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100.lecie Parafii Bliżyn

Dekretem bp. Mariana Ryxa z 25 XI 1919 r. powstała samodzielna 
Parafia Bliżyn, choć pierwsze próby jej powołania sięgają 1807 roku. 
25 sierpnia 2019 roku, w 749 rocznicę śmierci patrona, św. Ludwika 
Wyznawcy, Parafia świętowała jubileusz 100.lecia powstania.

Czytaj na str. 2-3, fotorelacja na str. 16

IV Memoriał im. Mateusza Mastalerza

Przyjaciele Mateusza obronili ubiegłoroczny tytuł i wygrali IV Memoriał im. Mateusza Mastalerza w Piłce Nożnej, który 7 września rozegrano 
na boisku Orlik w Mroczkowie. Królem strzelców został Paweł Łuczyński, najlepszym bramkarzem Paweł Mróz a zawodnikiem Albert Maciej-
czak. Przed rozpoczęciem memoriału w kościele parafialnym ks. proboszcz Krzysztof Sieczka odprawił Mszę św. w intencji Mateusza.

Czytaj na str. 14-15

XIV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
W sobotę 24 

sierpnia w koście-
le pod wezwaniem 
świętego Ludwika 
w Bliżynie odbył 
się XIV Festiwal 
Muzyki Organowej 
i Kameralnej. Wy-
darzenie, które po-
prowadziła Elżbie-
ta Rokita było wstępem do obchodów 100.lecia Parafii Bliżyn.

Czytaj na str. 5

„Seniorzy w działaniu”

Bliżyńscy seniorzy w ramach projektu Seniorzy w działaniu 
w dniu 7 września uczestniczyli w wycieczce do Michniowa, gdzie 
zwiedzili Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi Polskich. Wcześniej 
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica wzięli udział w kon-
ferencji naukowej.

Czytaj na str. 6
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100.lecie Parafii Bliżyn
Dekretem bp. Mariana Ryxa z 25 XI 1919 r. powstała samodzielna 

Parafia Bliżyn, choć pierwsze próby jej powołania sięgają 1807 roku. 
25 sierpnia 2019 roku, w 749 rocznicę śmierci patrona, św. Ludwika 
Wyznawcy, Parafia świętowała jubileusz 100.lecia powstania.

Rocznicową Eucharystię poprzedziła procesja, która wyruszyła 
sprzed drewnianego kościoła parafialnego pw. św. Zofii do świąty-

ni parafialnej pw. św. Ludwika. Mszy św. przewodniczył bp Artur 
Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Kon-
celebrował bp Henryk Tomasik oraz kapłani związani z parafią 
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pochodzeniem, bądź pracą duszpasterską. W homilii bp. Miziński 
przypomniał sylwetkę patrona parafii, króla Francji św. Ludwika Wy-
znawcę oraz najważniejsze daty z dziejów parafii i chrześcijaństwa na 
naszej ziemi.

Z bardzo liczną grupą parafian we Mszy św. uczestniczy-
li przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, na czele 
z Agatą Wojtyszek, wojewodą świętokrzyską, która ks. Stanisławowi  
Wlazło, proboszczowi parafii i organizatorowi uroczystości, wręczy-
ła medal 100-lecia Niepodległości. Obecny był także marszałek An-
drzej Bętkowski, wicestarosta Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz  
Walachnia, sekretarz gminy Michał Jędrys, przewodniczący rady 
gminy Jacek Krzepkowski oraz niemal wszyscy radni. Nie zabrakło 
pocztów sztandarowych Gminy Bliżyn, OSP Bliżyn i Wołów, Szkoły 
Podstawowej w Bliżynie oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży. Obecni byli przedstawiciele grup parafialnych, leśnicy, harcerze, 
a przede wszystkim parafianie.

Po jubileuszowej Mszy św. odsłonięto obelisk ustawiony przy dę-
bie Ludwik, który będzie żywą pamiątką obchodów. Nasiona pocho-
dziły od dębu Bartek.

Później całe popołudnie aż do późnego wieczora na placu kościel-
nym oraz w ogrodach plebańskich trwał radosny piknik parafialny. 
Poprowadzili go Ewa Staszewska, Michał Nowakowski i Urszula  
Nowakowska, a licznych jego uczestników powitał ks. proboszcz Sta-
nisław Wlazło.

Część artystyczną rozpoczęła kapela Świętokrzyskie Scyzoryki 
w składzie: Adam Młodawski, Dariusz Figarski, Edward Orłowski, 
Leszek Steć, Mariusz Dołowy i Ryszard Kucewicz. Część piosenek 
zaśpiewały z nimi: Agnieszka Więckowska, Katarzyna Więckowska, 
Emilia Młodawska i Magda Młodawska. 

Ponadto wystąpił dziecięcy zespół Bliżyńska Gromada, Zespół 
Pieśni i Tańca Sorbin, Dariusz Bernatek oraz gwiazda wieczoru – ze-

spół MDN Muzyką do Nieba działający przy sanktuarium ostrobram-
skim w Skarżysku-Kamiennej. Wieczorem do zabawy zagrała kapela 
Ciekoty pod kierunkiem Grzegorza Michty.

W przerwie między występami o historii parafii opowiadał  
Roman Falarowski, autor doskonałej i obszernej jej monografii, przy 
powstaniu której nieocenioną pomoc okazał Marcin Kucewicz (moż-
na ją było nabyć na pikniku, a sam autor osobiście złożył ponad 200 
autografów!). Ponadto przeprowadzono liczne konkursy, a prawdzi-
wym hitem wieczoru było losowanie nagród w loterii fantowej. Losy 
ponumerowane były od numeru 966 (Chrzest Polski) do 2019. Główną 
nagrodę – skuter – wylosował Szymon Buczek (szczęściarz, wyloso-
wał też inną nagrodę), a drugą pod względem wartości – rower – Ewe-
lina Jędrzejczyk. 

Ks. proboszcz wręczył podziękowania dla osób i instytucji wspie-
rających codzienną pracę jego i parafii, w tym władzom samorządo-
wym gminy, leśnikom, Radzie Parafialnej i Parafialnemu Zespołowi 
Caritas. Ci odwdzięczyli mu się odśpiewaniem Sto lat. Adam Mło-
dawski zaśpiewał specjalnie napisaną na tę okazję piosenkę dedyko-
waną ks. Stanisławowi Wlazło.

Na pikniku wiele było też dla ciała – długa kolejka ustawiła się po 
dziczyznę (5 sztuk poszło), do grilla, pysznej zupy, chleba ze smalcem, 
owoców, ciast i napojów. Kraina Szczęścia zapewniła liczne atrakcje 
dla najmłodszych.

25 sierpnia był dniem, który na trwałe zapisze się w kronikach  
parafii.

Jacenty Kita
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Są pieniądze dla OSP Bliżyn
750 tysięcy złotych otrzymało 69 jednostek ochotniczych stra-

ży pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego, wybranych 
w ramach konkursu dla gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. 

Umowy z przedstawicielami samorządów podpisali mar-
szałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa  
Mariusz Gosek. Umowę dla OSP Bliżyn podpisał wójt gminy  
Mariusz Walachnia. – Bliżyńska ochotnicza straż pożarna jest bar-
dzo aktywna – powiedział podczas podpisania umowy wójt Bliży-
na Mariusz Walachnia. – W pobliżu mamy piękny zbiornik rekre-
acyjny i otrzymane wsparcie, czyli 15 tysięcy złotych pozwoli nam na 
dofinansowanie łodzi ratowniczej i przyczepy do jej przewożenia.

W województwie świętokrzyskim działa ponad 860 jednostek 
OSP, około 220 z nich jest włączonych do Krajowego Systemu  Ra-
towniczo-Gaśniczego. Te ostatnie mogą liczyć na poważne środ-
ki finansowe. Mniejsze jednostki strażackie o pomoc finansową 
zwracają się głównie do swoich samorządów.

(jaki)

Są pieniądze na inwestycje drogowe
Gmina Bliżyn otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Sa-

morządowych w kwocie 1.089.152 zł dwóch inwestycji drogowych. 
Promesę wójt gminy Mariusz Walachnia otrzymał z rąk wojewo-
dy Agaty Wojtyszek w dniu 16 września. 

Gmina Bliżyn otrzyma 1.000.650,00 zł (koszt całkowity 
1.667.751,00 zł) na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej 

nr 309011 Płaczków - Pięty od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 
w miejscowości Płaczków do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 
w miejscowości Pięty (realizacja do 06.2020) i 88.502,00 zł (koszt 
całkowity 147 504,00) na realizację zadania pn. Remont nawierzch-
ni drogi gminnej nr 309045, Bliżyn ul. 1-go Maja w miejscowości 
Bliżyn (realizacja do 06.2020). 

Podczas wręczania promes, które odbyło się w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wojewoda 
poinformowała, że na Fundusz Dróg Samorządowych wojewódz-
two świętokrzyskie otrzymało 322 miliony złotych, które dofinan-
sują 306 inwestycji w regionie. Mówiła też o zmianach w systemie 
udzielania wsparcia. Po licznych sygnałach od samorządowców 
zmieniono cykl inwestycyjny z jednorocznego, który w wielu wy-
padkach był niemożliwy do zrealizowania, na wieloletni.

Obecna na spotkaniu poseł Maria Zuba przypomniała drogo-
we inwestycje finansowane przez państwo, jakie w ostatnim czasie 

prowadzono na terenie powiatu skarżyskiego; budowę odcinka 
ekspresowej drogi numer 7, ronda turbinowego na krajowej dro-
dze numer 42 w Skarżysku i obecnie przebudowywanego mostu na 
drodze wojewódzkiej 751 w Suchedniowie. 

Jacenty Kita
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XIV Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej

W sobotę 24 sierpnia w kościele pod wezwaniem świętego Ludwi-
ka w Bliżynie odbył się XIV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. 
Wydarzenie, które poprowadziła Elżbieta Rokita było wstępem do 
obchodów 100.lecia Parafii Bliżyn.

Wystąpił Tomasz Piętak, organista, śpiewak operowy, mieszkają-
cy obecnie w Wiedniu, pomysłodawca festiwalu i dyrektor artystyczny 

oraz chór męski Gregorianum, działający przy Warszawskim Stowa-
rzyszeniu Chorałowym Gregorianum. Zespół specjalizuje się w wyko-
nywaniu utworów muzyki dawnej, zarówno świeckiej jak i sakralnej.

Elżbieta Rokita nawiązała do pożaru katedry Notre Dame w Pa-

ryżu oraz uratowanej wówczas korony cierniowej Chrystusa, którą 
król św. Ludwik sprowadził w 1237 roku do Francji. Licznie zabrani 
w świątyni mogli wysłuchać dzieł takich autorów, jak Guillaume de 

Machauta, Charlesa Widora, Alexandre Guilmanta oraz Alfreda Le-
fébure-Wély.

Festiwal został zorganizowany dzięki wsparciu Parafii pw. św.  
Ludwika oraz Wójta Gminy Bliżyn.

Jacenty Kita
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„Seniorzy w działaniu”
Bliżyńscy seniorzy w ramach projektu Seniorzy w działaniu 

w dniu 7 września uczestniczyli w wycieczce do Michniowa, gdzie 
zwiedzili Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi Polskich. Wcześniej 
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica wzięli udział w konfe-
rencji naukowej zatytułowanej Takie same dla wszystkich? Znaczenie 

przedmiotów w postrze-
ganiu i kształtowaniu 
tożsamości narodowej 
i lokalnej.

Podczas wycieczki 
ponad 50. uczestników 
wyjazdu odwiedziło 
ścieżkę edukacyjną Le-
śna Droga Krzyżowa. 
Wyjazd zakończyło 

spotkanie integracyj-
ne z seniorami z Su-
chedniowa, które od-
było się nad zalewem 
suchedniowskim. 

Projekt realizo-
wany przez TPD Od-
dział Gminny Bliżyn 
jest dofinansowany 
z Programu Rządo-
wego na rzecz Ak-
tywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Jego celem jest 
wsparcie rozwoju różnych form edukacji i aktywizacji społecznej ludzi 
w wieku 60+ zamieszkujących powiat skarżyski. Program wspiera ich 
uczestnictwo w życiu społecznym. 

Cel zostanie osiągnięty poprzez uzyskanie przez uczestników pro-
jektu wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie prowadzonych zajęć, 

warsztatów grupowych, aktywnych wykładów w terenie, spotkań do-
radczych i integracyjnych. 

Projekt jest realizowany od kwietnia  i będzie trwał do końca roku. 
Jego kierownikiem jest Halina Fidor, koordynatorem Grażyna Kij, 
a z seniorami pracują również Ilona Mamla, Karolina Gałczyńska-

-Szymczyk, Paweł Czesny, Norbert Krzyżanowski i Grzegorz Smar-
dzewski. 

Jacenty Kita
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Dożynki w Parafii Odrowążek
W niedzielę 1 września br. w Parafii Odrowążek odbyły się uro-

czystości dożynkowe, podczas których dziękowaliśmy za wszystkie 
Boże dary, otrzy-
mywane dzięki pra-
cy rolników. 

Uroczystą Mszę 
Św. odprawił ks. 
proboszcz Win-
centy Chodowicz, 
a wieniec dożynko-
wy, symbolizujący 
wszystkie plony, 
które rodzi ziemia 
i z których człowiek 
może korzystać- 

przygotowało sołec-
two Kopcie. W uro-
czystej procesji, przy 
śpiewie Zespołu Lu-
dowego Kuźniczanki, 
wieniec został wnie-
siony do Świątyni 
przez mieszkańców 
Sołectwa Kopcie wraz 
z sołtys Agniesz-
ką Mościńską.

W wygłoszonej 
homilii, ks. pro-
boszcz podkreślał, że dożynki to bardzo ważne i symboliczne święto 
dla rolników oraz wszystkich ludzi, ponieważ przypomina, że to wła-
śnie dzięki ciężkiej pracy na roli, codziennie możemy spożywać chleb.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły grupy działające przy 
parafii, tj.: Parafialna Orkiestra Dęta Perły Wincentego i Chór Parafial-

ny. Na zakończenie uroczystości, ks. proboszcz zadedykował rolnikom 
muzyczne podziękowania za ich trud i ciężką pracę, które wykonała 
Orkiestra Dęta, a mieszkańcy swoją wdzięczność wyrazili oklaskami.

Aneta Smulczyńska

Parafialne Święto Plonów w Mroczkowie
Uroczystą mszą do-

żynkową podziękowano 
Bogu za tegoroczne plony. 
Mimo, iż w parafii trudno 
znaleźć pole obsiane zbo-
żem, mieszkańcy przynie-
śli plony ziemi, warzywa, 
owoce, przetwory i chleb 
- dar boży. 

Jak co roku piękny 
wieniec dożynkowy przy-
gotowało sołectwo Sobót-

ka, a nieśli go członkowie zespołu ludowego. Sołectwa przygotowały 
wspaniałe kosze z warzywami i owocami, a przedstawiciele poszcze-

gólnych sołectw, czyli sołtysi, rady sołeckie i radni ponieśli chleby do-
żynkowe i kosze w procesji eucharystycznej do ołtarza.

Ksiądz proboszcz Krzysztof Sieczka poświęcił te plony i podzię-

kował mieszkań-
com, rolnikom za 
trud pracy na roli, 
ale także w przy-
domowych ogród-
kach i na rabatach. 
Poświęcony chleb, 
bezpośrednio po 
zakończonej eu-
charystii sołtysi 
rozdawali uczestni-
kom liturgii.

Źródło: http://www.parafiamroczkow.pl/294,dozynki_parafialne.
html
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Brzeście pożegnało wakacje
Już po raz 10. w altanie w Brześciu odbyła się impreza kończąca 

lato zatytułowano Po-
żegnanie wakacji 2019. 
Wydarzenie oficjalnie 
otworzyli sołtys Lech 
Lisowski, radna Małgo-
rzata Zep, była radna, 
inicjatorka, pomysło-
dawczyni imprezy przed 
dekadą Aleksandra  
Milanowska i wójt  
Mariusz Walachnia. 

Jak zwykle licznych atrakcji nie zabrakło. Śpiewały solistki Julia 
Wrona, Oliwia Wrona, Oliwia Jarosz i Julia Miernik, do zabawy za-
śpiewał Tomasz Miernik. Przeprowadzono liczne konkursy z nagro-
dami dla dzieci i dorosłych, nie zabrakło poczęstunku przygotowane-
go przez mieszkańców. Atrakcją dla dzieci był pokaz umiejętności psa 
policyjnego Gabora pro-
wadzonego przez opie-
kuna Zdzisława Sasala. 
Dzięki dzielnicowemu 
Emilowi Sadzy najmłod-
si zasiedli w radiowozie. 
Swe duże umiejętności 
pokazała Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza 
z OSP Wołów pod opieką 
Agnieszki Radek. OSP 
Bliżyn do czasu wyjazdu 
do akcji umożliwiła oglądanie wozu bojowego.

W imprezie aktywnie uczestniczyli wójt gminy Mariusz Walach-

nia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, liczna grupa 
radnych, sekretarz gminy Michał Jędrys. BS Suchedniów reprezento-
wała Gabriela Król.

Sponsorami wydarzenia byli: Barbara i Marian Zolbach – sklep 
Biedronka, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, firma Batmar, Wójt 

Gminy Mariusz Walach-
nia, radna Małgorzata 
Zep, Anna i Józef Leżań-
scy, Aleksandra Mila-
nowska oraz panie Łapaj, 
Dąbrowska i Półtorak. 

W przygotowanie 
imprezy zaangażowani 
byli sołtys Lech Lisow-
ski, Wójt Gminy Bliżyn, 

radna Małgorzata Zep, Gminny Ośrodek Kultury oraz Rada Sołecka: 
Anna Żak, Gabriela Król, Monika Łuckiewicz i Kazimierz Kumoch. 
Wydarzenie poprowadziła Marzanna Godlewska przy pomocy  
Karoliny Dąbrowy, akustykę i nagłośnienie zapewnił Sebastian  
Siudak.

Jacenty Kita
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Pikniki integracyjne w Jastrzębi 
i Wojtyniowie

W dniu 31 sierpnia od-
były się pikniki integracyj-
ne w sołectwach Jastrzębia 
i Wojtyniów. Nie zabrakło 
dobrej zabawy, wspólnego 
grillowania oraz kosztowa-
nia domowych wypieków.

Organizatorem spotka-
nia w Jastrzębi była sołtys 

Monika Łukomska, Rada Sołecka i Stowarzyszenie Jastrzębia pod 
Świnią Górą a w Wojtyniowie wicestarosta Anna Leżańska, radny 
Wiesław Gregiel i sołtys Małgorzata Wójcik, która korzystając z oka-
zji podziękowała wszystkim za pomoc po pożarze domu. 

M. Wójcik podziękowała również osobom, które zorganizowały 
to spotkanie integracyjne: Annie Leżańskiej, Wiesławowi Greglo-
wi, Krystynie Gregiel, Urszuli Kozłowskiej, Bożenie Białosuknie,  

Marii Makarewicz, Natalii Solarz, Piotrowi Kanarkowi oraz mło-
dzieży, która zajęła się oprawą muzyczną.

(jaki)
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Sportowo-pożarnicze zmagania strażaków 
ochotników

Przy pięknej, upalnej pogodzie 1 września na stadionie Ruchu 
w Skarżysku-Kamiennej odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo-
-Pożarnicze OSP. 

Oficjalnie otworzyli je marszałek województwa, prezes Zarządu Po-
wiatowego OSP Andrzej Bętkowski, komendant powiatowy PSP Marcin  
Machowski, starosta Artur Berus i wicestarosta Anna Leżańska.

W zawodach wystartowało 16 drużyn. 6 drużyn w kategorii MDP 
chłopcy i dziewczęta oraz 10 drużyn seniorskich 8 męskich i 2 kobiece.

Zawody zakończono odczytaniem protokołu przez sędziego głów-
nego zawodów. Następnie przystąpiono do uhonorowania najlepszych 
drużyn  pucharami ufundowanymi przez Urząd Marszałkowski woj. 
świętokrzyskiego i okolicznościowymi dyplomami oraz nagroda-
mi rzeczowymi.

Po pięciogodzinnych zmaganiach (sztafeta pożarnicza oraz ćwi-
czenia bojowe) zastępca komendanta powiatowego, sędzia główny 
bryg. Andrzej Pyzik ogłosił wyniki.

Kat. seniorzy – mężczyźni
1. miejsce – OSP Kierz Niedźwiedzi
2. miejsce – OSP Sorbin
3. miejsce – OSP Nowy Odrowążek
4. miejsce – OSP Grzybowa Góra

5. miejsce – OSP Mroczków
6. miejsce – OSP Skarżysko-Kamienna
7. miejsce – OSP Lipowe Pole
8. miejsce – OSP Bliżyn

Kat. seniorzy – kobiety
1. miejsce – OSP Kierz Niedźwiedzi 
2. miejsce – OSP Sorbin

MDP kobiety
1. miejsce – OSP Kierz Niedźwiedzi
2. miejsce – OSP Sorbin
3. miejsce – OSP Wołów
4. miejsce – OSP Grzybowa Góra
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MDP chłopcy
1. miejsce – Skarżysko-Kamienna
2. miejsce – OSP Bliżyn
Organizatorem zawodów była  Komenda Powiatowa Państwo-

wej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej oraz Zarząd Oddziału  

Powiatowego ZOSP RP w Skarżysku-Kamiennej.
Dekoracji zwycięzców oraz wręczenia nagród dokonali zastęp-

ca komendanta powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej bryg.  
Andrzej Pyzik, starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska, 
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Skarżysko Michał Farys oraz 
Wojciech Gałczyński przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Suche-
dniowie. Po zawodach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na stra-
żacką grochówkę.

Organizatorzy zawodów zapewnili nagrody w postaci pucharów, 
dyplomów oraz nagród rzeczowych dzięki sponsorom: Nadleśnictwo 
w Suchedniowie, Nadleśnictwo w Skarżysku-Kamiennej, PGE Obrót, 
PGE Dystrybucja, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Urząd Miasta 

w Skarżysku-Kamiennej, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamien-
nej, Celsium Sp.zo.o. w Skarżysku-Kamiennej, Urząd Marszałkowski 
woj. Świętokrzyskiego Firma Subor Firma Horpol, Firma Kadimex.

Był to niezwykle pracowity dzień dla skarżyskich strażaków, gdyż 

po godz. 17.00 wybuchł groźny pożar hali w Skarżysku-Kamiennej, 
w której produkowano paliwa alternatywne. W akcji gaśniczej brało 
udział aż 18 zastępów straży pożarnej. 

Jacenty Kita
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Strażacka pielgrzymka do Ostrej Bramy
W niedzielę 8 września strażacy pielgrzymowali do Sanktuarium 

Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. O godzinie 

12.30 została odprawiona Msza Święta  w intencji strażaków i ich ro-
dzin, osób związanych ze strażą pożarną, emerytów oraz zmarłych 
strażaków, której przewodniczył ksiądz Artur Fura.

Uroczystości poprzedziła wspólna modlitwa i odczytanie przez 
komendanta powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. 
Marcina Machowskiego zawierzenia strażaków Matce Boskiej Ostro-
bramskiej.  

Na Mszę do Sanktuarium licznie przybyli strażacy zawodowi oraz 
druhowie z ochotniczych straży pożarnych z powiatu skarżyskiego 
oraz z sąsiednich powiatów.

Uroczystości uświetniła Parafialna Orkiestra Dęta Perły Wincen-
tego z Odrowążka. 

Po zakończeniu Mszy Św. kapelan strażaków poświęcił samocho-
dy pożarnicze i zaprosił na tradycyjną strażacką grochówkę.

(jaki)

Piknik parafialny w Sorbinie
W niedzielę 25 sierpnia na pikniku rodzinnym spotkali się pa-

rafianie w Sorbinie. Kwestowano na rzecz remontowanej dzwonnicy 

i wieży. Wystąpiły zespół Sorbin i schola parafialna Astra Dei. Kuli-
narnym hitem był kugiel osobiście przygotowany i serwowany przez 
ks. proboszcza Aleksego Kołsuta.

Na dzieci cze-
kała zjeżdżalnia, 
serwowano da-
nia z grilla, plac-
ki ziemniaczane 
i ciasta, odbyła się 
loteria fantowa 
z atrakcyjnymi na-
grodami.

(jaki)
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(część 1)
•	 1888-1889	-	powstaniec	styczniowy	ks.	Wincenty	Cyrański	został	pierwszym	wi-

kariuszem (księdzem rektorem) filialnej parafii (na pomniku mieszkańcy Bliżyna 
zamieścili tytuł; „pierwszy proboszcz”).

•	 następcy:	ks.	Feliks	Kuropatwiński	(1889)	i		ks.	Edward	Teofil	Ellert	(1889	–	1890)
•	 22.10.1889	r.	o	godz.	1800	-	w	kościółku	św.	Zofii	w	Bliżynie	odbył	się	ślub		Fran-

ciszka Ksawerego De’Ahumad’a, granda hiszpańskiego, generała piechoty wojsk 
hiszpańskich i gubernatora Kuby z Marią Henryką Małgorzatą księżniczką Bara-
tow Motie de Fawerol, wdową po Leonidasie Merle. Związek małżeński pobłogo-
sławił biskup kielecki Tomasz Teofil Kuliński, a specjalne pozwolenie na ślub ks. 
Ellertowi (w Kronice Parafialnej jego nazwisko pisane jest przez jedno l – Elert) 
wydali papież Leon XIII i arcybiskup Barcelony.   

•	 1890	r.	-	biskup	sandomierski	mianował	gospodarzem	parafii	ks.	Juliana	Piont-
ka (Piątka), który z pomocą materialną Ludwika hrabiego Broel-Platera (30 000 
rubli) właściciela Bliżyna, Niekłania, Chlewisk i Białaczewa oraz parafian wybu-
dował w latach 1896-1900 murowany kościół p.w. św. Ludwika (architekt Antoni 
Wieczorkowski czy Antoni Hutten – Czapski przy współpracy Aleksandra Kna-
be) w Bliżynie oraz elementarną szkołę (budynek w którym mieścił się później 
internat Liceum Ogólnokształcącego w Bliżynie, odnalazł pieniądze po Tomaszu 
Beranku –2000 rubli przekazał na budowę szpitala a 4000 rubli przez kasę gmin-
ną przekazano do Banku Państwa). Pierwszy kronikarz parafii, ks. Paweł Posłu-
szyński i jego następca tak go scharakteryzował: Był to kapłan światły i niesłycha-
nie dbały o dobro kościoła. Jego to zabiegom, staraniom i usilnej pracy zawdzięcza 
swoje istnienie nowo wzniesiony kościół w Bliżynie.

•	 11	sierpnia	1896	r.	-	odbyło	się	uroczyste	poświęcenie	i	wmurowanie	nowego	ka-
mienia węgielnego pod nowy kościół p.w. św. Ludwika. Słowo Boże dla zebranych 
wygłosił rektor kościoła pobernardyńskiego w Radomiu, ks. Jan Naulewicz. Po-
święcenia dokonał prałat, dziekan kapituły katedralnej sandomierskiej i oficjał 
generalny ks. Józef Kijanka. Osobami asystującymi mu byli hrabiowie Platerowie 
i zarząd zakładów bliżyńskich. W fundamentach wznoszonego kościoła  umiesz-
czono współczesne monety i dokument w języku łacińskim. Prace murarskie wy-
konał majster Jan Wajnbergier (robocizna – 7168 rubli).

•	 08.07.1900	r.	-	biskup	sandomierski	Antoni	Ksawery	Sotkiewicz		konsekrował	… 
wobec licznie zebranego Duchowieństwa i wielkiego zgromadzenia ludu nowy Ko-
ściół pod wezwaniem Św. Ludwika Króla Wyznawcy wraz z wielkim ołtarzem tegoż 
patrona i dwoma bocznymi – Pana Jezusa i Matki Boskiej. …. Naznaczając rocznicę 
poświęcenia Kościoła z odpustem A. D. –ni na III niedzielę po Zielonych Świątkach.

•	 Ksiądz	Paweł	Posłuszyński	(1900	-	1906)	-	wybudował	starą	plebanię	i	rozpoczął	
prowadzenie „Kroniki Parafialnej”, grodzenie cmentarza przykościelnego i ogro-
dził stary cmentarz sztachetami dębowymi. 

•	 Ksiądz	Stanisław	Piekarski	 (1906	 -1908)	 -	dokończył	 całkowicie	 roboty	murar-
sko – sztukatorskie wewnątrz kościoła św. Ludwika. Cokół i bazy kolumn zostały 
otynkowane zaprawą cementową, a filary i chór gipsową. Na chórze rozebrano 
mur i na jego miejscu postawiono cementową stylową balustradę. Roboty mu-
rarsko - tynkarskie wykonał Pan Kamiński i S-ka za 900 rubli. W upiększaniu 
wnętrza kościoła pomagał mu bezinteresownie właściciel fabryki magli, Kazi-
mierz Mierzanowski.

•	 Ksiądz	Bronisław	Szczygielski	(1908	-	1912)	-	Kościół	św.	Ludwika	został	pokryty	
za niego blachą cynkowaną. Zakupił też grób – ołtarz.

•	 Ksiądz	Feliks	Pomorski	(1912	–	1913)	-	za	jego	bytności	spłonęły	organy	kościelne,	
gdyż uczący się grać na nich parafianin nie zachował odpowiedniej ostrożności. 

•	 Ksiądz	Józef	Drabowicz	(1913	–	1916)	-	utworzył	kursy	dla	analfabetów	i	wspólnie	
z Antonim Ambroziewiczem sklep udziałowy „Nasz Sklep”. Zwalczał pijaństwo 
i nie udało się mu kupić organów w Warszawie oraz przeniósł ambonę z kościółka 
św. Zofii do  kościoła św. Ludwika (rzeźbiarz Ignacy Morawiec). 

•	 Ksiądz	Tadeusz	Malewski	(1916)	i	ksiądz	Marian	Dębowski	(1916	-	1919)	
- sporządził plany gruntów kościelnych i wystarał się o 4 morgi ziemi pod nowy 

cmentarz grzebalny. Zebrał częściowo fundusze na nowe ławki do kościoła i or-
gany.  

•	 Ksiądz	 Stanisław	Zbroja	 (1919	 -	 1926)	 -	 poświęcił	 nowy	 cmentarz,	 uregulował	
prawnie sprawy gruntowe, doposażył kościół w organy i ławy oraz założył Ko-
mitet Pomocy Dzieciom. 1924 r. – … Parafia ta, dziś licząca 3 250 dusz, dekanatu 
koneckiego jest jedną z najbiedniejszych parafii w diecezji sandomierskiej o jednej 
wspólnej fizjonomii: zniszczonego ogniska przemysłowego, kiedyś czynnego i ru-
chliwego, a od dłuższego czasu zupełnie zamarłego. Przyglebie piachu jałowego los 
materialny tutejszych mieszkańców pogarsza z roku na rok. Co zdolniejszy i lepszy 
robotnik czy majster wyemigrował z własnej zagrody szukając po całym kraju za-
robku, została sama biedota pod każdym względem. Lata ostatnie to ciągły i stały 
proces ku gorszemu, który obejmuje wszystkich bez wyjątku mieszkańców: inteli-
gencję i robotnika, … Ostatni jego zapis kronikarski pochodzi 07 lipca 1926 r.: „…
Dnia 08 lipca opuszczam Bliżyn – 7 – letni pobyt w Bliżynie przeleciał lotem ptaka. 
Z żalem opuszczam Bliżyn, gdyż przywiązałem się do parafii – tym bardziej, że to 
pierwsze probostwo moje. …. Oby i on był szczęśliwy w Bliżynie!

 Po 31 latach, dnia 25 listopada 1919 r. dekretem nr 817 biskupa sandomierskiego, 
ks. Mariana Ryxa parafia bliżyńska przestała być filialną, a stała się samodziel-

Kalendarium  filialnej parafii i samodzielnej pw. Św. Ludwika w Bliżynie
ną. Ziemię dla parafii (około 9 ha) przekazali prawnie w postaci daru w 1919 r. 
Zygmunt  hr. Broel-Plater i Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe Józef Zeydler 
i S-ka.  

•	 Ksiądz	Tomasz	Zadęcki	(1926	-	30)		-	dokonał	renowacji	wnętrza	kościoła	św.	Lu-
dwika i zgromadził materiały na budowę budynków gospodarczych. Dokończył 
też ogrodzenie nowego cmentarza oraz założył instalacje elektryczną. Pod datą 
08 maja 1930 r. w „Kronice Parafialnej” zapisał: Po niespełna czteroletniej pracy 
odchodzę z Bliżyna z żalem już nie dlatego, że Bliżyn dla kapłana ma zalety to-
warzyskie, jest ruchliwy, przy stacji kolejowej, ale i dlatego, że z ludźmi się zżyłem 
i wiedziałem, że zyskiwałem u nich zaufanie, a co za tym idzie i większy wpływ. 
Doznałem tam i przykrości, ale gdzie ich nie ma. Bliżynianie prócz tego są ofiarni 
na sprawy Kościoła oraz uczuciowi. Oczywiście nie odnosi się to do wszystkich, ale 
do większości. Swemu następcy z całego serca życzę, by On swoim taktem, pogodą 
ducha, sercem kapłańskim pozyskał dla Boga i Kościoła i tę resztę  obojętnych a na-
wet wrogich sprawie Bożej, a wiernych na zawsze scementował z Chrystusem!

•	 Ksiądz	Seweryn	Kiersztejn	(1935	-	1940)	-	wybił	studnię	artezyjską	na	podwórku	
plebani. Za jego probostwa wybudowano jeszcze Dom Katolicki (wikariat i orga-
nistówka), dokończono ogrodzenie starego cmentarza i zorganizowano bezpłatną 
kuchnię dla biednych „Caritas” oraz pomoc dla dzieci kolonijnych z Bydgoszczy 
(na przełomie sierpnia i września 1939 r.). Pod datą 08 maja 1940 r. w „Kronice Pa-
rafialnej” zapisał: Po niespełna czteroletniej pracy odchodzę z Bliżyna z żalem już 
nie dlatego, że Bliżyn dla kapłana ma zalety towarzyskie, jest ruchliwy, przy stacji 
kolejowej, ale i dlatego, że z ludźmi się zżyłem i wiedziałem, że zyskiwałem u nich 
zaufanie, a co za tym idzie i większy wpływ. Doznałem tam i przykrości, ale gdzie 
ich nie ma. Bliżynianie prócz tego są ofiarni na sprawy Kościoła oraz uczuciowi. 
Oczywiście nie odnosi się to do wszystkich, ale do większości. Swemu następcy z ca-
łego serca życzę, by On swoim taktem, pogodą ducha, sercem kapłańskim pozyskał 
dla Boga i Kościoła i tę resztę obojętnych a nawet wrogich sprawie Bożej, a wiernych 
na zawsze scementował z Chrystusem!

•	 Ksiądz	Czesław	Kucharczyk	(1940-1960)		-	przeprowadził	remont	wikariatu	i	ko-
ścioła św. Zofii oraz zradiofonizował kościół św. Ludwika i skanalizował plebanię. 
Wikarym był ks. Walenty Wójcik , a od 01 lipca 1944 r. zastąpił ks. Władysław 
Prząda. Zaangażował się w tajne nauczanie. Nie przekazano Niemcom dzwonów. 
Działała przy parafii dla potrzebujących bezpłatna kuchnia pod zarządem Rady 
Głównej Opiekuńczej i Polskiego Komitetu Opieki. Zakończenie wojny tak sko-
mentował: 08.05.1945 r. Kapitulacja Niemiec. Radość, ale niezupełna , bo ludzie 
ogólnie mówią, że wojna jednak nieskończona. Oczekiwanie nowej rozgrywki. Ze 
wschodnich kresów wywóz ludzi na Zachód. 

 1958 r. - odłączyła się część Górek do powstałej parafii w Mroczkowie.
•	 Ksiądz	Stanisław	Ciźla	(1960	–	1971)	-	1961	–	ponowne	przyłączenie	się	do	bli-

żyńskiej parafii Koloni Nowiny i Koloni Olszyny. Były kapelan Armii Krajowej. 
Przyczynił się do konserwacji dachu na kościele św. Ludwika, do powstania no-
wego wielkiego ołtarza (1962 – Antoni Drwal z Tarnowa) i malowideł na ścianach 
wewnętrznych murowanej świątyni (Irena i Józef Polko lub Palko z Warszawy). 
Tak opisuje jego budowę: „Ołtarz zbudowano - z ofiar parafian – żelbetonowy po-
kryty mozaiką. Figura Chrystusa z drzewa znajduje się w starym ołtarzu. Figury 
aniołów  i kwiaty stiukowe – pokryte złotą mozaiką – wykonane przez Anatola 
Drwala. Stary ołtarz przeniesiony do bocznej nawy i umieszczono w nim obraz 
św. Ludwika patrona parafii. Przy budowie ołtarza brali czynny udział parafianie, 
którzy wykonali wszystkie prace fizyczne  i dostarczyli materiał, itd. …  Zmagania 
z Kołem Ateistów i Wolnomyślicieli. „Niegolewski” i „Stokrotka” (Borowcowie 
z USA) ufundowali Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Proboszcz zmarł w 1971 
r. i został pochowany w grobowcu księży na nowym cmentarzu w Wojtyniowie. 

•	 Ksiądz	Władysław	Sadza	 (1971	-	89)	 -	kapelan	Armii	Krajowej,	ps.	 „Silvan”,	za	
którego dokonano renowacji kościoła św. Zofii, wybudowano grobowiec księży 
i zainstalowano piece elektryczne do ogrzewania kościoła św. Ludwika.

•	 Ksiądz	 kanonik	Czesław	Kasprzyk	 (1989	 -	 2007)	 -	 pokrył	 kościół	 św.	 Ludwika	
blachą szwedzką, wybudował kaplicę pogrzebową  i nową plebanię (stan surowy) 
oraz wydawał „Gazetę Bliżyńską” (33 numery). W ostatnich latach pomagał mu, 
jako Administrator ks. Andrzej Bartosiński, który przygotował część nowej ple-
bani do zamieszkania i rozpoczął kolejną renowację kościółka św. Zofii. 

•	 Ksiądz	Stanisław	Wlazło	(2007	-	?)		-	zakończył	renowację	dachu	na	kościele	św.	
Zofii, założył w nim nową instalację: elektryczną, alarmową, przeciwpożarową, 
nagłaśniającą i podświetlił go nocą. Wymienił rozetę witrażową w kościele św. 
Ludwika, pokrył blachą nową plebanię, wymienił podłogi na chórze i przepro-
wadził remont organów, zrobił dokumentację na kanał burzowy i go wybudował, 
uporządkował tereny podlegające parafii, utworzył Radę Parafialną i „Caritas”. 
Założył	oświetlenie	nocne	i	votywne	na	cmentarzu	w	Wojtyniowie	i	wybrukował	
kostką kamienną główne aleje. Poprawił dach na kościele św. Ludwika i zainsta-
lował w nim ogrzewanie gazowe. Naprawił ogrodzenie przy kościółku św. Zofii. 
Przygotował nową plebanię z zewnątrz i wewnątrz do zamieszkania. Renowacja 
zewnętrzna i wewnętrzna kościoła św. Ludwika. Zakup ołtarzy bocznych i odno-
wienie Dużego Ołtarza i Stacji Drogi Krzyżowej. Uregulowanie prawne własno-
ści parafialnej.

Roman Falarowski
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Letni Marszobieg Powiatowy
Blisko 200 osób, w tym liczna grupa bliżynian, w sobotę 24 sierp-

nia pokonało niemal 13. kilometrową trasę szlakiem niebieskim 
z Michniowa przez Kamień Michniowski i Burzący Stok do Suche-
dniowskiego Ośrodka Kuźnica, gdzie odbyło się zakończenie Letniego 
Marszobiegu Powiatowego. 

Na trasę marszobiegu uczestnicy zostali dowiezieni bezpłatnymi 
autokarami ze Skarżyska, Bliżyna i Suchedniowa. W Michniowie po-
witali ich starosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Katarzyna 
Bilska i burmistrz Suchedniowa Cezary Błach. Oficjalnie sygnał star-
tu dał przewodniczący rady powiatu Jacek Jeżyk.

Na mecie przed Kuźnicą na uczestników marszobiegu czekał gorą-
cy poczęstunek (pierogi z kaszą, przygotowane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich Łącznianie) oraz liczne atrakcje, gry i zabawy zorganizowa-
ne przy pomocy Stowarzyszenia Inicjatywa Lokalna z Bliżyna, Miasta 
i Gminy Suchedniów oraz Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuź-
nica. 

(jaki)

XIX Piknik Szachowy w Ubyszowie
W sobotę 24 sierpnia w altanie w Ubyszowie rozegrany został 

XIX Piknik Szachowy. 
Zmagało się 10. amatorów 
królewskiej gry. Zwyciężył 
Łukasz Łukomski, drugi 
był Marian Frąk a trzeci 
Andrzej Kobyłecki. Na-
grody wręczył wójt gminy 
Mariusz Walachnia.

Sponsorami wydarze-
nia byli: Wójt Gminy Bli-

żyn Mariusz Walachnia, wicestarosta Anna Leżańska i firma Tomi-
-Trans. 

(jaki)

IIV Memoriał im. Mateusza Mastalerza
Przyjaciele Mateusza 

obronili ubiegłoroczny 
tytuł i wygrali IV Memo-
riał im. Mateusza Masta-
lerza w Piłce Nożnej, któ-
ry 7 września rozegrano 
na boisku Orlik w Mrocz-
kowie. Królem strzelców 
został Paweł Łuczyński, 
najlepszym bramkarzem 

Paweł Mróz a zawodnikiem Albert Maciejczak. Przed rozpoczęciem 
memoriału w kościele parafialnym ks. proboszcz Krzysztof Sieczka 
w intencji Mateusza odprawił Mszę św.

Na murawie boiska rodzinę Mateusza, piłkarzy, mieszkańców 
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Mroczkowa przy dźwiękach piosenki Jesteś bohaterem powitała  
Katarzyna Skarus, która poprowadziła wydarzenie oraz rodzice 
Mateusza – Ewa i Szymon Mastalerz. Katarzyna Skarus przypo-
mniała słowa, które w ubiegłym roku podczas otwarcia memoriału 
wypowiedział wójt gminy Mariusz Walachnia: Idąc śladami naszej 

wiary wierzymy, że przez ten memoriał Mateusz jest z nami. Poza 
liczną grupą mieszkańców, w wydarzeniu udział wzięli wicestaro-
sta Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia, radni Monika  
Gruszczyńska, Genowefa Supernat, Dorota Cukrowska,  
Małgorzata Zep i Krzysztof Jurek. 

Rozgrywki, które sędziowali Katarzyna Chrzanowska i Karol 
Purtak, były emocjo-
nujące, padło wiele 
widowiskowych bra-
mek, w tym cztero-
krotnie hattric. Dru-
gi rok z rzędu wygrali 
Przyjaciele Mateusza 
(9 pkt.) wszyscy gra-
jący z numerem 13, 
z jakim grał Mateusz. 

O kolejnych miej-
scach zdecydowa-
ły zdobyte bramki, 
gdyż pozostałe trzy 
drużyny zdobyły po 
3 pkt. Na drugim 
miejscu uplasowała 
się drużyna Auto-
partner Warszawa  

(6	 bramek),	 trzeci	 był	 zespół	 Fischer	 Automotive	 (5	 bramek),	 na	
czwartym z czterema bramkami byli Aktywni Bliżyn.

W przerwach między meczami przeprowadzone zostały konkur-
sy z nagrodami dla dzieci i kobiet, dla wszystkich chętnych serwowa-
no przepyszny bigos i kiełbaski z grilla. 

Na koniec za udział w zawodach podziękowali Ewa i Szymon 
Mastalerz, a w niebo poleciały symboliczne 24. lampiony.

Sponsorami i darczyńcami wydarzenia byli: Ewa i Szymon Ma-
stalerz, wójt gminy Mariusz Walachnia (puchary), Autopartner 
Warszawa, ks. Krzysztof Sieczka – puchar dla króla strzelców, Jacek 
Krzepkowski (piłki), Tadeusz Łyjak (piłka), Monika Gruszczyń-
ska, Jezierski Markowe Okna z Lekomina – Damian Rokita, Fischer 
Automotive	z	Mroczkowa,	Nofar	z	Mroczkowa,		Art.-Muz	Ireneusz 
Nieczajew, Anna Leżańska, Gminny Ośrodek Kultury (nagłośnie-
nie i prowadzenie), Pizzeria Toma  Bliżyna, Kapafor Nowy Dwór  
Mazowiecki – Grzegorz Czarnota. Pomocy udzielił też  
Sławomir Ferencz.

Jacenty Kita
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