu 1939 r. zg³osi³ siê

na ochotnika do s³u¿by liniowej. Walczy³ w Warszawskiej Brygadzie

Pancerno-Motorowej. By³ ³¹cznikiem w kompanii pod dowództwem

porucznika Starowicza. Walczy³ w obronie Lublina. Podczas

okupacji przebywa³ w Ciepielowie do 1 maja 1941 r.  Za zniewagê

hitlerowca  musia³ siê ukrywaæ w partyzanckich oddzia³ach Armii

Krajowej. Po wojnie ukoñczy³ kurs szybowcowy w Policznie.

W latach 1949�1952 pracowa³ w Radomiu jako robotnik garbarski

w przemy�le skórzanym. Od 1958 r. by³ prezesem i za³o¿ycielem

Kó³ka Rolniczego w Ciepielowie. D³ugoletnie kierownictwo bardzo

korzystnie wp³ynê³o na rozwój Ciepielowa. KR produkowa³o

materia³y budowlane, uruchomiono cegielniê i betoniarniê.

Z inicjatywy T. Ciszka powsta³ w czynie spo³ecznym zieleniec na

dawnym pustym rynku. Do 1969 r. zak³ad wybudowa³ poczekalniê

dla pasa¿erów PKS i bite drogi od pó³nocnej i zachodniej strony

zieleñca. Przy wydatnej pomocy Kó³ka Rolniczego powsta³y:

zlewnia mleka, apteka, lecznica dla zwierz¹t, Bank Spó³dzielczy, filia

POM, SUW, wodomistrzówka. Zosta³y zmeliorowane ³¹ki nad

I³¿ank¹. W 1963�1965 T. Ciszek by³ przewodnicz¹cym Gromadzkiej
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Rady Narodowej w Ciepielowie, co pomog³o przeforsowaæ

wiêkszo�æ inicjatyw. Po zakoñczeniu kadencji zrezygnowa³ z funkcji.

Odszuka³ w lesie pod D¹brow¹ i czê�ciowo opisa³ masowe groby

¿o³nierzy z kampanii wrze�niowej. Odnalaz³ zagubion¹ listê

poleg³ych, sporz¹dz¹n¹ przez brata. Tadeusz Ciszek zosta³

odznaczony w 1972 r. �Za Zas³ugi dla Kielecczyzny�, w 1974 r.

Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi i w 1979 r. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Zmar³ nagle 25.03.1981 roku.

Jan Czapka. Urodzi³ siê 22.07.1923 r. w D¹browie ko³o Ciepielowa

jako syn Marcina i Franciszki z domu Skrzek. W wieku 7 lat rozpo-

cz¹³ naukê w szkole w Ciepielowie. W 1937 roku zda³ egzamin do

Edukacyjnego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Solcu n. Wis³¹.

W czasie wojny zosta³ wywieziony na przymusowe roboty do Wro-

c³awia. W obozie przebywa³ przez 8 miesiêcy, po czym uciek³. Do-

tar³ do swojej ciotki, gdzie dowiedzia³ siê, ¿e jest poszukiwany

przez Niemców. Wst¹pi³ wiêc do BCh �O�ki� pod ps. �Lis�. W 1945 r.

wzi¹³ �lub z Mariann¹ £ojek, wkrótce urodzi³ siê syn Leszek i razem

wyjechali na ziemie odzyskane do Z³otowa, gdzie urodzi³ siê syn

Ryszard, córka Danuta i syn Janusz. Po zrobieniu kursu elektro-

technika rozpocz¹³ pracê w tamtejszej rozdzielni wysokiego napiê-

cia, a pó�niej w rozdzielni w Dolniku k. Z³otowa. Tam te¿ za³o¿y³

swój warsztat �lusarsko-elektryczny. W 1959 r. z ca³¹ rodzin¹ po-

wróci³ do D¹browy, aby obj¹æ gospodarstwo ojca, jednocze�nie

zosta³ przewodnicz¹cym Gminnej Rady Narodowej. W 1963 r. wy-

jecha³ do Daniszowa, gdzie obj¹³ funkcjê dyrektora POM-u.

W pó�niejszych latach zakupi³ gospodarstwo rolne w Ciepielowie

Starym, gdzie mieszka do dzisiaj. Ju¿ od najm³odszych lat realizo-

wa³ wiele swoich pomys³ów. Przed nadej�ciem Niemców je�dzi³ do

Radomia, gdzie widzia³ uliczne latarnie, roz�wietlaj¹ce noc. Chcia³,

¿eby podobnie by³o w jego wiosce. Pomog³a mu wojna. Z rozbitej

tankietki wyci¹gn¹³ pr¹dnicê i zmajstrowa³ ma³¹ si³owniê napêdza-

n¹ wiatrem. To by³a pierwsza �elektryka� w ca³ym powiecie i³¿ec-

kim. W doros³ym ¿yciu wykona³ parê innych si³owni, z których

wiêkszo�æ sprzeda³. Wykona³ te¿ kilkadziesi¹t innych konstrukcji

i kilkana�cie maszyn rolniczych, które zdobywa³y nagrody na ró¿-

nych wystawach. Jedn¹ z nich by³a odmularka �Amur 4-A�, która

w ci¹gu godziny czy�ci³a trzy km rowów, a gdy rowy zarasta³y

traw¹, odmularkê zastêpowa³ w³asnej konstrukcji odkaszark¹.

Wkrótce otworzy³ swój w³asny warsztat i w ci¹gu kilku lat sprzeda³

230 sztuk odmularek. Wykona³ now¹ maszynê �Srebrny Ba¿ant�,

która s³u¿y³a do zbierania stonki ziemniaczanej. Za �Ba¿anta� otrzy-

ma³ Z³oty Medal Eureka 1991 w Brukseli. Skonstruowa³ te¿ prasê,

która wyciska³a wodê z torfu i nadawa³a mu kszta³t ceg³y. Suchy torf

s³u¿y³ jako opa³. Zrobi³ te¿ maszynê do r¹bania drewna. Nastêpnie

wynalaz³ podno�nik hydrauliczny �Skrzat II�, którego licencjê sprze-

da³ POM-owi w Wa³czu. Kolejny wynalazek to �Zuch� lub, jak go
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nazwa³a rodzina Czapki, �£unochód�, za który otrzyma³ nagrodê im.

prof. Romana F¹fary na wystawie racjonalizacji w Przysieku. Ten nie-

wielki zwrotny pojazd mo¿e byæ jednocze�nie kopark¹, podno�nikiem,

spychaczem. �Zuch� mia³ byæ produkowany w Polsce, ale fabryka,

której to zlecono, o�wiadczy³a, ¿e urz¹dzenie jest zbyt skomplikowane

i produkcja siê nie op³aca. Do dzisiaj Jan Czapka jest cz³onkiem Stowa-

rzyszenia Wynalazców Polskich. Wci¹¿ ma du¿o pomys³ów, ale jak

sam twierdzi, zdrowie nie pozwala mu na ich realizacjê.

Jan Czapla syn Boles³awa i Anny z Gawinów urodzi³ siê 18.05.1920 r.

w Wielgiem-Obórki, gm. £aziska. Po ukoñczeniu piêciu oddzia³ów

w miejscowej szkole uczêszcza³ do klasy szóstej i siódmej

w Ciepielowie. Naukê w  �powszechniaku� zakoñczy³ w czerwcu

1934 r. a we wrze�niu tego¿ roku by³ ju¿ uczniem Szko³y Rolniczej

w Chwa³owicach, któr¹ ukoñczy³ w grudniu 1938 r. W czasie po-

bierania nauk czynnie uczestniczy³ w dzia³alno�ci Ko³a ZMW

�Wici�. Od marca 1942 r. by³ ¿o³nierzem BCh. Dzia³a³ pod

pseudonimem �Czworak�. Po wojnie pracowa³ w spó³dzielczo�ci

w Wielgiem jako magazynier, planista, zastêpca ksiêgowego,

a przez 6 lat by³ prezesem spó³dzielni. Od 1962 r. do grudnia 1981 r.,

tj. do przej�cia na emeryturê by³ agronomem, zootechnikiem

i instruktorem rolnym w gminach: Tymienica, Krêpa, Jawor, B¹kowa

i Ciepielów. Jednocze�nie by³ aktywnym cz³onkiem ZSL. Pe³ni³ tak¿e

funkcjê prezesa i sekretarza miejscowego ko³a oraz korespondenta

rolnego Urzêdu Statystycznego. Razem z ¿on¹ Iren¹ z domu Fijo³

wychowali i wykszta³cili czworo dzieci, dwie córki i dwóch synów.

Józefa Czapla córka Boles³awa i Anny z Gawinów urodzi³a siê

17.03.1913 r. w Wielgiem. Do klas m³odszych uczêszcza³a w dwóch

szko³ach: w Warszawie i rodzinnej miejscowo�ci. Klasê szóst¹

i siódm¹ ukoñczy³a w Szkole Powszechnej w Ciepielowie w 1929 r.

Zda³a egzamin i dosta³a siê do Szko³y Rolniczej w Mokoszynie ko³o

Sandomierza. Po jej ukoñczeniu pracowa³a jako krawcowa, a tak¿e

w pewnym okresie w Spó³dzielczej Mleczarni. Prowadzi³a kursy

krawiectwa. W 1934 r. wysz³a za m¹¿ za znanego ludowca, instruktora

Izby Rolniczej w Kielcach i prezesa Zarz¹du Powiatowego ZMW

�Wici� w I³¿y, W³adys³awa Giemzê. Jako cz³onkini LZK BCh wystê-

powa³a pod pseudonimem �Zadro¿na�. Bra³a czynny udzia³ w pracach

Ko³a Gospodyñ Wiejskich i zespole teatralnym w Wielgiem, a tak¿e

prowadzi³a us³ugowy punkt krawiecki. Odznaczona krzy¿em

partyzanckim (po�miertnie) dnia 7.04.1995 roku.
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Pawe³ Æwiklak. Urodzi³em siê 15 stycznia 1975 roku w I³¿y.

W 1978 r. zacz¹³em uczêszczaæ do przedszkola w Ciepielowie.

W latach 1981�1990 by³em uczniem Szko³y Podstawowej w Ciepie-

lowie. Od 1990 roku do 1994 uczêszcza³em do Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego w Zwoleniu. Po maturze rozpocz¹³em naukê w Zespo-

le Szkó³ Medycznych na Wydziale Techniki Dentystycznej. Przez

pewien okres odbywa³em praktyki w zak³adzie dentystycznym

u mojego ojca. Obecnie staram siê o wyposa¿enie mojego w³asnego

gabinetu.

Wac³aw Ezechiel D³ugosz ur. 29.03.1892 r. w Sosnowcu, guberni

piotrkowskiej. Wcze�nie osierocony wychowywa³ siê

i kszta³ci³ pod troskliw¹ opiek¹ ks. Antoniego D³ugosza, który

dobrze zabezpieczy³ spadek wychowanka po rodzicach. Ch³opiec

po ukoñczeniu szko³y elementarnej i gimnazjum w okresie od listo-

pada 1905 do 24 czerwca 1910 r. uczêszcza³ do siedmioklasowej

Miejskiej Szko³y Handlowej w Radomiu, a nastêpnie studiowa³

w Belgii. Po powrocie zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Wand¹

Malczewsk¹, której matka pochodzi³a z rodu Targowskich. Z pomoc¹

swego opiekuna m³odzi ma³¿onkowie kupili maj¹tek ziemski wraz

z domem mieszkalnym w Gardzienicach i tu osiedlili siê na sta³e.

Córka Zofia Malczewska Olbrycht pisze o ojcu nastêpuj¹co: �Ojciec

mój Wac³aw D³ugosz by³ przez 10 lat pos³em II Rzeczypospolitej

Polskiej, a w ostatniej kadencji Wicemarsza³kiem Sejmu (funkcjê tê

pe³ni³ do wybuchu wojny), by³ wielkim spo³ecznikiem, bardzo

uczynnym cz³owiekiem, zawsze do dyspozycji ludzi. By³ Prezesem

Powiatowych Kó³ek Rolniczych, bowiem sprawy rolnictwa bardzo

Mu le¿a³y na sercu. My�lê, ¿e ma trochê zas³ug dla regionu �

� sprowadzenie lekarza do Ciepielowa, wydatna pomoc przy

budowie szkó³ i budowie ko�cio³a. Stara³ siê, aby nikt nie wyszed³

od Niego �nie za³atwiony�.  Wystara³ siê o 15 tys. z³ bezzwrotnej

po¿yczki na budowê nowego ko�cio³a.  Podczas okupacji przebywa³

w Rumunii, gdzie rz¹d polski by³ internowany w miejscowo�ci

Krajowa i Ploeszti. Zmar³ 17.02.1967 r. Pochowany na cmentarzu

w Ciepielowie.

Wanda D³ugosz z Malczewskich, c. Wac³awa i Wandy z Mal-

czewskich. Pocz¹tkowo zdobywa³a naukê w domu, w czasie oku-

pacji uczêszcza³a na tajne komplety organizowane w domu rodziny

Rogoziñskich. Po wojnie ukoñczy³a studia. ¯ona d³ugoletniego

pos³a Wac³awa D³ugosza. By³a osob¹ gotow¹ do udzielenia ró¿-

nych form pomocy potrzebuj¹cym, mimo ¿e sama by³a w trudnej

sytuacji. W listopadzie 1939 r. Niemcy skonfiskowali D³ugoszom

gospodarstwo rolne w Gardzienicach. Przez okres okupacji m¹¿ mu-

sia³ przebywaæ za granic¹, sama wiêc zajmowa³a siê wychowywa-

niem dzieci. Na sta³e mieszka w Piotrkowie Trybunalskim.
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Witold D³ugosz. Syn Wac³awa i Wandy. Uczy³ siê i zda³ maturê

w gimnazjum Ojców Pijarów w Rakowicach ko³o Krakowa.

W m³odo�ci przyja�ni³ siê z Januszem Kusociñskim, s³awnym Po-

lakiem. Mieszka w Radomiu.

Ks. Kanonik Stanis³aw Dr¹g urodzi³ siê w 1941 roku

w Ka³kowie k. Ciepielowa. Po ukoñczeniu Liceum im. Jana

Kochanowskiego w Radomiu (1960) odby³ Studium Teologiczne

w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (1960�1966).

Po roku pracy duszpasterskiej w parafii Skrzynno podj¹³ studia

specjalistyczne z teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie

Lubelskim (1968�1971). Równocze�nie uczêszcza³ na wyk³ady

z historii sztuki, a tak¿e uczestniczy³ w zajêciach z rysunku

i kompozycji u profesora artysty malarza Antoniego Michalaka

z Kazimierza Dolnego oraz zdobywa³ wiedzê z dziedziny konserwacji

zabytków u profesora Rudolfa Koz³owskiego z Krakowa. Rysowanie

i malowanie by³o zajêciem, jakie ks. Stanis³aw Dr¹g uprawia³ od

najm³odszych lat, jeszcze w domu rodzinnym i seminarium. Zawsze

malowa³ to, co go otacza³o, z czym spotyka³ siê na co dzieñ. By³y to

rozleg³e ³¹ki, lasy, samotne drzewa, scenki z rodzinnej wsi. Malowa³

ca³ymi cyklami wiatraki, strachy na wróble, dworki, drewniane

ko�ció³ki Podhala. Spotkanie z liturgi¹ cerkiewn¹ w czasie studiów

lubelskich spowodowa³o ogromne zainteresowanie sztuk¹ cerkiewn¹.

Wtedy zacz¹³ malowaæ ikony i czyni to ju¿ przez 30 lat. Jednak ich nie

kopiuje niewolniczo, wk³adaj¹c w ich powstanie zawsze co� od siebie,

tworz¹c tak zwan¹ impresjê w³asn¹ nad temat ikony. Ten okres

fascynacji malarstwem cerkiewnym to zarazem drugi daj¹cy siê

wyznaczyæ okres plastycznej dzia³alno�ci ksiêdza. Ks. Stanis³aw

Dr¹g ma jeszcze jeden ulubiony temat datuj¹cy siê od czasu

pierwszego urlopu wikariuszowskiego, który spêdzi³ w Kazimierzu

Dolnym. Niepowtarzalna uroda tego miejsca, jego artystyczna

atmosfera zaowocowa³y powstaniem wielu prac. Od 1972 roku

miejscem zamieszkania i pracy duszpasterskiej jest Radom. Od 1983

roku jest proboszczem Parafii �w. Królowej Jadwigi. Tak wiêc dzieciêca

fascynacja krajobrazem ziemi rodzinnej ciepielowskiej i ziemi

radomskiej oraz malarstwem cerkiewnym z³o¿y³y siê na ciekaw¹

plastyczn¹ osobowo�æ ksiêdza Stanis³awa Dr¹ga � duszpasterza

i budowniczego ko�cio³a pod wezwaniem �wiêtej Królowej Jadwigi

na Osiedlu Akademickim w Radomiu.

Adolf Dygasiñski � (1839�1902), pisarz, studiowa³ nauki

przyrodnicze w warszawskiej Szkole G³ównej. Uczestnik powstania

styczniowego, pracowa³ g³ównie jako nauczyciel prywatny, uczy³

m.in. synów dziedzica Karczewskiego i Jacka Malczewskiego

w Wielgiem. Inicjator i pierwszy redaktor pisma �Wis³a�, jeden

z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego naturalizmu.
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W swych utworach dowodzi³ to¿samo�ci zasad ¿ycia ludzkiego

i zasad ¿ycia przyrody, poprzez ukazanie analogii miêdzy

zachowaniem oraz losem ludzi i zwierz¹t. Autor utworów: �Wilk,

psy i ludzie�, �Co siê dzieje w gniazdach�, �Beldonek�,

�W³a�ciciele�, �Gorza³ka�, �Z sió³, pól i lasów�.

Barbara Fundowicz. Urodzona 03.07.1950 r. w Gozdawie,

z wykszta³cenia prawnik, absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji

UJ w Krakowie. Pierwsz¹ pracê podjê³a w1964 r w Sanepidzie w Lip-

sku. Od 01.12.1973 r. zatrudniona w Urzêdzie Gminy w Ciepielowie.

W latach 1982�1998  Sekretarz Gminy, obecnie jako kierownik USC.

Hipolit Fundowicz urodzi³ siê 29.08.1921 r. w �wiesielicach. Do

siódmego roku ¿ycia wychowywa³em siê przy rodzicach. Po

ukoñczeniu 7 lat zacz¹³em chodziæ do szko³y i ukoñczy³em siedem

klas. Nie kontynuowa³em nauki. Zosta³em z rodzicami i pomaga³em

im w gospodarstwie rolnym. W 1939 roku wst¹pi³em do organizacji

m³odzie¿owej �Wici� w �wiesielicach. Dzia³a³em bardzo aktywnie.

W okresie okupacji niemieckiej ju¿ w 1941 roku wst¹pi³em do organizacji

podziemnej BCh „O�ki�. Pe³ni³em funkcje ³¹cznika oraz magazyniera.

Przechowywa³em broñ w zabudowaniach mojego ojca. Bra³em udzia³

w walkach z okupantem do 15.01.45 r. Po wyzwoleniu za³o¿y³em

Spó³dzielniê M³odzie¿ow¹  �Wici�, któr¹ prowadzi³em do 1.01.48 r.

w �wiesielicach. W styczniu 1948 roku po³¹czono nas z Urzêdem Gminy

w Ciepielowie, w której pracowa³em do 1.10.81 r. na ró¿nych

stanowiskach. Od 1952 roku nale¿a³em do ZSL w Ciepielowie. Od 1981

roku jestem na emeryturze. Od 1988 roku jestem przewodnicz¹cym

emerytów, rencistów i inwalidów Oddzia³u Gminnego w Ciepielowie,

który za³o¿y³em. Posiadamy 7 kó³ w terenie i 475 cz³onków.  W 1989

roku wst¹pi³em do PSL i obecnie pe³niê stanowisko sekretarza

Gminnego Komitetu PSL. Od 1.01.95 roku jestem ³awnikiem S¹du Re-

jonowego w Lipsku. Od 1990 r. pe³niê funkcjê wiceprzewodnicz¹cego

Komitetu Upamiêtniania Miejsc Pamiêci Narodowej.

Miros³aw Fundowicz. Ur. 29.03.1950 r. w Ciepielowie � ukoñczy³

Technikum Energetyczne w Kielcach. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³

w 1970 r. w Spó³dzielni Us³ugowo-Wytwórczej w Ciepielowie. Obec-

nie pracuje w Urzêdzie Gminy w Ciepielowie, od 1986 r. zajmuje siê

administrowaniem o�wiaty na terenie Gminy.

Wies³aw Fundowicz. Ur. 26.12.1952 r., ukoñczy³ Wydzia³ MEiL

Politechniki Warszawskiej. Pracowa³ na budowach elektrowni

w kraju i za granic¹, obecnie Dyrektor Fabryki Konstrukcji Stalo-

wych FUMOS SA w Skierniewicach. ̄ ona El¿bieta � wykszta³ce-

nie wy¿sze pedagogiczne � pracuje jako nauczyciel doradca. Córki

Aleksandra (21 lat) � studentka iberystyki na UW w Warszawie
i Anna (14 lat) – uczennica gimnazjum.
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W³adys³aw Giemza urodzi³ siê w 1912 r. w Rzeczniowie

w rodzinie ch³opskiej. Szko³ê Rolnicz¹ ukoñczy³ w Zwoleniu,

a Uniwersytet Ludowy w Szycach. Pracowa³ w spó³dzielczo�ci

i prowadzi³ wszelk¹ dzia³alno�æ na rzecz wsi. Przez d³ugi czas pe³ni³

funkcjê instruktora do�wiadczalnictwa rolniczego. Podczas okupacji

wchodzi³ w sk³ad Powiatowej Trójki �Rocha�. Po wojnie w latach

1957�1961 by³ pos³em na Sejm i uczestniczy³ w dzia³alno�ci ZSL.

Pracowa³ w ruchu ludowym do koñca ¿ycia. Uhonorowano go

Krzy¿em Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Wincentego Witosa, Krzy¿em

Partyzanckim BCh i innymi odznaczeniami. Zmar³ w 1989 r.

w Wielgiem. ̄ ona Józefa prze¿y³a go o 5 lat. Zmar³a 26.11.1994 r.

Oboje spoczywaj¹ na cmentarzu w Ciepielowie. W³adys³aw i Józefa

wychowali i wykszta³cili czworo dzieci: Kazimierza, Mariê, Halinê,

Zbigniewa.

Antoni Gorczyca � s. Paw³a i Cecylii z Ostrachów. Urodzony

05.01.1886 r. w Pcinolesie. Wspó³pracowa³ z BCh. Aresztowany

i przetrzymywany w areszcie w Zwoleniu. Dnia 18 marca 1942 r.

zamordowany w Karolinie.

Bronis³aw Gorczyca � s. Antoniego i Józefy z Piwoñskich. Uro-

dzony 23.09.1914 r. w Pcinolesie. Ukoñczy³ Technikum Budowlane

w Radomiu i studia w Warszawie, gdzie pracowa³ jako budowla-

niec. ̄ o³nierz ZWZ, nastêpnie BCh �O�ki�. Na wie�æ o aresztowa-

niu ojca i brata wyruszy³ szukaæ dla nich ratunku. W Radomiu

rozpoznany przez kolonistów niemieckich z Karolina i aresztowa-

ny. Osadzony w areszcie zwoleñskim, zamordowany 18.03.1942 r.

w Karolinie.

Franciszek Gorczyca – s. Antoniego i Józefy z Piwoñskich, ur.

w 1911 r. w Pcinolesie. Nauki pocz¹tkowe pobiera³ w Pcinie, a klasê

pi¹t¹, szóst¹ i siódm¹ ukoñczy³ w Szkole Powszechnej w Ciepielo-

wie w 1925 r. By³ wybitnie uzdolniony muzycznie. Do szko³y �red-

niej chodzi³ w Warszawie. Ukoñczy³ studia muzyczne w konserwa-

torium. Pracowa³ jako organista i kapelmistrz orkiestry. O¿eni³ siê

z Halin¹ Rajsk¹. Niemcy zamordowali w Karolinie jego ojca i braci.

On sam zmieni³ nazwisko i zerwa³ kontakt z rodzin¹. Zosta³ zatrzy-

many z ¿on¹ w czasie ³apanki w Warszawie. Kobiecie uda³o siê

zbiec z miejsca tymczasowego przetrzymywania, on nie wróci³ ju¿

nigdy.

Leokadia Gorczyca c. Antoniego i Józefy z Piwoñskich ur.

18.06.1918 r. w Pcinolesie. Do klasy pierwszej i drugiej uczêszcza³a

w Szkole Powszechnej w Karolinie, trzeciej i czwartej w Pcinie,

pi¹tej, szóstej i siódmej w Ciepielowie. Naukê rozpoczê³a w 1925 r.,
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a ukoñczy³a w 1937 r. Po ukoñczeniu �powszechniaka� pracowa³a

wraz z rodzicami w gospodarstwie rolnym. Wysz³a za m¹¿ za Bole-

s³awa Winiarskiego. Pani Leokadia urodzi³a 4 córki i syna, który

zmar³ w wieku niemowlêcym. M¹¿ zmar³ 10 listopada 1976 r.

Roman Gorczyca s. Antoniego i Józefy z Piwoñskich

ur. 23.09.1921 r. w Pcinolesie. Tak jak jego brat Bronis³aw, po ukoñ-

czeniu jednoklasówki we wsi rodzinnej, do klas starszych uczêsz-

cza³ do Szko³y Powszechnej w Ciepielowie. Potem uczy³ siê w Tech-

nikum Mechanicznym w Radomiu, a po jego ukoñczeniu pracowa³

w Warszawie. Podczas okupacji nale¿a³ do ZWZ, a nastêpnie by³

¿o³nierzem partyzanckiego zgrupowania BCh �O�ki�. U¿ywa³ pseu-

donimu �Jesion�. W czasie pobytu w domu rodzinnym zosta³ wraz

z ojcem aresztowany, wiêziony w Zwoleniu, a 18.03.1942 r.  przy-

wieziony wraz z innymi wiê�niami do Karolina i rozstrzelany.

W³adys³aw Gorczyca. Urodzony 20.04.1909 r. w Ranachowie.

Ukoñczy³ cztery klasy w rodzinnej wiosce i szko³ê w Ciepielowie.

Odby³ s³u¿bê wojskow¹ i podj¹³ pracê w Fabryce Lilpopa w War-

szawie. Bra³ udzia³ w wojnie obronnej w 1939 r. Dzia³a³ w ZWZ

i BCh. Po przej�ciu na emeryturê wróci³ na krótko na ojcowiznê,

nastêpnie zamieszka³ z rodzin¹ w Radomiu. Zmar³ 20.05.1983 r.

Leszek Grandos. Ur. 06.12.1967 r. ̄ ona Anna i syn Jakub. Le-

karz, specjalista pediatra. Pracuje w O�rodku Zdrowia w Ciepielo-

wie w poradni dzieciêcej. Absolwent szko³y podstawowej w Cie-

pielowie, IV LO im. Tytusa Cha³ubiñskiego w Radomiu (matura

1986 r.) i Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie

(dyplom lekarza otrzyma³ w czerwcu 1992 r.). Od 1992 r. pracowa³

w szpitalu w Lipsku na oddziale dzieciêcym i oddziale pomocy

dora�nej. W styczniu 2000 r. rozpocz¹³ pracê w poradni dzieciêcej

w Ciepielowie. Awanse zawodowe: zdany egzamin na I stopieñ

z pediatrii w kwietniu 1996 r., uzyskanie tytu³u specjalisty drugiego

stopnia z pediatrii w listopadzie 2000 r. po odbyciu sta¿y specjali-

stycznych i zaliczeniu wymaganych egzaminów.

Czes³aw Herbowicz. Ur. w 1905 r. w Wielgiem, syn tamtejszego

organisty. Ukoñczy³ szko³ê muzyczn¹ w Lublinie. Po �mierci ojca

obj¹³ posadê organisty w Chotczy. W 1944 r. przeprowadzi³ siê do

Ciepielowa. W roku 1945 zmar³a ¿ona Eugenia. W 1946 r. rozpocz¹³

pracê jako urzêdnik stanu cywilnego w Urzêdzie Gminy w Ciepielo-

wie. W 1948 r. o¿eni³ siê ponownie z Mariann¹ z domu Piorun.

W 1978 r. przeszed³ na emeryturê. Zmar³ w 1983 roku.
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Agnieszka Jagliñska, córka Jerzego i Danuty z Kosiñskich uro-

dzona 5 stycznia 1953 roku w Radomiu. W przedszkolu przebywa³a

pod opiek¹ znakomitej wychowawczyni Heleny Kacperskiej, a do

Szko³y Podstawowej uczêszcza³a, gdy dyrektorem by³ Florian Bed-

narski. Nastêpnie ukoñczy³a Gimnazjum i Liceum im. Marii Konop-

nickiej w Radomiu, wst¹pi³a do Szko³y G³ównej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie i ukoñczy³a Wydzia³ Ogrodniczy w 1977 r.

Rozpoczê³a pracê w Centrali Nasiennej w Radomiu. W 1979 r. wy-

sz³a za m¹¿ za Jerzego ̄ ukowskiego. Z tego ma³¿eñstwa w 1981 r.

urodzi³a siê córka Urszula, a w 1983 r. syn Micha³. Ca³a rodzina

mieszka we Francji.

Jaros³aw Jagliñski, syn Danuty i Jerzego Jagliñskich. Urodzi³ siê

w Pu³awach 20 maja 1955 r. By³ wychowankiem tego samego

przedszkola i uczniem tej samej szko³y w Ciepielowie co siostra, ale

Liceum Ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³ w Solcu nad Wis³¹. Po

ukoñczeniu Szko³y Hotelarsko-Gastronomicznej pracowa³ kolejno

w hotelach Bristol, Polonia oraz Orbisie w Radomiu. Od 1981 r.

mieszka w Australii. O¿eni³ siê z Jolant¹ Koszuck¹, a w 1983 r.

przyszed³ na �wiat syn Justyn.

Jerzy Jagliñski. Urodzi³ siê w Solcu 10 sierpnia 1922 r. Ojciec

lekarz, zmar³ w 43 roku ¿ycia. Matka posiada³a aptekê w Zwoleniu.

Po ukoñczeniu studiów farmaceutycznych w Lublinie o¿eni³ siê

z kole¿ank¹ ze studiów Danut¹ Kosiñsk¹. Oboje przyjechali do

Ciepielowa w 1953 r. Zamieszkali w Rynku. Uda³o im siê przekonaæ

Zarz¹d Aptek w Kielcach o potrzebie budowy nowej apteki.

W 1961 r. zosta³a uroczy�cie otwarta Oficyna Sanitatis na ul. Szkol-

nej w Ciepielowie, z wszelkimi ówczesnymi wygodami i gara¿em.

Równocze�nie apteka zaczê³a prowadziæ dwa punkty apteczne

w B¹kowej i Chotczy. W aptece ma³¿eñstwo pracowa³o do 1983 r.

Wówczas przeszli na emeryturê i przenie�li siê do Radomia. Gdy

mieszkali w Ciepielowie, udzielali siê spo³ecznie: porz¹dkowali Ry-

nek, brali udzia³ w utwardzaniu polnej drogi do Wielgiego, uczest-

niczyli czynnie w miejscowym Klubie Oficerów Rezerwy (Preze-

sem zosta³a ¿ona Danuta). Ufundowali w miejscowym ko�ciele kro-

pielnicê. Pañstwo Danuta i Jerzy s³u¿yli mieszkañcom Ciepielowa

i okolic swoj¹ aptekarsk¹ prac¹.

¯ona Danuta
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Katarzyna Jemio³. Ur. 24.01.1975 r. w I³¿y, w roku 2000 ukoñczy³a

studia na Uniwersytecie Warszawskim � jêzyk angielski. Zatrud-

niona w Szkole Jêzyków Obcych w Warszawie. M¹¿ Tomasz Jemio³

� absolwent Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej.

Maj¹ syna Franciszka.

Zofia Kacperska-Dr¹g, c. Antoniego i Antoniny z Kartaszewi-

czów, urodzi³a siê 28.02.1918 r. w wielodzietnej rodzinie w Ciepielo-

wie. W 1925 r. rozpoczê³a naukê w miejscowej szkole powszechnej,

gdzie ukoñczy³a 6 klas. Nauki nie kontynuowa³a, lecz z powodu

trudnych warunków materialnych musia³a pracowaæ, najd³u¿ej jako

pomoc domowa i opiekunka dzieci u dra M. Papuziñskiego.

W 1964 r. wysz³a za m¹¿ za wdowca Jana Dr¹ga. Zofia Kacperska-

-Dr¹g  uczestniczy³a w dzia³alno�ci Stowarzyszenia M³odzie¿y Ka-

tolickiej. Szczególn¹ trosk¹ otacza mogi³y ofiar II wojny �wiatowej.

Waldemar Kaczmarski. Urodzi³ siê w roku 1954 w Ciepielowie.

Ojciec Mieczys³aw, partyzant w oddzia³ach AK, wpoi³ synowi ¿ela-

zne zasady, które sam stosowa³ przez ca³e ¿ycie: upór, wytrwa³o�æ

i uczciwo�æ. Wiêkszo�æ zawodowego ¿ycia spêdzi³ w �Tytoniówce�

w Radomiu, pracuj¹c przy maszynie jako frezer. Trud robotnika zna z

w³asnych do�wiadczeñ, pozna³ równie¿, co znaczy gorycz cz³owie-

ka wyrzuconego na bruk.  W prywatnym ¿yciu skuteczny: zwolnio-

ny z pracy �za politykê� zaj¹³ siê handlem. Zacz¹³ od rajstop, a skoñ-

czy³ jako szef du¿ej hurtowni. Nie posiada naukowych tytu³ów, ale

suma wiedzy, któr¹ zdoby³, pozwala mu na profesjonalne prowadze-

nie dzia³alno�ci gospodarczej. Politycznie ukszta³towa³a go �m³o-

dzie¿ówka� lat siedemdziesi¹tych: Jaskiernia i Szmajdziñski to jego

wzory do na�ladowania, ale g³ównie przyjaciele. Pó�niej przysz³y

lata doros³ej, trudnej polityki. Wry³a mu siê w pamiêæ gorycz 9. Zjaz-

du, ale równie¿ powiew optymizmu jako uczestnikowi za³o¿yciel-

skiego zjazdu SdRP. By³ wiceprzewodnicz¹cym Rady Wojewódzkiej

SdRP w Radomiu. By³ za³o¿ycielem i pierwszym przewodnicz¹cym

radomskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Trzy lata temu, kie-

ruj¹c sztabem wyborczym, doprowadzi³ do zwyciêstwa lewicy

w wyborach samorz¹dowych. Zosta³ wybrany Wiceprzewodnicz¹-

cym Rady Miejskiej w Radomiu.

Henryk Kapciak syn Jana i Janiny z Kozêbów urodzi³ siê 6.01.1931 r.

we wsi D¹browie. Wcze�nie osierocony przez ojca wychowa³ siê

pod opiek¹ matki, w trudnych warunkach. Po ukoñczeniu szko³y

w Ciepielowie uczêszcza³ do Technikum Garbarskiego w Radomiu,

wyró¿nia³ siê bardzo dobrymi wynikami w nauce i dzia³alno�ci ZMP,

pe³ni¹c ró¿ne odpowiedzialne funkcje. Jako ¿o³nierz czynnej s³u¿-
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by wojskowej szybko awansowa³ a¿ do stopnia kapitana, tote¿ po

odbyciu przypisanych jego formacji æwiczeñ, nadal przebywa³ ja-

ki� czas w jednostce w Warszawie. Po wyj�ciu do cywila za³o¿y³

rodzinê, mieszka³ i pracowa³ jako kierownik biura mieszkaniowego

w Warszawie.

Stefan Karczewski (1847�1888). Urodzi³ siê w Wielgiem jako

syn Joachima. Po ukoñczeniu liceum w Lublinie studiowa³ na

Wydziale Lekarskim Szko³y G³ównej, a nastêpnie Uniwersytetu

Warszawskiego, gdzie uzyska³ w 1870 r. dyplom lekarza. Pracowa³

w warszawskiej klinice chirurgicznej, �Gazecie Lekarskiej�,

a nastepnie przeniós³ siê na prowincjê. Pe³ni³ s³u¿bê w armii

carskiej i bra³ udzia³ w wojnie rosyjsko-tureckiej. Pomaga³

ludziom, leczy³ biednych bezp³atnie. By³ autorem prac nauko-

wych z zakresu medycyny, o�wiaty sanitarnej, które drukowa³

w  �Kurierze Warszawskim�, �Gazecie Radomskiej�, �Pamiêtniku

Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego� .  Zmar³ 27 maja 1888 r.

Zosta³ pochowany w Wielgiem.

Wac³aw Karczewski �Jasieñczyk�, pisarz i dziennikarz, w³a�ciciel

maj¹tku Wielgie-Gardzienice. By³ on, m.in. autorem znanej powie-

�ci �W Wielgiem�. Ostatnie wydanie tej powie�ci ukaza³o siê

w 1946 roku.

Wanda Kie³ek c. Józefa i Antoniny z Brzozów, urodzi³a siê 12.10.1924 r.

w Micha³owie-Gajówce, pow. i³¿ecki. Wanda uczêszcza³a do Szko³y

Powszechnej w Ciepielowie, gdzie ukoñczy³a siedem klas. Nastêp-

nie rozpoczê³a naukê w Prywatnym Gimnazjum Kupieckim

w Radomiu. W czasie wojny kontynuowa³a naukê na tajnych kom-

pletach. Uda³o jej siê tak¿e ukoñczyæ Roczn¹ Szko³ê Pielêgniarstwa

w Radomiu. 15 czerwca 1948 r. wysz³a za m¹¿ za Eugeniusza Cie�laka.

Wychowali i wykszta³cili piêcioro dzieci. W 1975 r. Wanda z powodu

choroby przesz³a na wcze�niejsz¹ emeryturê. Zmar³a 11.08.1982 r.

Aleksandra Kijewska z domu Bieniek � c. Stefana i Zofii z Rol-

ników, ur. 19.07.1929 r. w Ciepielowie Starym. Po ukoñczeniu czte-

rech klas w wiosce rodzinnej uczêszcza³a do szko³y w Ciepielowie.

W czasie okupacji pracowa³a przy kuchni oddzia³u Wehrmachtu,

stacjonuj¹cego w bunkrach w pobliskim lesie. Po wojnie uczy³a siê

w Liceum Pedagogicznym w Solcu. Pracowa³a w Publicznej Szkole

Podstawowej w Kowalkowie i w Lesiowie. Pracuj¹c, jednocze�nie

uzupe³nia³a swoje kwalifikacje. W 1950 r. wysz³a za m¹¿ za Tade-

usza Kijewskiego. Wychowali dwoje dzieci. Od 1975 r. pracowa³a

w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym w Radomiu.

W 1979 r. przesz³a na emeryturê. Do roku 1996 pracowa³a na pó³

etatu. Przepracowa³a w zawodzie nauczycielskim 40 lat.
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Tadeusz Kijewski s. Adama i Antoniny z Krzysztoszków, uro-

dzony 10.09.1924 r. w Ciepielowie. Do Szko³y Powszechnej w Cie-

pielowie uczêszcza³ w latach 1932�1939. Nale¿a³ do zespo³u skrzyp-

cowego, zorganizowanego i prowadzonego przez nauczyciela Le-

onarda Makarê. W czasie okupacji Tadeusz pe³ni³ przymusow¹

s³u¿bê w Brygadzie Junaków Baudienst w Starachowicach. Po po-

wrocie ze Starachowic w³¹czy³ siê w dzia³alno�æ konspiracyjn¹

Armii Krajowej. Po wojnie opu�ci³ Ciepielów i podj¹³ pracê w Fa-

bryce Telefonów w Radomiu. Jednocze�nie doskonali³ swoje umie-

jêtno�ci muzyczne, uczêszczaj¹c do Szko³y Umuzykalniaj¹cej.

W 1950 r. zawar³ zwiazek ma³¿eñski z nauczycielk¹ Aleksandr¹ Bie-

niek. Wraz z ¿on¹ wychowa³ i wykszta³ci³ dwoje dzieci. Od 1951 r.

do 1984 r., tj. do przej�cia na emeryturê, pracowa³ w Zak³adach

Metalowych. Tu te¿ gra³ na skrzypcach w orkiestrze, która czêsto

wyje¿d¿a³a poza Radom. U�wietnia³a uroczysto�ci pañstwowe

i okoliczno�ciowe w mie�cie i okolicy. Zmar³ 13.12.1998 roku.

Paulina Kosiór z domu Krzysztoszek, córka Stanis³awa

i Marianny, urodzona 31.08.1927 r. w Baryczy Starej, gm. Ciepielów.

Szko³ê powszechn¹ siedmioklasow¹ ukoñczy³am w Ciepielowie

w roku szkolnym 1940/41. W roku 1950 ukoñczy³am semestr drugi,

czyli ósm¹ klasê stopnia gimnazjalnego w Ciepielowie. W 1951

roku ukoñczy³am Szko³ê Pielêgniarsk¹ w Czêstochowie i na-

tychmiast zosta³am zatrudniona na stanowisku pielêgniarki

w O�rodku Zdrowia w Ciepielowie. Z powodu braku pielêgniarek

pracowa³am sama w rejonie czterech gmin, tj. Ciepielów, Kazanów,

B¹kowa-£aziska i Chotcza nad Wis³¹. Je�dzi³am wozem konnym

lub rowerem w celu przeprowadzenia szczepieñ ochronnych dzieci

do 14 roku ¿ycia. W bardzo ciê¿kich warunkach przepracowa³am

35 lat w s³u¿bie zdrowia. Otrzyma³am odznakê za wzorow¹ pracê

w s³u¿bie zdrowia. Obecnie jestem na emeryturze.

Czes³awa Kowalska c. Andrzeja i Weroniki z Serafinów, urodzo-

na 31.08.1931 r. we wsi D¹browa, gm. Ciepielów. Do Szko³y Po-

wszechnej w Ciepielowie uczêszcza³am w latach 1938�1945. Moj¹

wychowawczyni¹ w klasach I�III by³a p. Aurelia Folga, a w czwar-

tej, pi¹tej, szóstej i siódmej p. Irena Kudlikowska. W latach oku-

pacji naukê prowadzono wed³ug okrojonego programu, ze zmniej-

szon¹ ilo�ci¹ uczniów i w klasach ³¹czonych. Ju¿ w pierwszym

roku po wojnie reaktywowa³y swoj¹ dzia³alno�æ ró¿ne organiza-

cje m³odzie¿owe, jak np. ZMW �Wici�. Przywódcy robili wszyst-

ko, by zaspokoiæ g³ód wiedzy polskich dzieci i m³odzie¿y, by im

umo¿liwiæ naukê. Organizowali z pomoc¹ ówczesnych w³adz ró¿-

nego rodzaju szko³y i kursy. Taki kurs ukoñczy³am w szkole

w Ka³kowie. Nastêpnie zostali�my skierowani do Szko³y
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Eugeniusz Rusin

m¹¿ Czes³awy Kowalskiej

Przysposobienia Przemys³owego w Krotoszynie. W 1949 r. ukoñ-

czy³am szko³ê i podjê³am pracê w Pi³awskich Zak³adach Przemy-

s³u Odzie¿owego, gdzie pracowa³am do 1953 r. Dnia 7.06.1953 r.

zawar³am zwi¹zek ma³¿eñski z Eugeniuszem Rusinem ur. 8.12.1928 r.

Mój m¹¿ jest równie¿ absolwentem ciepielowskiej szko³y, po ukoñ-

czeniu której i zdobyciu zawodu pracowa³ w Zak³adach Miêsnych,

a¿ do przej�cia na emeryturê. Po odchowaniu trójki dzieci a¿ do

wieku emerytalnego pracowa³am w �Techmatransie� w Radomiu.

Helena Kowalska-Kutera c. Andrzeja i Rozalii z Serafinów

ur. 4.07.1926 r. we wsi D¹browa. Do Szko³y Powszechnej

w Ciepielowie uczêszcza³am w latach 1934�1940. W czasie dzia³añ

wojennych, 8.09.1939 r. wraz z innymi, sp³onê³a nasza zagroda

i moja liczna rodzina znalaz³a siê w wyj¹tkowo ciê¿kiej sytuacji

materialnej i ¿yciowej. Wtedy podjê³am pracê jako s³u¿¹ca w du-

¿ym gospodarstwie rolnym Jana Grabskiego, we wsi Lipa-Miklas.

Tu znalaz³am siê pod silnym wp³ywem ludowca, wiciarza, jedno-

cze�nie konspiratora, przewodnicz¹cego powiatowej trójki poli-

tycznej �Rocha�, Tomasza Sulimy �Wróbla�. Ten cz³owiek uzna³, ¿e

bêdê mu pomagaæ w jego dzia³alno�ci z m³odzie¿¹. Czyta³am na ró¿-

nych spotkaniach zakazane ksi¹¿ki, recytowa³am patriotyczne wier-

sze, �piewa³am narodowe, wojskowe i partyzanckie pie�ni i uczy³am

tego m³odych ludzi. Tu w Lipce-Miklas zosta³am przez Bronis³awa

Gruszkê �Mrówkê� zaprzysiê¿ona i przyjêta do Ludowego Zwi¹zku

Kobiet �¯ywia� jako sanitariuszka i ³¹czniczka Partyzanckiego Zgru-

powania BCh �O�ka�, w której to organizacji pe³ni³am wymienione

funkcje tak¿e po powrocie ze s³u¿by do domu rodzinnego w D¹browie

a¿ do koñca okupacji. W czasie wojny wraz z innymi m³odymi lud�mi

pracowa³am przy budowie kolei nawet podczas deszczu i zimna.

Moja sytuacja poprawi³a siê, gdy odes³ano mnie do kuchni. Po wojnie

wraz z grup¹ kole¿anek i kolegów zosta³am przyjêta i ukoñczy³am

11.07.1946 r. Pañstwow¹ Szko³ê Spó³dzielczo-Rolnicz¹ w Sycynie. Po

zdobyciu na Pañstwowych Kursach Pedagogicznych w I³¿y matury

(ma³ej) i po sze�ciomiesiêcznym kursie przygotowawczym zosta³am

zatrudniona w charakterze nauczycielki w Seredzicach, pó�niej w Pa-

kos³awiu, a nastêpnie w Lubieni. Jednocze�nie zaocznie uzupe³nia³am

swoje kwalifikacje drog¹ samokszta³cenia i po trzech latach ciê¿kiej,

wytrwa³ej pracy, otrzyma³am �wiadectwo Dojrza³o�ci Liceum Pedago-

gicznego w Ostrowcu �wiêtokrzyskim. W sierpniu 1951 r. wysz³am za

m¹¿ za W³adys³awa Kuterê, przeprowadzi³am siê do Radomia, prze-

rwa³am pracê zawodow¹ i zajmowa³am siê pielêgnowaniem i wycho-

waniem córki Teresy i syna Marka. Po czteroletniej przerwie podjê³am

pracê w Radomiu, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 27 im. J. S³o-



199

wackiego, gdzie pracowa³am do przej�cia na emeryturê, tj. do 1979 r.

W tym czasie ukoñczy³am wiele ró¿nego rodzaju kursów, g³ównie dla

polonistów i studiuj¹c zaocznie zdoby³am wy¿sze wykszta³cenie. Jako

nauczycielka w³¹cza³am siê we wszelk¹ dzia³alno�æ na rzecz �rodowiska

i miasta, zw³aszcza dzieci, m³odzie¿y, rodzin wielodzietnych, niewydol-

nych pod wzglêdem opiekuñczo-wychowawczym, a tak¿e organizacji

spo³ecznych i zwi¹zkowych. Jako emerytka nadal czynnie wspó³pra-

cujê ze swoj¹ szko³¹. Napisa³am �Suplement do kroniki szkolnej�, pro-

wadzê �Ksiêgê absolwentów� i  �Ksiêgê pamiêci�, napisa³am broszu-

rê monograficzn¹ �Stu za jednego�, monografiê bitwy i mordu jeñców

pod D¹brow¹. Otrzyma³am wiele wyró¿nieñ, dyplomów i odznaczeñ,

jak:  Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka �Przyjaciel Dziecka�,

�Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury�, �Za Zas³ugi dla Województwa Radom-

skiego� i inne. By³am, jestem i zawsze bêdê bezpartyjna, mocno zwi¹-

zana ze wsi¹ i ruchem ludowym, gotowa pomagaæ ludziom pokrzyw-

dzonym przez los. Bezinteresownie upamiêtniam ludzi i wydarzenia

przesz³o�ci i wspó³czesno�ci. Moja najbli¿sza rodzina to m¹¿ W³ady-

s³aw Kutera, córka Teresa Czech, jej m¹¿ Bogus³aw Czech i dzieci

Bo¿enka i Jacek, mój syn Marek, jego ¿ona Krystyna i dwie córki

Monika i  And¿elika  oraz syn Dominik.

Eugeniusz Kowalski s. Andrzeja i Weroniki z Serafinów, urodzo-

ny 5.02.1939 r. w D¹browie. Do Szko³y Powszechnej w Ciepielowie

uczêszcza³em w latach 1945�1952. Moj¹ wychowawczyni¹ by³a Ja-

nina Piasek. Funkcjê kierownika szko³y pe³ni³ Florian Bednarski,

a radê pedagogiczn¹ tworzy³y dwa ma³¿eñstwa: Felicja i Jan Gier-

masiñscy, Boles³aw i Czes³awa Mazurkiewiczowie oraz Stanis³aw

Mazur i Tadeusz Mazurkiewicz. Po ukoñczeniu �powszechniaka�

wst¹pi³em do Technikum Garbarskiego na kierunek: planowanie

w Radomiu, które ukoñczy³em w 1956 r. Odby³em kurs przygoto-

wawczy w £odzi, z³o¿y³em egzamin wstêpny na Politechnice

Warszawskiej i wyjecha³em do Moskwy, gdzie studiowa³em chemiê.

W 1967 r. ukoñczy³em studia, zawar³em zwi¹zek ma³¿eñski z kole¿an-

k¹ ze studiów, Rosjank¹ Margarit¹ Pyrkin. W trzy miesi¹ce po uro-

dzeniu naszego syna Andrzeja przyjechali�my do Polski.  Ja otrzy-

ma³em pracê w Radomskich Zak³adach Przemys³u Skórzanego �Ra-

doskór�, a ¿onê zatrudniono w Spó³dzielni Inwalidów, gdzie praco-

wa³a 16 lat, tj. do czasu, gdy zachorowa³a na nieuleczaln¹ chorobê.

Zmar³a 25.03.1984 r.  W �Radoskórze� przepracowa³em 27 lat. Naj-

pierw na stanowisku projektanta obuwia, pó�niej jako kierownik in-

westycyjny, na koniec jako dyrektor do spraw handlowych. Obec-

nie jestem na rencie i pracujê na pó³ etatu. W lutym 1990 r. zawar³em

zwi¹zek ma³¿eñski z Teres¹ Dud¹ z zawodu pielêgniark¹. Mamy

córkê Oleñkê, która uczêszcza do 3 kl. szko³y podstawowej.
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Mieczys³aw Kowalski s. Andrzeja i Weroniki z Serafinów, uro-

dzi³ siê 8.11.1933 r. we wsi D¹browa. Do Szko³y Powszechnej

w Ciepielowie uczêszcza³ w latach 1941�1948. W 1948 r. zda³ eg-

zamin i zosta³ przyjêty do Technikum Przemys³u Garbarskiego

w Radomiu. Po ukoñczeniu szko³y otrzyma³ nakaz pracy do Zak³a-

dów Garbarskich w Brzegu nad Odr¹. Zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski

z Helen¹ Grzywn¹, kole¿ank¹ z pracy. Razem wychowali i wykszta³-

cili dwoje dzieci: syna Dariusza i córkê Ewê.

Tadeusz Kowalski s. Andrzeja i Weroniki z Serafinów, urodzi-

³em siê 17.01.1936 r. we wsi D¹browa. Do Szko³y Powszechnej

w Ciepielowie uczêszcza³em w latach 1943�1950. Moim wycho-

wawc¹ by³ Boles³aw Mazurkiewicz. Uczy³a mnie te¿ jego ¿ona Cze-

s³awa. Szko³¹ kierowa³ Florian Bednarski. Po ukoñczeniu �po-

wszechniaka� i zdobyciu na kursach zawodu elektromontera,

w 1958 r. podj¹³em pracê w Radomskim Przedsiêbiorstwie Robót

Instalacyjnych. W dniu 19.01.1962 r. zawar³em zwi¹zek ma³¿eñski

z Barbar¹ Ku�mierczyk. Od 1992 r. jestem na zas³u¿onej emerytu-

rze. Mieszkamy we w³asnym domu w Garbatce, tu czujemy siê naj-

lepiej. Wychowali�my i wykszta³cili�my dwoje dzieci: syna i córkê.

Nasze dzieci mieszkaj¹ w Garbatce. Mo¿emy wiêc uczestniczyæ

w ich sukcesach i pora¿kach ¿yciowych.

Edward Kozie³ urodzi³ siê 15.11.1915 r. we wsi Ciepielów Stary.

W okresie nauki w Szkole Powszechnej 1922�1929 pisa³ korespon-

dencje do tygodnika �Posiew� i �Gazety �wi¹tecznej�. Od wczesnej

m³odo�ci marzy³ o pracy w zawodzie drukarza i wydawcy. Za

pieni¹dze zarobione z dorywczej pracy opublikowa³ w niewielkiej,

radomskiej drukarni 1000 egz. przygodnie zebranych �Weso³ych

piosenek dla Zwolenia i okolic� (1931) przeznaczonych do

jarmarcznego kolporta¿u. W 1932 roku og³osi³, z³o¿on¹ trzema

rodzajami czcionek, jednoarkuszow¹, autorsk¹ broszurkê

�Ciepielów, miasteczko i parafia�. W dwa lata pó�niej redagowa³

i wydawa³ w Radomiu pismo �G³os Ludu�, które po trzech numerach

zosta³o skonfiskowane. W okresie wojny obronnej 1939 roku pe³ni³

obowi¹zki sanitariusza w szpitalu wojennym nr 801 w Dublanach,

nastêpnie zosta³ internowany w Republice Karelskiej, a od 1941 r.

w obwodzie archangielskim. Do kraju wróci³ w 1946 r. i osiad³

w Sianowie pod Koszalinem. Wspó³pracowa³ z redakcjami pism

jako korespondent, takimi jak: �Dziennik Ba³tycki�, �Ilustrowany

Kurier Polski�, �Wola Ludu�, �Zielony Sztandar�. ̄ y³ samotnie,

latem trudni³ siê handlem, zim¹ czyta³, korespondowa³ z wieloma

pisarzami, a w tym, m.in. ze Stanis³awem Czernikiem, Julianem

Przybosiem, Melchiorem Wañkowiczem. Zmar³ 15.01.1973 r.
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w Koszalinie i tam zosta³ pochowany. Do dziejów literatury wszed³

jako autor pamiêtnika �Wspomnienie wêdrownego kramarza� (1971),

pierwszej w Polsce ksi¹¿ki przedstawiaj¹cej ¿ycie �rodowisk

odpustowych.

Henryk Krawczyñski. W latach 1930�1937 uczêszcza³ do Szko-

³y Powszechnej w Ciepielowie. By³ wszechstronnie uzdolniony.

Pisa³ piêkne wypracowania. Nauczyciel matematyki czêsto dawa³

mu zadania do rozwi¹zania wybiegaj¹ce ponad program szko³y

powszechnej. Cz³onek Oddzia³u Strzeleckiego. Pracowa³ przy oko-

pach w Browarce. Zgin¹³ od kuli 30.10.1944 r.

Jan Kupczyk urodzi³ siê 18.12.1900 r. w Ciepielowie. W swojej

rodzinnej miejscowo�ci ukoñczy³ szko³ê powszechn¹, za� do Se-

minarium Nauczycielskiego uczêszcza³ w Solcu nad Wis³¹. Pierw-

sz¹ w ¿yciu pracê w charakterze etatowego pedagoga podj¹³

w Goniwilku pow. Garwolin, a nastêpnie w Grabowie Szlacheckim.

Po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego w 1929 r. wraz z ¿on¹ Jadwig¹

równie¿ nauczycielk¹ przeniós³ siê do pracy w Szkole Powszech-

nej w Woli Zadybskiej. W czasie wojny nale¿a³ do ruch oporu

i organizowa³ tajne komplety. 10 marca 1944 roku zakatowany przez

Niemców. Zw³oki Jana Kupczyka pochowane zosta³y na cmenta-

rzu parafialnym w ̄ elechowie.

Kazimierz Kupczyk s. Józefa i Eleonory z Cichockich urodzi³ siê

w Ciepielowie 18.12.1896 r. Po ukoñczeniu Szko³y Elementarnej

w Ciepielowie wst¹pi³ do Seminarium Nauczycielskiego w Solcu nad

Wis³¹, które ukoñczy³ 18.06.1918 r. Od 1.09.1918 do 31.07.1926 r. pra-

cowa³ jako nauczyciel kieruj¹cy w jednoklasowej Publicznej Szkole

Powszechnej w Seredzicach, ³¹cznie 8 lat. W latach  1.08.1926 ?

11.06.1940 zajmowa³ stanowisko pe³ni¹cego obowi¹zki kierownika

Szko³y w Tychowie Starym. Dnia 11.06.1940 r. aresztowany przez

gestapo, wiêziony w Starachowicach, wywieziony do obozu kon-

centracyjnego w Dachau, gdzie zosta³ zamordowany 25.03.1942 r.

Pozosta³ w pamiêci mieszkañców jako aktywny nauczyciel

i organizator. Z jego inspiracji uczniowie uczestniczyli w wielu wy-

cieczkach i wyjazdach, m.in. do Gdyni, Warszawy, Sandomierza.

Kazimierz Kustra syn Paw³a i Józefy z domu Chrost, urodzony

18 pa�dziernika 1922 r. w Jasieñcu Soleckim, gmina Ciepielów, pow.

i³¿ecki. Naukê rozpocz¹³em w szkole powszechnej we wsi rodzinnej.

Do klasy siódmej chodzi³em pieszo do Ciepielowa. Kiedy skoñczy-

³em siódm¹ klasê zda³em egzamin do Szko³y Ojców Selezjanów

w Kielcach. Ucz¹c siê w Kielcach, ukoñczy³em dwa stopnie przy-

sposobienia wojskowego. W czasie wakacji 1939 r. wst¹pi³em do

Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej �Wici�. w czasie wojny czynnie uczest-
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niczy³em w dzia³alno�ci konspiracyjnej miejscowej komórki BCh.

W styczniu 1945 r. zosta³em przydzielony do majora Paszty, wojewódz-

kiego komendanta MO na Poznañ. Tu¿ za frontem 17 stycznia dotar-

li�my do Poznania. Razem ze mn¹, z naszego oddzia³u, wst¹pili do

milicji �Kako� i �Sosna�. Ju¿ jako powiatowy komendant MO wal-

czy³em razem z ochotnikami o Poznañ i Cytadelê. W czerwcu 1945 r.

przeniesiono mnie na to samo stanowisko do Wolsztyna, gdzie miesz-

kam do dzi�. Z milicji zosta³em zwolniony we wrze�niu 1946 r. Aresz-

totano mnie i 7 miesiêcy siedzia³em w wiêzieniu w Poznaniu. W Po-

znaniu i w Wolsztynie uczestniczy³em w dzia³alno�ci Stronnictwa

Ludowego, ZBoWiD i Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej �Wici�, pe³ni-

³em ró¿ne funkcje. 9 czerwca 1946 r. zawar³em zwi¹zek ma³¿eñski

z Janin¹ Pietruszk¹ ps. �Wierzba�. Wychowali�my i wykszta³cili�my

dwóch synów: Andrzeja i Romka.

Zofia Malczewska-Olbrycht (z d. D³ugosz). Urodzi³am siê

3.01.1924 r. w Gardzienicach, gm. Ciepielów, w bardzo patriotycznej

rodzinie. Ojciec mój Wac³aw D³ugosz by³ przez 10 lat pos³em II

Rzeczypospolitej Polskiej, a w ostatniej kadencji Wicemarsza³kiem

Sejmu, by³ wielkim spo³ecznikiem. Pierwsze cztery klasy ukoñczy-

³am w ma³ej wiejskiej szkó³ce w Gardzienicach. Do pi¹tej i szóstej

klasy uczêszcza³am do Powszechnej Szko³y w Ciepielowie. Po sze-

�ciu klasach rodzice umie�cili mnie w Prywatnym Gimnazjum im.

Królowej Jadwigi w Mariówce, które prowadzi³y zakonnice. Do

trzeciej klasy uczêszcza³am do Gimnazjum M. Konopnickiej w Rado-

miu. By³ to bardzo krótki okres, bo w lutym 1940 r. okupanci za-

mknêli wszystkie szko³y. Zaczê³o siê nauczanie na tajnych komple-

tach, na których zda³am ma³¹ i du¿¹ maturê.  Po zakoñczeniu wojny

otrzyma³am zweryfikowane �wiadectwo maturalne. W 1946 r. wy-

sz³am za m¹¿ za Janusza Malczewskiego. Z tego ma³¿eñstwa mam

dwie córki. Mój pierwszy m¹¿ nie ¿yje. Obecnie mieszkam w Zwo-

leniu z drugim mê¿em Januszem Olbrychtem.

Jacek Malczewski. Urodzi³ siê w Radomiu 15.07.1854 r. Dzieciñ-

stwo spêdzi³ w mie�cie rodzinnym, czêsto przebywa³ u krewnych

w Wielgiem. Tu przygotowywa³ siê do gimnazjum wraz z  kuzynami

pod kierunkiem Adolfa Dygasiñskiego.  W roku 1871 rozpocz¹³ na-

ukê w gimnazjum �w. Jacka w Krakowie. W 1873 rozpocz¹³ studia

w Szkole Sztuk Piêknych. Jeden z najwybitniejszych malarzy M³odej

Polski, twórca realistycznych obrazów, zwi¹zanych z martyrologi¹

Polaków na Syberii, osobistych obrazów symboliczno-metaforycz-

nych, licznych portretów i autoportretów. Spotka³ siê ju¿ za ¯ycia

wielkim uznaniem, po �mierci w 1929 roku pochowany zosta³

w panteonie poetów i malarzy w ko�ciele Na Ska³ce.
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Ks. S³awomir Matyga. Urodzi³ siê 05.02.1966 r. w Ciepielowie. Do

szko³y powszechnej uczêszcza³ w Wielgiem, do liceum w Zwoleniu.

Seminarium Duchowne ukoñczy³ w Sandomierzu. Dnia 26.05.1990 r.

przyj¹³ w Radomiu �wiêcenia kap³añskie. Od 1998 r. jest wikariuszem

parafii �w. Jana Nepomucena w Przysusze w woj. mazowieckim.

Obecnie wikariusz w parafii Sienno i kapelan stra¿aków.

Józef Maziarz s. Jana i Katarzyny ur. 18.04.1919 r. w Pcinolesie.

Pocz¹tkowe nauki pobiera³ w Pcinie, a do klasy pi¹tej, szóstej

i siódmej uczêszcza³ w Szkole Powszechnej w Ciepielowie, któr¹

ukoñczy³ w roku 1937. Zda³ egzamin wstêpny i by³ uczniem Szko³y

Handlowej w Radomiu. Podczas okupacji wst¹pi³ do ZWZ,

a nastêpnie by³ ¿o³nierzem w oddziale BCh �O�ki�. U¿ywa³ pseu-

donimu �Skryty�. Zosta³ aresztowany przez Niemców. 18.03.1942 r.

zgin¹³ od granatu jako ostatni w Karolinie.

Mieczys³aw Artur Mejzner � s. Tadeusza i Teresy z Wójtowi-

czów. Ur. 06.10.1966 r. w Ciepielowie, gdzie ukoñczy³ szko³ê po-

wszechn¹. Ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zwoleniu. Zdo-

by³ dyplom matematyka w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Kiel-

cach. Rozpocz¹³ pracê jako nauczyciel w Ciepielowie. Powo³any

do s³u¿by wojskowej. Po powrocie z wojska o¿eni³ siê z nauczy-

cielk¹.  Obj¹³ posadê  w Zespole Szkó³ Zawodowych w Lipsku.

Obecnie jest dyrektorem tej placówki. Ojciec dwóch córek.

Ks. Miros³aw Mejzner. Urodzi³ siê 26.07.1970 r. w Ciepielowie.

Tu uczêszcza³ do szko³y podstawowej, pó�niej do liceum

w Zwoleniu. Odby³ rok Nowicjatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa

Katolickiego w Z¹bkowicach �l¹skich. Ukoñczy³ Seminarium Du-

chowne w O¿arowie Mazowieckim. 9 maja 1998 r. zosta³ wy�wiêco-

ny. Pierwszy rok pos³ugi kap³añskiej odby³ w Sanktuarium Matki

Boskiej Fatimskiej w Zakopanem, drugi w Lublinie. Czekaj¹ go mi-

sje w wielu krajach �wiata.

Zofia Mazurkiewicz z domu Fryszkiewicz, c. Stanis³awa i El¿bie-

ty z Kupczyków. Ukoñczy³a szko³ê podstawow¹ w Ciepielowie. Za

bardzo dobre wyniki w nauce przyznano jej stypendium, dziêki któ-

remu ukoñczy³a gimnazjum. Zosta³a nauczycielk¹. W 1949 r. zawar³a

zwi¹zek ma³¿eñski z nauczycielem Tadeuszem Mazurkiewiczem.

Ks. Marian Mê¿yk. Urodzi³ siê 28.09.1942 r. w Ka³kowie. Do szko³y

powszechnej uczêszcza³ w Ciepielowie. Ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta-

³c¹ce w Ostrowcu �wiêtokrzyskim i Seminarium Duchowne w Sando-

mierzu, gdzie 04.06.1966 r. przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie. By³ probosz-
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czem w parafii Brata Alberta w Skar¿ysku Kamiennej. ostatnio kano-

nik grem. Kaplicy Ostrobramskiej i hon. kap., proboszcz parafii Stan

od 1983 r.

Irena Henryka Mirowska-Jemio³ c. Antoniego i Marianny

z Urbanów, ur. 18.11.1927 r. we wsi Ciepielów Stary, pow. i³¿ecki.

Naukê w siedmioklasowej Szkole Powszechnej w osadzie Ciepie-

lów rozpoczê³a we wrze�niu 1934 r. We wrze�niu 1939 r. nie by³o

mo¿liwo�ci kontynuowania nauki. W �powszechniaku� nauka by³a

prowadzona z przerwami przez lata okupacji, ale ze zmniejszon¹

liczb¹ dzieci i okrojonym programem nauczania.  Po wojnie ukoñ-

czy³a pierwsz¹ klasê w Prywatnym ̄ eñskim Gimnazjum Krawiec-

kim w Radomiu. Musia³a przerwaæ naukê ze wzglêdu na trudn¹

sytuacjê materialn¹ wielodzietnej rodziny. Dnia 16 lutego 1947 r.

wysz³a za m¹¿ za cholewkarza Kazimierza Jemio³a. Odt¹d utrzymy-

wali siê, wraz z trójk¹ dzieci, z pracy a¿ do emerytury w tym zawo-

dzie. Wychowali i wykszta³cili syna i dwie córki.

Alicja Mroczek. Urodzona 09.09.1974 r. w I³¿y. W latach 1981�

�1989 uczêszcza³a do Szko³y Podstawowej w Ciepielowie. W 1993 r.

ukoñczy³a naukê i zda³a maturê w Liceum Ekonomicznym

w Chwa³owicach. W lipcu 1994 r. rozpoczê³a naukê w Kolegium

Teologicznym Diecezji Radomskiej. Dnia 1 wrze�nia tego samego

roku rozpoczê³a pracê w Szkole Podstawowej w Ciszycy Górnej jako

katechetka. W maju 1997 r. ukoñczy³a Kolegium Teologiczne

w Radomiu, uzyskuj¹c wykszta³cenie wy¿sze zawodowe

z przygotowaniem pedagogicznym. W tym samym roku rozpoczê³a

studia w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademia

�wiêtokrzyska) im. Jana Kochanowskiego na kierunku rewalidacja

z terapi¹ pedagogiczn¹. Od 1 wrze�nia 1998 r. do dnia dzisiejszego

pracuje w publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie. Obecnie uczy

religii, a tak¿e prowadzi zajêcia indywidualne oraz zajêcia

dydaktyczno-wyrównawcze.

Józef Mucha � s. Jana i Anny, ur. 06.12.1923 r. w Ranachowie.

¯o³nierz oddzia³u BCh �O�ki�, ps. �Fijo³ek�, zamordowany

18.03.1942 r. w Karolinie.

Helena Niziñska-Kopeæ c. Jana i Weroniki z Kapciaków. Uro-

dzi³am siê 25.06.1933 r. we wsi D¹browa. Do Szko³y Powszechnej

w osadzie Ciepielów uczêszcza³am w latach 1940 �1947. Klasê szó-

st¹ i siódm¹ koñczy³am po wojnie. Na podstawie �wiadectwa ukoñ-

czenia Szko³y Podstawowej w Ciepielowie zosta³am przyjêta do

Prywatnego Gimnazjum Handlowego Stowarzyszenia Kupców

Polskich w Radomiu, a po jego ukoñczeniu wst¹pi³am do dwulet-

niego Liceum Ekonomicznego, które zaliczy³am w 1952 r., zdoby-
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waj¹c �wiadectwo dojrza³o�ci i wiedzê z zakresu ksiêgowo�ci i eko-

nomii. W tym samym roku podjê³am pracê w Radomskich Zak³a-

dach Garbarskich jako ksiêgowa. Nastêpnie awansowa³am na kie-

rowniczkê dzia³u ksiêgowo�ci, na którym to stanowisku pra-

cowa³am tak¿e po przeniesieniu do Radomskiego Przedsiêbiorstwa

Drzewnego. Zwi¹zek ma³¿eñski zawar³am w 1954 r. z Czes³awem

Kopciem. Wychowali�my i wykszta³cili�my dwóch synów. Oboje

z mê¿em jeste�my na emeryturze, mieszkamy w Radomiu, a mie-

si¹ce letnie spêdzamy w rodzinnej wsi w D¹browie.

Józefa Niziñska-Sulowska c. Bronis³awa i Marii z Kosiorów. Uro-

dzi³a siê 18.12.1930 r. w D¹browie. By³a uczennic¹ Szko³y Powszech-

nej w Ciepielowie w latach 1939�1945. Po wojnie uczêszcza³a do

Liceum Pedagogicznego w Solcu nad Wis³¹. Po ukoñczeniu klasy

pierwszej musia³a przerwaæ naukê z powodu ciê¿kiej sytuacji mate-

rialnej. Podjê³a pracê w charakterze ekspedientki w Powszechnej

Spó³dzielni Spo¿ywców w Radomiu. 13 lipca 1952 r. wysz³a za m¹¿, za

Stanis³awa Sulowskiego. Razem wychowali i wykszta³cili dwie córki.

Obie maj¹ ju¿ w³asne rodziny. Józefa jest dumna i zadowolona ze

swoich dzieci i wnucz¹t. Prze¿ywa wraz z nimi wszystkie pora¿ki

i sukcesy. M¹¿ zmar³  4.01.1974 r.

Adam Oczkowski s. Adama i Aleksandry z Ozimków, urodzi³ siê

15.09.1921 r. w osadzie Ciepielów. Do miejscowej Szko³y Powszech-

nej uczêszcza³ w latach 1928�1935. By³ absolwentem Szko³y Ojców

Salezjanów w Kielcach. Po napa�ci Niemiec na Polskê jako jeden

z pierwszych wst¹pi³ do powsta³ej 27 wrze�nia 1939 r. organizacji

S³u¿ba Zwyciêstwu Polski. Da³ siê poznaæ jako bardzo odwa¿ny

¿o³nierz, bez reszty oddany pracy konspiracyjnej. Jego dzia³alno�æ

wy�ledzili koloni�ci niemieccy z Karolina i znalaz³ siê na li�cie ska-

zañców.  18.03.1942 r. zosta³ aresztowany i wraz z innymi zamordo-

wany w Karolinie, gdzie spoczywa w zbiorowej mogile.

Kazimierz Ostrach syn Stanis³awa i Marii z Mê¿yków urodzi³

siê w 1915 r. w Ciepielowie. W szkole powszechnej osi¹ga³ bardzo

dobre wyniki w nauce. By³ uczniem aktywnym, bra³ czynny udzia³

w ¿yciu szko³y i w ró¿nych organizacjach. Po ukoñczeniu klasy

siódmej uczêszcza³ do gimnazjum w Solcu, a nastêpnie powróci³

do Ciepielowa i podj¹³ pracê w Urzêdzie Gminy. Pracowa³ tu do

wybuchu wojny, a tak¿e w czasie okupacji. Prowadzi³ ewidencjê

ruchu ludno�ci ¿ydowskiej, stanu cywilnego. Przed wojn¹ by³ jed-

nym z najaktywniejszych cz³onków Zwi¹zku Strzelców, a przez kil-

ka lat komendantem tej organizacji. W czasie okupacji uczestniczy³

w dzia³alno�ci konspiracyjnej. Nie uda³o siê jednak ustaliæ, do ja-

kiej organizacji podziemnej nale¿a³. W 1945 r. opu�ci³ Ciepielów

i osiad³ w W¹brze�nie ko³o Torunia. Tam pracowa³ w urzêdzie skarbo-
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wym. Wraz z ¿on¹ Mari¹ z Niemkiewiczów wychowali i wykszta³cili

czworo dzieci: dwóch synów i dwie córki. Synowie za³o¿yli rodzi-

ny, córki nie wysz³y za m¹¿, ale s¹ samodzielne i pracuj¹ zawodo-

wo. Kazimierz Ostrach zmar³ w 1980 roku.

Józef Owczarek ps. �Posêpny�. Urodzi³ siê 4.02.1912 r. we wsi

Chotyze, gm. Ciepielów. W 1919 r. Józef rozpocz¹³ naukê

w jednoklasówce w Ka³kowie. Do klas wy¿szych uczêszcza³ do

szko³y powszechnej w odleg³ym o 5 km Ciepielowie. W 1932 r.

ukoñczy³ roczn¹ Szko³ê Spó³dzielcz¹ w Na³êczowie. Dzia³a³

w ZMW �Wici� i Stronnictwie Ludowym. Sta³ siê g³ównym orga-

nizatorem strajku ch³opskiego w 1937 r. na swoim terenie. Bra³

udzia³ w wojnie obronnej we wrze�niu 1939 roku. Zaanga¿owa³

siê w dzia³alno�æ konspiracyjn¹ w ZWZ, a nastêpnie w BCh. By³

wspó³organizatorem s³ynnego Zgrupowania Partyzanckiego BCh

�O�ki�. 14.12.1942 r. zosta³ aresztowany przez gestapo i rozstrze-

lany na skraju brzozowego lasku w pobli¿u rodzinnej wsi Choty-

ze. W czerwcu 1946 r. zw³oki Józefa Owczarka zosta³y uroczy�cie

ekshumowane i przewiezione do wspólnego grobu w kwaterze

partyzanckiej na cmentarzu w Kazanowie.

W³adys³aw Owczarek ps. �Bula� s. Jana i Anastazji. Urodzi³

siê 27.06.1918 r. Do Szko³y Powszechnej w Ciepielowie uczêsz-

cza³ w latach 1929�1932. By³ wybitnie zdolnym uczniem. W 1938

r. wst¹pi³ ochotniczo do Marynarki Wojennej w Piñsku, gdzie na

wodach Prypeci, pod granic¹ sowieck¹ pe³ni³ na �Sierpniku� funk-

cjê flagowego radiotelegrafisty. Po kapitulacji Polski zosta³ wy-

wieziony do obozu w Asintorfie pod Smoleñskiem. Nastêpnie

zosta³ przekazany Niemcom. Ucieczka z pêdz¹cego poci¹gu do-

prowadzi³a go w rodzinne strony. Dzia³a³ w konspiracji. Autor 12

przykazañ Uczciwego Postêpowania ¯o³nierza BCh. Zaraz po

wojnie w 1945 r. zorganizowa³ i prowadzi³ Pañstwow¹ Szko³ê Go-

spodarstwa Rolnego w Sycynie. Uczestniczy³ w dzia³alno�ci

ZMW �Wici� i PSL. Organizowa³ i prowadzi³ szkolenia m³odych

ludzi, a zw³aszcza osieroconych lub zas³u¿onych w dzia³alno�ci

konspiracyjnej. Czê�æ swego ¿ycia powojennego po�wiêci³ stu-

diom historycznym oraz pracy pedagogicznej i szeroko zakrojo-

nej dzia³alno�ci spo³ecznej, w której tkwi do dzi�. Zawar³ zwi¹zek

ma³¿eñski z Helen¹ Bartos z Chotyz. Helena i W³adys³aw wycho-

wali  i wykszta³cili trójkê wspania³ych dzieci, od których docze-

kali siê siedmioro wnucz¹t. Swoje ¿ycie opisa³ w �Ludzkiej dro-

dze�.
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Marian Papuziñski, syn Nikodema, urodzi³ siê 21 XI 1901 r.

w £odzi jako najstarszy z piêciorga rodzeñstwa w rodzinie dzier-

¿awcy hotelu Viktoria, nale¿¹cego do niemieckiej rodziny Freuden-

bergów. Marian mia³ trzech braci i siostrê Irenê, która w przysz³o�ci

przez kilkana�cie lat pomaga³a mu w Ciepielowie jako przyuczona

pielêgniarka. Pierwsze IV klasy progimnazjum skoñczy³ u Radwañ-

skiego, klasy V�VII u pani Witanowskiej, przygotowuj¹c siê do

zapisu do gimnazjum rz¹dowego. Wychowany w patriotycznej at-

mosferze w 1918 roku wst¹pi³ do wojska, aby walczyæ na froncie

ukraiñskim. W czasie walk pod Lwowem zosta³ ciê¿ko ranny. Po

d³ugiej rekonwalescencji wróci³ do zdrowia i w 1920 roku wst¹pi³

do Podchor¹¿ówki w Warszawie. Bra³ udzia³ w walkach pod Ra-

dzyminem, po których zosta³ podany do odznaczenia Virtuti Mili-

tari. W Wilnie Papuziñski zda³ maturê w 1921 roku, a nastêpnie

wst¹pi³ na Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego.

W 1927 roku uzyska³ absolutorium i o¿eni³ siê z Halin¹ z Witkow-

skich. Pracowa³ kolejno w miasteczku Dzisna nad D�win¹, w Her-

manowiczach. Do Ciepielowa trafi³ poprzez og³oszenie prasowe

w 1934 r. Wojna zasta³a go w Przemy�lu, aresztowany przez Niem-

ców uciek³ z niewoli i po wielu trudach podró¿y w pa�dzierniku

dotar³ do Ciepielowa. W czasie okupacji leczy³ biednych i party-

zantów. By³ kilkakrotnie aresztowany. Jego dom sta³ siê schronie-

niem dla wielu uciekinierów. W 1945 roku zosta³ zmobilizowany

i po wojnie pracowa³ przez kilka miesiêcy w szpitalu w Szczecinie.

Wróci³ do Ciepielowa i pozosta³ ju¿ w nim na sta³e. Przez ca³e ¿ycie

udziela³ siê spo³ecznie. Zorganizowa³ kilku³ó¿kow¹ izbê porodo-

w¹, budowa³ drugi dom �  przychodniê dla chorych. Gromadzi³ �rod-

ki i materia³y na budowê du¿ego o�rodka zdrowia, organizowa³ zbiórki

pieniê¿ne, loterie fantowe, pozyskiwa³ na ten cel wolne fundusze

u w³adz terenowych. Na gliniastym rynku dziêki niemu wysadzono

ponad sto lip, tworz¹cych park. W roku 1961 z jego inicjatywy wy-

budowano przystanek PKS za sumê 51 000 z³. W tym samym roku

powo³a³ do ¿ycia Wielobran¿ow¹ Spó³dzielniê Us³ugow¹ z w³asn¹

stolarni¹, ku�ni¹ i betoniarni¹, wytwarzaj¹c¹ materia³y budowlane.

Mia³ wiele �wietnych pomys³ów, realizowa³ je z wielkim uporem

i samozaparciem. Te z nie zrealizowanych to przywrócenie osadzie

praw miejskich, zmiana GS magazynu na ³a�niê gminn¹ oraz budowa

kolei na odcinku Radom, Ciepielów, Chotcza Dolna, Lublin. Nazywa-

no Go Judymem znad I³¿anki. Zmar³ 23 II 1967 r. Wdziêczni mieszkañ-

cy Ciepielowa nazwali Jego imieniem ulicê, przy której mieszka³

i gdzie znajduje siê ko�ció³. W holu Gminnego O�rodka Zdrowia

po�wiêcili mu w ho³dzie tablicê.

Maria Teresa Papuziñska-Jankowska c. Marii Haliny z Wit-

kowskich i Mariana Papuzinskiego. Urodzona 28.07.1928 r. w Wil-

nie. W wieku 6 lat rozpoczê³am naukê w Publicznej Szkole w Cie-

pielowie. Ze wszystkich nauczycieli najlepiej i najmilej wspominam



208

p. Leonarda Makarê, który by³ dobrym wychowawc¹ i uczy³ nas

muzyki na ró¿nych instrumentach. Wojna przerwa³a naukê. Potem

uczy³am siê prawie dwa lata u SS Nazaretek w Warszawie. Po woj-

nie uczy³am siê nieca³y rok w Radomiu, a nastêpnie w Poznaniu. Tu

z³o¿y³am maturê w 1948 r. Zda³am egzamin wstêpny i zosta³am przy-

jêta do Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyska³am dyplom leka-

rza ze specjalno�ci¹ pediatry I stopnia. Pracowa³am w Otwocku,

a pó�niej w Warszawie jako lekarz rejonowy i pediatra w szkole. Od

kilku lat nie pracuje zawodowo. Z powodu choroby przenios³am siê

do Domu Lekarza Seniora w Warszawie, gdzie mam zapewnion¹ ca³-

kowit¹ opiekê. Mam jedn¹ córkê Kajê i dwoje wnucz¹t.

 Zacheusz Pawlak s. Franciszka i Eleonory ur. 6.07.1922 r. we wsi

Florianów, gm. Grabów w rodzinie ch³opskiej. Naukê pocz¹tkow¹

rozpocz¹³ w Wólce £agowskiej gm. Przy³êk, a do klas starszych

uczêszcza³  w Szkole Powszechnej w osadzie Ciepielów w latach

1933�1937. W 1937 r. zda³ egzamin wstêpny i rozpocz¹³ naukê

w Szkole Technicznej w Radomiu. Po wybuch wojny w 1939 r.

i wkroczeniu do Polski Niemców, wraz z innymi harcerzami natych-

miast przyst¹pi³ do dzia³alno�ci konspiracyjnej. 7 stycznia 1943 r.

z du¿ym transportem skazañców wywieziono go do obozu zag³ady

w Majdanku. 2 maja 1945 r. zosta³ uwolniony przez wojska alianc-

kie. Natychmiast rozpocz¹³ naukê, opracowuj¹c materia³ szko³y �red-

niej w ci¹gu o�miu miesiêcy, aby po pomy�lnie zdanym egzaminie

wst¹piæ na wydzia³ lekarski Uniwersytetu Wroc³awskiego. Po trzech

latach studiów przeniós³ siê do Poznania i w 1952 r. zdoby³ dyplom

lekarza. Podejmowa³ rozliczne zadania spo³eczne i zawodowe, jak

w Polskim Zwi¹zku By³ych Wiê�niów Politycznych. Organizuje lecz-

nictwo i wczasy dla sierot i pó³sierot po wiê�niach. W 1952 r. obj¹³

posadê lekarza w Garbatce. Organizowa³ �bia³e niedziele�, nios¹c

bezinteresown¹ pomoc wszystkim potrzebuj¹cym w takich wsiach,

jak: Czarnolas, M¹kosy, Zajezierze i wiele innych. Zapisa³ siê

w pamiêci ludzi tamtych terenów. Sprawowa³ bezp³atn¹ opiekê le-

karsk¹ nad zdrowiem uczniów Zasadniczej Szko³y w Garbatce oraz

nad bardzo licznymi rodzinami po zamordowanych przez Niemców.

Nastêpnie przeniós³ siê do Radomia. I tu podej¹³ pracê w Obwodo-

wej Przychodni Zdrowia PKP i rozpocz¹³ jej modernizacjê, a na-

stêpnie budowê nowej, której otwarcie odby³o siê w 1974 r. Pó�niej

rozbudowa³ obiekt. By³ spo³ecznym lekarzem dla cz³onków Zbo-

WiD, pracowa³ w Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia oraz za³o¿y-

cielem i przewodnicz¹cym Ko³a Towarzystwa Opieki nad Majdan-

kiem w Radomiu, cz³onkiem Zarz¹du G³ównego, a tak¿e cz³onkiem

Rady Naukowej tej organizacji. By³ wspó³autorem wystawy pla-

styczno-fotograficznej �Nigdy wiêcej wojny�. Swoje prze¿ycia

i dzia³alno�æ ukaza³ w dwóch ksi¹¿kach: �Prze¿y³em� i �Zastêpy

cieni�. Dziêki niemu zosta³a zorganizowana w dawnej siedzibie

gestapo Izba Pamiêci, a przed tym budynkiem przy ul. Ko�ciuszki



209

postawiono rze�bê-pomnik. Za swoj¹ dzia³alno�æ, za ca³okszta³t

pracy zawodowej i spo³ecznej zosta³ uhonorowany wieloma meda-

lami. Dr Zacheusz Pawlak zmar³ 20 czerwca 1991 r. Pozostawi³ ¿onê

Janinê i dwie córki: Danutê i Marzennê.

Józef Pawlik � s. Kazimierza i Marianny z domu Rogala, ur.

17.07.1896 r. w Jasieñcu Soleckim, zam. w Ranachowie. Zamordo-

wany w Karolinie 18.03.1942 r. Pozostawi³ ¿onê i siedmioro dzieci.

Marianna Piorun. Urodzi³a siê 10.04.1921 r. w Ciepielowie. Tu

w latach 1928�1934 uczêszcza³a do siedmioklasowej Publicznej

Szko³y Powszechnej. W okresie szkolnym nale¿a³a do Stowarzy-

szenia M³odzie¿y Katolickiej. Wkrótce wysz³a za m¹¿ za wdowca

z trójk¹ dzieci, Czes³awa Herbowicza, z zawodu organistê, który

pracowa³ w Urzêdzie Stanu Cywilnego jako kierownik. Przyszed³

na �wiat syn Tadeusz Jerzy, wiec Marianna zajê³a siê prowadze-

niem gospodarstwa domowego, pielêgnowaniem i wychowywa-

niem czwórki dzieci, które ukoñczy³y szko³y, zdoby³y zawody i usa-

modzielni³y siê. M¹¿ Marianny zmar³ 24.04.1983 r. Spoczywa na

tutejszym cmentarzu.

Halina Pos³uszna z mê¿a Konarska. Urodzona 11.06.1925 r.

w Rekówce. Ukoñczy³a szko³ê powszechn¹ w Ciepielowie, pierw-

sz¹ klasê gimnazjum w Solcu, a drug¹ w Pionkach. W czasie oku-

pacji uczêszcza³a do Szko³y Handlowej w Radomiu. Bra³a udzia³

w dzia³alno�ci konspiracyjnej AK. Po wojnie zda³a maturê i odby³a

studia w Akademii Handlowej w Poznaniu. Studiuj¹c jednocze�nie

pracowa³a w Banku Gospodarstwa Spó³dzielczego, a nastêpnie

w Wojewódzkim Banku Rolnym. Po uzyskaniu dyplomu pracowa-

³a w Zak³adach Metalowych w Radomiu jako g³ówna ksiêgowa.

W 1952 r. wysz³a za m¹¿ za nauczyciela Jana Konarskiego i wraz

z nim pracowa³a w Liceum Ekonomicznym w Radomiu do emerytu-

ry, tj. do 1977 r. Wychowali dwóch synów.



210

Roman Pos³uszny ps. �Zag³oba� �  s. Piotra i Katarzyny z Rut-

kowskich. Urodzi³ siê 16.02.1913 w Rudzie k. Grabowa. Asolwent

Gimnazjum Ogólnokszta³c¹cego im. Tytusa Cha³ubiñskiego w Ra-

domiu, Szko³y Wawelberga i Rotfunda w Warszawie. Przemys³o-

wiec: prowadzi³ wspólnie z bratem m³yn w Kroczowie. Uzdolniony

muzycznie. Cz³onek ZWZ i AK. Zamordowany w Karolinie. Osie-

roci³ piêcioro dzieci. Najm³odsza córka Barbara w chwili �mierci

ojca mia³a 2 lata.

W³adys³aw Pos³uszny � s. Piotra I Katarzyny z Rutkowskich.

Urodzi³ siê w 1900 r. w Kopcu, pow. opatowski. Posiada³ wykszta³-

cenie �rednie. Prowadzi³ gospodarstwo rolne i m³yn w Kroczowie.

Za dzia³alno�æ w konspiracji zamordowany w miejscu zamieszka-

nia. Pochowany na cmentarzu w Kazanowie.

Julian Potrz¹saj, syn Jana i Janiny z Matygów, ur. 10.01.1937 r.

w Rekówce. Do szko³y powszechnej uczêszcza³em w latach 1945�

�1951. Ukoñczy³em j¹ o jeden rok wcze�niej. W³adze o�wiatowe

umo¿liwi³y starszym wiekiem uczniom zaliczyæ w ci¹gu roku dwie

klasy, poniewa¿ oni z powodu wojny nie mogli we w³a�ciwym cza-

sie rozpocz¹æ nauki. Po �powszechniaku� ukoñczy³em zawodów-

kê w ̄ aromie, woj. wroc³awskie i podj¹³em pracê. W 1957 r. zosta-

³em powo³any do s³u¿by wojskowej w Radomiu. Po odbyciu s³u¿-

by w 1960 r. zawar³em zwi¹zek ma³¿eñski z Kazimier¹, zamieszka³em

w Radomiu i rozpocz¹³em pracê jako mechanik najpierw w zak³a-

dach miêsnych, a nastêpnie w kilku innych. ̄ ona moja, Kazimiera

przez ca³y czas, do przej�cia w stan spoczynku, pracowa³a w Za-

k³adach Zbo¿owo-M³ynarskich jako kierowniczka laboratorium,

a w ostatnich latach przed emerytur¹ jako zastêpca kierownika

magazynów. Wychowali�my i wykszta³cili�my wraz z ¿on¹ trzech

synów, z których dwóch ju¿ za³o¿y³o swoje rodziny.

Pawe³ Pucu³ek. Ur. w 1902 r. w Starej Wsi ko³o Sienna. Cz³onek

ZWZ i BCh �O�ki�, ps. �Dym�. Prowadzi³ w Ciepielowie Zak³ad

Wyrobów Betoniarskich. Zamordowany 18.03.1942 r. w Karolinie.

Roman Radzimowski. Ur. 14.10.1920 r. w Ranachowie. Areszto-

wany 18.03.1942 r. w domu rodzinnym, Niemcy przebili mu bagne-

tem stopê, by uniemo¿liwiæ ewentualn¹ ucieczkê. Doprowadzony

do Karolina i tam rozstrzelany w zbiorowej egzekucji.

Anna Rogoziñska. Urodzona 2.01.1927 r.. Szko³ê Powszechn¹

w Ciepielowie ukoñczy³a w 1941 r. Przez okres okupacji wspó³pra-

cowa³a ze Zgrupowaniem BCh �O�ki� jako ³¹czniczka pod ps. �Po-

lna�. Po wojnie wysz³a za m¹¿ za rolnika z Wielgiego.

.
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Kazimiera Rogoziñska-Pawlik, córka Wojciecha i Karoliny

z Kalinowskich. Urodzi³am siê 7.04.1923 r. w Gardzienicach. Szko³ê

Powszechn¹ w Ciepielowie ukoñczy³am w czerwcu 1937 r. Nastêp-

nie wst¹pi³am do Prywatnego Gimnazjum i Liceum Hoene-Prze-

smyckiej w Warszawie, gdzie nim wybuch³a wojna ukoñczy³am

dwie klasy. Wst¹pi³am do Batalionów Ch³opskich. Przyjê³am ps.

�Dolina� . Dowódcy powierzali mi coraz bardziej odpowiedzialne

prace. Zadaniem moim by³o anga¿owanie wiejskich dziewcz¹t do

zadañ konspiracyjnych. W Gardzienicach znale�li siê wysiedleni

z Gliwic profesorowie gimnazjum. Wspólnie z rodzicami postano-

wi³am tych ludzi w³a�ciwie wykorzystaæ. Powsta³a my�l powstania

tajnego nauczania. Pani prof. Pyka uczy³a przedmiotów �cis³ych,

jej m¹¿ biologii i geografii. Nauczyciel ze szko³y w Ciepielowie

wyk³ada³ przedmioty humanistyczne. Przyswaja³am sobie materia³

nauczania wed³ug programu trzeciej klasy gimnazjum. Lekcje od-

bywa³y siê codziennie, a wymagania by³y takie jak w normalnej

szkole. W czerwcu 1944 r. dosta³am polecenie wyjazdu do Warsza-

wy na kurs sanitariuszek, organizowany w Szpitalu Maltañskim.

Pokocha³am swoj¹ pracê sanitariuszki. Dlatego po wojnie dokoñ-

czy³am swoj¹ edukacjê w liceum i rozpoczê³am studia na Akademii

Medycznej na Wydziale Farmacji we Wroc³awiu. Po zdobyciu dy-

plomu podjê³am pracê w jednej z radomskich aptek. Zawar³am zwi¹-

zek ma³¿eñski z Józefem Pawlikiem. Wychowali�my i wy-

kszta³cili�my dwóch synów.

Maria Rogoziñska-Olszowiec. Urodzi³am siê 8.08.1921 r. w Wiel-

giem. Do klas m³odszych uczêszcza³am w Gardzienicach, gdzie uczy-

³a mnie �wietna nauczycielka, Helena Hebda. Klasê pi¹t¹  koñczy-

³am w Ciepielowie. Swoj¹ edukacjê przerwa³am, pracowa³am w go-

spodarstwie rolnym rodziców i udziela³am siê w dzia³alno�ci Ko³a

ZMW �Wici�. Wkrótce wst¹pi³am do Szko³y Rolniczej w Na³ê-

czowie. Wojna przerwa³a naukê. Jak wielu Polaków ca³a moja rodzi-

na w³¹czy³a siê w dzia³ania konspiracyjne i walkê przeciw wrogowi.

Moja dzia³alno�æ zosta³a przez przywódców wysoko oceniona, za

co po wojnie otrzyma³am Krzy¿ Grunwaldu. W 1941 r. wysz³am za

m¹¿ za m³ynarza Stanis³awa Olszowca z Rudy, który równie¿ wraz

ze swoim bratem by³ ¿o³nierzem podziemia. Wychowali�my z mê-

¿em i wykszta³cili�my czworo dzieci. Jestem dumna ze swojego

zmar³ego mê¿a, a tak¿e z moich córek, synów i wnucz¹t.

Antoni Czes³aw Rogoziñski � ur. 15.07.1928 r. Naukê w szkole

powszechnej rozpocz¹³ w 1935 r., ukoñczy³ w 1942 r. Przez okres

okupacji nale¿a³ do BCh �O�ki�. Program z zakresu szko³y �redniej

realizowa³ na tajnym nauczaniu, które siê odbywa³o w domu rodzi-

ców. Gimnazjum i Liceum im. Jana Kochanowskiego ukoñczy³

w Radomiu. Nastêpnie zosta³ przyjêty do Wy¿szej Szko³y Nauk
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Politycznych. Ze wzglêdu na to, ¿e brat jego walczy³ i zgin¹³

w walce z tzw. w³adz¹ ludow¹, musia³ opu�ciæ Warszawê i przeniós³

siê na Wydzia³ Prawa, a pó�niej na wydzia³ Ekonomiczny.

Franciszek Rogoziñski � ur. 4.10.1919 r. Szko³ê Powszechn¹

w Ciepielowie ukoñczy³ w 1934 r. Poniewa¿ mia³ obj¹æ gospodar-

stwo po rodzicach, zosta³ wys³any do Szko³y Rolniczej w Chwa³o-

wicach. W okresie okupacji nale¿a³ do Zgrupowania BCh �O�ki�

pod ps. �Rafa³�. Po wojnie prowadzi³ gospodarstwo rolne po ro-

dzicach. By³ wzorowym rolnikiem. Zmar³ 10.11.1989 r.

Jan Maurycy Rogoziñski syn Wojciecha i Karoliny z Kalinow-

skich urodzi³ siê 24 wrze�nia 1924 r. Szko³ê Powszechn¹

w Ciepielowie ukoñczy³ w 1938 r. Ju¿ we wczesnej m³odo�ci wyró¿-

nia³ siê wyj¹tkow¹ odwag¹. �wiadczy o tym nastêpuj¹cy epizod.

W pocz¹tkach okupacji zosta³, jak inni m³odzi ludzie, przymusowo

wcielony do Brygady Junaków (Baudienst) w Starachowicach,

gdzie u¿ywano ich do ciê¿kich robót. Za spó�nienie na poranny

apel dowódca uderzy³ go w twarz. Na to Janek podniesionym g³o-

sem powiedzia³: �Szwabie! Nie bêdzie Niemiec plu³ mi w twarz�!

I spoliczkowa³ zaskoczonego dowódcê w obecno�ci ca³ej dru¿y-

ny, a nastêpnie zbieg³ z miejsca zaj�cia. Zda³ sobie sprawê, co mu

grozi ze strony wroga. W obawie przed represjami musia³ siê ukry-

waæ, m.in. u zaprzyja�nionego z Rogoziñskimi dyrektora Zak³adów

Metalowych w Starachowicach, pana Gonerskiego, ale wkrótce

poczu³ siê tu zagro¿ony. W poszukiwaniu zbiega ¿andarmeria nie-

miecka czêsto przyje¿d¿a³a do jego domu rodzinnego w Gardzieni-

cach. Zosta³ wiêc ¿o³nierzem Partyzanckiego Zgrupowania BCh

�O�ki� i przybra³ pseudonim �Ostry�. Ws³awi³ siê wieloma brawu-

rowymi akcjami w walce z wrogiem, o czym pisze jeden z przywód-

ców W³adys³aw Go³¹bek �Boryna� w ksi¹¿ce �Bez rozkazu�. Po

wojnie zosta³ przez przywódców skierowany do pracy na poste-

runku w Miastku. Po skontaktowaniu siê ze swoim by³ym dowód-

c¹ Janem Soñt¹ �O�k¹� i jego ukierunkowaniu przyst¹pi³ do walki

z nowym okupantem i stalinowskim terrorem oraz jego sprzymie-

rzeñcami w Polsce. 9.03.1946 r. aresztowany przez UB w czasie

transportowania z Miastka do Gdañska zbieg³ i dzia³a³ w podzie-

miu. W tej bezkompromisowej i nierównej walce 24 maja 1946 r.

poleg³ w Radomiu, zabity przez funkcjonariuszy Urzêdu Bezpie-

czeñstwa. Jego cia³o zakopano potajemnie w nieznanym miejscu.

¯o³nierz ten nie ma w³asnej mogi³y. Staraniem rodziny Rogoziñ-

skich w Ciepielowie, w ko�ciele parafialnym, gdzie by³ ochrzczony,

dnia 28.04.1996 r. uroczy�cie umieszczono na �cianie tablicê ku

Jego czci.
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Marcin Rudny. Urodzony w 1890 r. w Pcinolesie. Cz³onek BCh

�O�ki�, ps. �Czapla�. Zamordowany przed domem Wawrzaków wraz

z dwoma synami. Potajemnie pochowany na cmentarzu w Ciepie-

lowie.

Stanis³aw Rudny � syn Marcina urodzony 01.01.1916 r. w Pcino-

lesie. Absolwent Szko³y Powszechnej w Ciepielowie. Ukoñczy³

Seminarium Nauczycielskie w Solcu. W czasie okupacji komen-

dant placówki ZWZ, nastêpnie ¿o³nierz BCh �O�ki�, ps. �Mi³y�.

Podczas aresztowania 18.03.1942 r., mówi¹cy po polsku ¿andarm

powiedzia³ mu, by przywdzia³ najbardziej lubiane ubranie. Wtedy

Stanis³aw w³o¿y³ swój oficerski mundur. Nastêpnie wraz z ojcem

i bratem zostali wyprowadzeni. Rozstrzelani obok przydro¿nego

krzy¿a. W zbitych drewnianych skrzyniach przewiezieni potajem-

nie na ciepielowski cmentarz.

W³adys³aw Rudny. Urodzony 21.11.1914 r. Absolwent ciepie-

lowskiej szko³y, cz³onek ZWZ, a nastêpnie ¿o³nierz BCh �O�ki�,

ps. �Ma³y�. Rozstrzelany 18.03.1942 r. razem z bratem. Pochowany

w Ciepielowie.

Irena Rusin. Ur. 04.10.1951 r. w Ciepielowie. Po ukoñczeniu szko-

³y podstawowej naukê kontynuowa³am w Liceum Ogólnokszta³c¹-

cym w I³¿y, a pó�niej w Medycznym Studium Zawodowym w Skar-

¿ysku Kamiennej. Od 15 wrze�nia 1972 r. pracujê jako pielêgniarka

w o�rodku zdrowia w Ciepielowie. Obecnie pe³niê funkcjê starszej

pielêgniarki funkcyjnej. M¹¿ Tomasz jest so³tysem Ciepielowa.

Wspólnie wychowali�my czwórkê dzieci. Bardzo lubiê swoj¹ pra-

cê, która daje mi wiele satysfakcji.

Anna Leokadia Rusinowicz-Ostrowiecka, córka Mariana

i Zofii z Sitków. Urodzona 26.07.1928 r. w Gardzienicach Starych.

Od kwietnia 1935 r. do marca 1936 r. uczy³a siê w Szkole Powszech-

nej w Krêpie Ko�cielnej, od marca 1936 r. do 1940 r. w Publicznej

Szkole Powszechnej w Ciepielowie. Po wojnie zapisa³a siê do Pañ-

stwowego Gimnazjum Spó³dzielczo-Rolniczego w Sycynie. Po jego

ukoñczeniu wyjecha³a do Warszawy, gdzie rozpoczê³a naukê

w Miejskim Gimnazjum Ogólnokszta³c¹cym dla Pracuj¹cych. Jed-

nocze�nie pracowa³a w Spó³dzielni Wydawniczo-O�wiatowej  �Czy-
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telnik�. W sierpniu 1948 r. wyjecha³a do Wroc³awia, gdzie zatrudni-

³a siê we wroc³awskiej delegaturze �Czytelnika�. W roku 1953 wy-

sz³a za m¹¿. Ma dwoje dzieci: córkê i syna. W latach 1959�1962

mieszka³a w Gniewie na Pomorzu. Od 1962 r. mieszka na sta³e

w Warszawie. W roku 1965 rozpoczê³a naukê na V semestrze Tech-

nikum Ksiêgarskiego. W maju 1967 r. zda³a maturê. Od roku 1968

pracuje w Bibliotece Publicznej w Warszawie. W 1970 r. zaliczy³a

dwuletni kurs biblitekarski, w 1982 r. Studium Biblitekarskie.

Marian Piotr Rusinowicz. Ur. 01.11.1895 r. w Æmielowie. Ukoñ-

czy³ szko³ê policyjn¹, uczestnik I wojny �wiatowej, odznaczony

przez Republikê Frncusk¹ Krzy¿em Wojennym. Bra³ udzia³ w woj-

nie obronnej w 1939 r., ¿o³nierz ZWZ i AK, odznaczony Br¹zowym

Krzy¿em Zas³ugi. Prowadzi³ w Ciepielowie sklep monopolowy bez

wyszynku. Zamordowany 18.03.1942 r. w Karolinie.

Julian Rusinowski � s. Jana i Stanis³awy z Ciszków, ur. 15.02.1917 r.

w Ciepielowie. W 1929 r. ukoñczy³ naukê w tutejszej szkole po-

wszechnej. By³ cz³onkiem harcerstwa, pó�niej Oddzia³u Zwi¹zku

Strzeleckiego, Stra¿y Po¿arnej. Uczy³ siê zawodu masarza w pry-

watnym zak³adzie p. Siczka w Radomiu. W 1938 r. zosta³ powo³any

do czynnej s³u¿by wojskowej. Bra³ udzia³ w kampanii wrze�niowej.

Pod koniec dzia³añ wojennych dosta³ siê do niewoli niemieckiej

i do 1945 r. by³ wiêziony w Norymberdze. Po wojnie powróci³ do

Radomia i pracowa³ w wyuczonym zawodzie do 1978 r. Obecnie

mieszka wraz z drug¹ ¿on¹ Jadwig¹ w Radomiu.

Izabela Rzepkowska. Ur. 30.08.1976 r. w I³¿y, absolwentka Wy-

dzia³u Prawa i Administracji KUL w Lublinie w 2000 r. Ukoñczy³a

studia z wynikiem bardzo dobrym i podjê³a studia doktoranckie na

tym¿e Uniwersytecie. Zatrudniona w Urzêdzie Zamówieñ Publicz-

nych w Warszawie, Cz³onek Samorz¹dowego Kolegium Odwo³aw-

czego w Warszawie na kadencjê 2001�2007. M¹¿ Marcin Rzep-

kowski � absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji UW w War-

szawie. Przez  ostatnie 4 lata pracownik ROL-MOTU w Dziale Mar-

ketingu w Ciepielowie.

Helena Sawicka, córka Piotra i Stanis³awy ze Smagów. Urodzi³a

siê 31.12.1918 r. w Gardzienicach. Do klas m³odszych uczêszcza³a

we wsi rodzinnej, a starsze ukoñczy³a w 1932 r. w Szkole Powszech-

nej w Ciepielowie. Gdy wybuch³a wojna Helena by³a absolwentk¹

¯eñskiej Szko³y Rolniczej w Mokoszynie ko³o Sandomierza. Jesz-

cze jako uczennica by³a zwi¹zana z ruchem ludowym i wiejsk¹

o�wiat¹. W latach trzydziestych Helena prowadzi³a i organizowa³a

kursy, których zadaniem by³o krzewiæ o�wiatê na wsi. Bra³a udzia³

w konspiracji. Po wojnie Helena zamieszka³a w Radomiu i nadal
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podnosi³a swoje kwalifikacje. Pracowa³a w WPHW na stanowisku

kierownika kadr. Wspiera³a wszelk¹ dzia³alno�æ, zmierzaj¹c¹ do

upamiêtnienia ofiar wojny. Zmar³a nagle 16.05.1995 r.

Henryka Sawicka-Zieliñska, c. Piotra i Stanis³awy ze Smagów.

Urodzi³a siê 01.02.1935 r. w Gardzienicach. Nauki pocz¹tkowe po-

biera³a w szkole w rodzinnej wsi. Do klas starszych uczêszcza³a do

Szko³y Powszechnej w Ciepielowie. W 1949 r. zda³a egzamin

i zosta³a przyjêta do Pañstwowej �redniej Szko³y Zawodowej

w Radomiu, któr¹ ukoñczy³a w 1952 r. i podjê³¹ pracê jako ksiêgo-

wa w Powiatowym Urzêdzie £¹czno�ci. W 1955 r. zawar³a zwi¹zek

ma³¿eñski z Marianem Zieliñskim, pracownikiem Odlewni Radom-

skiej. Obecnie s¹ ju¿ na emeryturze.

Zofia Sawicka-Amanowicz. Ur. 21.12.1926 r. Ze Szko³y Po-

wszechnej w Ciepielowie pamiêta nauczyciela Leonarda Makarê,

który prowadzi³ chór i zespó³ skrzypcowy. Po �podstawówce� skoñ-

czy³a szko³ê zawodow¹ w Radomiu. Wysz³a za m¹¿ za Amanowi-

cza, z którym wychowa³a i wykszta³ci³a czworo dzieci. Maj¹ dzie-

wiêcioro wnucz¹t.

Kazimierz Sawicki, syn Stanis³awa i Józefa z Maroñskich,

ur. 03.09.1927 r. w D¹browie. Do ciepielowskiego powszechniaka

zacz¹³em uczêszczaæ 1 wrze�nia 1934 r. Ukoñczy³em tylko 5 klas, bo

wybuch³a wojna i Niemcy nie pozwolili na naukê jêzyka polskiego,

historii i geografii Polski. Przez ca³¹ okupacjê przebywa³em w domu

rodzinnym. W 1948 r. zosta³em wcielony do zasadniczej s³u¿by

wojskowej, do 9 pu³ku, gdzie ukoñczy³em szko³ê podoficersk¹

i zosta³em przeniesiony do pi¹tej kompanii strzeleckiej. Nastêpnie

powo³ano mnie na komendanta S³u¿by Polsce w I³¿y, gdzie pra-

cowa³em rok. Pó�niej otrzyma³em posadê w Radomskim Przedsiê-

biorstwie Skupu Surowców W³ókienniczych i Skórzanych. Po sied-

miu latach, w 1954 r. przenios³em siê do pracy w Spó³dzielni Ogrod-

niczo-Pszczelarskiej, gdzie pracowa³em 17 lat, nastêpnie 2 lata

w PRBOT i do roku 1984 w Biurze Urz¹dzeñ Lasu i Geodezji Le�nej.

Z powodu choroby przeszed³em na rentê inwalidzk¹. Z ¿on¹ Zofi¹,

z domu Szymañsk¹ wychowali�my i wykszta³cili�my troje dzieci.

Wojciech Sawicki � s. Piotra i Stanis³awy ze Smagów, ur.

12.04.1922 r. w Gardzienicach. W latach 1929�1936 uczêszcza³ do

szko³y powszechnej w Ciepielowie. Okupacjê spêdzi³ w domu ro-

dzinnym. Odby³ przymusow¹ s³u¿bê w Brygadzie Junaków w Sta-
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rachowicach. Po wojnie kszta³ci³ siê w Radomiu w bran¿y skórza-

nej. Pracowa³ w Spó³dzielni Pracy Artyku³ów Skórzanych �Wspó³-

praca�. Zmar³ 02.05.1998 r. Pochowany w Radomiu.

El¿bieta Siadaczka (z domu Nowotnik). Urodzia³am siê 13.11.1959 r.

w Ciepielowie. Rodzice moi rdzenni mieszkañcy gmin Ciepielów,

Ojciec Tadeusz � pracowa³ w miejscowym SKR, a nastêpnie

w SUW-ie. W czasie II  wojny �wiatowej by³ wywieziony na

przymusowe roboty. Matka Krystyna zajmowa³a siê prowadzeniem

gospodarstwa rolnego oraz wychowywaniem dzieci: starszej

siostry Iren, mnie i m³odszych braci Jerzego i Miros³awa. W 1974 r.

ukoñczy³am szko³ê podstawow¹ i podjê³am  naukê w czteroletnim

Liceum Ekonomicznym w Garwolinie. W sierpniu 1978 r. rozpoczê³am

pracê w Urzêdzie Gminy w Ciepielowie na stanowisku inspektora

ds. wymiaru podatków i op³at. Obecnie prowadzê obs³ugê Rady

Gminy, kadry wydawanie za�wiadczeñ o prowadzeniu dzia³alno�ci

gospodarczej. W 1985 r. wysz³am za m¹¿. Po �lubie mieszkali�my

w Ciepielowie, pó�niej w Lipsku, a obecnie w Radomiu. Wspólnie

z mê¿em Wiktorem prowadzimy dzia³alno�æ gospodarcz¹. Mamy

dwóch synów. Starszy £ukasz uczêszcza do drugiej klasy LO im.

Romualda Traugutta w Radomiu, natomiast m³odszy Hubert do

II klasy gimnazjum. Pomimo i¿ doje¿d¿am do pracy do Ciepielowa

postanowi³am podnie�æ swoje kwalifikacje i podjê³am studia

w Wy¿szej Szkole Handlowej w Radomiu. Jestem studentk¹

III roku wydzia³u nauk ekonomicznych na kierunku Handel Zagra-

niczny. My�lê, ¿e zdobycie tej wiedzy pozwoli mi bardziej przyczyniæ

siê do rozwoju mojej gminy.

Agnieszka Siepietowska. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej

naukê kontynuowa³am w LO im. Jana Kochanowskiego w Zwole-

niu. Studia rozpoczê³am  w 1992 r. na UMCS w Lublinie. Pracê

magistersk¹ obroni³am w lipcu 1997 r. Od 1997 r. pracujê jako na-

uczyciel jêzyka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im.

W³adys³awa Jagie³³y w Zwoleniu. W 1999 r. ukoñczy³am studia

podyplomowe  �Kultura i jêzyk polski w zreformowanej szkole�.

Stefan Siepietowski, syn Andrzeja i Katarzyny Ma³aczek

z £azisk. Urodzony 03.12.1924 r. w Chotyzach. Do klas I�V uczêsz-

cza³ w Ka³kowie, gdzie uczyli go p. Chlebiczowie. Klasê szóst¹

i siódm¹ ukoñczy³ w Ciepielowie, jego wychowawczyni¹ by³a

p. Makarowa. Wojna przerwa³a edukacjê, wiêc zosta³ na gospodar-

stwie i przez 43 lata gospodarowa³ jako przoduj¹cy rolnik, za co

w 1971 r. zosta³ odznaczony Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi, a w 1987 r.

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. W czasie okupacji nale¿a³ do BCh �O�ki�.

W 1995 r. za dzia³alno�æ w konspiracji otrzyma³ Krzy¿ Batalionów

Ch³opskich i legitymacje �Weterana Walk o Niepodleg³o�æ�. Jest

cz³onkiem PSL. Obecnie na emeryturze.
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Wac³aw Siepietowski, syn Andrzeja i Katarzyny z Ma³aczków.

Urodzi³ siê w 1922 r. w Chotyzach. Szko³ê Powszechn¹

w Ciepielowie ukoñczy³ w 1938 r. Wst¹pi³ do Gimnazjum w I³¿y, ale

wybuch wojny przerwa³ naukê. Wróci³ do domu rodzinnego, pra-

cowa³ w gospodarstwie rolnym rodziców i konspirowa³ w Party-

zanckim Zgrupowaniu BCh  �O�ki�. Po wojnie na Pañstwowych

Kursach w I³¿y zda³ maturê, ukoñczy³ Kurs Przygotowawczy

i rozpocz¹³ pracê jako nauczyciel, ale wkrótce przerwa³ i rozpocz¹³

studia na WSGW we Wroc³awiu. Po zdobyciu magisterium praco-

wa³ w Zespolonych Pañstwowych Gospodarstwach Rolnych na

Dolnym �l¹sku. Ostatnio na stanowisku dyrektora. Pracowa³ rów-

nie¿ spo³ecznie jako cz³onek PSL. Za pracê otrzyma³ Z³oty Krzy¿

Zas³ugi. Zmar³ w 1997 r. we Wroc³awiu.

Halina S³owik-Gawroñska, urodzona 10.06.1925 r. Szko³ê po-

wszechn¹ ukoñczy³a w rodzinnej miejscowo�ci. Podczas okupacji

uczy³a siê na tajnych kompletach pod kierunkiem Jerzego Wnuka.

Po zamordowaniu jej ojca w Karolinie przenios³a siê z rodzin¹ do

Sienna. Po wojnie uczêszcza³a tu do szko³y ks. prof. Sedlaka,

a nastêpnie ukoñczy³a Pañstwowe Liceum Pedagogiczne w Solcu.

Podjê³a pracê w Szkole Podstawowej w Rzeczniowie. Po czterech

latach przenios³a siê do Aleksandrowa, a pó�niej do Kochanówki,

gdzie pracowa³a do 1980 r. Pracuj¹c skoñczy³a systemem zaocz-

nym SN w Radomiu filologiê polsk¹.  Obecnie jest na emeryturze,

mieszka z mê¿em w Siennie.

Krystyna S³owik, córka Jana. Urodzi³a siê 05.01.1924 r. w Ciepielo-

wie. Tu w latach 1929�1935 uczêszcza³a do szko³y powszechnej.

Najmilej wspomina p. Irenê Radwañsk¹, która organizowa³a akade-

mie i przedstawienia, prowadzi³a chór szkolny. W 1935 r. Krystyna

S³owikówna rozpoczê³a naukê w gimnazjum w Solcu. Podczas woj-

ny kontynuowa³a naukê na tajnych kompletach. Po wojnie zdoby³a

�wiadectwo dojrza³o�ci, wst¹pi³a na Uniwersytet Poznañski, na filo-

logiê polsk¹. Po studiach pracowa³a jako polonistka w technikum,

a pó�niej w liceum w Koszalinie. Obecnie jest na emeryturze.

Zofia S³owik-Karlikowska, urodzi³a siê 13.02.1929 r. Ukoñczy-

³a sze�æ klas w Ciepielowie. W czasie okupacji uczy³a siê na taj-

nych kompletach w Ciepielowie, a pó�niej w Siennie. Po wojnie

ukoñczy³a tu szko³ê �redni¹, a nastêpnie wydzia³ prawa na Uniwer-

sytecie Poznañskim. Po aplikacji w Radomiu pracowa³a w Kozie-

nicach. Nominacjê sêdziowsk¹ otrzyma³a w Ostrowcu �wiêtokrzy-

skim, a pó�niej objê³a posadê w Radomiu i pracowa³a do emerytu-

ry. Zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski z Ryszardem Karlikowskim. Maj¹

dwie córki. Obecnie obydwoje s¹ ju¿ na emeryturze, mieszkaj¹

w Siennie.
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Jan Tadeusz Soñta, ps. �O�ka�. Urodzi³ sie 08.10.1919 r.

w �wiesielicach. Do klas I �IV chodzi³ w rodzinnej miejscowo�ci.

Do Szko³y Powszechnej w Ciepielowie uczêszcza³ w latach 1932�

�1935. W czasie okupacji ju¿ na samym pocz¹tku przyst¹pi³ do

walki z wrogiem. Wspólnie z kolegami utworzy³ grupê bojow¹ pod

kryptonimem �O�ka�. Dnia 10.05.1940 r. J. Soñta odebra³ przysiêgê

od siedmiu partyzantów przy zbiorowej Mogile Wrze�nia,

w lesie pod D¹brow¹. Tym samym powsta³ pierwszy w okupowa-

nej Polsce oddzia³ Batalionów Ch³opskich. Szybko siê rozrós³

w licz¹c¹ ponad 1000 osób armiê partyzanck¹ i przyj¹³ nazwê Par-

tyzanckie Zgrupowanie BCh �O�ka�, którego dowódc¹ zosta³

i by³ do koñca J.T. Soñta. Niezwykle bogate w wydarzenia jest

¿ycie �O�ki� miêdzy styczniem a sierpniem 1945 r. Po wyparciu

Niemców z Kielecczyzny, sowieckie oddzia³y Wojsk Wewnêtrz-

nych rozpoczê³y, tzw. �akcjê rozbrajania terenu�. W obliczu real-

nego zagro¿enia, nadrzêdnym celem dowódcy sta³o siê zapewnie-

nie bezpieczeñstwa swoim ludziom oraz ustalenia nowych zadañ

wobec sowieckiej dominacji. Na ostatniej koncentracji zgrupowa-

nia, która odby³a siê we wsi Wielgie ko³o Ciepielowa, przedyskuto-

wano to, jak zachowaæ siê w powojennej rzeczywisto�ci. Oficjalnie

mówi siê, ¿e zapad³a wówczas decyzja ujawnienia oddzia³u. Ujaw-

nieni ludzie zasilaæ mieli szeregi tworzonej MO. Dnia 15.02.1945 r.

�O�ka� oddelegowany zosta³ do pracy w KG MO. Awansowany

do stopnia pp³k pe³ni³ funkcjê inspektora KG. Wysokie stanowi-

sko u³atwi³o  �O�ce� akcjê werbowania do milicji swoich dawnych

¿o³nierzy. Dnia 09.06.1945 r. Jan Soñta zosta³ skierowany do £añ-

cuta z zadaniami pe³nienia funkcji doradcy dowódcy 28 pp 9 Dywi-

zji Piechoty w zwalczaniu band dywersyjnych. Trudno dzi� do-

k³adnie wskazaæ, które akcje przeciw podziemiu ubieg³ swymi

ostrze¿eniami. Wiadomo, ¿e przebywaj¹c w rodzinnych �wiesieli-

cach spotyka³ siê ze swoimi lud�mi. UB wiedzia³ o tych spotkaniach

i interesowa³ siê nimi. Zosta³ aresztowany 11.08.1945 r. i skazany

na karê �mierci. Wyrok zmieniono na 12 lat wiêzienia. W ramach

amnestii skrócono mu karê. Zosta³ zwolniony 06.01.1954 r. Dnia

10.11.1954 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Zofi¹ Grabowsk¹. Do dzia-

³alno�ci politycznej wróci³ po 1956 r. Jesieni¹ 1989 r. wspó³dzia³a³

przy reaktywowaniu PSL. Nie doczeka³ siê rehabilitacji. Zmar³

30.10.1990 r. W dniu 10.09.1992 r. S¹d Najwy¿szy w Warszawie

uniewa¿ni³ wyrok  sprzed lat.  �O�ka� uhonorowany zosta³ Krzy-

¿em Virtuti Militari, Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

i innymi odznaczeniami. 23.05.1994 r. szkole podstawowej we wsi

Kowalków, któr¹ budowa³, nadano imiê p³k Jana Tadeusza  Soñty

�O�ki�.
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Janina Soñta-Walewska, córka Antoniego i Katarzyny z Wdo-

wiaków. Urodzi³a siê 14.06.1923 r. w �wiesielicach. Nauczanie po-

cz¹tkowe odby³a we wsi rodzinnej, a klasy V�VII ukoñczy³a

w Szkole Powszechnej w Ciepielowie. Po ukoñczeniu klasy siód-

mej uczêszcza³a do prywatnej szko³y zawodowej, funkcjonuj¹cej

pod opiek¹ sióstr zakonnych w Radomiu. W czasie okupacji uczest-

niczy³a w konspiracyjnej dzia³alno�ci w Ludowym Zwi¹zku Kobiet

przy partyzanckim oddziale swojego brata Jana Soñty, pod ps.

�Siostra�.  Po wojnie jako wiciarka bra³a czynny udzia³ w pracy na

rzecz ZMW �Wici�. W czasie odbywania kary przez jej brata �O�kê�

by³a kilka razy aresztowana i wiêziona. Ukoñczy³a kurs, a pó�niej

organizowa³a na wsiach ko³a tego zwi¹zku. Jednocze�nie zdoby-

wa³a kwalifikacje, najpierw w Pañstwowej Szkole Gospodarstwa

Wiejskiego w Sycynie, a pó�niej na Pañstwowych Kursach Peda-

gogicznych w I³¿y. Po zdaniu tzw. ma³ej matury rozpoczê³a pracê

jako nauczycielka w Kawêczynie. Pó�niej uczy³a w miejscowo�ci

Ma³omice, a na koniec w Radomiu. Jednocze�nie podnosi³a swoje

kwalifikacje zawodowe. Zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski z wdowcem Ta-

deuszem Walewskim.

Bronis³aw Stawarz, syn Jana i Marianny. Urodzi³ siê w 1923 r.

w Ranachowie, gdzie chodzi³ do klas m³odszych. Klasê pi¹t¹, szó-

st¹ i siódm¹ ukoñczy³ w Ciepielowie. W Ciepielowie za bardzo

dobre nauki w nauce otrzyma³ stypendium na naukê w szkole �red-

niej. Gdy wybuch³a wojna, by³ uczniem gimnazjum w Solcu.

W czasie okupacji nale¿a³ do Zgrupowania Partyzanckiego BCH

�O�ki� i dzia³a³ pod ps. �Muszka�. Po wojnie by³ wspó³organizato-

rem Kursu Zagospodarowania i Administracji Ziem Odzyskanych.

Uczestniczy³ w zorganizowaniu Pañstwowej Szko³y Gospodarstwa

Wiejskiego w Sycynie. Pe³ni³ wa¿ne funkcje we w³adzach ZMW

�Wici� i SL. Zosta³ skierowany do pracy w Wa³brzychu na stano-

wisko sekretarza powiatowego SL. Wkrótce awansowa³ na sekre-

tarza zarz¹du wojewódzkiego ZSL we Wroc³awiu. W miêdzyczasie

ukoñczy³ studia ekonomiczne. Bronis³aw Stawarz mieszka wraz

z ¿on¹ w Mirkowie ko³o Wroc³awia.

Jan Stawarz. Ur. 24.10.1890 r. w Ranachowie. Od 1941 r. wspó-

³pracowa³ z BCh, ps. �Uczynny�. Rozstrzelany  w miejscu zamiesz-

kania. Pochowany na cmentarzu w Ciepielowie.

Walenty Stawarz � s. Jana i Marianny, ur. 14.02.1912 r. w rana-

chowie. ̄ o³nierz BCh �O�ki�, ps. �Wierzba�, zamordowany wraz

z ojcem i szwagrem w miejscu zamieszkania. Pochowany na cmen-

tarzu w Ciepielowie.
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Jan Szarpak � s. Kazimierza, ur. w 1900 r. w Ranachowie. Odby³

s³u¿bê wojskow¹ jako czo³gista. Zamordowany w miejscu zamiesz-

kania 18.03.1942 r. Pochowany na cmentarzu w Ciepielowie.

Andrzej Szczodry � wzorowy rolnik we wsi £aziska, prowadz¹cy

nowoczesne gospodarstwo. Mia³ du¿e osiagniêcia w swoim

gospodarstwie w zakresie uprawy ro�lin zbo¿owych i okopowych

oraz hodowli zwierz¹t. Wzory przekaza³ swoim córkom: Karolinie

i Otylii Góraj. Razem ze swoim bratem Micha³em �   zajmuj¹cym siê

sadownictwem � zaanga¿owany w pracach organizacji wiejskich.

Andrzej Szczodry pe³ni³ funkcjê prezesa w Zarz¹dzie Kasy

Stefczyka.

Henryk Szczodry. Urodzi³em siê 02.10.1938 r. w £aziskach w ro-

dzinie ch³opskiej. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³em w £aziskach.

Naukê kontynuowa³em w Pañstwowym Technikum Hodowlanym

w Borkowicach, które ukoñczy³em w 1959 r., uzyskuj¹c zawód zoo-

technika. W tym samym roku podj¹³em pracê w Powiatowym Zwi¹z-

ku Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Lipsku jako zootechnik.

W 1960 r. wst¹pi³em do Partii Ch³opskiej. W 1963 r. ówczesne w³a-

dze ZSL na czele z by³ym pos³em na Sejm PRL i znanym dzia³aczem

ludowym i spó³dzielczym W³adys³awem Giemz¹ desygnowa³y mnie

do pracy w Powiatowym Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni �Samopo-

moc Ch³opska� na stanowisko wiceprezesa ds. Obrotu Rolnego.

W 1973 r. odj¹³em pracê w Urzêdzie Gminy i Miasta na stanowisku

Naczelnika w Lipsku. Nastêpnie przez 23 lata pracowa³em w Prze-

twórni Owocowo-Warzywnej �Hortex� na stanowisku zastêpcy

dyrektora przez 17 lat i na stanowisku dyrektora naczelnego 6 lat.

Od 01.02.2001 r. jestem na emeryturze. Za wyniki w pracy zawodo-

wej i spo³ecznej zosta³em odznaczony: Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi,

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, wieloma odznaczeniami regionalnymi

i bran¿owymi oraz Medalem za Zas³ugi dla Ruchu Ludowego im.

Wincentego Witosa.

Tadeusz Szczodry, syn Andrzeja i Wiktorii z Maziarków. Urodzi³

siê 06.03.1919 r. w £aziskach ko³o Ciepielowa. Do klas m³odszych

uczêszcza³ w Wielgiem, a szóst¹ i siódm¹ ukoñczy³ w Ciepielowie

w 1932 r. Nastepnie kontynuowa³ naukê w Gimnazjum Ogólnokszta³-

c¹cym im. Romualda Traugutta w Solcu.  Uczy³ siê w seminarium

duchownym, a potem podj¹³ studia lekarskie na Wydziale Lekar-

skim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdzie studiowa³

w roku 1938/1939. Okupacjê spêdzi³ we wsi rodzinnej, dzia³a³ w BCh.

W latach 1945�1948 koñczy³ studia medyczne na Wydziale Lekar-

skim Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Po ukoñczeniu stu-

diów odby³ s³u¿bê wojskow¹ w £odzi, a nastêpnie pracowa³ jako

lekarz w Bytomiu i Zabrzu. Tu zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski. Wkrótce
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¿ona Kazimiera zmar³a, a Tadeusz przeniós³ siê w rodzinne strony, do

Lipska. Tu pracowa³ w szpitalu i w przychodni. Zawar³ drugi zwi¹zek

ma³¿eñski z Danut¹. Zmar³ 12.01.1973 r. Zosta³ pochowany na cmen-

tarzu w Wielgiem.

Eleonora Szepetowska (z domu Krzysztoszek), córka Stanis³awa

i Marianny, ur. 23.10.1918 r. w Baryczy Starej. Siedem klas Szko³y

Podstawowej ukoñczy³am w Ciepielowie w 1933 r. Nauczycielami

moimi byli: Stanis³aw Pietrkiewicz, Florian Bednarski, W³adys³aw

Nowak, Irena Kudlikowska, ks. Jan Oracz, Jan Pêkala. W 1938 r.

ukoñczy³am Szko³ê Po³o¿nych w Warszawie. W sierpniu 1938 r. zo-

sta³am zatrudniona na stanowisku po³o¿nej rejonowej i pielêgniarki

O�rodka Zdrowia w rejonie czterech gmin: Ciepielów, Kazanów, B¹-

kowa i Chotcza. Na ca³y ten rejon by³ tylko jeden lekarz Marian

Papuziñski. Ja wykonywa³am wszystkie zabiegi pielêgniarskie

w O�rodku Zdrowia w Ciepielowie. W wymienionym rejonie prze-

prowadzi³am szczepienia ochronne wszystkich dzieci do 14 roku

¿ycia. Prowadzi³am ca³¹ dokumentacjê, rejestrowa³am chorych, robi-

³am sprawozdania z dzia³alno�ci O�rodka Zdrowia w Ciepielowie.

W marcu 1951 r. zosta³a otwarta Izba Porodowa przy O�rodku Zdro-

wia w Ciepielowie. Zosta³am zatrudniona na stanowisku po³o¿nej

i kierowniczki Izby Porodowej. Z powodu braku po³o¿nych praco-

wa³am �na okr¹g³o�, bez ¿adnej zmiany. Musia³am byæ na ka¿de

zawo³anie. Otrzyma³am: Odznakê za Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie Zdro-

wia, Medal Zwyciêstwa i Wolno�ci 1945 rok, Medal 40-lecia Polski

Ludowej, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzy¿ Batalio-

nów Ch³opskich. Obecnie od grudnia 1978 r. jestem na emeryturze.

Stefan Wach. Ur. w 1915 r. w Pcinolesie. Przez pewien czas miesz-

ka³ z rodzin¹ w Skar¿ysku. Po wybuchu wojny powróci³ do rodzin-

nej wsi, gdzie jako podporucznik Wojska Polskiego wst¹pi³ do

BCh  �O�ki�. Zamordowany w Karolinie 18.03.1942 r.

Jan Wawrzak. Ur. w 1890 r. w Ranachowie, ¿o³nierz BCh �O�ki�.

Zamordowany podczas zbiorowej egzekucji przed w³asnym do-

mem obok przydro¿nego krzy¿a. Zosta³ postrzelony, nastêpnie

dobity kolbami i bagnetami. Pochowany w Ciepielowie.

W³adys³aw Wawrzak. Ur.w 1918 r. w ranachowie, ¿o³nierz BCh

�O�ki�, ps. �Ry��. Zamordowany 18.03.1942 r. przed w³asnym do-

mem, obok przydro¿nego krzy¿a. Przewieziony potajemnie wraz

z innymi zamordowanymi na cmentarz do Ciepielowa i pochowany.

Jan Wojewódka, syn Ignacego i Marii z Soñtów. Urodzi³ siê

w 1924 r. w �wiesielicach. Do klas m³odszych uczêszcza³ w rodzin-

nej wiosce. Starsze klasy ukoñczy³ w Szkole Powszechnej w Cie-
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pielowie. Zamierza³ siê uczyæ dalej, ale wybuch³a wojna. W czasie

okupacji nale¿a³ do partyzantki. Znajduj¹ca siê pod lasem zagroda

Wojewódków sta³a siê jedn¹ z pierwszych twierdz partyzanckich

oddzia³u �O�ki�. Za dzia³alno�æ w konspiracji 07.12.1942 r. Niemcy

wymordowali rodziny Wojewódków i Wdowiaków.

Stefan Wojewódka, ps. �Samotny�. Po utracie rodziny przeszed³

na sta³e do oddzia³u. Po wojnie, oprócz pracy zawodowej, uczestni-

czy w dzia³alno�ci zwi¹zku kombatanckiego ¿o³nierzy BCh. Wraz

z ¿on¹ Mari¹, synami i wnukami czci i ocala od zapomnienia miejsca,

po�wiêcone krwi¹ zamordowanych swoich bliskich i innych Pola-

ków oraz poleg³ych w boju ¿o³nierzy polskich i partyzantów.

Jan Wolski ps. �Skromny�. Ur. siê w Gardzienicach, by³ uczniem

szko³y w Ciepielowie. Od 1940 r. ¿o³nierz BCh �O�ki�, aresztowany

w 1942 r. przez Niemców. Zgin¹³ w 1943 roku, w wieku 28 lat.

Tadeusz Wolszczak s. Paw³a i Marianny z domu Cho³uj. �Uro-

dzi³em siê 22 lutego 1921 r. w Ciepielowie Kolonii, gm. Ciepielów,

pow. i³¿ecki. Szko³ê powszechn¹ rozpocz¹³em, maj¹c 7 lat, a skoñ-

czy³em w 1935 r. W 1935 r. zda³em egzamin do Gimnazjum im.

J. Kochanowskiego w Radomiu. Nie mog³em kontynuowaæ nauki,

ze wzglêdu na z³¹ sytuacjê materialn¹. Z³o¿y³em wiêc dokumenty,

zda³em egzamin i zosta³em przyjêty do Prywatnej Mêskiej Szko³y

Rzemie�lniczo-Przemys³owej Towarzystwa Salezjañskiego.

W czerwcu 1939 r. ukoñczy³em szko³ê. W 1942 r. nawi¹za³em kon-

takt z tajn¹ organizacj¹ podziemn¹. W kwietniu 1945 r. zosta³em

referentem spraw wewnêtrznych na powiat poznañski. Funkcjê tê

pe³ni³em do koñca sierpnia 1945 r. Na w³asn¹ pro�bê zosta³em zwol-

niony. Przyjecha³em do Radomia i od 1 wrze�nia podj¹³em pracê

jako instruktor w zawodowej szkole krawieckiej. W 1948 r. o¿eni³em

siê z Janin¹ Wo�niak. Obecnie wraz z ¿on¹ ¿yjemy szczê�liwie

i utrzymujemy siê ze �wiadczeñ emerytalnych. Nie mamy w³asnych

dzieci, lecz kilkoro przybranych. Jeste�my z nimi w sta³ym kontak-

cie, prze¿ywamy razem wzloty i upadki ¿yciowe.



223

Jan Wójtowicz, urodzony w 1909 r. Po ukoñczeniu szko³y po-

wszechnej przebywa³ u ksiê¿y Pallotynów w Wadowicach, pó�niej

w Nakle. O¿eni³ siê z Janin¹ Gawin. Mieli dwoje dzieci. Zamordo-

wany 18.03.1942 r. podczas pacyfikacji Karolina i okolic.

Mateusz Wójtowicz, ur. 1898 r. (siostry Józefa, ur. 1895 r., Rozalia

1904 r., Teofila 1907 r.) W wieku 20 lat powo³any do wojska, walczy³

w z bolszewikami. Po wojnie wyjecha³ do Rosji i tam siê osiedli³.

Otrzyma³ od rz¹du gospodarstwo rolne (25 ha). Kiedy powsta³y

ko³chozy odebrano mu ziemiê.

Micha³ Marian Wójtowicz s. Jakuba i Marianny z Rogoziñ-

skich urodzi³ siê 29 wrze�nia 1911 r. Marian chodzi³ do tej samej

klasy w Wielgiem i Ciepielowie i razem ukoñczy³ Seminarium Na-

uczycielskie w Radomiu w 1935 r., ale przez ca³y rok pozostawa³ bez

pracy z powodu panuj¹cego wówczas bezrobocia. W 1937 r. zosta³

zatrudniony w miasteczku Cyryn ko³o Nowogródka (30 km). Od

pierwszego maja przeniesiono go do wsi Ostuchowo, gmina Szczor-

se nad Niemnem. Kiedy 1 wrze�nia 1939 r. wybuch³a wojna, wróci³

do Wielgiego i wkrótce w³¹czy³ siê w dzia³alno�æ konspiracyjn¹.

Po wojnie przyst¹pi³ do pracy w zawodzie nauczycielskim. Praco-

wa³ w tutejszej szkole bez przerwy, a¿ do 1970 r., tj. do przej�cia na

zas³u¿on¹ emeryturê. Micha³ M. Wójtowicz zwi¹zek ma³¿eñski za-

war³ w 1946 r. Zofi¹ Stanis³aw¹ Chudeck¹, z zawodu rolniczk¹. Oboje

wychowali i wykszta³cili trzy córki oraz dwóch synów.

Wiktor Wójtowicz, ur. w 1914 r. Uczêszcza³ razem z bratem do

szko³y w Wielgiem i Ciepielowie. Razem ukoñczyli Seminarium

Nauczycielskie. W wojsku szkoli³ siê w dziedzinie lotnictwa w pod-

chor¹¿ówce w Dêblinie. O¿eni³ siê z Iren¹ Broniszówn¹. W czasie

okupacji razem z bratem nale¿a³ do BCh. Drukowali zakazane mate-

ria³y w Wielgiem, Sadurkach k. Na³êczowa, Drzewcach i Suskowo-

li, Lubartowie.

W³adys³aw Wójtowicz, ur. w 1901 r. Ukoñczy³ szko³ê powszech-

n¹. Uczestniczy³ w wojnie z bolszewikami. W 1918 r. o¿eni³ siê

z Józef¹ Bodziak z Jedlanki. Gospodarowa³ na roli. Zgin¹³ razem

z bratem 18.03.1942 r.

Edyta Wólczyñska. Urodzi³am siê 03.08.1976 r. w Ciepielowie.

W latach 1982�1991 uczêszcza³am do Szko³y Podstawowej w Cie-

pielowie. W 1991 r. rozpoczê³am naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹-

cym w Zwoleniu. W 1995 r. zda³am egzamin dojrza³o�ci, a nastêpnie

rozpoczê³am studia na Politechnice Radomskiej na specjalno�ci ad-

ministracja. W lutym 2000 roku ukoñczy³am studia i otrzyma³am ty-

tu³ licencjata. Obecnie wychowujê pó³torarocznego synka Huberta.
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Stefan Wrona. Ur. 31.12.1911 r. w Ranachowie. Rolnik, ¿o³nierz

BCh �O�ki�, ps. �Sta³y�, aresztowany w lutym 1942 r. na jarmarku

w Zwoleniu. Przetrzymaywany w siedzibie gestapo w Radomiu.

Zamordowany 18.03.1942 r. w Karolinie.

Mieczys³aw Zaborski (�cie¿kê ¿ycia nakre�li³a córka Barbara

Zaborska). Ur.  11 marca 1917 r. w Kijowie. Dziadek mój, Jan Zabor-

ski (syn Andrzeja) by³ oficerem carskim i wraz z ¿on¹ Franciszk¹

i rodzin¹ przebywa³ w Rosji od 1905 do 1917 roku. Po rewolucji

lutowej 1917 r. dziadek postanowi³ wróciæ do kraju w rodzinne stro-

ny. Przeniós³ siê do wsi Ranachów k. Ciepielowa i tu zakupi³ go-

spodarstwo rolne. W czasie pobytu w Ranachowie, ojciec mój,

Mieczys³aw, uczêszcza³ do szko³y podstawowej w Ciepielowie od

1924 do 1931 roku, a po ukoñczeniu zabra³a go do Warszawy sio-

stra Zofia, która w tym czasie prowadzi³a pracowniê krawieck¹ przy

ul. Okopowej. Siostra ojca mia³a wiele wp³ywowych klientek, m.in.

siostrê Józefa Pi³sudskiego, pani¹ Idzikowsk¹. Pani Idzikowska sta³a

siê sponsork¹ mojego ojca, w którym dostrzega³a liczne talenty

i umie�ci³a go w szkole zawodowej, a nastêpnie gimnazjum im.

Konarskiego. Gimnazjum to ojciec ukoñczy³ w 1937 r. i podj¹³ pracê

w Zak³adach �Avia�przy ul. Z¹bkowskiej na Pradze. Wkrótce jed-

nak otrzyma³ powo³anie do czynnej s³u¿by wojskowej, do jednost-

ki lotniczej w Zielonce pod Warszaw¹. 1 wrze�nia � jako lotnik �

walczy³ w obronie Warszawy, jednak ju¿ oko³o 17 wrze�nia jego

jednostka rozpoczê³a chaotyczn¹ ewakuacjê na po³udniowy

wschód. Pod koniec listopada 1939 r. trafili do Anglii. Ojciec znalaz³

siê w tu w jednej z pierwszych grup Polaków i dlatego przydzielono

go do pierwszego alianckiego dywizjonu lotniczego 300. W 1944 r.

podj¹³ studia in¿ynierskie w Londynie, które ukoñczy³ wiosn¹ 1947

roku. W tym czasie zetkn¹³ siê w Londynie z profesorem Januszem

Groszkowskim, wykonuj¹cym w Anglii tajn¹ misjê wojskow¹. Z po-

wodu studiów in¿ynierskich o specjalno�ci: �Budowa silników lotni-

czych� ojciec nie wróci³ do kraju zaraz po zakoñczeniu wojny, lecz

podj¹³ pracê w pracowni jubilerskiej i równocze�nie studiowa³. Po-

wróci³ do Polski w lipcu 1947 r., 28 grudnia 1947 r. w Ko�ciele Para-

fialnym w Uzarzewie, ko³o Swarzêdza, odby³ siê jego �lub z  Janin¹

Kustr¹. Po powrocie do kraju ojciec próbowa³ znale�æ pracê, ale bez

skutku. By³ czêsto przes³uchiwany w zwi¹zku z powrotem z Zacho-

du i podejrzewany o wspó³pracê z radiem Wolna Europa lub o szpie-

gostwo. Dyplom ukoñczenia wy¿szej uczelni w Anglii nie by³ hono-

rowany. Wiosn¹ 1951 r. szczê�liwy traf sprawi³, ¿e ojciec spotka³

w Warszawie na ulicy profesora Janusza Groszkowskiego, który

w tym czasie organizowa³ Katedrê Wysokiej Pró¿ni na Politechnice

Warszawskiej. Profesor zatrudni³ ojca bez wahania na politechnice,

gdzie ojciec przepracowa³ a¿ do emerytury w 1982 r.  Zmar³ 5 lipca

1989 r. Pozostawi³ po sobie czworo dzieci.
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Ks. Józef Zawadzki. Urodzi³ siê 18 marca 1951 roku w Ciepielo-

wie. Od 3 roku ¿ycia uczêszcza³ do przedszkola, a pó�niej do szko³y

podstawowej w rodzinnej miejscowo�ci. Potem uczy³ siê w Liceum

Ogólnokszta³c¹cym w Solcu. W 1970 r. wstapi³ do Seminarium Du-

chownego w Sandomierzu, które ukoñczy³ w 1977 r. Pierwsz¹ pla-

cówk¹ kap³añsk¹ by³ Potworów, a nastêpnie Wi¹zownia, Lubiszów,

Paw³owiec, Tczów, Osiny. W grudniu 1998 r. zosta³ mianowany pro-

boszczem parafii �w. Bart³omieja w Brzózie ko³o Kozienic. Tu kap³añ-

skie pos³ugi sprawowa³ tylko przez jeden miesi¹c. Zmar³  16 stycznia

1999 r. Pochowany zosta³ w swojej rodzinnej parafii Ciepielów.

Julian Zieliñski ur. 25.07.1916 r. w D¹browie gmina Ciepielów,

pow. i³¿ecki, w wilodzietnej rodzinie ch³opskiej. Mimo ciê¿kich wa-

runków ukoñczy³ siedmioklasow¹ Szko³ê Powszechn¹ w Ciepielo-

wie z wynikiem ogólnym dobrym. Pragn¹³ uczyæ siê dalej w Semi-

narium Nauczycielskim w Solcu, ale nie pozwoli³a mu na to sytu-

acja materialna. Wybra³ zawód kowala. Przepracowa³ kilka lat, a¿

do powo³ania do s³u¿by wojskowej. Komisja przydzieli³a go do

20 Pu³ku U³anów w Rzeszowie. Tu ukoñczy³ Szko³ê Podoficersk¹

i otrzyma³ nominacjê na starszego u³ana. We wrze�niu 1939 r. bra³

udzia³ w wojnie obronnej ju¿ w stopniu kaprala. Po klêsce powróci³

szczê�liwie do rodzinnej D¹browy i razem z rodzin¹ prze¿ywa³ pe-

³ne grozy lata okupacji. Po wojnie zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski, osiad³

w Zwoleniu i zajmowa³ siê kowalstwem. Oboje z ¿on¹ wychowali

i wykszta³cili dwoje dzieci: córkê i syna.

W³adys³aw Ziêbakowski � s. Franciszka i Franciszki. Ur. 25.10.1902 r.

w Pcinolesie. Zamordowany w Karolinie 18.03.1942 r. Osieroci³ ¿onê

Helenê i dwóch synów: Jana � 6 lat, Tadeusza � 3 lata.

Najstarsi mieszkañcy Ciepielowa

Jan Frydrycki. Urodzi³em siê 28.10.1917 r. w Ciepielowie. Szko³ê

podstawow¹ � 5 klas ukoñczy³em w Ciepielowie. W kwietniu 1939 r.

wyjecha³em do pracy do Starachowic. Pracowa³em w Tartaku. We

wrze�niu wybuch³a wojna i wróci³em do Ciepielowa. Gospodaro-

wa³em z niewidom¹ matk¹ na 2 ha gospodarstwie. Maj¹c 25 lat,

o¿eni³em siê z Krystyn¹ Hamer¹. Wspólnie prowadzili�my

Waldemar Czapla � ur. 2.04.1952 r. w Ciepielowie. Posiada wy-

kszta³cenie �rednie techniczne. Dzia³acz m³odzie¿owy, w latach 80.

pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Rady Miejsko-Gminnej FSZMP

w Lipsku. Spo³ecznik � spó³dzielca. By³ jednym z inicjatorów po-

wstania Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej w Wielgiem, gdzie przez

ponad 10 lat przewodniczy³ Radzie Nadzorczej. Obecnie pe³ni funk-

cjê  przewodnicz¹cego Rady Gminy Ciepielów oraz wiceprzewod-

nicz¹cego Rady Powiatowej SLD. ̄ onaty, ma dwóch synów.



226

gospodarstwo rolne o powierzchni 7 ha. Od 25 czerwca 2001 r.

jestem wdowcem. Mam troje dzieci, 8 wnuków i 2 prawnuczki.

Utrzymujê siê z renty.

Boles³aw Herbowicz. Urodzony w 1906 roku. Do 1939 r. pracowa³

w policji w Warszawie. Organizowa³ pierwszy transport samocho-

dowy w Sto³ecznej Policji. Po wybuch II wojny �wiatowej prze-

kroczy³ granicê wêgiersk¹, gdzie zosta³ internowany. Stamt¹d uciek³

do Francji, a po jej upadku do Anglii. Uczestniczy³ w walkach we

Francji jako czo³gista w Dywizji gen. Maczka. W 1945 r. wróci³ do

kraju, zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski ze Stanis³aw¹ Iwañsk¹. W 1946 r.

przez zielon¹ granicê uciek³ na Zachód. Osiedli³ siê w Kapsztadzie

(Afryka Po³udniowa). Tam przysz³y na �wiat jego dwie córki. Jedna

z nich nadal mieszka w Afryce. Do Polski powróci³ w 1976 r. Obecnie

mieszka w Pyrach pod Warszaw¹.

Helena Kaniowska � ur. w 1921 r. (siostra Mieczys³awa, ur. 1901 r.,

¿y³a 86 lat), by³a d³ugoletni¹ dyrektork¹ szko³y po³o¿nych w Mora-

wicy. Przepracowa³a w zawodzie ponad 40 lat. Obecnie jest na eme-

ryturze i mieszka w Ciepielowie u swojego siostrzeñca Marka.

Aleksandra Kupczyk � córka Marianny i Tomasza Skaliñskich.

Urodzona 26 marca 1917 r. w Strudze. Do szko³y podstawowej

chodzi³a w Anusinie, ukoñczy³a 4 klasy. Maj¹c 17 lat wysz³a za m¹¿

za Mariana Kupczyka z Ciepielowa i tu wraz z nim prowadzi³a

6-morgowe gospodarstwo rolne. W 1940 r. m¹¿ zosta³ zmuszony

przez Niemców do wyjazdu koñmi do Zwi¹zku Radzieckiego, na

tzw. �podwody� (podwo¿enie). Wróci³ stamt¹d wycieñczony po

pó³ roku. Zosta³ zamordowany przez okupanta za ukrywanie

Cyganów i ¯ydów. Pani Aleksandra w czasie wojny dzia³a³a

w BCh. Wysz³a powtórnie za m¹¿ za Stanis³awa Bochrê, który

równie¿ by³ partyzantem, dzia³a³ w wywiadzie w woj. kieleckim. Po

wojnie ¿ycie wróci³o do normy, ale drugi m¹¿ opu�ci³ dom i wyjecha³

zostawiaj¹c j¹ z trojgiem dzieci. Ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê

materialn¹ zamieszka³a u Stanis³awa Jarosiñskiego, prowadz¹c jego

dom i wspólnie z nim gospodaruj¹c. Wziê³a z nim �lub. Utrzymuje

siê z emerytury, jest samodzielna. Pomaga jej mieszkaj¹ca w Lipsku

córka Bogumi³a. Ma 6 wnuków i 9 prawnuków. Od 1984 r. jest

cz³onkiem ZBOWiD.

Genowefa Leszczyk. Urodzi³am siê w 1918 r. w �wiesielicach.

Moi rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Do szko³y podstawo-

wej 4-klasowej chodzi³am w �wiesielicach, a naukê kontynuowa³am

w Ciepielowie. W 1937 r. ukoñczy³am szko³ê Przysposobienia

Gospodyñ Wiejskich w Ma³oszynie ko³o Sandomierza. W roku

1941 wysz³am za m¹¿ za Józefa Bernata i zamieszka³am w Ciepielowie.

W roku 1941 wst¹pi³am wraz z mê¿em do BCh  �O�ki�. W 1942 r. m¹¿



227

mój zosta³ aresztowany przez gestapo i zamordowany w Karolinie.

Ja w dalszym ci¹gu pracowa³am w tajnej konspiracji na stanowisku

³¹czniczki i sanitariuszki na terenie Gminy Ciepielów. W 1943

wysz³am ponownie za m¹¿ za Jana Leszczyka z Ranachowa. Mam

dwóch synów. Mieszkaj¹c w Ciepielowie prowadzi³am sklep

wielobran¿owy. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych posz³am do

pracy w Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska Ciepielów.

Pracowa³am na stanowisku ksiêgowej do 1963 roku. Nastêpnie

jako g³ówna ksiêgowa w Spó³dzielni Us³ugowo-Wytwórczej Kó³ek

Rolniczych w Ciepielowie. W tym czasie oprócz pracy zawodowej

zajmowa³am siê pracami spo³ecznymi jako ³awnik s¹dowy w Lipsku,

kurator s¹dowy w Lipsku, cz³onek Komisji Rewizyjnej Kó³ek

Rolniczych w Ciepielowie. By³am cz³onkiem Zarz¹du ZBOWiD Ko³a

Gminnego w Ciepielowie, pe³ni¹c funkcjê skarbnika. W 1968 zmar³

mój m¹¿. Ja w dalszym ci¹gu pracowa³am i zajmowa³am siê domem.

W 1978 r. odesz³am na emeryturê. Obserwuj¹c Ciepielów, cieszê

siê, ¿e miejscowo�æ siê rozwija.

Stanis³awa Lewandowska (z domu Herbowicz). Urodzona

23.04.1912 r. w Ciepielowie. W czasie II wojny �wiatowej wspólnie

z mê¿em Stanis³awem przechowali Dawida Sankowicza narodowo�ci

¿ydowskiej, który prze¿y³ okres wojny i wyjecha³ z Polski. Do

obecnej chwili p. Stanis³awa nie doczeka³a siê za to podziêkowania.

Tym bardziej jest to dla niej przykre, ¿e jej m¹¿ zgin¹³ 14.01.1945 r.

Sama wiêc wychowywa³a dwóch synów Marka i Andrzeja. Do

1953 roku pracowa³a w fabryce papierosów w Radomiu, a nastêpnie

w GS w Ciepielowie. Obecnie utrzymuje siê z emerytury. Mieszka

razem z synem Markiem i synow¹ Krystyn¹.

Boles³aw Mê¿yk. Urodzi³em siê 05.12.1907 r. w Ciepielowie. Mia³em

10 lat, kiedy zosta³em sierot¹. Po �mierci rodziców zabra³ mnie do

siebie mój chrzestny ojciec. Gdy skoñczy³em 15 lat zacz¹³ mnie uczyæ

fachu kowala. W 1936 r. o¿eni³em siê, w czasie wojny dosta³em siê do

niewoli niemieckiej. Z samego Ciepielowa dosta³o siê do niej 20 osób.

Po trzech miesi¹cach zosta³em zwolniony. Po wojnie pracowa³em

w swojej ku�ni. Wychowa³em z ¿on¹ 4 dzieci, trzy córki i syna.

Doczeka³em siê 9 wnuków i 4 prawnuków. Od 1993 r. jestem wdowcem,

utrzymujê siê z emerytury. Jestem jeszcze sprawny i samodzielny.

Na co dzieñ pomaga mi, i w razie potrzeby opiekuje siê mn¹,

mieszkaj¹ca w Lipsku córka Irena z dzieæmi.

Zuzanna Wê¿ykowska jest najstarsz¹ mieszkank¹ Ciepielowa.

Urodzi³a siê 14.07.1906 r. w Tymienicy Starej w rodzinie ch³opskiej.

Córka Julianny i Wawrzyñca Kowalskich. Mia³a trzy siostry, by³a

najm³odsza z rodzeñstwa. Ojciec zmar³, gdy mia³a 1,5 roku, a matkê

straci³a w wieku 9 lat. Potem wychowywa³a siê u siostry, pomaga³a
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jej w gospodarstwie. Maj¹c 19 lat wysz³a za m¹¿ za Zdzis³awa Wê-

¿ykowskiego z Ciepielowa i tu razem z nim zamieszka³a. Pocz¹tko-

wo wynajmowali dom, pó�niej wybudowali w³asny. Mieli swoje

gospodarstwo rolne. M¹¿ pracowa³ równie¿ w Pionkach przy wy-

robie dachówki, a ona zajmowa³a siê gospodarstwem i wychowy-

waniem czworga dzieci. Najstarszy jej syn ju¿ nie ¿yje. Pani Zuzan-

na mieszka obecnie z synem Kazimierzem i synow¹. Pomaga jej

równie¿ mieszkaj¹ca w Ciepielowie córka Irena. Ma 7 wnuków i 3

prawnuków. Mimo swoich lat jest jeszcze sprawna, ma dobr¹ pa-

miêæ, wspomina czasy zaborów, pierwszej i drugiej wojny �wiato-

wej.
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Dokument karz¹cy nauczycieli za niewykonywanie kontygnentu
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�wiadectwo Józefa Owczarka
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