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Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
Oddajemy do Państwa rąk szczególne wydanie „Kuriera Masłowskiego”, które
przygotowaliśmy w związku z 100. rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości. Ma
ono wyjątkowy wymiar ze względu na to, że
chcemy traktować je jako pamiątkę dla przyszłych pokoleń. Wierzę, że zachowacie ten
numer w swoich domach, tak by za jakiś czas
wrócić do niego i powspominać, jak świętowaliśmy ten bardzo ważny czas dla naszej
Ojczyzny.
100-lecie Niepodległej zbiegło się ze
100-leciem parafii w Masłowie. Z tej okazji
odbywały się już podniosłe uroczystości,
a kilka tygodni temu ukazała się specjalna
publikacja. Jako społeczeństwo Gminy Masłów mamy piękną historię, którą zapisujemy
kolejnymi wydarzeniami.
Zobaczcie Państwo, jak wspaniale
świętowali uczniowie naszych szkół i jak
wiele podejmowali inicjatyw, by cieszyć się
z wolności. Przeżyjmy raz jeszcze wydarzenia zorganizowane z tej okazji w Masłowie,
Wiśniówce, Ciekotach, w których licznie
wzięli udział nasi mieszkańcy oraz goście.
Powróćmy do odsłonięcia pomnika na Białej
Górze, poświęconego ofiarom II wojny światowej.
Równocześnie z obchodami pojawiła
się bardzo ważna wiadomość. Stefan Żeromski został uhonorowany pośmiertnie Orderem
Orła Białego przez Prezydenta RP jako wyraz
najwyższego szacunku wobec znamienitych
zasług poniesionych dla chwały, dobra i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej. Obok publikujemy nieznany wiersz Stefana Żeromskiego
idealnie korespondujący z czasami, kiedy
Polska może cieszyć się wolnością.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt Gminy Masłów
Wydawca:
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Stefan Żeromski
Gniją wciąż w duszy zło – jady
i rozłamuje mi serce
bezsilna litość nad Tobą…
Wre wokół wściekłość gromady
wykarmiająca mordercę.
Ja jestem zawsze sam z sobą…
Ach, zakończ dni te plugawe,
na więźniów przeżyte chlebie,
z gardłem zduszonym rzemieniem…
Daj zezwolenie łaskawe,
że czas już umrzeć za Ciebie
z Twojem na ustach imieniem!

Ten wiersz Stefana Żeromskiego został napisany prawdopodobnie
ok. 1905 roku i w wersji brulionowej
odłożony przez pisarza do szuflady.
Wydrukowany 19 marca 1929
roku w „Kurierze Porannym”, udostępniony wówczas przez spadkobierców Oktawii Żeromskiej. Los rękopisu
nieznany. Nigdy później wiersz nie
był upubliczniany. Na tekst zwrócił
mą uwagę p. Romuald Karaś – Kanclerz Kapituły Nagrody im. Witolda
Hulewicza, ofiarodawca do ciekockiego Dworku Żeromskich pełnej
edycji utworów Stefana Żeromskiego
wydanych w międzywojniu przez
Jakuba Mortkowicza. Dziś warto te
rymy – z czasów polskiej niewoli –
przypomnieć.
Kazimiera Zapałowa
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Niepodległa od 100 lat.
Świętowanie w Masłowie
Wyjątkowo uroczyście świętowano 100-lecie odzyskania niepodległości w Masłowie. Była modlitwa, zaskakujący
polonez i wspólne śpiewanie pieśni.
Obchody w niedzielę 11 listopada rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji Ojczyzny w kościele pw. Przemienienia
Pańskiego w Masłowie. Odprawił ją ks. proboszcz Piotr Motyka,
który w swojej homilii przywoływał wiele patriotycznych akcentów zaznaczając rolę, jak w ciągu walki o wolność pełniła wiara
w Boga.
O szczególną oprawę liturgii zadbał Chór Masłowianie,
a o uroczysty wymiar liczne poczty sztandarowe.
Po modlitwie wszyscy przemaszerowali do hali sportowej,
gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. Gości witali wójt
Tomasz Lato oraz Krystyna Nowakowska, dyrektor Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. W słowach skierowanych do
uczestników uroczystości wójt mówił o szczególnej wadze patriotyzmu zaczynającego się od zwykłego podniesienia papierka
na ulicy. Przypomniał wielkie wydarzenia, które przyniosły
wolność, ale też zwrócił uwagę na miejsca pamięci o Ojczyźnie w gminie Masłów. Warto pamiętać, że są nimi m.in. groby
żołnierzy na cmentarzu w Brzezinkach, Żeromszczyzna, czy pomnik św. Jana Pawła w Masłowie.
Część artystyczną rozpoczęło wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Punktualnie o godz. 12 mieszkańcy naszej gminy włączyli się w ogólnopolską akcję „Niepodległa do
hymnu”. Później już przed publicznością wystąpili nasi artyści.
Koncert rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Wielkimi brawami nagrodzono członków Chóru Masłowianie, Grupy Artystycznej Golica oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty, którzy po
raz pierwszy w takim składzie odtańczyli poloneza. Akompaniował im na akordeonie Grzegorz Michta.

Mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. proboszcz Piotr Motyka.

W samo południe odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”.

Gospodarzem uroczystości był wójt Tomasz Lato.

Patriotyczne wiersze wyrecytowali: Natalia Grzejszczyk,
Julia Kasperek, Kinga Pierzak, Piotr Wójcik, Julia Mochocka,
Laura Bujak. Do wspólnego śpiewania pieśni znanych każdemu
Polakowi zachęcały zespoły śpiewacze: Nowe Masłowianki, Dąbrowianki, Kopcowianki, Barczanki, Domaszowianki.
Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na gorący
bigos oraz szarlotkę.
Wojciech Purtak

Poczty sztandarowe w drodze na uroczystości.

Poloneza odtańczyli członkowie Chóru Masłowianie, Grupy Artystycznej
Golica oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty.
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta

O oprawę liturgii zadbał Chór Masłowianie.

Nowe Masłowianki

Dąbrowianki

Kopcowianki

Barczanki

Domaszowianki

Masłowscy harcerze

5

Kurier Masłowski

Patriotycznie
w Wiśniówce
Popołudniowa część obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości odbyła się w Wiśniówce.
Jak co roku przed pomnikiem poświęconym marszałkowi
Józefowi Piłsudskiemu spotkali się mieszkańcy, by zapalić znicze
oraz złożyć kwiaty. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania
hymnu oraz modlitwy poprowadzonej przez ks. Leszka Struzika,
proboszcza parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Wiśniówce.

Samorządowa delegacja składa kwiaty.

Wartę pełnili harcerze z 47 DH “Iskra” z Masłowa.

Wójt Tomasz Lato krótko przedstawił
historię miejsca, w którym od lat mieszkańcy gminy wspominali marszałka oraz
świętowali uroczystości patriotyczne.
Część oficjalną zakończyło składanie
wiązanek kwiatów oraz zapalenie świateł pamięci. Wartę honorową pod pomnikiem pełnili harcerze z Masłowa.
Miłym akcentem było poświęcenie
kapliczki Matki Boskiej Częstochowskiej,
umieszczonej na drzewie, w pobliżu pomnika. Przypominać będzie o miejscu,
w którym od lat gromadzili się mieszkańcy, by się modlić.
Po uroczystościach pod pomnikiem
wszyscy zostali zaproszeni do świetlicy.

Ks. Leszek Struzik, proboszcza parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
w Wiśniówce poświęcił kapliczkę na drzewie.

Małe Dolinianki

Uczestnicy spotkania przed pomnikiem.

Andrzej i Przyjaciele

6

Kurier Masłowski

Tam odbyła się „Patriotyczna Wieczornica” z udziałem zespołów Andrzej i Przyjaciele oraz Małe Dolinianki. Szybko udało się
wytworzyć niezwykłą atmosferę, która sprzyjała wspólnemu śpiewaniu patriotycznych pieśni. Zgodnie z tradycją okolicznościowy

Uczestnicy spotkania w świetlicy.

wiersz wygłosiła Jadwiga Wasik. Świętowanie zakończył wspólny
poczęstunek.
WP

Słodki tort podzielono wśród wszystkich.

Pomnik na Białej Górze
przypomina o ofiarach złożonych za wolność
Za nami uroczystość kończąca w gminie Masłów obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na
zboczu Białej Góry w Dąbrowie został odsłonięty i pomnik poświęcony ofiarom zbrodni niemieckiego okupanta rozstrzelanym w tym miejscu w latach 1939-1942.
Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele NMP Matki Kościoła w Dąbrowie. Przewodniczył jej kapelan
ks. Dariusz Jarliński wraz ks. Adrianem Bydlińskim. Słowo wstępne wygłosił gospodarz parafii ks. prałat Lucjan Skolik. W homilii
ks. Jarliński zwracał szczególną uwagę na rolę przyszłych pokoleń w pielęgnowaniu pamięci o bohaterach II wojny światowej.
O wyjątkową oprawę liturgii zadbał Chór Masłowianie. W uro-

czystościach udział brali 10. Brygada Żołnierzy Obrony Terytorialnej oraz poczty sztandarowe.
UROCZYSTOŚĆ W LESIE
Po modlitwie uroczystość przeniosła się na skraj Białej
Góry, kilkaset metrów od kościoła. Przypomnijmy, że z ideą
budowy pomnika do Gminy Masłów wyszła Grupa Inicjatywna

10. Brygada Żołnierzy Obrony Terytorialnej oddała salwę honorową.
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Utworzenia Miejsca Pamięci Martyrologii Polaków na Białej Górze w skład, której wchodzą: major w stanie spoczynku Bogusław Sitnicki, Antoni Nowak, Zofia Wieczorek-Nowak, prezes
Stowarzyszenia i Sympatyków Żołnierzy 4 Pułku w Kielcach. Inicjatywę wspierali także zmarli niedawno Stanisław Wójcik oraz
Henryk Dłużewski. Na cel grupa przekazała Gminie 6,5 tys. zł.
NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ
Uroczystości w lesie poprowadziła Zofia Wieczorek-Nowak. Rozpoczęło je odśpiewanie hymnu, po którym głos zabrał
gospodarz gminy. Wójt Tomasz Lato mówił o ofierze, jaką w
tym miejscu złożyli walczący o wolność Polski. - Zostawili największą wartość, jaką mogli zostawić dla Ojczyzny – swoje życie. Chwała bohaterom! - mówił wójt. Wicewojewoda Andrzej
Bętkowski podkreślał szczególny wymiar odsłonięcia pomnika
w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-

Uroczystość w lesie zgromadziła wiele osób.

podległości. Rys historyczny związany z Białą Górą przedstawił
Marek Jończyk z kieleckiej Delegatury IPN. W wykonaniu aktora Andrzeja Matysiaka zabrzmiał wiersz „Reflekcja” autorstwa
Bolesława Centera.

Odsłonięcia pomnika dokonali członkowie rodzin pomordowanych
oraz inicjatorzy jego budowy.

Podczas mszy świętej zaśpiewał Chór Maslowianie.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty.

ODSŁONIĘCIE POMNIKA
Najważniejszym momentem było odsłonięcie pomnika.
Biało-czerwoną wstęgę uroczyście zdjęli z niego: Monika Cetner, Marian Wolski – potomkowie zamordowanych w tym miejscu, Stanisław Sitnicki, syn mjr. Stanisława Sitnickiego, Danuta
Piotrowska-Wójcik, żona Stanisława Wójcika, Antoni Nowak,
ks. prałat Lucjan Skolik, wicewojewoda Andrzej Bętkowski
i wójt Tomasz Lato. Chwilę później ks. Skolik dokonał poświęcenia pomnika.
CZŁONKOM ORGANIZACJI ORŁA BIAŁEGO
Pomnik stanowi betonowa płyta, na której znalazła się
tablica marmurowa z wyrzeźbionym orłem. Góruje nad nią
stalowy krzyż. Napis na tablicy został poświęcony członkom
Organizacji Orła Białego: Michałowi Cetnerowi i Witoldowi
Wolskiemu rozstrzelanym 6 stycznia 1940 roku u stóp Białej
Góry oraz 81 ofiarom terroru okupanta niemieckiego zamordowanych w latach 1939 – 1942 w tym miejscu.
SPOTKANIE W ŚWIETLICY
Oficjalną część zakończył Apel Pamięci wygłoszony przez porucznika Marcina Kowala z towarzyszeniem 10. Brygady Żołnierzy Obrony Terytorialnej, która oddała salwę honorową. Po
złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uroczystość przeniosła się
do świetlicy samorządowej w Dąbrowie. Dla uczestników wydarzenia zaśpiewały panie z zespołu Dąbrowianki, które przygotowały również poczęstunek.
WP

Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona
w kościele NMP Matki Kościoła w Dąbrowie.
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Rekord dla Niepodległej
Uczniowie i przedszkolaki ze wszystkich szkół z naszej gminy dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”. W piątek 9 października o godz. 11.11 wszyscy odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Co
ważne oprócz śpiewania hymnu szkoły zaskakiwały pomysłami na świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.

BRZEZINKI
Chóralne śpiewanie zorganizowano w sali gimnastycznej. Zaproszono do niego zarówno przedszkolaki jak
i uczniów. W tym samym czasie w Wiśle do akcji włączyła się grupa uczniów przebywająca na zielonej szkole
w ramach „Turnusu Uśmiechu”. Reprezentacja Brzezinek
odśpiewała hymn nad Jeziorem Czerniańskim z widokiem
na góry i rezydencję Prezydenta RP.

MASŁÓW
Uczniowie spotkali się w hali sportowej, by zaśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego”. Rytm nadawali im harcerze
z 47 Drużyny Harcerskiej „Iskra”
z Masłowa oraz Michalina Cedro,
młoda, ale już utyułowana wokalistka.
Był program artystyczny przygotowany przez harcerzy oraz wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni.

Kurier Masłowski

MĄCHOCICE KAPITULNE
W szkole jak i na boisku działo się bardzo wiele. Zorganizowano Sztafetę Radości czyli 100 m/100-lecie, w której pobiegło 100
uczniów. Chwilę później odbył się happeing Radośni Biało-Czerwoni, a na koniec w sali gimnastycznej rozpoczęła się uroczysta
akademia szkolna z oprawą muzyczną uczniów połączona ze
wspólnym odśpiewaniem hymnu.

WOLA KOPCOWA
Pod hasłem „100 lat Niepodległości” przebiegały uroczystości patriotyczne zorganizowane przez uczniów i nauczycieli. Głównym punktem było oczywiście
wspólne odśpiewanie hymnu, ale nie zabrakło również patriotycznych piosenek oraz wierszy, a nawet historycznej inscenizacji.

MĄCHOCICE-SCHOLASTERIA
Szkolna społeczność świętowała już od rana. Oprócz śpiewania
hymnu zorganizowano rozstrzygnięcie konkursu na najpięknieszy kotylion. Wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy
szkoły tego dnia ubrali byli w biało-czerwone stroje. Na finał
w hali sportowej uczniowie i szkolna kadra utworzyła żywy kotylion.
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„O przyszłość Rapperswilu”
w Ciekotach
W gminne obchody wpisała się wystawa „O przyszłość Rapperswilu” Muzeum Polskie w Rapperswilu w obiektywie
Wojciecha Walkiewicza, która została otwarta w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Muzeum Polskie w Rapperswilu powstało w 1870 roku założone przez fundatora hrabiego Władysława Broel-Platera, który
zgromadził wokół Muzeum emigrantów po Powstaniu Styczniowym. W latach 1892-1896 bibliotekarzem w tym muzeum był
Stefan Żeromski.
Na wystawę składają się plansze fotograficzne, prezentacje
multimedialne, nagrania audio listów S. Żeromskiego w interpretacji Michała Lesienia, oraz specjalnie skomponowana muzyka
Olgierda Mroczkowskiego.
Wyjątkowym wydarzeniem podczas wernisażu było przekazanie do zbiorów Pracowni dzieł i piśmiennictwa S. Żeromskiego w Ciekotach pierwszego wydania „O przyszłość Rapperswilu” S. Żeromskiego z dedykacją autora. To cenne wydawnictwo
przekazali honorowa kustosz Dworu S. Żeromskiego w Ciekotach
Kazimiera Zapałowa z mężem Andrzejem. W ramach obchodów
stulecia odzyskania niepodległości odbyło się spotkanie z autorem
wystawy Wojciechem Walkiewiczem i projekcję filmu dokumentalnego „Panie na zamku” o Muzeum Polskim w Rapperswilu.
Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultu-

Wystawę można oglądać do 5 grudnia.

ry. Naszymi partnerami byli Totalizator Sportowy właściciel marki
LOTTO, Wodociągi Kieleckie, OLYMPUS, TkAgronomy.
RED

Czerwone Jagody na Ukrainie o Niepodległej Polsce
Zespół folklorystyczny Czerwone Jagody, działający w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii, wziął udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości w Krzemieńcu na Ukrainie.
Dzieci ze Scholasterii przebywały na Ukrainie na wycieczce o wymiarze edukacyjnym i historycznym. Ważne jest to, że
uczniowie nawiązywali kontakty z ukraińskimi rówieśnikami.
Zwiedzili m.in. Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, miejsce w którym urodził się poeta, dom wynajmowany przez
matkę Salomeę oraz sławetne Liceum Krzemienieckie, w którym
uczył ojciec Euzebiusz Słowacki, a dziś wyższą uczelnię. Mieli
okazję uczestniczyć w zajęciach w polskiej szkole prowadzonej
przez Stowarzyszenie Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza
Słowackiego w Krzemieńcu. Wspólnie z ukraińską młodzieżą
przygotowali plakaty - ogłoszenia o koncercie z okazji setnej
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Dużym przeżyciem było również zwiedzanie Zbraża, Dubna i Wiśniowca.

Nasza młodzież przed grobem Marii Konopnickiej
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Czerwone Jagody zaśpiewały w Krzemieńcu
podczas patriotycznego koncertu.

Punktem kulminacyjnym ich pobytu był udział w uroczystej gali patriotycznej, poprzedzonej mszą świętą w Polskim Kościele Katolickim w Krzemieńcu.
Podczas uroczystości zespoły polonijne na Ukrainie oraz
Czerwone Jagody, zaprezentowały programy artystyczne, poświęcone setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Program artystyczny przygotowany został przez nauczycielki Jadwigę Pedrycz i Ewę Staszewską, opiekę nad dziećmi
podczas wyjazdu sprawowała Joanna Januchta, wicedyrektor
szkoły. Dokładnie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, w niedzielę, 11 listopada uczniowie złożyli hołd
poległym w obronie Lwowa na cmentarzu Orląt Lwowskich we
Lwowie.
WP
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„Od małej Ojczyzny do wielkiej Wolności”.
Poznajcie najlepsze prace!
Publikujemy prace Marii Pedrycz i Cypriana Kiełbika, które wygrały w konkursie poświęconym 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
III Gminny Konkurs Polonistyczny przebiegał w tym
roku pod hasłem „Od małej Ojczyzny do wielkiej Wolności”
i był związany z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Patronatem honorowym objał go wójt Tomasz
Lato. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Zadaniem uczestników było napisanie
pracy na wybrany temat dotyczący odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Jurorzy, czyli nauczyciele poloniści zdecydowali, że
najlepsze prace napisali Maria Pedrycz reprezentujaca Szkołę Podstawową im. Jana Pawła w Masłowie Pierwszym oraz
Cyprian Kiełbik reprezentujący Szkołę Podstawową w Brzezinkach. Organizatorem III Gminnego Konkursu Polonistycznego była Szkoła Podstawowa w Brzezinkach, a koordynowały go nauczycielki: Olga Zawodnik – Purtak i Monika
Jaros. Nagrodą główną dla autorów jest publikacja ich prac
w numerze specjalnym „Kuriera Masłowskiego”.
WP
I miejsce – karegoria klas VI – VII
Autor: Cyprian Kiełbik – Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
Temat: Idąc za Marszałkiem. Jeden dzień z marszu Pierwszej Kompanii Kadrowej – kartka z pamiętnika.
Rozpoczęcie dokumentu.
Odnaleziono dnia: [Dane utajniono]
Właściciel pamiętnika: Stanisław [Dane utajniono]
„12 sierpnia, panuje gęsta mgła. Szliśmy uliczkami Kielc,
w których powoli przebijało się światło. Taszczyliśmy ciężki sprzęt, ale nie byliśmy zmęczeni. Bardziej skupialiśmy
sie na tym, że nam się udało. Wszyscy byliśmy zdziwieni
wycofaniem się wojsk rosyjskich po ataku. Chociaż to miasto wcale nie wyglądało, jakby było z powrotem odbite. To
nie było to, czego ktokolwiek z nas się spodziewał. Walczyłem z własnymi myślami. Nie ukrywałem zawiedzenia.
Ulice były wypełnione pustką, a ktokolwiek pozostawał,
biegł do swojego domu i jakby się w nim chował. Ludzie
zachowywali się tak, jakbyśmy byli tu niemile widziani lub
nawet niechciani, niepotrzebni. Spoglądaliśmy na siebie.
Czułem się tu strasznie nieswojo, lecz ta atmosfera działała tak samo na resztę kadry. Okiennice były zamknięte,
odizolowane od reszty świata. Byliśmy niemiło zaskoczeni tym widokiem. Przed wyjściem spodziewałem się tego,
że mieszkańcy pomogą nam w walce, będą nas witali,
będą nam pomagali. Te myśli zostały zastąpione goryczą,
wkrótce po tym, jak zajęliśmy teren. Nie chciałem pogodzić się z tym, że ci ludzie po prostu gotowi byli poddać
swe ziemie zaborcom. Ale trzymałem język za zębami. Po
prostu szedłem przed siebie, z innymi kompanami. Nie
miałem zamiaru się poddać po tej drodze, którą przeszliśmy. Skierowaliśmy się do Warszawy, mając nadzieję, że
chociaż tam ktoś będzie skory do pomocy.”
Koniec dokumentu.
[Notatka: Dokument ma być dostarczony do władz, jako
dokument historyczny. Ma być przechowywany do czasu
odnalezienia właściciela i jego aresztowania lub zniszczony w razie jego śmierci.]

I miejsce – kategoria klas IV – V
Autor: Maria Pedrycz – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym
Temat: A tak to się zaczęło... Moja wersja legendy wyjaśniającej pochodzenie nazwy miejscowości, w której mieszkam.
Jak w Masłowie zaczęto ubijać masło
Kiedy lasy były pełne dzikiej zwierzyny, ogromnych starych
drzew, wydarzyła się pewna historia, która nadała nazwę naszej miejscowości.
Działo się to dawno temu. Pewien pielgrzym wędrował z bardzo
daleka na Święty Krzyż. Po drodze odwiedził klasztor na Karczówce
i kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha w Kielcach. Staruszek
był biednie ubrany. Szukał gościny odpoczynku i wytchnienia, a także
czegoś do jedzenia i picia.
Wędrowiec kołatał od drzwi do drzwi, o kącik na noc prosił,
o strawę najskromniejszą, ale jego prośby nie trafiały do twardych serc
mieszkańców, których po drodze napotykał. Tam go krzykiem odpędzono, psem poszczuto, a i zdarzało się, że i kijem grożono. Opuścił
więc niegościnną okolicę.
Szedł i szedł. Zbliżał się do lasu, żeby tam szukać schronienia
przed nocnym chłodem. Po drodze, między górą Domaniówką, a Klonówką znajdowało się kilka małych chatynek bardzo lichotkich, strzechą pokrytych. Znać to, że nie najlepiej wiodło się tutejszym ludziom.
Pomyślał sobie, że biedny biednego lepiej zrozumie. Zapukał więc do
pierwszej chałupy z nadzieją i nie omylił się.
W chatce mieszkała wdowa z trojgiem dzieci. Otworzyła gościnnie drzwi i zaprosiła go do ubogo zastawionego stołu. Staruszek zawahał się, zanim wziął do ust kawałek chleba i kubek mleka. Pomyślał,
że zabierze część posiłku tym biednym domownikom. Wdowa jakby
zrozumiała jego obawy.
• Nie krępujcie się, gdzie starczy dla czworga, tam i piąty się pożywi
– zachęciła przybysza.
Staruszek się pożywił, przespał w komórce. Nazajutrz podziękował za gościnę i rzekł:
• Nie zapłacę pieniędzmi, bo ich nie mam, ale mogę ci obiecać, że
praca, którą rozpoczniesz po moim odejściu, przyniesie pożytek tobie
i twojej osadzie.
• Niewielka to praca, bo mam ubijać śmietanę na masło, ale tej śmietany jest bardzo mało z ostatniego uboju, bo ostała się tylko jedna krowina, co cielić się będzie – odrzekła wdowa.
• Nie martw się, wystarczy dla ciebie, twojej rodziny, a i z innymi jeszcze się podzielisz – uśmiechnął się dobrotliwie staruszek.
Potem pożegnał się, popatrzył życzliwie na jasne główki dzieci
i ruszył w drogę. Kobieta zabrała się do ubijania śmietany. O dziwo,
śmietana szybko się ubiła, a jak wdowa przekładała ją z maselnicy,
wydawało się, że jest jej więcej. Posmarowała dla dzieci kromki chleba
odrobiną masła, obawiając się, aby go nie zabrakło. Ale masła nie ubyło, przeciwnie robiło się go coraz więcej. Poczęstowała sąsiadów, ale
też nie ubyło. Wszyscy się dziwili, że zdarzył się cud, prawdziwy cud!
Odtąd u wszystkich w tym dziesiątku chałup udawało się masło i miało
bardzo dobry smak. Nadwyżki masła mieszkańcy zaczęli sprzedawać
do Kielc i do Bodzentyna.
Wkrótce miejscowość zasłynęła z produkcji masła. Przyjezdni
nazywali ją Masłowem, a mieszkańców masłowianami. Przyjeżdżano
tu z dalekich stron, aby nabyć masła o niezapomnianym smaku. Odtąd
wszystkim dobrze się wiodło. Masłowianie nie zaznali biedy i głodu.
Zawdzięczali to ubogiej wdowie, która pomimo niedostatku ugościła
najlepiej jak mogła nieznanego wędrowca. To dzięki niej zdarzył się
cud. Opowiadano o niej z pokolenia na pokolenie. Być może dlatego
w herbie dzisiejszej gminy Masłów widnieje kobieta w stroju świętokrzyskim z maselnicą, a ludność tutejsza nadal słynie z gościnności.
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MIEJSCA PAMIĘCI
		
W GMINIE MASŁÓW
Na terenie naszej gminy znajdują się miejsca poświęcone wydarzeniom historycznym budującym społeczną tożsamość. To zarówno mogiły na cmentarzach jak i pomniki przypominające o ważnych datach.
CMENTARZ W BRZEZINKACH
Na cmentarzu parafialnym w Brzezinkach pochowani są bohaterowie walczący o wolność Polski. Od kilku lat w miejscu ich mogił stają nowe nagrobki,
dzięki współpracy Gminy Masłów z Urzędem Wojewódzkim. W Brzezinkach
znajdują się groby m.in. Oficerów Wojska Polskiego poległych we wrześniu
1939 r. oraz Franciszka Głowackiego, Ps. Ryś – Żołnierz AK oddział ,,WYBRANIECCY” z 1944 r., nieznanych żołnierzy WP poległych w 1914–1939
i 13 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego. Od lat od mogiły dbają harcerze
z drużyny działającej w miejscowej Szkole Podstawowej.

POMNIK NA BIAŁEJ GÓRZE
Z ideą budowy pomnika wyszła Grupa Inicjatywna Utworzenia Miejsca Pamięci Martyrologii Polaków na Białej Górze wsparta
przez Gminę Masłów. Został on odsłonięty
18 listopada 2018 roku. Napis na tablicy
został poświęcony członkom Organizacji
Orła Białego: Michałowi Cetnerowi i Witoldowi Wolskiemu rozstrzelanym 6 stycznia 1940 roku u stóp Białej Góry oraz 81
ofiarom terroru okupanta niemieckiego zamordowanych w latach 1939 – 1942 w tym
miejscu.

POMNIK W WIŚNIÓWCE
To przy nim 11 listopada odbywają się
gminne uroczystości związane z kolejnymi rocznicami odzyskania przez Polskę
niepodległości. Został ufundowany przez
mieszkańców Wiśniówki w 20. rocznicę
odzyskania przez Polskę wolności i poświęcony marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu
jako jednemu z inicjatorów utworzenia
miejscowej kopalni.

POMNIK ŚW. JANA PAWŁA II
Pomnik św. Jana Pawła II stanął w centrum Masłowa dokładnie w 25. rocznicę
mszy świętej, jaką odprawił na lotnisku papież Jan Paweł II. To tu padły słowa,
jednej z najważniejszych homilii wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski,
dotyczące rodziny i miłości do Ojczyzny. Pomnik zaprojektowany przez rzeźbiarza Michała Pronobisa stanął dzięki wsparciu ze zbiórek społecznych koordynowanych przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika św. Jana Pawła II.

CMENTARZ W MASŁOWIE
Na cmentarzu parafialnym w Masłowie
spoczywają członkowie rodziny Lenartowiczów, do których należał folwark w Woli
Kopcowej. Na miejscu ich mogiły w tym
roku została położona płyta nagrobna, która
została ufundowana dzięki zbiórce zorganizowanej przez Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina w imieniu Komitetu Odbudowy
Nagrobka Rodziny Lenartowiczów.

