
A to Polska właśnie

– włoszczowskie NGO dla Niepodległej

30 października 2018

Wieczór zorganizowany przy współudziale 

15 organizacji pozarządowych

Wydarzenie zorganizowane w ramach zadania publicznego „Centrum Aktywności Lokalnej – wsparcie usamodzielniania się i rozwoju

małych organizacji wiejskich i małomiasteczkowych” – realizowanego przez Fundację CEdR ze środków Narodowego Instytutu Wolności

– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 



W programie wieczoru m.in. promocja wydania okolicznościowego wspomnień Edmunda Wierusz-Kowalskiego, 

powstańca styczniowego z Ojsławic (dzisiejsza gmina Radków) 

w opracowaniu Adama Malickiego. 

100 egzemplarzy na 100. rocznicę odzyskania niepodległości wydała Fundacja CEdR, 

dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

i Powiatu Włoszczowskiego. Książka jest bezpłatna



Rękopis wspomnień został odnaleziony przez Adama Malickiego w zdigitalizowanych zbiorach Biblioteki 

Jagiellońskiej, a następnie przepisany przez niego i uzupełniony o wiele ciekawych informacji, 

dokumentów i zdjęć dotyczących powstańca, jego rodziny, wydarzeń z powstania styczniowego na ziemi 

włoszczowskiej.  Fundacja, poza sfinansowaniem wydania, miała też wkład w przygotowanie publikacji 

do druku, prezes fundacji podjęła się korekty tekstu i dostosowania go do współczesnych norm 

interpunkcyjnych i ortograficznych. To była dla nas zaszczyt brać udział w wydaniu takiej perełki…



Pan Adam Malicki – autor opracowania (z lewej) 

oraz pan Filip Ruszczyński – prawnuk Edmunda Wierusz-Kowalskiego



Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek… 

– wierszem Wisławy Szyborskiej otworzyła spotkanie Roksana Rydzyk z ZPO nr 1 we Włoszczowie



Spotkanie poprowadzili członkowie zarządu

Fundacji CedR: Katarzyna Standerska i Michał Puorun

POETA

Po całym świecie

możesz szukać Polski, panno młoda,

i nigdzie jej nie najdziecie.

PANNA MŁODA

To może i szukać szkoda.

POETA

A jest jedna mała klatka —

o, niech tak Jagusia przymknie

rękę pod pierś.

PANNA MŁODA

To zakładka

gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie.

POETA

— — — A tam puka?

PANNA MŁODA

I cóz za tako nauka?

Serce — ! — ?

POETA

A to Polska właśnie.



Można powiedzieć, że przybyło 100 gości na 100. rocznicę, chociaż odliczyło się ich trochę więcej



Magdalena Batko i Zuzanna Żelichowska z ZPO nr 1 w tańcu symbolizującym zabory



Zuzanna Bełtowska śpiewa „Czarną sukienkę”, 

której słowa napisał Konstanty Gaszyński po upadku powstania listopadowego. 

W Piwnicy Pod Baranami śpiewała ją nieodżałowana Anna Szałapak, 

a dla nas pięknie wykonała ją Zuzia 



Wszyscy goście mają na piersi kotyliony.  

Łącznie ponad sto sztuk zrobiły dzieci z ZPO nr 1 i SP nr 2

pod okiem pań z Fundacji ZPO nr 1 i Fundacji Nasza Dwójka



Mikołaj Ślęzak w iście aktorskim wykonaniu fragmentu „Latarnika” Henryka Sienkiewicza



Michał Steciak – wiceprezes Fundacji Wioska Aniołów z Karsznic 

– okrzyknięty przez jurorów The Voice of Poland polskim Andreą Bocellim,

zachwycił wszystkich wspaniałym wykonaniem pieśni „Miejcie nadzieję” do wiersza Adama Asnyka, 

który powstał w 25. rocznicę wybuchu powstania styczniowego .

Pięknie zaśpiewał także dla nas „Biały krzyż”



Wśród zaproszonych gości witaliśmy szczególnie rodzinę Edmunda Wierusz-Kowalskiego, 

która zjechała specjalnie na ten wieczór do Włoszczowy z różnych stron Polski, a nawet z zagranicy.

Byli z nami: prawnuk powstańca Filip Ruszczyński, prawnuczka Agnieszka Wierzejska, prawnuczka 

Joanna Zarańska-Jackowska, praprawnuczka Anna Grużewska, praprawnuk RafałWierusz-Kowalski 

i prapraprawnuk Franciszek Gużewski



Pan Filip Ruszczyński opowiedział o swoich nieudanych poszukiwaniach rękopisu pradziadka



Podziękowanie dla pana Adama Malickiego za pasję odkrywania przed nami pamiątek historii



Adam Malicki odkrył przed nami rąbek tajemnicy, jak się dzisiaj poszukuje skarbów



Panowie 

z Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego

wraz z młodzieżą
z ZSP nr 2 im. Stefana Czarnieckiego 

przedstawili tło historyczne 

wydarzeń opisanych w rękopisie powstańca

z Ojsławic



Pani Joanna Bulska

ze Stowarzyszenia Nieznanowice.pl

zaprezentowała swój wiersz patriotyczny

napisany specjalnie na 100. rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości  



Zespół „Moskorzewianie”

prowadzony przez 

Stowarzyszenie Wielu Pokoleń
Jesteśmy Solą Tej Ziemi

porwał wszystkich 

do śpiewania znanych pieśni,

tym bardziej że na każdego 

gościa czekały na krześle 

wydrukowane teksty, 

więc nie było wymówek,…

Kierownik muzyczny zespołu:

pan Leszek Wawrzyła



Fundacja I LO im. gen. Władysława Sikorskiego

w ramach zadania „A to Polska właśnie” 

przeprowadziła konkurs poetycki dla młodzieży

pn. „Wolni w Niepodległej”

Natalia Nowak czyta wyróżniony wiersz 

Patrycji Kuczery z I LO

„[…]Dobrze cenić piękno świata,

w jakim z dnia na dzień żyjemy

Każdy listek, drzewo, źdźbło
z czasem lepiej poznajemy…”



Pokaz krótkich filmów o mieszkańcach ziemi włoszczowskiej, którzy ratują pamiątki polskiej kultury 

i upowszechniają dawne tradycje 

Scenariusz i realizacja filmów: Michał Piorun – Fundacja CEdR

Zdjęcia: Michał Piorun, Michał Piasecki

Filmy zostały nagrane i przekazane nieodpłatnie do upowszechnienia



Nasi specjalni goście: 

Oni żyją trochę w naszych, a trochę w tamtych dawnych czasach i próbują spiąć je ze sobą, by zachować
od zapomnienia i upowszechniać cenne jak najdroższy skarb pamiątki polskiej kultury. 

Państwo Teresa i Mirosław Holotowie z Dworu Bieganów, pan Stanisław Gieżyński z Dworu w Ludyni,  Fundacja 

Folwark Podzamcze i Rodzina Jedliczków (Agata i Robert wraz z Heleną, Tadeuszem i Hubertem)

Podziękowania wręczają wraz z nami pan starosta Jerzy Suliga i zastępca burmistrza pan Sławomir Owczarek



Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony

Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie,

”Bądź pochwalony!"

Tęskno mi, Panie...

„Moja piosnka” Cypriana Kamila Norwida  wykonana przez Michała Sztabińskiego do jego własnej muzyki 

dopełniła wzruszeń tego uroczystego wieczoru



W holu czekała na gości wystawa przygotowana przez Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne

związana z okresem, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami



Na piętrze biblioteki goście mogli oglądać wystawę malarstwa młodzieży

„Pejzaże wolności”



Nasi wolontariusze „porządkowi” i „techniczni” z I LO im. gen. Władysława Sikorskiego:

od lewej: Katarzyna Jamróz, Katarzyna Struska, Maciej Standerski, Kacper Piszczek, Michał Przyborowski 



Na gości czekały jeszcze:

okolicznościowe widokówki z utrwalonymi perełkami regionu:



A to Polska właśnie – pamiątkowe zdjęcie prawie wszystkich uczestników 

Włoszczowa 1918-2018



A to Polska właśnie – drugie pamiątkowe zdjęcie

Włoszczowa 1918 - 2018



Scenariusz: Katarzyna Standerska

Prowadzący Katarzyna Standerska i Michał Piorun

dziękują za wyrozumiałość
Nie zajmują się na co dzień konferansjerką



Wszystkim Gościom wieczoru

Organizacjom pozarządowym

Bibliotece Publicznej we Włoszczowie

Powiatowemu Centrum Kulturalno-

Rekreacyjnemu

Wydziałowi Promocji i Rozwoju Starostwa 

Powiatowego

Wydziałowi Spraw Obywatelskich 

UG Włoszczowa

składamy serdeczne podziękowania

zarząd Fundacji CEdR



Współorganizatorzy:

Fundacja Wioska Aniołów z Karsznic w gminie Małogoszcz

Fundacja I Liceum im. Gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

Fundacja Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie

Fundacja Nasza Dwójka we Włoszczowie

Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne

Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi w Moskorzewie

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Rząbiec

Stowarzyszenie Nieznanowiece.pl

Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl w Nieznanowicach

Stowarzyszenie Włoszczowa na Obcasach

Ochotniczą Straż Pożarną w Łachowie

Ochotniczą Straż Pożarną w Brygidowie 

Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

Stowarzyszenie Koło GospodyńWiejskich w Koniecznie

Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju we Włoszczowie

Wydarzenie zorganizowane w ramach zadania publicznego „Centrum Aktywności Lokalnej – wsparcie usamodzielniania się i rozwoju

małych organizacji wiejskich i małomiasteczkowych” – realizowanego przez Fundację CEdR ze środków Narodowego Instytutu Wolności

– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Szczególne podziękowanie dla OSP w Brygidowie


