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Prawie 25 litrów krwi oddali w 
piątek, 17 marca pracownicy 
Elektrowni Kozienice. Była to 
już druga akcja zorganizowana 
na terenie spółki w tym roku. 

              Czyt. str. 8

W Zwoleniu po raz kolejny bie-
gacze oddali hołd Żołnierzom 
Niezłomnym. W niedzielę, 5 
marca 2023 r. odbyła się XI edy-
cja Biegu Tropem Wilczym.
                 
             Czyt. str. 8

24 marca obchodziliśmy Naro-
dowy Dzień Pamięci Polaków 
ratujących Żydów pod okupacją 
niemiecką. W tym szczególnym 
dniu warto przypomnieć histo-
rię bohaterów.
    Czyt. str. 6

Pierwsza unia polsko-litewska 
została zawarta w 1401 roku 
w Radomiu. To właśnie do na-
szego miasta w marcu tamtego 
roku przybyli litewscy dygnita-
rze.

Czyt. str. 7

"Podaruj dzieciom lepsze życie" 
to nazwa III Pieszego Rajdu Cha-
rytatywnego, jaki odbył się w 
niedzielę, 12 marca 2023 roku w 
Puszczy Kozienickiej. 

         Czyt. str. 10

Badania na zamku w Iłży – skano-
wanie laserowe studni na zamku 
górnym – czyli nowe technologie 
i „łazik iłżecki w akcji”.
 

  Czyt. str. 11

Rajd dla dzieci

Badania na zamku w Iłży

NIEDZIELA PALMOWA 

Niedziela Palmowa zwana 
jest także Niedzielą Męki 
Pańskiej. To z kolei szósta 
niedziela Wielkiego Postu, 
rozpoczyna Wielki Tydzień. 

   Czyt. str. 4

Energię mamy we krwi!

Bieg Tropem Wilczym w 
Zwoleniu

24 marca – Narodowy Dzień 
Pamięci 

Pierwsza unia 
polsko-litewska 
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Marta Michalska-Wilk 
nowym wiceprezydentem 
miasta Radomia

W Radomiu ma powstać 
baza utrzymaniowo-napraw-
cza pojazdów kolejowych

MARTA MICHALSKA-WILK ZOSTAŁA NO-
WYM WICEPREZYDENTEM MIASTA RADO-
MIA. ZAJĘŁA MIEJSCE BYŁEGO WICEPRE-
ZYDENTA MIASTA, JERZEGO ZAWODNIKA.

Podczas konferencji prasowej (13.03), obec-
ny prezydent miasta Radomia, Radosław 
Witkowski ogłosił, że nowym wiceprezy-
dentem miasta zostanie Marta Michalska-
-Wilk.

– Przez 8 lat wraz z wiceprezydentem Ra-
domia Jerzym Zawodnikiem musieliśmy się 
wspólnie „pomęczyć”, ale trzeba też zwrócić 
uwagę, że było to niezwykle trudne, ale owoc-
ne 8 lat – mówił prezydent Radomia, Rado-
sław Witkowski.

Marta Michalska-Wilk ma 35 lat, i jest prze-

wodniczącą radomskich struktur Platformy 
Obywatelskiej. W ostatnich latach była rad-
ną Rady Miejskiej i przewodniczącą klubu 
radnych Koalicji Obywatelskiej. W przeszło-
ści pracowała m.in. w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Mazowieckiego, 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Radomiu 
oraz Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa oraz spółce Radpec.

Jak poinformowano w trakcie spotkania, 
nowa wiceprezydent ma się zajmować się 
miejskim szpitalem i polityką społeczną. 
Do jej pierwszych najważniejszych zadań 
będzie należała między innymi budowa 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ra-
domskim Szpitalu Specjalistycznym oraz za-
kupem nowych ambulansów dla pogotowia 
ratunkowego.

Oskar Klich

BAZA UTRZYMANIOWO-NAPRAWCZA POJAZ-
DÓW KOLEJOWYCH TO INWESTYCJA W RA-
MACH, KTÓREJ MAJĄ POWSTAĆ M.IN.: HALA Z 
WARSZTATAMI, AKUMULATOROWNIA, MAGA-
ZYN, GARAŻ, SPRĘŻARKA, KOTŁOWNIA.

W maju 2022 r. Koleje Mazowieckie ogłosiły 
postępowanie na zaprojektowanie i wybu-
dowanie j bazy utrzymaniowo-naprawczej 
w Radomiu. Do postępowania przetargowe-
go zgłosił się tylko jeden wykonawca. Jego 
oferta opiewa na kwotę 79 888 500 zł brut-
to. Na sfinansowanie zamówienia Koleje 
Mazowieckie zamierzały przeznaczyć jed-
nak 52 890 000 zł brutto.

Pod koniec lutego bieżącego roku KM wy-
brały firmę do wykonania aktualizacji PFU 
dla inwestycji. Przetarg zostanie ogłoszo-
ny po opracowaniu SWZ (którego PFU jest 

składową) dla nowego postępowania prze-
targowego.

Baza utrzymaniowo-naprawcza pojazdów 
kolejowych to inwestycja w ramach, której 
mają powstać m.in.: hala utrzymaniowo-na-
prawcza z warsztatami, akumulatorownia 
i magazynem wraz z garażem, budynek so-
cjalno-biurowy, sprężarkownia, kotłownia 
c.o., magazyn materiałów niebezpiecznych, 
pomieszczenia na odpady przemysłowe, 
myjnia taboru, cała niezbędna infrastruktu-
ra.

Aktualizację PFU w ramach rozstrzygnięte-
go postępowania wykonuje Infra-Centrum 
Doradztwo z Warszawy.

Źródło: kolejowyportal.pl
Klaudia Sułek



MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI ZOSTAŁ PA-
TRONEM SZKOŁY ŚREDNIEJ W PIONKACH. 
PLACÓWKĘ EDUKACYJNĄ PROWADZI POWIAT 
RADOMSKI.

W roku szkolnym 2021/22 połączono dwie 
pionkowskie szkoły średnie. Na bazie II Tech-
nikum im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej 
powstał mający bardzo szeroką ofertę eduka-
cyjną Zespół Szkół. Na wniosek całego środo-
wiska szkolnego, decyzją Rady Powiatu Józef 
Piłsudski został patronem placówki.

Decyzja nie była przypadkowa. Marszałek jest 
Honorowym Obywatelem Pionek, a w okresie 
międzywojennym miał duży wpływ na rozwój 
miasta. Wcześniej, w czasach I wojny świato-
wej, w okolicach Pionek brał udział w bitwie 
pod Laskami i Anielinem, gdzie jedyny raz zo-
stał ranny.

Z okazji nadania imienia szkole, odbyła się wy-
jątkowa uroczystość, w wybudowanej kilka 
miesięcy temu nowej hali sportowej. Odczyta-

no uchwałę Rady Powiatu z dnia 3 lutego 2023 
mówiącą o nadaniu imienia szkole. Zaproszeni 
goście odebrali pamiątkowe medale z wize-
runkiem Marszałka Piłsudskiego od uczniów i 
dyrekcji szkoły.

Starosta Waldemar Trelka podkreślił znacze-
nie Pionek:

- Jest perspektywa dla miasta Pionki, dla mło-
dzieży. Czynimy starania, aby w Pionkach po-
wstała uczelnia wyższa. Chcemy, aby kształciła 
w kilku, a może nawet kilkunastu kierunkach. 
Chciałbym abyście, droga młodzieży, rywalizo-
wali ze swoimi rówieśnikami z całej Polski, że-
byście nie mieli kompleksów, bo Pionki to ważne 
miejsce na mapie kraju. To wyjątkowa chwila 
dla liceum i technikum. Józef Piłsudski był czło-
wiekiem, który miał zalety i wady. Jego najwięk-
szą wadą było to, że odszedł za wcześnie, w mo-
mencie, gdy kraj najbardziej go potrzebował. 

Źródło: powiatradomski.pl
Klaudia Sułek
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AIR SHOW 2023 pod hasłem 
„Niezwyciężeni 
w przestworzach”

Były 
szkoleniowiec 
Radomiaka 
wraca 
na ławkę 
trenerską

Józef Piłsudski został 
patronem szkoły 
w Pionkach

POKAZY LOTNICZE AIR SHOW 2023 ODBĘDĄ 
SIĘ POD HASŁEM „NIEZWYCIĘŻENI W PRZE-
STWORZACH”. 

Hasło „Niezwyciężeni w przestworzach” nawią-
zuje do historii bohaterskiego przelotu kapitana 
pil. Stanisław Skarżyńskiego w 1933 roku, ale 
również do dzisiejszych polskich żołnierzy i lot-
ników służących w Siłach Zbrojnych.

Podczas pokazów lotniczych AIR SHOW 2023 
zobaczymy samoloty i śmigłowce pozostające na 
wyposażeniu polskich Sił Powietrznych, samolo-
ty szkolenia zaawansowanego M-346 z 4. Skrzy-
dła Lotnictwa Szkolnego, śmigłowce i transpor-
towce C-130 i C-295M W AIR SHOW, atrakcją dla 
widzów będzie również najnowszy nabytek Sił 

Powietrznych – samolot FA-50 z biało-czerwoną 
szachownicą.

Ponadto swoje umiejętności zaprezentują: Ze-
spół Orlik z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, my-
śliwce F-16 z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. 
Wystąpią najlepsi polscy lotnicy oraz wiele ekip 
z wojsk sojuszniczych.

Impreza zostanie podzielona na część statyczną 
i dynamiczną. Dla miłośników militariów przy-
gotowana zostanie wystawa statyczna obejmu-
jąca sprzęt i uzbrojenie wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych RP a także sprzęt, którym dysponuje 
szkolnictwo wojskowe.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
Klaudia Sułek

BYŁY SZKOLENIOWIEC RADOMIAKA WRACA 
NA ŁAWKĘ TRENERSKĄ. TERAZ POPROWADZI 
1. LIGOWY GKS TYCHY.

Przed tygodniem GKS Tychy ogłosił, że zakończył 
współpracę z Dominikiem Nowakiem, dotych-
czasowym szkoleniowcem trójkolorowych. Jego 
miejsce tymczasowo zajął Przemysław Pitry. W 
poniedziałek zarząd klubu GKS Tychy podpisał 
kontrakt z Dariuszem Banasikiem. Umowa będzie 
ważna do końca następnego sezonu.

Obecnie GKS Tychy występuje w 1. lidze rozgryw-
kowej i zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 27 punk-
tów.

Przypomnijmy, że ostatnim klubem trenera Da-
riusza Banasika był Radomiak Radom. Włodarze 
Zielonych zakończyli z nim współpracę 25 kwiet-
nia 2022 roku. Od tamtej pory Dariusz Banasik 
pozostawał bez klubu.

Źródło: transfery.info
Oskar Klich
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NIEDZIELA PALMOWA 
- POCZĄTEK WIELKIEGO TYGODNIA

NIEDZIELA PALMOWA ZWANA JEST TAK-
ŻE NIEDZIELĄ MĘKI PAŃSKIEJ. TO Z KO-
LEI SZÓSTA NIEDZIELA WIELKIEGO PO-
STU, ROZPOCZYNA WIELKI TYDZIEŃ. 
TEGO DNIA KOŚCIÓŁ OBCHODZI W LI-
TURGII PAMIĄTKĘ UROCZYSTEGO WJAZ-
DU PANA JEZUSA NA OSIOŁKU, DO JERO-
ZOLIMY. ZGROMADZONY TŁUM WITA GO 
JAKO SWEGO PANA I KRÓLA. KAPŁANI 
SPRAWUJĄCY EUCHARYSTIĘ ZAKŁADAJĄ 
CZERWONE ORNATY. PRZED MSZĄ ŚWIĘ-
TĄ POŚWIĘCANE SĄ PALMY WIELKANOC-
NE I ODBYWAJĄ SIĘ UROCZYSTE PRO-
CESJE. W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TRADYCJI 
WIELKANOCNA PALMA JEST SYMBOLEM 
ODRADZAJĄCEGO SIĘ ŻYCIA. 

„Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, 
do Jerozolimy,

hołd Mu składa lud pobożny, 
Jego lud rodzimy

Hosanna, hosanna Synowi Bożemu 
Hosanna, hosanna, 

cześć Zbawcy naszemu!”

Wielki Tydzień to czas, który bezpośrednio 
poprzedza Święta Wielkanocne. W liturgii 
kształtował się stopniowo. Na początku trwał 
tylko 3 dni. Z czasem wprowadzono okres 
40-dniowego postu i wyróżniono w nim Wiel-
ki Tydzień. Ma on w liturgii Kościoła wysoką 
rangę, nie dopuszcza żadnych uroczystości. 
Gdy takie wypadają, są obchodzone po Wiel-

kanocy i po jej oktawie. Tak jest w przypadku 
uroczystości Zwiastowania Pańskiego, które 
czasami przypada na ten czas.  

Wielki Tydzień rozpoczyna się od obchodów 
Niedzieli Palmowej. Tego dnia liturgia ko-
ścioła wspomina uroczysty wjazd Pana Jezusa 
do Jerozolimy. Witające Jezusa tłumy, rzucały 
na drogę Jego przejazdu płaszcze oraz gałązki 
i wznosiły pochwalne okrzyki. 

Według św. Ambrożego, wybór przez Pana 
Jezusa zwykłego osiołka, a nie rumaka, na 
tryumfalny wjazd do Jerozolimy jest symbo-
liczny. Ten znaczący Ojciec Kościoła uważa, że 
wybranie tego skromnego zwierzęcia, wska-
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zuje na cnotę pokory 
Pana Jezusa. 

O wjeździe Pana Jezusa 
na osiołku do Jerozoli-
my piszą wszyscy czterej 
Ewangeliści. Św. Mateusz 
tak to przedstawił: 

„Gdy znaleźli się blisko Je-
rozolimy i doszli do Betfa-
ge na Górze Oliwnej, Jezus 
wysłał dwóch uczniów, 
mówiąc im: ‘’Idźcie do 
tej wsi przed wami, a za-
raz znajdziecie uwiązaną 
oślicę, a przy niej oślątko. 
Odwiążcie i przyprowadź-
cie mi. A jeśli ktoś wam 
mówiłby coś, odpowiecie: 

Pan ich potrzebuje, lecz wkrótce je odeśle”. Sta-
ło się tak, by spełniło się słowo, wypowiedziane 
przez proroka: „Powiedzcie córce Syjonu: Oto 
idzie do ciebie twój Król, łagodny, dosiadający 
oślicy oraz oślęcia, źrebięcia będącej pod jarz-
mem”. Poszli uczniowie i zrobili, jak Jezus im 
kazał. Przyprowadzili oślicę i oślę. Nałożyli na 
nie płaszcze, a On usiadł na nie. Bardzo wielki 
tłum rozściełał swe płaszcze na drodze, a inni 
odcinali gałęzie z drzew i wyściełali drogę. Tłu-
my otaczające Go z przodu i z tyłu wołały: „Ho-
sanna Synowi Dawida! Błogosławiony Przycho-
dzący w imię Pana. Hosanna na wysokościach!”.  
(Mt 21, 1-9)

Liturgia Niedzieli Palmowej składa się z 
dwóch istotnych momentów. W pierwszej 
części wspominany jest uroczysty wjazd Pana 
Jezusa do Świętego Miasta; zaś druga część li-
turgii to nawiązanie do zbliżającej się Męki i 
śmierci krzyżowej. 

Uroczyste Msze Św. rozpoczynają się od po-
święcenia palm (wskazane jest, aby to było 
przed kościołem), następnie jest odczytywana 
perykopa ewangeliczna o wjeździe Pana Jezu-
sa do Jerozolimy i odbywa się radosna proce-
sja do kościoła. 

Palmy są symbolem odradzającego się życia. 
Jest to nawiązanie do tego, że podobnie jak 
przyroda po zimie budzi się do życia, tak i wier-
ni w okresie Wielkiego Postu przygotowywali 
się do duchowego odrodzenia, poprzez post, 
jałmużnę, modlitwę, oraz uczestnictwo w re-
kolekcjach i spowiedź św. Wreszcie palma jest 
zapowiedzią odrodzenia po śmierci. Oznacza 
także zwycięstwo.

Potem następuje druga cześć liturgii, w cza-
sie której odczytywana jest Męka Pańska wg. 
jednego z trzech Ewangelistów: św. Mateusza, 
św. Marka lub św. Łukasza (Męka Pana Jezusa 
wg. św. Jana jest czytana podczas liturgii Wiel-
kiego Piątku). W ten sposób Kościół podkreśla 
nierozerwalność dwóch ważnych wydarzeń 
- tryumf Chrystusa i Jego Ofiarę Krzyżową. 
Oznacza to, że gdy Chrystus Pan za kilka dni 
podejmie się okrutnej śmierci, przez ukrzyżo-
wanie, to i tak nigdy nie będzie pozbawiony 
swojego Królewskiego majestatu i prawa do 
panowania nad światem.

Liturgia szóstej Niedzieli Wielkiego Postu jest 
kontrastowa, z jednej strony pochwały, pokło-
ny i komplementy dla Jezusa, a zaraz potem ci 
sami ludzie przynoszą ból, cierpienie, odrzu-
cenie, gorycz, smutek, rzucają w Jego stronę 
bluźnierstwa, opluwają, poniżają, upokarzają, 
poniewierają, w końcu skazują na śmierć.

Tego dnia kapłani nie przywdziewają pokut-
nych ornatów, lecz czerwone. Kolor czerwony 
jest w liturgii symboliczny. Przede wszystkim 
ma przypominać przelaną na krzyżu krew 
Pana Jezusa za grzechy świata, po to, aby zba-
wić ludzi i otworzyć bramy do Nieba.  Wska-
zuje także na ogień, który jest zapowiedzią 
Pięćdziesiątnicy, w czasie której Duch Świę-
ty obdarza swoimi darami tych, którzy we-
wnętrznie przygotują się na otrzymanie tych 
darów.

Dawniej kapłani ubierali fioletowe szaty. Do 
czasu reformy, tj. do 1955 r. istniał również 
zwyczaj, że celebrans idący na czele procesji 
wychodził wraz z wiernymi przed kościół, 
drzwi zamykano, potem stawał przed za-
mkniętymi drzwiami kościoła i trzy razy ude-
rzał w nie krzyżem, wówczas drzwi otwiera-
ły się i kapłan wraz z wiernymi wchodził do 
wnętrza kościoła, a następnie odprawiał uro-
czystą liturgię. Gest ten symbolizował, iż krzy-
żowa Męka Zbawiciela otworzyła nam bramy 
nieba. Inne źródła podają, że kapłan uderzał 
poświęconą palmą krzyż leżący na ziemi w 
kościele, następnie brał go w dłonie, unosił do 
góry i śpiewał: ‘’Witaj krzyżu, nadziejo nasza”.

Zwyczaj urządzania procesji miał swój począ-
tek w Ziemi Świętej. Pierwsza procesja odbyła 
się w IV wieku i wyruszała z Betanii do Jero-
zolimy. Istnieje świadectwo pewnej pątniczki 
chrześcijańskiej o imieniu Egeria, które po-
twierdza to, że takie procesje tam się odbywa-
ły. W tekście znanym pod nazwą: Itinerarium 
Egeriae lub Peregrinatio Aetheriae ad loca 
sancta, wspomina ona, że w niedzielę Palmo-
wą patriarcha wsiadał na osiołka i wjeżdżał do 
Jerozolimy. Towarzyszyły mu tłumy wiernych, 
którzy witali go z radością. Ścielili oni przed 
nim swoje płaszcze i palmy. Potem wszyscy 
kroczyli do bazyliki Zmartwychwstania (Ana-
stasis) i tam była sprawowana uroczysta litur-
gia. Wkrótce procesja ta rozpowszechniła się 
w całym Kościele. W Rzymie zaś szósta Nie-

dziela Wielkiego Postu, była początkowo ob-
chodzona tylko jako Niedziela Męki Pańskiej. 
Śpiewano wówczas uroczyście Pasję. Dopiero 
w IX wieku wszedł do liturgii rzymskiej zwy-
czaj urządzania procesji, która upamiętniała 
uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jeruzalem. 
W rezultacie, po jakimś czasie połączono obie 
tradycje i nadano liturgii Niedzieli Palmowej 
podwójny charakter (wjazd i pasja).

Procesja z palmami jest podążaniem za Panem 
Jezusem ku dzisiejszej ofierze, jaką jest Msza 
Święta. Ogłaszając Chrystusa Królem zgadza-
my się na to, że nasza droga do Ojca prowadzi 
zawsze przez krzyż.

Polska tradycja ludowa określa Niedzielę Pal-
mową jako Kwietną bądź Wierzbną, ponieważ 
zazwyczaj przypada ona w kwietniu, kiedy po-
kazują się pierwsze kwiaty. Tradycyjne palmy 
wielkanocne są przygotowywane z gałązek 
wierzby, co jest znakiem zmartwychwstania 
i nieśmiertelności duszy. Poza tym używano 
również gałązek malin i porzeczek. Były one 
ścinane w Środę Popielcową i przechowywa-
ne w naczyniu z wodą, po to, aby na Niedzie-
lę Palmową puściły pąki. Wplatano również 
bukszpan, borówkę, barwinek, widłak i cis.

W Polsce istnieje zwyczaj, że poświęcone ga-
łązki wierzbowe z baziami zatyka się za krzyże 
i obrazy, po to, aby Bóg błogosławił ten dom i 
jego mieszkańców oraz strzegł od nieszczęść. 
Natomiast, aby Pan Bóg chronił zasiewów i 
plonów przed niszczącym gradem, nadmier-
nym deszczem i suszą, palmy wtykane są na 
pola. 

Zwyczaj święcenia palm po raz pierwszy 
wprowadzono w XI w. na terenach Galii, dzi-
siejszej Francji.

Palmy powinny być przechowywane przez 
cały rok, nie można ich wyrzucać. Przynosi się 
je do kościoła, aby mogły być spalone na po-
piół, który w Środę Popielcową służy do posy-
pywania głów wiernych.

Źródła:  Biblia Pierwszego Kościoła  /  brewiarz.
pl  /  niedziela.pl  /  przewodnik-katolicki.pl

Foto Giotto di Bondone „Wjazd Chrystusa do 
Jerozolimy”, fresk, ok. 1303–1305, kaplica Scrove-

gnich, Padwa:  
Aniela Nowakowska

Z MĄDROŚCI ŚWIĘTYCH
 KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

"Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych 
ku Tobie i niespokojne jest serce nasze,

dopóki w Tobie nie spocznie." 

św. Augustyn
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24 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów 
pod okupacją niemiecką. W tym szczególnym dniu warto przypomnieć hi-
storię bohaterskich mieszkańców Ciepielowa i Rekówki, rodziny Kowalskich, 
Obuchiewiczów i Kosiorów, którzy ponieśli konsekwencję niesionej pomocy.

Akcja wymierzona w polskie rodziny pomagające uciekinierom z gett rozpo-
częła się rankiem 6 grudnia 1942 r. Wówczas to żandarmi z posterunku w 
Górkach Ciepielowskich przybyli do Ciepielowa Starego i otoczyli znajdujące 
się tam gospodarstwa Kowalskich, Obuchiewiczów i Kosiorów.

Adam i Bronisława Kowalscy wraz z dziećmi: Janem, Janiną, Zofią, Stefanem, 
Henrykiem i Tadeuszem w okresie okupacji mieszkali we wsi Ciepielów Stary 
(woj. mazowieckie). Ciepielów był wsią gminną. Szacuje się, że przed wojną 
liczył około 200 domów. Żydzi, zamieszkujący wówczas blisko połowę z nich 
(na ok. 1 tys. mieszkańców wsi w latach 30. XX w., ok. 480 stanowili Żydzi), 
zajmowali się handlem i drobnym rzemiosłem. Ich relacje z polskimi sąsiada-
mi były na ogół poprawne, choć w różnych okresach, szczególnie w latach 30. 
XX w. występowały incydenty o charakterze antysemickim, np. nawoływanie 
Polaków do bojkotowania żydowskich sklepów. Politycznie, na terenie powia-
tu iłżeckiego, gdzie leżał Ciepielów, dominował ruch ludowy. Ugrupowania 
narodowe, mające w swoich programach hasła antysemickie, nie uzyskiwały 
tam liczącego się poparcia.

Adam Kowalski pracował na roli. We wsi słynął ze swojej uczciwości i pra-
cowitości. Jego żona zajmowała się domem i wychowywaniem potomstwa. 
Nieopodal gospodarstwa Kowalskich mieszkała siostra Adama, Helena wraz 
z mężem Piotrem Obuchiewiczem i czworgiem dzieci: Władysławą, Zofią, Ja-
niną i nowonarodzonym synkiem. W tej samej wsi żyła też rodzina Kosiorów: 
Katarzyna i Władysław oraz ich dzieci: Aleksander, Tadeusz, Władysław, Mie-
czysław, Irena i Adam. Obie rodziny przyjaźniły się z mieszkańcami pobliskiej 
wsi Rekówka: Zofią (Marianną) i Stanisławem Kosiorami i ich dziećmi: Janem, 
Mieczysławem, Marianem i Teresą oraz z ich krewnymi, Skoczylasami: Pio-
trem i jego dziećmi: Janem, Józefem, Leokadią i Bronisławą.

POMOC NIESIONA UCIEKINIEROM Z GETT

Wiosną 1941 r. Niemcy przystąpili do organizowania gett w regionie, tworząc 
w Radomiu jedno z największych na tym terenie. W grudniu tego roku sta-
rosta Hans Zettelmeyer wydał rozporządzenie na mocy którego utworzono 
dzielnice dla Żydów m.in. w Iłży, Starachowicach, a także w Ciepielowie. La-
tem i jesienią 1942 r., w ramach tzw. Akcji Reinhardt, Niemcy przeprowadzali 
likwidację gett w regionie. Niektórym Żydom udało się wówczas zbiec, część 
schroniła się w lasach. W Ciepielowie i okolicach kilka polskich rodzin przy-
szło im wtedy z pomocą. Jedne przynosiły żywność ukrywającym się osobom, 
inne przyjmowały je pod swój dach i udzielały schronienia w zabudowaniach 
gospodarstw.

U Adama i Bronisławy Kowalskich ukrywali się Elka Cukier i Berek Pinchas 
(Pinechas), syn krawca. Piotr i Helena Obuchiewiczowie pomagali m.in. wła-
ścicielowi zakładu czapniczego w Ciepielowie (wkrótce ukrywający się wró-
cili do lasu). Kosiorowie z Ciepielowa ukrywali dwóch Żydów nieznanych z 
nazwiska. U Kosiorów i Skoczylasów w Rekówce przez tydzień przebywały 
dwie Żydówki z Ciepielowa, następnie czterech Żydów.

NIEMIECKA OBŁAWA NA POLSKIE GOSPODARSTWA W CIEPIELOWIE

Najprawdopodobniej wskutek donosu, we wczesnych godzinach rannych 
6 grudnia 1942 r. gospodarstwa Kowalskich, Obuchiewiczów i Kosiorów w 
Ciepielowie zostały otoczone przez niemieckich policjantów z posterunku w 
Górkach Ciepielowskich. Obława trwała kilka godzin.

Bronisława Kowalska prosiła o darowanie życia dzieciom, ale funkcjonariu-
sze zgodzili się na wypuszczenie tylko jednego. 12-letnia Zosia poszła do są-
siadów, ale ostatecznie wróciła do domu. Jedynym nieobecnym wtedy człon-
kiem rodziny był najstarszy syn, Jan. Chłopak uczył się krawiectwa, pracę 
zaczynał o świcie.

Nie jest jasne, czy rewizja u Kowalskich i Obuchiewiczów ujawniły dowody 
ich pomocy udzielanej Żydom. Wiadomo, że u Kosiorów odnaleziono książki 
w językach jidysz i hebrajskim, a także natrafiono na dwóch ukrywających się 
mężczyzn.

W południe Niemcy pozwolili Adamowi Kowalskiemu jeszcze nakarmić zwie-
rzęta.

RODZINY BESTIALSKO ZAMORDOWANE I SPALONE W STODOLE

Wczesnym popołudniem Niemcy zabili Kosiorów. Rozstrzelali ich w stodole, 
razem z dwoma ukrywającymi się Żydami. Później spalili gospodarstwo. Był 
to sygnał dla pozostałych funkcjonariuszy do przeprowadzenia dalszej pacy-
fikacji

Niemcy zabrali Kowalskich do domu Obuchiewiczów. Maria z Mirowskich 
Bielecka, siostrzenica Adama, wspominała ich ostatnie chwile:
„Całą rodzinę wiedli do Obuchów. Na przedzie szedł wuj Adam, trzymając za 
ręce chłopców ‒ Heńka i Stefana, jak to z nimi czasami na spacer wychodził, 
tylko głowa mu ku ziemi obwisła i nogami bezsilnie powłóczył. Za nimi ciotka 
Helena tuliła w ramionach maleńkiego Tadka, a za matką szły Janka i Zofia”.

Rodzinę kordonem obstawiali członkowie plutonu egzekucyjnego.
„Ciotka odwróciła głowę w stronę naszych okien. Pewnie chciała pożegnać 
nas spojrzeniem, ale Niemiec zdzielił ją w kark kolbą karabinu, że omal nie 
zaryła twarzą w brudny, zdeptany śnieg. W drzwiach chaty Obuchów ode-
rwała Tadzia od piersi, jakby chciała go podać Niemcowi, zapewne błagała o 
zmiłowanie dla maleństwa. Pchnął ją Niemiec tak silnie, że od futryny drzwi 
się odbiła i runęła gdzieś za próg chałupy. Drzwi dokładnie zamknęli, klamkę 
drutem unieruchomili”.

Maria Bielecka mówiła też, że obie rodziny spalono żywcem. Inne świadec-
twa wskazują, że zostały rozstrzelane przed budynkiem, a następnie ich ciała 
wrzucono do wnętrza, które zamknięto i podpalono. Najprawdopodobniej 
Niemcy nie zamordowali od razu wszystkich dzieci. Pozostawili je niedobite, 
by spłonęły. Jance, córce Kowalskich, udało się wydostać z płonącego budyn-
ku. Została jednak zastrzelona w trakcie ucieczki, a jej ciało wrzucono z po-
wrotem do środka.

Szczątki zamordowanych pochowano następnego dnia.

Janek Kowalski, na wieść o tragedii, jaka spotkała jego rodzinę, próbował po-
pełnić samobójstwo. Uratowano go, otrzymał też wsparcie od rodziny i sąsia-
dów. Musiał jednak ukrywać się niemal do końca wojny.

KOLEJNE MORDERSTWA W REKÓWCE

Wkrótce niemieccy żandarmi z posterunku w Ciepielowie otoczyli domy Sko-
czylasów i Kosiorów w Rekówce. Przebywali tam wówczas Stanisław i Zofia 

24 marca – Narodowy Dzień Pamięci 
Polaków ratujących Żydów pod okupacją 
niemiecką
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Pierwsza unia polsko-litewska 
została zawarta w 1401 roku 
w Radomiu

27 marca – proces „szesnastu”

PIERWSZA UNIA POLSKO-LITEWSKA ZOSTAŁA ZAWARTA W 1401 ROKU W RA-
DOMIU. TO WŁAŚNIE DO NASZEGO MIASTA W MARCU TAMTEGO ROKU PRZY-
BYLI LITEWSCY DYGNITARZE.

W 1385 roku podpisana została unia w Krewie. Jest ona powszechnie 
uznawana za pierwszą unię polsko-litewską w historii. Według najnow-
szych trendów w historiografii za pierwszą unię regulującą trudne re-
lacje Polski i Litwy uznaje się jednak unię wileńsko-radomską z 1401 
roku. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że od 1385 roku stosunek Polski 
i Litwy opierał się na inkorporacji Wielkiego Księstwa Litewskiego do 

Korony, co nigdy nie został zaakceptowane przez Litwinów. Dokument z 
Krewa był jedynie kontraktem przedmałżeńskim i określał na jakich wa-
runkach Jagiełło miał poślubić Jadwigę. Unia ta szybko utraciła jednak 
aktualność, a o realizacji jej postanowień nie mogło być nawet mowy.

Wynika stąd, że porozumienie zawarte w Krewie nie było pierwszą unią 
dwóch narodów. W styczniu 1401 roku spotkali się w Wilnie polscy i 
litewscy możnowładcy. Ustalono wówczas nowe zasady, które stały się 
następnie normą w stosunkach polsko-litewskich. Książe Witold przy-
siągł wierność Koronie oraz królowi, a po jego śmierci, Wielkie Księ-
stwo Litewskie miało wrócić pod panowanie króla. Poza Witoldem swo-
je dokumenty przedstawili również możni litewscy, którzy potwierdzali 
przysięgę księcia oraz zobowiązywali się do udzielenia Koronie pomocy 
zbrojnej w razie ataku ze strony państw sąsiednich. Wszystkie te po-
stanowienia potwierdzono natomiast na zjeździe w Radomiu w marcu 
tamtego roku, co oznacza, że pierwsza unia polsko-litewska miała miej-
sce właśnie w naszym mieście.

Na pamiątkę tych wydarzeń jeden z radomskich skwerów nosi dum-
ną nazwę Unii Wileńsko-Radomskiej. Obecna nazwa została nadana 
uchwałą Rady Miejskiej z 30 marca 2015 r. Wcześniej był to skwer Unii 
Radomsko-Wileńskiej. W 2014 r. zrekonstruowano tam przebieg daw-
nych murów miejskich.

Źródła: Adam Duszyk 
„Radomski Program Edukaci Historycznej” r. 2022,

Fot: radom.city
       Dawid Śliwiński

27 MARCA 1945 ROKU, SOWIECI, POD PRETEKSTEM ROZMÓW O PRZYSZŁOŚCI POL-
SKIEGO PAŃSTWA ZAPROSILI DO WILLI W PRUSZKOWIE PRZYWÓDCÓW POLSKIE-

GO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. WSZYSTKICH ZATRZYMANYCH PRZEWIEZIONO DO 
MOSKIEWSKIEGO WIĘZIENIA NA ŁUBIANCE.

W Moskwie czekał na nich upokarzający proces i dla większości kary wię-
zienia. Przywódców poddano śledztwu, a następnie w czerwcu 1945 r., przy 
braku reakcji Zachodu, osądzono. Oskarżono ich o działalność dywersyjną, 
szpiegowską i terrorystyczną wymierzoną w ZSRR, oraz o współpracę z 
Niemcami.

Mimo iż nie zapadły żadne wyroki kary śmierci, to okresu odbywania kary 
nie przeżyli:

– gen. Leopold Okulicki, ostatni komendant AK
– Jan Stanisław Jankowski wicepremier i delegat Rządu na Kraj
– Stanisław Jasiukowicz ze Stronnictwa Narodowego

Wśród zwolnionych znalazł się m.in. Kazimierz Pużak, który ponownie został 
aresztowany w 1947 roku i skazany na 10 lat więzienia. Zmarł w 1950 roku 
w więzieniu.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu
Oskar Klich

Kosiorowie wraz z dziećmi oraz Mirosława Kiścińska (teściowa Piotra Sko-
czylasa) z wnuczką Leokadią Skoczylas. Była też koleżanka Leokadii, Henry-
ka Kordula. Mimo interwencji rodziny i sołtysa Niemcy nie pozwolili jej wró-
cić do domu.

W trakcie rewizji u Kosiorów znaleziono książki w języku jidysz, co najpraw-
dopodobniej było powodem przeprowadzenia egzekucji.

Ciała zamordowanych spalono w stodole. Następnego dnia szczątki pocho-
wano w wykopanym w pobliżu dole.

Śmierci uniknęło troje dzieci Piotra Skoczylasa: Jan, Józef i Bronisława. Jego 

samego Niemcy sprowadzili z miejscowości Tymienica i zamordowali.

EKSHUMACJA CIAŁ OFIAR PO WOJNIE

Po wojnie szczątki 34 osób zamordowanych 6 grudnia 1942 r. zostały eks-
humowane i przeniesione do masowego grobu ofiar niemieckiego terroru 
w Starym Ciepielowie. Egzekucja była jedną z największych wykonanych w 
trakcie okupacji na Polakach za pomoc udzielaną Żydom.

Źródło: Sprawiedliwi.org / IPN
Oskar Klich



W Zwoleniu po raz kolejny biegacze oddali hołd Żołnierzom Niezłomnym. W nie-
dzielę, 5 marca 2023 r. odbyła się XI edycja Biegu Tropem Wilczym – największej 
imprezy masowej towarzyszącej obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych.

Ogólnopolski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowany został przez 
Fundację Wolność i Demokracja. W Zwoleniu lokalnym organizatorem był 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Staropolski oraz Parafia p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego, patronat objęli Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Lublinie, powiat zwoleński, Urząd Miasta Zwoleń oraz Nadleśnic-
two Zwoleń.

Jak co roku sponsorem była spółka Enea Wytwarzanie, dzięki której bieg miał 
wyjątkową oprawę organizacyjną, nagrody dla zwycięzców, okolicznościowe 
koszulki i poczęstunek dla wszystkich.

W Zwoleniu bieg odbył się po raz czwarty, gromadząc rekordową ilość uczest-
ników i kibiców. Rozpoczął się on o godz. 14:30 odśpiewaniem hymnu naro-
dowego, po którym list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał prof. Ma-
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Energię mamy we krwi!

Prawie 25 litrów krwi oddali w piątek, 17 marca pracownicy Elektrowni Kozie-
nice. Była to już druga akcja zorganizowana na terenie spółki w tym roku w 
ramach programu "Energię mamy we krwi", w który zaangażowana jest cała 
Grupa Enea.

Bieg Tropem Wilczym w Zwoleniu

Specjalny punkt medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Radomiu zorganizowany został w sali konferencyjnej budynku 
administracji. Na apel organizatorów odpowiedziało 60 chętnych pracowni-
ków elektrowni. Po badaniach do oddania krwi zakwalifikowano 55 osób. Ze-
brano łącznie 55 jednostek krwi, czyli 24,750 litra życiodajnego płynu. Po raz 
kolejny pracownicy Enei Wytwarzanie pokazali jak wielką mają moc.

Wydarzenie przeprowadzono w sposób bezpieczny dla krwiodawców i per-
sonelu medycznego. Akcję zorganizowano wspólnie z aktywnie działającym 
przy Enei Wytwarzanie Klubem Honorowych Dawców Krwi. Do inicjatywy 
włączyły się również Związki Zawodowe działające przy Enei Wytwarzanie.

Tego dnia również na terenie elektrowni pierwszy raz zorganizowano punkt 
rejestracyjny dla potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub 
szpiku. Pomysł spotkał się z aprobatą i przyciągnął zainteresowanych włą-
czeniem się do akcji.

Kolejna akcja krwiodawstwa na terenie elektrowni zaplanowana jest na 12 
maja.



rek Wierzbicki z Instytutu Pamięci Narodowej. Obecny na uroczystości poseł 
Marek Suski skierował do uczestników słowa uznania za ich udział w uczcze-
niu bohaterskich żołnierzy wyklętych. Potem był już sygnał startu.

Bieg odbył się na dystansie 1 963 metrów będącym symbolem daty schwyta-
nia i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych oraz na dystansie 5 000 
metrów. Start i meta miały miejsce na parkingu przy kościele p.w. Podwyż-
szenia Krzyża.

Mimo trudnych warunków pogodowych i niespodziewanej śnieżycy na trasę 
wyruszyło w sumie ponad 200 osób. Dzięki obstawie Policji, Pogotowia Ra-
tunkowego i Ochotniczej Straży Pożarnej uczestnicy ukończyli bieg bezpiecz-
nie i bez zakłóceń.

Medale i nagrody wręczali zwycięzcom: poseł Marek Suski, wiceprezes Enei 
Wytwarzanie Jan Mazurkiewicz oraz Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.
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"Podaruj dzieciom lepsze życie" to nazwa III Pieszego Rajdu Charytatywne-
go, jaki odbył się w niedzielę, 12 marca 2023 roku w Puszczy Kozienickiej. 
Wzięło w nim udział około 400 osób, wydarzenie wsparła między innymi 
Enea Wytwarzanie.

Nadrzędną ideą tego rajdu była chęć wsparcia czworga Małych Bohaterów 
oraz ich Rodzin: Kingi Abramczyk, Gabriela Strzelczyka, Oliwiera Popisa oraz 
Marcela Durki. Głównym organizatorem było stowarzyszenie Morsy Kozie-
nice - Morsjanie. W przedsięwzięcie zaangażowało się też wiele firm, insty-
tucji i osób prywatnych, a całość miało zwieńczenie w niedzielę, 12 marca.
  
Grupa ponad 400 uczestników, mieszkańców między innymi Kozienic, Rado-
mia, Puław, Chodkowa oraz Suwałk pod okiem przewodników przemaszero-
wała turystycznymi duktami Puszczy Kozienickiej, od Pomnika Mauzoleum 
Legionistów Polskich w Żytkowicach do Rezerwatu Przyrody Źródła Królew-
skie, aby wspólnie i zdrowo spędzić czas, podziwiając urokliwe zakątki Nad-
leśnictwa Zwoleń oraz Nadleśnictwa Kozienice.

Po przejściu 9 kilometrów uczestnicy dotarli do Królewskich Źródeł, gdzie 
czekały na nich m.in. kiełbaski, jogurty i słodkie ciastka. Następnie odbyły 
się licytacje przedmiotów, które organizatorzy otrzymali od partnerów, lote-
ria oraz zbiórka do puszek. 
 
– Zebrane pieniądze w kwocie ponad 25 tysięcy złotych oraz dobre słowo, 
wsparcie podczas rajdu pomoże przywrócić radość w oczach dzieci. Chcieliby-
śmy podziękować naszemu Koledze z przerębla, człowiekowi instytucji Macie-
jowi Zającowi - pracownikowi Enei Wytwarzanie, dzięki którego pasji, deter-
minacji i pomysłowości zawdzięczamy przedmiotowe wydarzenie. Dziękujemy 
również wszystkim Koleżankom i Kolegom z Morsy Kozienice - Morsjanie z 
Prezesem na czele, Emilem Madejskim. Dziękujemy przede wszystkim Wam - 
Uczestnikom, że zechcieliście wziąć udział w rajdzie, że podzieliliście się swoim 
sercem z naszymi Małymi Bohaterami – podsumowali organizatorzy.

Fot. Jerzy Wojtkowski 

Rajd dla dzieci



BADANIA NA ZAMKU W IŁŻY – SKANOWANIE LASEROWE STUDNI NA ZAM-
KU GÓRNYM – CZYLI NOWE TECHNOLOGIE I „ŁAZIK IŁŻECKI W AKCJI”.

W grudniu 2021 r. przeprowadzono pierwsze tego typu pomiary lase-
rowe wnętrza studni zamkowej, i jedyne tego typu w Polsce z zastoso-
waniem technologii z automatyczną rejestracją pozycji w terenie oraz 
technologii Blue Workflow (automatyczną rejestrację danych w czasie 
rzeczywistym).  

Skaner Z+F IMAGER 5016 wykonuje pomiary z prędkością ponad 1 (jed-

nego) miliona punktów na sekundę, generując bardzo precyzyjny pomiar 
i dokumentację obiektów zabytkowych, nawet w ciemnych pomieszcze-
niach, takich jak studnie. 

Skanowanie odbywało się w oparciu o specjalnie wykonaną platformę 
pomiarową – łazika iłżeckiego – który umożliwił montaż skanera na 
stabilnej platformie i jego stopniowe opuszczenie windą w głąb studni, 
przesuwając się po ścianach studni na specjalnie zamontowanych kołach  

Pomiary wykonał zespół z Fundacji Hereditas oraz firmy Jacek Krawiec 
Laser-3D, na zlecenie i ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków – kierownik prac prof. ucz. dr hab. Rafał Zapłata.  

W wyniku pomiarów uzyskano m.in. bardzo dokładną (wręcz milimetro-
wą) dokumentację wnętrza studni, rozpoznano szczegółową geometrię 
obiektu, pozyskano dokładne pomiary studni, a powstałe dane posłużyły 
m.in. do przygotowania multimedialnych prezentacji dla zwiedzających.  

Pomiary są też podstawą do monitorowania wnętrza studni – obserwacji 
powstawania potencjalnych ubytków, odkształceń itp. 

Tak dokładna wirtualna replika wnętrza studni jest jedyną tego typu ko-
pią cyfrową obiektu zabytkowego w Polsce. 

Przy zastosowaniu kilku metod geofizycznych możliwe stało się rozpo-
znanie szczegółowej lokalizacji wielu pozostałości dawnej zabudowy 
zamku dolnego, odkryto nieznane dotychczas elementy zabudowy rów-
nież poza murami, na zamku górnym ujawniono m.in.: nieznane pozio-
my i elementy pomieszczeń.

Pomiary były kolejnym etapem w poszukiwaniu legendarnych przejść 
podziemnych zamku w Iłży. Dzięki badaniom udało zebrać się dosyć po-
kaźną mapę podziemnych struktur wzgórza zamkowego. Geofizyka zaj-
rzała także do studni zamkowej. Badania będą kontynuowane.

Źródło: Zamek w Iłży 
Oskar Klich
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