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OD AUTORA

U schyłku mego życia podjąłem próbę ukazania Przysuchy, jej gospodarczą i nie tylko – sub-
stancję wg stanu w 2016 roku. Jest to kolejna praca, w której odnoszę się do wizerunku miasta. 
W pierwszej książce starałem się ukazać – poprzez przywołanie mieszkańców – jego osobową 
warstwę. Wspomnienia dotyczyły okresu tuż powojennego. W tym opracowaniu ujmuję jego tkan-
kę, którą można określić jako materialną, instytucjonalną. Piórem i okiem usiłuję pokazać miasto 
poprzez instytucję, handel, podmioty gospodarcze, hurtownie, obiekty sakralne. Podejmuję próbę 
uchwycenia w jego historii 2016 rok. Nie będzie to „suchy” zapis egzystencji Przysuchy. Staram się 
zawrzeć w tej pracy porównania okresów jej historii. Nie unikam też osobistych refl eksji. Zawarty 
jest w niej emocjonalny stan mego ducha, wynikający ze związku z tym miastem, utożsamiania 
się z nim, mimo, że się tu nie urodziłem. Skoro przywołuję kategorię tożsamości, warto więc nad-
mienić, że jej fundamentem jest pamięć o swoich korzeniach, historia narodu, nasza wiara, rodzaj 
wyznawanych wartości, obyczaje, jak też wszystko to, co się mieści w pojęciu kultury. W odnie-
sieniu do narodu – jako jego pamięć zbiorowa, w odniesieniu do człowieka – jako jego pamięć 
indywidualna. Bóg sprawia, że mimo upływu lat, moja pamięć nie ulega znacznemu zanikowi. 
Ktoś może pomyśleć: „czy można się utożsamiać z Przysuchą, co jest w niej takiego, co powoduje 
utożsamianie się z nią, mieć do niej pozytywny stosunek?”. Jest tym w niej jej historia, dawna 
wielonarodowość, wielokulturowość dawnych mieszkańców, położenie geografi czne (powodujące 
zmienność – w czasie – władz administracyjnych), warunki naturalne, walory przyrodnicze, obiek-
ty zabytkowe. Przysucha, wbrew tym, którzy mają do niej niechętny stosunek, nie jest miastem 
pospolitym wśród miast o porównywalnej skali. Co jest w niej wyjątkowego? Jej historia właśnie! 
Powstanie miasta, jego regres, zmienność i jego ciągłość istnienia, Oczywiście każdy może mieść 
do niej osobisty stosunek, postrzegać miasto wg własnych przemyśleń. Lecz dla poszerzenia ich, 
warto poznać historię miasta, jego specyfi czne cechy, przybliżyć sobie wiedzę o ludziach, którzy 
odcisnęli na nim nieprzemijające piętno. Mój stosunek do Przysuchy ma też niewątpliwe źródło 
w faktach z historii mojego życia. Przyjechałem tu w 1944 r., w czasie powstania warszawskiego, 
tu przeżyłem młodość, tu rozpocząłem pracę zawodową, tu zawarłem związek małżeński. Wyjecha-
łem stąd w 1964 r., przerywając na 41 lat moją w nim egzystencję. Wróciłem do Przysuchy przed 
jedenastu laty, w 2005 r. Przez ten czas poznaję inne miasto z którego wyjechałem. Tyle osobistych 
refl eksji. Piszę o nich dlatego, że one, jak i w nim zamieszkanie, uzasadniają pisanie o Przysusze.

Żywię nadzieję, że prace te zostaną – dla przyszłych pokoleń – jako odrobina wiedzy o tym 
mieście. Ktoś powie: „po co o tym pisać, kiedy to wszystko widać?” Tak, to prawda. Ale za dwa-
dzieścia, pięćdziesiąt lat tego już nie będzie widać. Zostaną tylko zapisane kartki papieru.

Jak już wspomniano, w tym opracowaniu odnoszę się do obrazu miasta widzianego w 2016 r. 
Nie będzie to jego zastygły stan. Historii nie można zatrzymać w czasie. Historia Przysuchy jest in 
statu nascendi każdego dnia.

Edward Pawlik
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1. WSTĘP

W opracowaniu przyjęto taką metodę, jaką zastosowano podczas pisania książki „Wspomnienie 
dawnej Przysuchy”. Odniesiono się zatem do poszczególnych ulic miasta, do tego co związane 
jest z tematem tej pracy. Opisując pewne obiekty przypomniano, co w przeszłości znajdowało się 
w miejscu tego obiektu. Dokonano porównań tam gdzie było to możliwe. Z założenia pominięto 
personalia, aspekty życia społecznego mieszkańców. Ale uczyniono wyjątek wobec ludzi, którzy 
wywarli wpływ na rozwój miasta, na stale zapisali się w pamięci lokalnej społeczności. Niektórym 
poświęcono więcej miejsca, innych przywołano tylko z nazwiska. Są wśród tych postaci tacy, któ-
rzy rozsławili Przysuchę w skali ogólnopolskiej. Uczyniono to z przekonaniem, że dajemy tymi 
zapisami świadectwo naszej pamięci o tych, których już nie ma, a którzy służyli miastu (i nie 
tylko) swoją pracą, twórczością, życiem po prostu. Wskazano na instytucje, które mają blisko sto 
lat: Ochotnicza Straż Pożarna, chór parafi alny, Szkoła Zawodowa „Skowyrówka”. Nie pominię-
to też najstarszych obiektów w Przysusze, obiektów kultu religijnego. Uznano za wskazane na 
umieszczenie w opracowaniu mapy miasta. Pozwolono sobie na uzupełnienie go wierszami zwią-
zanymi tematycznie z miastem. Opracowanie zawiera też dokumentację fotografi czną omawianych 
obiektów. Przy opisie ulicy umieszczono zdjęcia. Przytoczono istotne wydarzenia mające miejsce 
w omawianym roku. Zasadnym było ujęcie w opracowaniu instytucji i urzędów państwowych.

Przytoczenie nazwisk osób zasłużonych jest subiektywnym wyborem autora. Oddając tą książ-
kę w ręce Czytelników, wyrażam nadzieję, że będzie ona użyteczna dla ich zainteresowań.

Aby poznać bliżej Przysuchę, udajmy się zatem na spacer po jej ulicach. Ja zaczynam mój spa-
cer 1 sierpnia 2016 r. – w dniu, który przed 72 laty, był dla mojej rodziny dniem dramatycznym.

Autor
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA

Trudno w kilku zdaniach scharakteryzować Przysuchę. Spróbujmy to uczynić. Oto kilka danych 
ogólnych:

położenie geografi czne – miasto znajduje się w południowej części województwa Mazowie-
ckiego. W lasach okalających miasto od południa bierze swój początek rzeka Radomka. Sąsiednie, 
większe miasta to Radom (38 km), Szydłowiec, Końskie, Opoczno (do każdego z nich jest 27 
km).

przynależność administracyjna – Przysucha należy do województwa Mazowieckiego. Jest 
miastem powiatowym. Administracyjnie jest gminą i miastem. W przeszłości należała – co jest jej 
cechą charakterystyczną – do województw: kieleckiego, radomskiego i powiatów: Radom, Opocz-
no, Tomaszów Maz.

charakter zabudowy – zabudowa miasta ukształtowana została w XVIII i XIX w. W przeszłość 
było to typowo żydowskie miasto, zamieszkałe w zdecydowanej większości przez Żydów. Centrum 
miasta to dawny Rynek (obecnie Plac Oskara Kolberga) z czterech stron Placu znajdują się budynki 
pożydowskie, których parterowe części stanowiły sklepy. Pozostał tu w swoim  niezmienionym 
kształcie Rynek Niemiecki (obecnie Plac kard. Stefana Wyszyńskiego) i Rynek Polski (obecnie Plac 
3-go Maja). Innym jeszcze placem był teren wokół synagogi (obecnie Plac Stefana Żeromskiego). 
Od tworzącego kwadrat Placu Oskara Kolberga odchodzą ulice stanowiące drogi wylotowe do w/w 
miast. Oprócz starej zabudowy, inną stanowi tzw. przysuska wieś oraz nowe osiedle mieszkaniowe 
zlokalizowane na południowej stronie miasta. We wschodniej jego części, na terenie dawnego ma-
jątku hr. Henryka Dembińskiego, powstało nowe, rozbudowujące się osiedle domów jednorodzin-
nych. Główne ulice miasta to: Krakowska, Warszawska, Lubelska, Grodzka, Radomska. Targowa, 
Legionów Polskich oraz trzy Place wymienione w spisie.

przemysł – istnieje tu przemysł ceramiczny produkujący płytki, zakład przetwórstwa rolno-
spożywczego Hortex (oba zakłady w Skrzyńsku), zakład produkcji odzieży ochronnej oraz, w zani-
kowej działalności, zakład odlewniczy (dawniej w XX w. funkcjonował tu duży zakład przemysłu 
odlewniczego „Stal”).

szkolnictwo – są tu: 2 przedszkola, 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 2 szkoły ponadgimna-
zjalne, prywatne szkoły zaoczne (języków obcych i o różnych kierunkach).

liczba mieszkańców – miasto liczy 6 700 osób (z sołectwami – 12.380).
ochrona zdrowia – 1 przychodnia i 1 szpital (publiczny), 1 przychodnia niepubliczna (NFZ), 

kilka gabinetów stomatologicznych i o innych specjalnościach.
obiekty sakralne – 2 kościoły rzymskokatolickie, 1 dom zakonnic, obiekt – świetlica Świad-

ków Jehowy, 2 cmentarze rzymskokatolickie, 1 cmentarz żydowski, synagoga (bożnica), 6 fi gurek 
– kapliczek Matki Bożej.

handel, usługi i inne obiekty – w mieście istnieje 6 banków!, sklepy z różnymi artykułami, 
4 supermarkety, 4 hurtownie materiałów budowlanych, zakłady usługowe, 3 warsztaty napraw sa-
mochodów, tartak, 3 parki, ośrodek wypoczynkowy nad zalewem w Toporni (1 km od miasta), 
4 domy weselne, 3 sklepy meblowe, wytwórnia betonu, 5 aptek, 2 restauracje, 8 zakładów fry-
zjerskich. Jest tu też nowy, duży plac targowy z halami handlowymi. Ulice posiadają asfaltowe 
nawierzchnie.
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kultura – istnieje tu dom kultury z salą widowiskową, muzeum, na Placu Oskara Kolberga 
usytuowana jest – w formie pomnika – ławeczka z jego postacią, jest tu też obelisk poświęcony 
walce o wolność, rzeźby w drzewie z postaciami w strojach ludowych, wydawany jest miesięcznik 
Informator Przysuchy. W mieście istnieją 2 biblioteki publiczne – miejska i powiatowa. Działa tu 
Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga. Działalność artystyczną prowadzi Chór Nauczyciel-
ski „Canto”. W dawnym parku „hrabskim” ulokowana jest „muszla” koncertowa.

sport – w mieście znajduje się stadion sportowy, boisko „orlik”, 3 hale sportowe (przyszkolne). 
Funkcjonuje klub sportowy „Oskar”.

ochrona obywateli i ich mienia – mieści się tu Komenda Powiatowa Policji, Zawodowa Straż 
Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna.

organizacje polityczne i społeczne – znajdują się tu lokalne jednostki istniejących w kraju 
partii politycznych (nie wszystkich – oczywiście), jak też stowarzyszenia i organizacje społeczne, 
organizujące pozagospodarcze i prywatne życie obywateli.
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3. HISTORIA MIASTA – W SKRÓCIE

Dzieje Przysuchy, wzmiankowanej po raz pierwszy w 1415 r., łączą się ściśle z sąsiadującymi 
z nią, znaczącymi historycznie, miejscowościami: Skrzyńskiem i Skrzynnem. Pierwszym, odnoto-
wanym w źródłach, właścicielem grodu był Rafał z Przysuchy. Ojcem jego był Warsz ze Skrzyńska, 
a matką Anna Męcinina. Rafał dwukrotnie był sędzią sądu ziemskiego w Radomiu.

W 1508 i 1509 r. wieś należała do Morsztynów. Do rodu Męcinów wróciła 1510 r. Rozwój osady 
nastąpił w czasie, kiedy właścicielem jej został Antoni Czermiński, stolnik małogoski, herbu „Wie-
niawa”. Postawił on w osadzie duży modrzewiowy dwór na swoją siedzibę. Wybudował w okolicy, 
na południe od osady, ośrodek przemysłowo-zbrojeniowy. Znajdowały się tu złoża rud żelaza, duże 
obszary leśne, przepływająca w pobliżu rzeka i położone przy niej stawy. Brakowało wtedy fa-
chowców do produkcji broni, puszkarzy. Antoni Czermiński wystosował do króla Augusta II prośbę 
o zezwolenie na sprowadzenie z Niemiec i Śląska rzemieślników. Król zatwierdził lokację, wydał 
też przywilej na organizowanie targów. Pierwsza osada sprowadzonych rzemieślników nazywała 
się Czermin – wzięta od nazwiska właściciela osady. Nazywano to miejsce „Niemiecki Rynek”, 
a obecnie jest to Plac kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1723 r. przybyła do Przysuchy około 
stuosobowa grupa Żydów. Zajęli oni plac znajdujący się przy drodze Radom – Opoczno, zwany 
„Rynkiem Żydowskim”, dziś jest to Plac im. Oskara Kolberga. Nieopodal położony jest plac na któ-
rym zbudowali oni w 1777r. bóżnicę (synagogę). Jest to jeden z największych tego typu obiektów 
w Polsce. Po śmierci Antoniego Czermińskiego prawdopodobnie w 1729 r., Przysucha i okolice 
zostały własnością Jana Dembińskiego z Dembian herbu „Rawicz”. Poślubił on wdowę po Czer-
mińskim, Marię Krasicką. Między 1740 a 1750 r. powstała w Przysusze trzecia osada, prawdopo-
dobnie z jego inicjatywy, zwana „Polskim Rynkiem”, dziś jest to Plac 3 Maja. Można mniemać, że 
chodziło mu o wprowadzenie polskiej nazwy osady, której mieszkańcy byli katolikami. Jest to teren 
położony koło kościoła i ul. Targowej. Na tej ulicy organizowany był handel bydłem. Z czasem 
przyjęła się nazwa „targowica”. Teren handlowy był w okresie międzywojennym, jak i powojen-
nym, boiskiem piłkarskim. Król August III w 1745 r. potwierdził prawa miejskie dla osady i nadał 
jej jeszcze inne przywileje. W 1759 r. założono w Przysusze cmentarz rzymskokatolicki mimo, że 
nie było tu jeszcze kościoła. Ale miasto zamieszkiwała stale powiększająca się liczba mieszkańców 
– i tu zaczęto ich chować.

Chowani byli na tym cmentarzu również ewangelicy. Stele z ich nagrobków wmurowane są 
w mur okalający cmentarz (od strony południowej).

W 1780 r. rozpoczęto budowę kościoła rzymskokatolickiego przy „Rynku Polskim”, a zakoń-
czono w 1786 r. Konsekracja kościoła nastąpiła w tymże roku. Przedtem Przysucha należała do 
parafi i Skrzyńsko. Fundatorką kościoła była Urszula z Morsztynów Dembińska, starościna wol-
bromska. Jej mężem był Franciszek Dembiński. Dembińscy wykazali się szczególną aktywnością 
w rozwoju hutnictwa i górnictwa. Począwszy od Janowa, aż do ówczesnej szabelni koło Zbożenny, 
istniały w XVIII i XIX w. zakłady przemysłowe. Przy nich budowano osiedla mieszkaniowe, które 
nazwano: Kuźnica, Janów, Gwarek, Drutarnia, Hamernia, Młyny, Syrek. Największym zakładem 
był piec hutniczy w Janowie. Znajdujące się w lasach kopalnie połączone były torowiskami do 
transportu rudy i węgla drzewnego. W 1749 r. była tu też papiernia. Drutarnia przestała wytwarzać 
drut w latach 80. XVIII w. Przysucha, wobec okolicznych, bogatych i jakościowo dobrych złóż rudy 
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żelaza, stała się dużym ośrodkiem produkcji broni. Produkowano tu pistolety skałkowe, karabiny, 
sztucery bagnety, szable, fuzje, hakownice. Najstarsze kuźnie lokowano przy rzece.

Wielką rolę w rozwoju Przysuchy odegrała Urszula Dembińska. Była osobą niezwykle przedsię-
biorczą, dobrą organizatorką funkcjonowania swoich dóbr. Była właścicielką Przysuchy, Rusinowa, 
Nieznamierowic i Studzianny. W 1760 r. miasto stało się zintegrowaną jednostką administracyjną. 
Niewiele jest w Polsce miast, w których zamieszkiwały trzy narody. Można to uzupełnić obecnością 
tu jeszcze jednego narodu, gdyż mieszkali tu również rosyjscy pracownicy carskiej administracji.

W Przysusze, w roku 1814, urodził się Oskar Kolberg, wielki etnograf, kompozytor, pisarz. 
Spędził tu wczesne dzieciństwo. Płyta nagrobna jego babci Henriety Von Mercoeur i ośmioletniej 
jego siostry Julii, wmurowana jest w mur ogrodzeniowy cmentarza od strony północnej.

Po klęsce powstania styczniowego w 1863 r. nastąpił regres w rozwoju miasta. W 1869 r., uka-
zem carskim, Przysucha pozbawiona została praw miejskich. Utraciła je prawie na sto lat. Nastąpiło 
zahamowanie jej rozwoju.

Wobec rozbudowy ośrodków przemysłowych w regionie staropolskim, a zatem wobec poja-
wiającej się konkurencji, następował stopniowy zanik działalności miejscowych fabryk. Ludność 
utrzymywała się wówczas z handlu, rzemiosła (mieszczanie i głównie Żydzi) oraz z rolnictwa 
(chłopska ludność z okolic).

W połowie XIX w. Dembińscy zbudowali w Przysusze pałac i urządzili wokół niego duży park. 
Jest w nim obecnie Muzeum im. Oskara Kolberga.

Pod koniec XIX w. Juliusz Dembiński podjął się ożywienia produkcji hutniczej. Zbudował on 
wielki piec na Janowie. Mimo tego, następował dalszy regres miejscowego przemysłu.

Na początku XX w. pojawiła się inicjatywa organizująca ruchy spółdzielcze. Łączyć to trzeba 
z osobą Ludwika Skowyry. Był on nauczycielem, organizatorem przysuskiej oświaty, człowiekiem 
niezwykle zasłużonym dla jej rozwoju. Zorganizował tu pierwszą w Polsce niepodległej (1918 r.). 
Średnią Szkołę Spółdzielczą. Siedzibę docelową wybudował w 1928 r. na tzw. „Skowyrówce”. 
Przysucha gościła w roku 1938 marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego – przebywał tu z okazji zakoń-
czenia manewrów wojskowych. Tu urodził się Zygmunt Moskwa, późniejszy Minister Łączności.

W czasie wojny Przysucha była silnym ośrodkiem działań partyzanckich. Działały tu jednostki 
AK i NSZ. W pobliżu miasta, w Gałkach Krzczonowskich stacjonował, blisko dwa miesiące, Od-
dział Wydzielony Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Tam też nastąpiło 
jego rozwiązanie. Dokonał tego płk Okulicki „Niedźwiadek”. Nie wszyscy żołnierze opuścili Od-
dział. W Oddziale tym byli mieszkańcy Przysuchy: Antoni Smerdzyński, Antoni Kacprzak, Antoni 
Lenczewski, Ignacy Pałgan oraz Józef Woźniak z Zygmuntowa. Partyzancką działalność prowadzili 
żołnierze 25 p.p. i 72 p.p. AK. W nocy z 27 na 28 września 1944 r. Oddziały tych pułków podjęły 
próbę odbicia miasta od Niemców atakiem na siedzibę żandarmerii. Atak zakończył się niepowo-
dzeniem. Akcją dowodził ppor. Jan Małecki „Grom”, mieszkaniec Przysuchy. W całonocnej bitwie 
uczestniczyło około 600 partyzantów. Jednym z dowódców był, ranny w szturmie, Kazimierz Za-
łęcki „Bończa”.

W marcu 1945 r. dobra Dembińskich z Przysuchy zostały znacjonalizowane. Tym samym ro-
dzina Henryka Dembińskiego, ostatniego właściciela Przysuchy, została zmuszona do opuszczenia 
swojego majątku. 

Po wojnie Przysucha była osadą. Prawa miejskie przywrócono jej w roku 1958, a wcześniej, 
w roku 1956 została miastem powiatowym. Rozwój Przysuchy nastąpił w latach 70., przez wybu-
dowanie kilku zakładów przemysłowych w pobliskim Skrzyńsku. Pisaliśmy o nich powyżej.
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Rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe prywatne i spółdzielcze, wybudowano obiekty 
służby zdrowia, oświaty. Przysucha przestała być powiatem w 1975 r. Powiatem stała się ponow-
nie w 1999 r. Informacja o Przysusze byłaby niepełna, gdybyśmy pominęli w niej udział Żydów 
w historii miasta. Przysucha była miastem Żydów. Za zgodą króla Polski przybyli oni tu w latach 
dwudziestych XVIII. W XIX w. Żydzi stanowili 80% ludności miasta. Stosunek ilościowy ludności 
przed wojną: około 3000 Żydów i około 1500 Polaków. Zamieszkiwali oni głównie „Rynek Żydow-
ski”, ulice: Krakowską, Warszawską, Grodzką i plac przy bóżnicy. Było tu rozwinięte rzemiosło: 
ślusarstwo, kowalstwo, krawiectwo, szewstwo i inne jego rodzaje.

W budowanych domach wydzielano pomieszczenia na sklepy – frontem do ulicy. Handel zdo-
minowany był przez Żydów. W I poł. XIX w. Przysucha była znanym ośrodkiem chasydyzmu, 
który narodził się na Ukrainie. Na przełomie XVIII i XIX w. osiadł tu wielkiej sławy cadyk Jakub 
Ben Aszer. Jego uczniem był Symcha Bunin z Przysuchy, również szeroko uznawany przez Żydów. 
Tu Żydzi mieli swój cmentarz (kirkut). W czasie II woj. św. Niemcy utworzyli w Przysusze getto. 
Zwożono do niego Żydów z okolicznych miast. Getto przestało istnieć 31 października 1942 r. 
Podstawione (na polecenie władz niemieckich) chłopskie furmanki, tworzące olbrzymią kolumnę, 
wywiozły Żydów do Opoczna, a stamtąd wywiezieni byli oni do Treblinki. W tym dniu każdego 
roku przyjeżdża do Przysuchy kilkuset Żydów. Odprawiają modły w, nie do końca wyremontowa-
nej, synagodze i odwiedzają swój cmentarz.

Swoisty obraz dawnej Przysuchy przedstawia wiersz.

PRZYSUCHO!

Ty tu jesteś już od wieków
Twa historia jest nam znana
Twoja świetność i upadki
W książkach jest też opisana

Dla minionych już pokoleń
Byłaś wsią, miastem, osadą
Losy Twoje zmienne były
Ludzkich losów Tyś gromadą
Ileż rodów znamienitych
Kształtowało przeszłość Twoją
Męcinowie i Czermińscy
Po nich nastał ród Dembińskich
Co dla miasta był ostoją

Blisko dwieście lat od dzisiaj
Przyszedł na świat syn tej ziemi
Co ikoną stał się dla niej
To był Kolberg. Oskar imię Mu nadano
Znany twórca, folklorysta i etnograf
Za swą pracę, pasje, twórczość
Jemu sławę przypisano
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Tu przed minionymi laty
Trzy narody zamieszkały
Prócz Polaków – Niemcy, Żydzi
Pozostałe po nich ślady
Każde pokolenie widzi

Twój krajobraz?
Na południu piękne lasy
Na północy sadów wiele
Rzeka na wschód popłynęła
A co w mieście?
Wielki globus na kościele

Od pół wieku – po regresie
Miastem stałaś się na nowo
Twoje miano radość niesie
I w nas duma, daję słowo

Dla żyjących tu pokoleń
Tyś jest jak mała Ojczyzna
Twa historia, każdy kamień
To jest nasza ojcowizna

Edward Pawlik, Przysucha 2008 r.
W 50. rocznicę przywrócenia Przysusze praw miejskich.
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4. GOSPODARCZA – I NIE TYLKO – SUBSTANCJA MIASTA

PLAC OSKARA KOLBERGA

Od XVIII w. do końca wieku XX było to centralne miejsce w mieście. Tu skupiał się handel. 
Plac otoczony był wkoło żydowskimi sklepami. Tak było do 1942 r., kiedy to Niemcy – w czasie 
II w. św. – zlikwidowali przysuskie getto. Po wojnie sklepy zajęli Polacy. Pod koniec XX w. funkcje 
handlowe przeniesione zostały na koniec północnej części miasta – wzdłuż ul. Radomskiej i nowej 
ulicy Legionów Polskich. Współcześnie znajdujące się na Placu sklepy spełniają marginalną rolę 
w bilansie handlowym Przysuchy.

Strona wschodnia:
Nr 1 Cukiernia. Właściciel Cezary Cieluch z Sadów.
Nr 1 Kasa SKOK Kozienice. Instytucja o charakterze bankowym. Budynek własność Janiny 

Adamczyk.
Nr 2 Sklep Hit. Odzież Używana. Właściciel Tomasz Kiljanek. W tym budynku urodził się 

Oskar Kolberg. Na frontowej elewacji wmurowana jest tablica pamiątkowa poświęcona 
temu wielkiemu etnografowi. W budynku dawniej mieściła się apteka, której właścicielem 
był Stanisław Pawelski. Był on dowódcą oddziału partyzanckiego. (Nieco więcej o nim 
w rozdziale: Sylwetki osób zasłużonych).

Nr 3 Darbud. Stolarka okienna i drzwiowa. Detale wykończeniowe. Punkt przyjmujący zlecenia 
na wymianę w/w materiałów. Właściciel Kazimierz Simierski.

Strona południowa:
Nr 4 Piekarnia. Michał Jurczak. Firma o długoletniej tradycji, założona tuż po wojnie przez Józe-

fa Jurczaka, znanego piekarza. Syn Michał, jeden z licznej rodziny Jurczaków, kontynuuje 
rodzinną tradycję tego zawodu. Sklep oferuje również inne artykuły spożywcze.

Nr 5 Kancelaria Radcy Prawnego. Mec. Magdalena Rynkiewicz-Lao.
Nr 7 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Arpol” Marek Wilk. Jest to sklep z farbami i inny-

mi artykułami do robót wykończeniowych. Znajduje się on w budynku, w którym po wojnie 
mieszkała i mieszka rodzina Juliana Wilka, ówczesnego kierownika Kasy Spółdzielczej.

Nr 8 P.P.H.U. Elldekor. Właścicielka Elżbieta Jurek. Jest to sklep z dewocjonaliami, wydawni-
ctwami katolickimi i inną galanterią.

Nr 11 Budynek Urzędu Gminy i Miasta. O nim w innym rozdziale.

Strona zachodnia:
Nr 12 Salonik Prasowy Kolporter. Właścicielka Malwina Karpeta.
Nr 13 Pracownia Reklamy. Oprawa obrazów i usługi szklarskie. Ireneusz Jakubczyk. Właściciel 

prowadzi fi rmę w rodzinnym domu p. Jakubczyków.
Nr 14 Jeden lokal niewykorzystany. W drugim mieści się Salon Jubilerski Gold & Silver. Właści-

cielka Joanna Popa.
Nr 15 Bank B.G.Ż. PNB Paribas Oddział Przysucha. Dyrektorem Oddziału jest Krzysztof Cywiń-

ski. Dawnym właścicielem budynku był Stanisław Ślęzak.
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Nr 16 Sklep Spożywczo-Monopolowy. Właścicielka Aga Rojek.
Nr 17A Bank Credit Agricole. Agencja i własność Katarzyna Dąbrowska. Znany ze swej historii bu-

dynek. Był własnością p. Rejmerowej. Tu mieściła się restauracja, w której został zastrze-
lony żołnierz oddziału „Hubala”, znany partyzant Józef Woźniak. O nim szerzej w innym 
rozdziale. Z rodziny p. Rejmerowej pochodził znany działacz antykomunistycznej opozy-
cji, późniejszy przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej, poseł Leszek Moczulski. 
Jego matka miała przed wojną restaurację w miejscu, gdzie mieszczą się pawilony usługo-
we (fryzjer, zegarmistrz), adresowo przy Partyzantów.

Nr 17 Jest to narożny budynek z ulicą Krakowską. Mieści się tu sklep C.D.N. Odzież Używana. 
Właścicielką jest Małgorzata Wolnowska. W lokalu mieściły się przez lata różne branże. 
Po wojnie był tu sklep spożywczy Państwowej Centrali Handlowej (P.C.H.). Kierownikiem 
sklepu była, wiekowa dziś pani, znana mieszkańcom miasta, Krystyna Tracz.

Strona północna
Stanowią ją budynki ul. Krakowskiej, wlot na ul. Warszawską, część pawilonu (w zaniedbaniu) 

oraz pawilony usługowe, które mają adres ul. Partyzantów.

1. Widok Placu od strony wschodniej.
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2. Widok Placu od strony północnej.

3. Fontanna.
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4. Rzeźba postaci Oskara Kolberga z ławeczką.

ŁAWECZKA I KOLBERG!

Przysucha.
Tu, o brzasku, w centrum miasta
jakaś postać się wyłania.
Gdy podejdziesz nieco bliżej
to cóż widzisz?
Wnet zdziwienie! Cóż za człowiek
o tej porze przed oczyma tu wyrasta?

Gdy się zbliżysz – ujrzysz ławkę.
Siedzi na niej starszy człowiek.
Któż to taki? Na pytanie zaraz umysł ci podpowie:
Chwila. Namysł. Już odpowiedź jest gotowa!
Toż to Kolberg, syn tej ziemi
Znów jest tutaj między swemi.

Tu świat ujrzał przed wiekami.
Z życiem swoim powędrował poprzez Polskę.
Folklor polski go uroczył.
Zachwycony tańcem, głosem, przyśpiewkami
stworzył Dzieło!
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Zapisywał, zbierał, jak i również komponował.
Gigantyczna Jego praca
to duma naszego narodu.
Wielki talent etnografa, folklorysty
przejawił wtedy za młodu.

Był on dotąd w książkach, w słowie
i w muzeach utwierdzony.
Teraz przyszedł znowu do nas.
Na swej ławce odpoczywa.
Wielką pracą, wędrówkami jakże mocno utrudzony.

Siedzi teraz na swym Placu.
/toż on Jego imię ma/
Jego ławka, Jego postać pomnikowa
zbliżyła Go do mieszkańców.
Pamięć o Nim to nie tylko same słowa
On jest tutaj! I nie tylko dla wybrańców!

Patrzy na nas.
Twarz spokojna, zamyślona,
postać skromna, niepozorna,
z tej postaci wielkość bije.
Nasza pamięć – ta o Tobie
w naszych myślach stale żyje.

Przywitajmy się z Kolbergiem
ugościjmy też przybysza,
bo to przecież rodak nasz.
Podejmijmy z Nim rozmowę.
Jego usta będą milczeć,
lecz postać Jego wypowie:
„ja też jestem cały Wasz”

Edward Pawlik
Przysucha czerwiec 2014 r.



21

Zdjęcia podmiotów gospodarczych wg adresów. Strona wschodnia

5. Nr 1.

6. Nr 1 – ten sam adres – dwa podmioty.
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7. Nr 3.

8. Nr 4 i Nr 5.
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9. Nr 7 i Nr 8.

10. Nr 10.
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11. Nr 11 i Nr 12.

12. Nr 14 i Nr 15.
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13. Nr 16 i Nr 17A.

14. Nr 17.
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ULICA WARSZAWSKA

Strona zachodnia:
Ulica rozpoczyna się niezabudowanym, narożnym terenem (po wojnie był tu sklep z wapnem 

p. Zajdy). Ten narożnik z ul. Krakowską, zakłóca estetyczny wygląd tej części miasta. W budynku 
pod nr 13 mieszkała po wojnie rodzina autora. Na parterze był sklep mięsno-wędliniarski jego ojca, 
a na piętrze mieszkanie.
Nr 3 Sklep z obuwiem sportowym i innymi artykułami odzieżowymi. Właścicielka Danuta 

Obuch.
Nr 5 Zakład Fryzjerski. Właściciel Paweł Niziński. W tym budynku, po wojnie, prowadziła 

„Małą Kawiarenkę” p. Dolecka, łączniczka Armii Krajowej w czasie II w. św.
Nr 7 Diament. Pracownia Złotnicza. J. Małkus.
Nr 7A Salon Fryzjerski Anna. Wł. Grzegorz Kwiecień.
Nr 9 Salonik Prasowy Kolporter. Wł. Sabina Bogacka.
Nr 9 Gabinet Stomatologiczny. Małgorzata Mathauser.
Nr 15 Sklep „Las i Ogród”. Artykuły do pielęgnacji ogrodów. Sprzęt ogrodniczy Stihl Viking. 

Usługowy zakład naprawy tego sprzętu. Wł. Sławomir Woźniak. Tu mieścił się po wojnie 
zakład stolarski p. Henryka Chylaka.

Nr 17 Awimex. Sklep z artykułami podłogowymi i wykończeniowymi. Znajduje się on na Placu 
Stefana Żeromskiego, na terenie dawnego zakładu ślusarskiego „Stal”, na zapleczu budyn-
ku.

Nr 19 Apteka. Wł. Dominika Jakubowska. Uprzednio, po wojnie, był tu zakład ślusarski Spół-
dzielni „Stal”.

Nr 25 Apteka Prywatna. A&R Agnieszka i Radosław Salij. Spółka Jawna. W tym miejscu, po 
wojnie, znajdowała się jajczarnia z basenami do przechowywania jajek.

Nr 25 Super Optyk. Lek. Ludmiła Popowska.
Nr 27 Salon Kosmetyczny. Monika Wróbel.
Nr 27 Usługowy zespół medyczny: opieka paliatywna. opieka domowa, opieka długoterminowa 

(NFZ). Specjalistyczny Gabinet Neurologiczny. Lek. Ewa Dudzińska.
Nr 27 Amicus. Kancelaria Odszkodowawcza sp. z o.o. w Krakowie O/Przysucha.
Nr 27 Masaż Leczniczy.
Nr 27 Adwokat.
Nr 27 As Dent. Gabinet Stomatologiczny. Lek. Agnieszka Romanik.
Nr 27 Pracownia Rentgenowska. Polskie Towarzystwo Endonomiczne.
Nr 27 Usługi Krawieckie „Gosia”. Małgorzata Czerwińska.
Nr 27 Expressis Verbis. Kancelaria Prawna. Grzegorz Polak.
Nr 27 Kancelaria Adwokacka w Szydłowcu. Filia w Przysusze. Adwokat Krzysztof Kowalski.
Nr 29 Kancelaria Notarialna. Agnieszka Szmyd.

Od następnego obiektu rozpoczyna się zabudowa na działkach byłych mieszkańców Przysuchy, 
których zabudowania oddzielał od sąsiedniego parku kamienny mur. Byli nimi pp. Pietrasik i Mar-
chewa.
Nr 31 Cukiernia. Wł. Monika i Karol Łabędzcy.



27

Nr 33 Liternictwo. Piaskowanie. Wł. Henryk Zabroń. Jest to jeden z zakładów o jednym, spe-
cyfi cznym profi lu działalności. Rzemiosło przeplata się z elementami artyzmu. Mieści się 
w części garażowej niedokończonej budowy budynku mieszkalnego.

Nr 35 Kamieniarstwo. Zakład Marka Pietrasika.
Nr 37 Bar Hollywood. Pizzeria. Wł. Anna Wójcicka.
Nr 45 Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki.

Strona wschodnia:
Nr 28 Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry.
Nr 18 Komornik Sądowy. Eugeniusz Chruściński (w dawnym budynku PZU).
Nr 18 Sklep z odzieżą używaną.
Nr 16 Nowy budynek p. Osuchowskiego. W nim – Afrodyta. Salon Piękna. Wł. Ewa Dyderska.
Nr 8 Komputery. Wł. Elżbieta Bomba.
Nr 8 Obuwie. Galanteria Skórzana. Wł. Andrzej Świercz.
Nr 6 Punkt przyjmowania zleceń na roboty budowlane i wykończeniowe.
Nr 6 Zakład Fryzjerski Damski. Wł. Agnieszka Waligórska.
Nr 4 „Małolat” – sklep z odzieżą dziecięcą. Wł. B. Szóstka.

Strona zachodnia

15. Nr 3 i Nr 5.
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16. Nr 7 – dwa podmioty.

17. Nr 9.
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18. Nr 9.

19. Nr 15.
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20. Nr 19.

21. Nr 25.
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22. Nr 25.

23. Nr 27 – dziewięć podmiotów.
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24. Nr 29.

25. Nr 31.
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26. Nr 31.

27. Nr 35.
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28. Nr 37.

29. Nr 45.
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30. Nr 45 – hala sportowa Gimnazjum.

Strona wschodnia

31. Nr 28.
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32. Nr 28 – hala sportowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry.

33. Nr 18.
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34. Nr 16.

35. Nr 8 – dwa podmioty.
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36. Nr 6 – dwa podmioty.

37. Nr 4.
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ULICA KRAKOWSKA

Strona północna:
Ulica ta rozpoczyna się niezabudowanym narożnikiem z ul. Warszawską. Miejsce to, położo-

ne w centralnej części miasta, nie stwarza estetycznego wrażenia w zderzeniu z Placem Oskara 
Kolberga. W pierwszym budynku – którego już nie ma – mieścił się po wojnie sklep „tania jatka” 
(Nr 2).
Nr 4 budynek do sprzedania.
Nr 6 Meble i akcesoria meblowe. Wł. Justyna Bielecka.
Nr 8 Firma pocztowa Inpost – w likwidacji.
Nr 10 „Szpareczka” Odzież Używana. Wł. Emilia Laskowska.
Nr 12 „Euforia” Biżuteria. Ozdoby. Galanteria skórzana. Zegarki. Wł. Mirosława Makowska.
Nr 20 Piekarnia. Wł. Jacek Mosionek.
Nr 24 Optyk. Gabinet Okulistyczny. Lekarz okulista Elżbieta Wójcik.
Nr 26 Poczta Polska. Dyrektor Michał Kozdrak. W tym budynku mieści się też Kantor. Wymiana 

walut. Budynek stanowi własność uprzedniej Telekomunikacji Polskiej. Właścicielem kan-
toru jest Wojciech Szymczyk.

Nr 28 Orange. Salon partner Orange. Faxtel Chmurski i Chrzanowski, Sp. Jawna.
Nr 32 Firany dekor. Artystyczne szycie fi ran zasłon i narzut. Wł. Stanisław Michałek.
Nr 42 Cyfrowy Polsat. PLUS. Autoryzowany Punkt Sprzedaży. Firma Inter Connect.
Nr 44 F.H. IMBIR. Robert Płuciennik. Sklep z ziołami, przyprawami i innymi artykułami kolo-

nialnymi.
Nr 46 Kamieniarstwo. Szyld zakładu Marka Pietrasika z ul. Warszawskiej.
Nr 48 Agent PZU. Ireneusz Kusztal.
Nr 48 „Martpol” sklep z odzieżą ochronną. Wł. Martyna Brzezicka.
Nr 48 Sklep rowerowy i serwis naprawy. Wł. Zbigniew Dziurdź.
Nr 52 Sklep Medyczny
Nr 58 Piekarnia.
Nr 58A Solarium. Laseroterapia. Krioterapia. Wł. Marcin Fidos.
Nr 62 Karczma Stara Kuźnia. Wł. Sylwester Młodawski.
Nr 62 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Dora”. Robert Wójcik. Artykuły AGD. Telewi-

zory.
Nr 62 Szkoła Języków Obcych „Madis”.
Nr 66 Sklep motoryzacyjny. Wł. Jarosław Osuchowski.
Nr 76 Szkoła Podstawowa Nr 1. Dyrektor – Grzegorz Jaszczura. Więcej o szkole w rozdziale 

„Publikacje”.
Nr 82 „Moto-Mat” Mechanika Pojazdowa. Wł. Mateusz Woźniak.
Nr 92 Mark-Mat.Usługi sprzętowe i transportowe. Wł. Marek Osuchowski.

Strona południowa:
Nr 67 Dach-Tar. Wł. Piotr Tarka.
Nr 37 „Słoneczko”. Market samoobsługowy. Robert Woźniak.
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Nr 47 Mobil Phone. Sklep z artykułami elektronicznymi i AGD. Oddział fi rmy z Opoczna. Przed-
stawiciel Andrzej Wielgo.

Nr 25 Sklep „GRACJA MEN”. Garnitury. Koszule. Spodnie. Dodatki. Wł. Sławomir Moskwa.
Nr 21 CB Centrum. Pl. Sklep z telefonami i CB radio. Wł. Tomasz Stępień.
Nr 17 Budynek nie wykorzystany. Tu mieściła się po wojnie sala widowiskowa miasta. Przez 

rok – w latach 40. – była tu skoszarowana jednostka wojskowa Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Z czasem dobudowano do tego obiektu część świetlicową. W latach następ-
nych adaptowano budynek na kino.

Nr 15 Budynek sióstr zakonnych i Ochronka dla dzieci.
Nr 11 „Wektur” Biuro usług Turystycznych. Wł. Kazimierz Wełpa.
Nr 7 „Evanti”. Bielizna. Wł. Ewa Furmańska.
Nr 1 Fryzjer Damsko-Męski. Wł. Józef Pakuła.

Strona północna

39. Nr 6.
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40. Nr 10 i Nr 12.

41. Nr 20.
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42. Nr 24.

43. Nr 26.



43

44. Nr 28.

45. Nr 32.
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46. Nr 42.

47. Nr 44.
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48. Nr 48 – trzy podmioty.

49. Nr 52.
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50. Nr 58 i Nr 58A.

51. Nr 62.
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52. Nr 62.

53. Nr 66.
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54. Figurka Matki Bożej.

55. Nr 76 – Szkoła Podstawowa Nr 1.
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56. Nr 82.

57. Nr 92.
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Strona południowa

58. Nr 67.

59. Nr 47.
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60. Nr 37.

61. Nr 35.
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62. Nr 33.

63. Nr 25 i Nr 21.
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64. Nr 15.

65. Nr 11.
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66. Nr 7.

67. Nr 1.
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ULICA GRODZKA

Ulicę tą tworzyła przed wojną żydowska zabudowa. Mówimy tu o odcinku tej ulicy t.j. od 
Rynku do budynku p. Kaszewskich. Tu były mieszkania i sklepiki żydowskie. Dalej była ulica 
Kościelna. Tą część ulicy nazywano „księża wieś”. Po wojnie na ul. Grodzkiej była Przychodnia 
Przeciwgruźlicza i pralnia. Pozostałe budynki zasiedlili Polacy. (Po likwidacji getta w październiku 
1942 r. w Przysusze nie było Żydów).

Strona wschodnia:
Nr 1 narożnik tej ulicy z Placem Oskara Kolberga stanowi budynek Urzędu Gminy i Miasta. Po 

wojnie były tu budynki parterowe, w których mieszkali p. Jankowscy i p. Kopaniowa z sy-
nami: Waldemarem i Tomaszem. Autor prowadził przebudowę tych budynków na potrzeby 
administracyjne miasta (na początku lat 60. ub. w.).

Nr 3 Bank Spółdzielczy. Prezes Marian Grzegorczyk.
Nr 11 Bank PKO Bank Polski. Oddział w Przysusze. Dyrektor – Halina Stachura-Guziak.

Strona zachodnia:
Nr 16 budynek – blok mieszkalny z częścią handlową na parterze. W nim:
 Centrum Handlowe Market Spożywczy. Wł. Rafał Łabędzki.
 „Sportowiec”. Art. sportowe, plecaki. Torby, zabawki. Wł. Jan Jędrzejczak.
 Księgarnia. Wł. Janusz Bucki.
Za tym budynkiem jest wlot na ul. Por. Madeja, a następny odcinek to plac zabaw dla dzieci.
Nr 14 blok mieszkalny, też z częścią handlową w parterze:
 sklep „Gerda”.
 artykuły AGD. Wł. Jarosław Ślusarczyk.
 G – Dent. Lekarz stomatolog Małgorzata Gajos.
 „Warta” Ubezpieczenia.
 sklep spożywczy. Wł. Sylwester Kosiński.
 sklep – zasłony, fi rany, galanteria.
 sklep mięsny, drób, wędliny. Grażyna Tomasik.
Nr 14B kiosk – prasa, art. różne. Wł. Małgorzata Drab.
Ulicę tą przedziela, między dwoma budynkami, ulica ks. Jana Ściegiennego.
Nr 12A Bar „Krasnal”. Wł. Dorota Sionek.
Nr 12 Firma Handlowo-Usługowa „Bucik”. Wł. Robert Sobczak.
Nr 12–Gabinet Stomatologiczny. Lekarze stomatolodzy: Ewa Sobczak i Katarzyna Sobczak.
Nr 10 Apteka. Wł. Agnieszka i Radosław Salij.
 „Elmas”. Sklep mięsny. Wł. Krystyna Krzyżanowska.
 Sklep z art. różnymi Adet. Wł. Dariusz Grochala i Tomasz Dajer.
Nr 8 Kantor wymiany walut. Wł. Bałtowscy.
Nr 6 Sklep Odzieżowy. Wł. Marianna Kłak.
Nr 2 „Szafa” sklep odzieżowy. Wł. Andrzej Pakos.
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Strona wschodnia

68. Nr 3.

69. Nr 5.
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70. Nr 11.

71. Figurka Matki Bożej.
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Strona zachodnia

72. Nr 16.

73. Nr 16.



59

74. Nr 16.

75. Nr 14.
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76. Nr 14.

77. Nr 14.
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78. Nr 14.

79. Nr 14.



62

80. Nr 14.

81. Nr 14.
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82. Nr 14.

83. Nr 14 A.
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84. Nr 12 A.

85. Nr 12 – dwa podmioty.



65

86. Nr 10.

87. Nr 10 – dwa podmioty.
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88. Nr 8 i Nr 6.

89. Nr 2.
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ULICA LUBELSKA

Strona wschodnia:
Nr 1 Sklep Zoologiczny. Wł. Grzegorz Czyżykowski.
 Kwiaciarnia. Wł. Wiesław Kowalski.

Dalej, za tymi sklepami, znajduje się budynek w którym po wojnie mieściła się restauracja 
p. Galwasa (to ten budynek z czerwonej cegły). Była tu też siedziba jednostki Urzędu Bezpieczeń-
stwa. Budynek ten ma adres na Placu Kard. Stefana Wyszyńskiego. Od następnego budynku na tej 
ulicy rozdziela ją odcinek w/w Placu.
Nr 11 Sklep z art. hydraulicznymi. Wł. Mirosław Lewandowski.
Nr 17 Sklep Motoryzacyjny. Wł. Andrzej Kłak.

Strona zachodnia:
Nr 22 Sklep spożywczo-delikatesowy ABC. Wł. E. Kietla i M. Korycki.
Nr 20 Sklep obuwniczy. Wł. Ewa Kietla.
Nr 18 Fryzjer. Łucja Połczyńska.
Nr 16 Sklep z odzieżą używaną. Wł. Irena Iwan.
Nr 12 Kwiaciarnia „Stokrotka”. Wł. Marek Połczyński.
Nr 6 Kwiaciarnia „Dalia”. Wł. Radosław Cieślikowski.
Nr 4 Kursy Językowe. Andrzej Lewandowski.

Zatrzymajmy się na chwilę przy tym budynku. W nim mieściła się przed wojną, jak i chwi-
lę po wojnie, szkoła podstawowa. Autor rozpoczynał w niej edukację. Budynek ten mieścił się 
w kompleksie obiektów przedwojennej Spółdzielni Spożywców „Przyszłość”. Grupa aktywnych 
obywateli ze środowiska Narodowej Demokracji (m.in. p. Adam Żurowski, Stefan Miedziński, Eu-
zebiusz Michocki, Feliks Rejewski, Edward Fidos) oraz hr. Henryk Dembiński postanowiła – wo-
bec ekspansji w mieście żydowskiego handlu – wybudować polski wielobranżowy sklep. Efektem 
tej inicjatywy jest, istniejący do dzisiaj, budynek zwany dawniej „polski sklep”. Cała posesja ma 
nr 4. Był tu sklep spożywczy, tekstylny, miał tu siedzibę Bank Spółdzielczy (po nim była tu siedziba 
Oddziału NBP). Po wojnie szkoła przeniesiona została do Szkoły Podstawowej na ul. Krakowską.
Nr 4 Fryzjer. Salon. Wł. Elżbieta Regulska.
Nr 4 salon Kosmetyczny. Marlena Ostrowska.
 sklep mięsny. Wł. Dariusz Kacprzak.

Dalej jest sklep z odzieżą i usługami krawieckimi Marty Kaczyńskiej. Ma on adres nr 4 z Placu 
Oskara Kolberga.
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Strona wschodnia

90. Nr 1 – dwa podmioty.

91. Nr 11.
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92. Nr 17.

Strona zachodnia

93. Nr 23.
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94. Nr 20 i Nr 18.

95. Nr 16.
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96. Nr 12.

97. Nr 6.
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98. Nr 4 – przedwojenna szkoła podstawowa.

99. Nr 4.
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100. Nr 4 – dwa podmioty. Dawny „polski” sklep.

101. Nr w/g opisu w tekście.
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PLAC KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Strona północna:
Nr 1 Salon Gier. Wł. Edmund Grudzień.
 Pijalnia piwa. Wł. Monika Marasek.
Nr 2 La Moda. Sklep odzieżowy. Wł. Grzegorz Tomasik.
Nr 3 Sklep. Renifer. Wiesława Borowiecka.

Następny budynek to jest obiekt historyczny. Należał ongiś do p. Adama Żurowskiego. W jednej 
jego części mieściła się Poczta Polska i Telegraf – miejscowa placówka. Długoletnim jej kierowni-
kiem był Józef Strzemecki. Po nim placówką kierowała p. Grabińska.
Nr 3A Sklep odzieżowy. Wł. Wiesława Rejewska.
Nr 3A Zakład Ubezpieczeń i Kredytów. Wł. Mirosława Kubicka.
Nr 3 Fryzjerstwo Damskie i Męskie. Barbara Wrzesień.
Nr 3 Usługi Krawieckie. Jadwiga Drab.
Nr 3A Zakład Fotografi czny. Wł. Henryk Rejmer. Jest to profesjonalny zakład wykonujący kom-

pleksowe usługi w zakresie rejestracji obrazu. Można tu się zaopatrzyć w materiały nie-
zbędne przy wykonywaniu zdjęć i w inne akcesoria. 

Po wojnie za tym budynkiem – idąc na wschód – był budynek mieszkalny sióstr Sołdrzyńskich. 
Jedna z nich była nauczycielką w szkole podstawowej. Obok ich domu, na łące, była sadzawka.
Nr 5 Jest to okazały budynek w którym ulokowały się:
 Zakład Kserografi czny Jadwigi Pożogi. Jedyna w mieście pracownia, w której można wy-

konać ksero dokumentów, projektów, skanowanie, oprawić dokumenty, wykonać banery 
reklamowe, pieczątki. Niezwykle potrzebna, profesjonalnie prowadzona pracownia usługo-
wa.

 „Katmar”. Sklep – drogeria. Wł. Katarzyna Biazik.
 P.H.U. Anatol. Sklep z telefonami komórkowymi. Wł. Robert Książek.

Pod numerem 5 – poza w/w budynkiem – znajdują się następujące podmioty gospodarcze:
 Bar. Wł. Joanna Stolarek.
 Bar. Wł. Magdalena Gabriel-Stachura.
 Mechanika Pojazdowa. Warsztat naprawy samochodów. Wł. Marcin Sionek.
 Naprawa obuwia.
 Naprawa Obuwia. Zakład prowadzi Robert Skalski, syn Romana. Zakład zarejestrowany 

jest przy ul. Sienkiewicza 3.
Nr 10 PHU „TIM” – sklep z farbami i innymi materiałami do robót wykończeniowych. Właścicie-

lem jest Tomasz Giziński. Budynek wybudowano w 1916 r. Należał do p. Neymana. Był on 
kowalem. W swoim starszym wieku stracił wzrok. Mieściła się tu dawniej piekarnia. Obiekt 
ten wykupił ojciec Tomasza p. Stanisław Giziński syn Jana Gizińskiego. To wyróżnienie 
jest uzasadnione tym, że w Przysusze był też inny Stanisław Giziński, syn Lucjana.

W centrum Placu znajduje się fi gurka Matki Bożej.
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Strona północna

102. Nr 1.

103. Nr 1.
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104. Nr 2.

105. Nr 3.
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106. Nr 3 A – dwa podmioty.

107. Nr 3 – dwa podmioty.
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108. Nr 3A.

109. Nr 5.
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110. Nr 5.

111. Nr 5.
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112. Nr 5.

113. Nr 5.
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114. Nr 5 – warsztat naprawy samochodów.

115. Nr 3 (adres z ul. H. Sienkiewicza).
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116. Nr 10.

117. Figurka Matki Bożej.
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ULICA RADOMSKA

Ulica, której po wojnie nie było. Była to szutrowa droga w kierunku Radomia, po lewej sadzaw-
ka i ogrody hr. H. Dembińskiego, po prawej sad p. Adama Żurowskiego, a na samym początku 
– po prawej – pożydowski budynek, w którym przed wojną była łaźnia, a po wojnie użytkowała go 
mleczarnia. Tuż za nim była drewniana kuźnia p. Leguckiego (seniora). Pracował on tu z synem 
Marianem. Dalej po prawej, za sadem, droga żużlowa na „Kopulak”, a za nią łąki, łąki, aż po ho-
ryzont (tzn. aż do Borku – lasku na wschodzie). Na przykładzie tej ulicy możemy dostrzec zmiany 
wynikające z postępu, a on jest kategorią obiektywną, nie da się zatrzymać. Determinowany jest 
bowiem ludzkimi potrzebami. A gdzie jest ich kres? Czy zmiany, jakie zaszły w Przysusze zaspoka-
jają nasze oczekiwania. Na pewno nie! Ale… tak krawiec… Przejdźmy się po tej ulicy i odnotujmy 
zastany jej obraz. Co on nam przedstawia?

Stron północna:
Nr 1 Sklep spożywczy „Żabka”. Wł. Magdalena Oracz.
 Apteka. Wł. Elżbieta i Jacek Kaczmarscy.
 kiosk z lodami, goframi.
Nr 9 Dom Kultury. Dyrektor – Mirosław Pilipczuk.
Nr 11 Apteka. Wł. Małgorzata Tracz-Ślusarz.
Nr 17 Centrum Ubezpieczeń Przysucha. Wł. Krzysztof Kępczyński.
 Biuro Usług Księgowych „STACH”. Wł. Barbara Morawska. Firm rodzinna. Poprzednim 

właścicielem był jej ojciec, przedwcześnie zmarły śp. Stanisław Orzechowski.
Nr 19 Nowy, dość okazały budynek. Jeszcze nie zakończono robót. Nieznane przeznaczenie.
Nr 21 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Placówka Terenowa. Kierownik – Halina 

Ziemniak.
Nr Stadion Sportowy Klubu „Oskar”. O obiekcie tym w dalszym rozdziale.

Zatrzymam się tu na chwilę. W latach sześćdziesiątych ub. w. wśród władz powiatowych, zro-
dziła się idea wybudowania w Przysusze stadionu sportowego. Nie było wówczas takiego obiek-
tu w mieście. Projektowana lokalizacja – teren sadów hr. Dembińskiego. Autor pracował wtedy 
w Wydziale Architektury Powiatowej Rady Narodowej. Zobowiązano go do wykonania niwelety 
pod stadion. Tak też się stało.
Nr 31 Stacja Paliw ORLEN.

Stron południowa:
Nr 28A Kompleks obiektów K O S. Warsztat blacharsko-lakierniczy, Stacja Kontroli Pojazdów, 

warsztat naprawy samochodów.
Nr 30 Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Biuro Terenowe. Kierownik – Jan Kołodziejski.
Nr 30 P.P.H.U. „Arka”. Przedstawiciel Właściciel Artur Buśko. Jedna z najstarszych fi rm – od 

1989 r. Między innymi – sklep z artykułami motoryzacyjnymi.
Nr 24 Prokuratura Rejonowa. Szefem jest Dorota Kwiecień. W trakcie pracy nad książką nastąpiła 

zmiana na tym stanowisku. Szefem została Dorota Kwieciem.
 Inspekcja Weterynaryjna. Powiatowy Inspektor Sanitarny – Michał Siedlicki. Pod tym adre-

sem znajdują się dwie lecznice dla zwierząt.
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Nr 24A Skład Materiałów Budowlanych. Dystrybucja gazu. Wł. Mirosław Zieliński.
Nr 22 „Majster” sklep z artykułami technicznymi, metalowymi i narzędziami. Wł. Aleksander 

Sołek.
 „Midas” – salon meblowy. Kierownik – Marzenna Horoszkiewicz.

Na terenie, na którym znajdują się dwa w/w sklepy, znajdują się – okalając ten teren – po-
mieszczenia o charakterze warsztatowym, składowym. Głównym użytkownikiem tych obiektów 
jest fi rma „Midas”.

Przed wjazdem na teren Strefy Aktywności Gospodarczej jest nieformalny zjazd na drogę pro-
wadzącą do oczyszczalni ścieków. Jest ona zlokalizowana pod „Borkiem”, na dawnym pastwisku 
dla krów. Zatrzymajmy się na chwilę na tym terenie. Dawniej, do lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, mieszkańcy Przysuchy utrzymywali się m.in. z produkcji rolnej. Rolnicy mieszkający na 
ulicy Wiejskiej, ale nie tylko, posiadali krowy. Wypasem krów zajmowali się wynajęci przez nich 
ludzie. Od końca tej ulicy zbierało się stado krów, które pędzone były przez obecną ul. Partyzantów, 
ul. Radomską na pastwisko pod „Borkiem”. Dwa razy dziennie (oczywiście w sezonie wiosennym 
i letnim). Wtedy w Przysusze słychać było świst bata, ujadanie psów pilnujących krów i odgłos 
brzęczących łańcuchów znajdujących się na szyjach niektórych krów. Były to sceny jak w amery-
kańskich westernach. Ale „… wszystko to już było i nie wróci więcej, już tak wiele się zdarzyło…”. 
Ot, taka parafraza znanej piosenki. Wspomnienia, sentymenty. Idźmy dalej. Wróćmy na drogę na-
szego spaceru, do współczesności.
Nr 18B Hotel i restauracja „Oskar”. Dom weselny. Wł. Grzegorz Kobyłka.

Za tym obiektem mają siedziby różne podmioty gospodarcze, których wspólnym mianowni-
kiem jest ich adres – ul. Radomska nr 16. Niektóre mają wyróżnik literowy.
Nr 16D Perfect Door – okna, drzwi, listwy, panele. J. P. Kuneccy.
Nr 16D „Elektronik”. AGD/RTV – komputery. Autoryzowany Przedstawiciel ALSEN. Wł. Marcin 

Mnich.
Nr 16 Sklep Ogrodniczy. PHU A.M.M. Matyjas.
 Husgvarna. „MaSza” Marta Szcześniak. Mechaniczne narzędzia ogrodnicze.
 kompleks usługowy i handlowy fi rmy K O S: sklep motoryzacyjny, warsztat naprawy samo-

chodów, Stacja Kontroli Pojazdów.
 sklep z artykułami hydraulicznymi.
 Zakład Ślusarski. Wł. Stanisław Piec.

Następny obiekt (też pod nr 16) to budynek piętrowy położony prostopadle do ulicy. Fronton 
stanowi wschodnia ściana budynku. W części parterowej znajdują się następujące podmioty:
 PRYMUS. Sklep z artykułami AGD.
 Moda. Sklep odzieżowy.
 WOK bar chiński.
 Filia Poczty Polskiej.
 Sklep pasmanteria, tkaniny „Diana”.
 Sklep: mięso – wędliny.
 Kiosk z pieczywem (z dawnej piekarni p. Władysława Pakosa).
Nr 16 piętro
 Kancelaria Doradztwa Podatkowego. Biuro Rachunkowe. Wł. Barbara Lewandowska.
 ARCAD Biuro Projektowe.
 Kancelaria Adwokacka w Kraśniku. Edward Ufniarz. Filia w Przysusze.
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 Geodezja.
 Prawo i Sprawiedliwość. Biuro poselskie i senatorskie.
 Szkoła Sukcesu.
 Okna i Drzwi. Biuro przyjmowania zleceń.
 Salon fryzjerski damsko-męski.
 Polskie Stronnictwo Ludowe. Biuro.
 Wojewódzki Ośrodek Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 Psychotechnika. Badania.
 Strefa Aktywności Gospodarczej. Jest to miejski plac targowy wybudowany przez lokal-

ny samorząd przy udziale środków fi nansowych z Unii Europejskiej. Kompleks obiektów: 
zadaszona hala targowa, hala dla handlu mięsem, wędlinami, pieczywem, wielofunkcyjna 
hala z sanitariatami. Cały plac posiada utwardzoną nawierzchnię. Przysucha, w której targi 
mają ponad 300-letnią tradycję (istniały już za czasów króla Augusta II), otrzymała obiekt 
godny tej tradycji.

Nr 14 Dworze Autobusowy.
 obok znajduje się kiosk z prasą.
Nr 4 A T-Mobile. Nc+, komputery. Wł. Jerzy Szyszka.
Nr 4 budynek, w którym mieszczą się:
 zakład fryzjerski damsko-męski. Wł. Agnieszka Jędrzejczak.
 Studio Reklamy PROPAGANDA. Wł. Marta Nizińska.
 sklep z różnymi artykułami „wszystko po 4 złote”.
 Pizzeria „Vega”, Nauka Jazdy. Wł. Grzegorz Kwiecień.
Nr 4B OPTYK. Płaskociński.
 Salon Fryzjerski „Wiarus”.
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Strona północna

118. Nr 1.

119. Nr 1.
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120. Nr 9.

121. Nr 21.
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122. Nr 17 – dwa podmioty.

123. Nr 19.
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124. Nr 21.

125. Stadion sportowy.
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126. Stadion (inne ujęcie).

127. Nr 31.
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Strona południowa

128. Nr 28 A.

129. Nr 30.
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130. Nr 30.

131. Nr 24.
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132. Nr 24.

133. Nr 24 A – Materiały Budowlane.
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134. Nr 24A – Auto Naprawa Volvo.

135. Nr 22.
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136. Nr 18 B.

137. Nr 16 – znajdują się tu: Perfect Door, Elektronik, Sklep Ogrodniczy, „Husgvarna”, Sklep 
motoryzacyjny.
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138. Nr 16.

139. Nr 16.



97

140. Nr 16 – w głębi – hale Strefy Aktywności Gospodarczej.

141. Nr 16 – jest to budynek zlokalizowany prostopadle do ul. Radomskiej, mający wejścia od 
strony wschodniej. Mieszczące się w nim podmioty handlowe, biurowe i usługowe zostały szcze-
gółowo wymienione w tekście.
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142. Strefa Aktywności Gospodarczej (Targ Miejski).

143. Inne ujęcie Strefy.
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144. Dworzec Autobusowy.

145. Nr 4.
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146. Nr 4 B.

147. Nr 4 – podmioty znajdujące się w tym budynku wymienione zostały w tekście.
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148. Nr 4 B.
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ULICA SKARBOWA

Jest to ulica, która nie ma wiele wspólnego z pojęciem tradycyjnej ulicy. Po wojnie były tu pola. 
Wraz z pojawiającymi się potrzebami, tereny, przy tej, nieistniejącej wówczas ulicy, zostały za-
budowane obiektami magazynowo-składowymi. Dla potrzeb budowy i umożliwienia eksploatacji 
wybudowanych obiektów, wykonano utwardzoną nawierzchnię drogi terenowej.

Ulica spełnia funkcje dojazdową do podmiotów gospodarczych: do byłej Centrali Nasiennej i do 
Zakładu Oczyszczania Miasta, jako jednej z jednostek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej. Do innych podmiotów, mających adres przy tej ulicy, dotrzeć można od strony 
ulicy Radomskiej.

W dawnych pomieszczeniach w/w Centrali mieszczą się:

Strona lewa (idąc w kierunku wschodnim):
Nr 1 Hurtownia, spełniająca rolę swojej poprzedniczki, prowadzi też sprzedaż pasz dla zwierząt. 

Wł. Bohdan Mirecki.
 Sklep meblowy. Wł. Ireneusz Maj.
 MK INSTAL punkt handlowy artykułami do instalacji wodociągowych, grzewczych i kana-

lizacyjnych . Wł. Michał Ferens.
 Centrum Rowerowe. Sprzedaż i serwis. Wł. Ewa Furmańska.
 Auto Komis. Działający od niedawna punkt sprzedaży samochodów osobowych i dostaw-

czych.
Nr 3 Zakład Oczyszczania miasta. Kierownik – Stanisław Mastalerek.
 Sąd Rejonowy. Wydział Ksiąg Wieczystych. Przewodniczący Wydziału sędzia Wojciech 

Szczepański.

Strona prawa:
Nr 2 Myjnia samochodowa samoobsługowa. Dla potrzeb funkcjonowania myjni wykonano ba-

terię nagrzewnic słonecznych (fotowoltaicznych). Jest to dobry przykład wykorzystania 
energii naturalnej do potrzeb człowieka. Wł. Wiesław Cieloch. Myjnia położona jest w roz-
widleniu drogi prowadzącej do oczyszczalni ścieków i ul. Skarbowej.
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149. Nr 1 – pod tym numerem zlokalizowane są różne podmioty. Jest to obiekt po byłej Centrali 
Nasiennej.

150. Nr 1.
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151. Nr 1.

152. Nr 1.
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153. Nr 1.

154. Nr 3.
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155. Nr 3 – Sąd Rejonowy. Wydział Ksiąg Wieczystych.

156. Nr 2 – Myjnia samochodowa.
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ULICA FRYDERYKA CHOPINA

Po wojnie ulicę tą stanowiła droga gruntowa między sadem p. Sasa, a budynkami mieszkalnymi 
p. p. Szachoniów, Bieleckich, Kłosińskich, Chylaków. Nie miała ona takiej nazwy jak dziś. Pozostał 
tylko budynek mieszkalny córki pp. Chylaków – Wiesławy Grassmann.

Strona południowa:
Nr 3 Centrum Ogrodnicze. P.H. Dariusz Matynia.
Nr 5 Fryzjer damsko-męski. Krystyna Jończyk.
 Gabinet Kosmetyczny „u Beni”. Wł. Bernardetta Lisak.
Nr 7 Fryzjer damski i męski.

Strona północna:
Nr 4 „ELEKTRON”. Pawilon z artykułami AGD i RTV. Wł. Wojciech Kubiński.

Strona południowa

157. Nr 3.
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158. Nr 5 – dwa podmioty.

159. Nr 7.
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Strona północna

160. Nr 4.
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ULICA POR. MADEJA

Nr 16. Pracownia Protetyki.
Nr 18. Praktyka Lekarska.

Strona południowa

161. Nr 16.
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162. Nr 18.

Strona północna

163. Figurka Matki Bożej.
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ULICA TARGOWA I ULICA CICHA

Jest to jedna z najstarszych ulic w mieście. Charakterystycznym jej wyróżnikiem był wówczas 
teren po jej wschodniej stronie. Była tu targowica To od niej bierze się etymologia jej nazwy. We 
wtorki handlowano tu zwierzętami: świńmi, rogacizną, końmi, a w niedzielę grano mecze piłkar-
skie. Jej teren obejmował powierzchnię od zabudowań Franciszka Gizińskiego do pola p. Drożdża 
(strona południowa), a od wschodu graniczyła z terenem przykościelnym. Mankamentem boiska 
był jego spadek z południa ku północy. Nie było łatwo grać. Przysuska drużyna nazywała się 
OM TUR Przysucha. Tak było po wojnie. Z czasem zmieniono nazwę klubu na START. Kluby 
sportowe START afi liowane były przy spółdzielniach pracy, a tych w Przysusze było kilka. One 
współfi nansowały klub.

W miejscu byłej targowicy znajdują się dziś dwa bloki mieszkalne komunalne oraz budynki 
indywidualne mieszkańców. Po wojnie ostatnim budynkiem po lewej stronie ulicy (idąc w kierunku 
lasu) był budynek mieszkalny p. Drabczyka, ojca Kazimierza i Jana. W ciągu dziesięcioleci ulica 
została zabudowana – aż do lasu – budynkami mieszkalnymi indywidualnymi. Ten rodzaj budow-
nictwa dominuje na niej.

Wszelako rozpoczynam przejście po ul. Targowej od Nadleśnictwa Lasów Państwowych Przy-
sucha. Zatrzymam się przy pisaniu o nim na dłużej. Uzasadnieniem jest konieczność szerszego 
odniesienia się do tej specyfi cznej jednostki gospodarczej, do innego kontekstu. Przysuchę wyróż-
niają duże kompleksy lasów. Są istotnym elementem warunków naturalnych miasta. Położone na 
południowej i na zachodniej stronie, stanowią część przyrodniczą otoczki miasta.

Historycznie rzecz ujmując należy wskazać, że przed wojną lasy należały do hr. Henryka Dem-
bińskiego, ostatniego właściciela dóbr przysuskich. Po wojnie tereny leśne zostały upaństwowione 
dekretem PKWN z grudnia 1944 r. Nadleśnictwo Przysucha zostało powołane w 1945 r. Jego sie-
dziba mieściła się w Drzewicy. W 1947 r. Przeniesiono ją do Przysuchy. W ciągu lat ulegały zmianie 
granice terytorialne Nadleśnictwa. Powierzchnia lasów należących obecnie do niego ukształtowała 
się w latach 1995–1999. Jest to teren o pow. 12.800 ha. Są tu zasoby starodrzewia, które można 
określić jako puszczę. Tu bierze początek rzeka Radomka. Są tu powierzchnie bagienne, różna jest 
struktura rodzajowa drzew. Tworzą one przyrodniczą ostoję. Uzupełnieniem lasów jest zwierzyna 
łowna.

Warto tu nadmienić, że w czasie II wojny św. lasy przysuskie były miejscem stacjonowania 
różnych oddziałów partyzanckich. To tu, w leśniczówce Rawicz zginęło, z rąk niemieckiej żandar-
merii dwunastu żołnierzy Armii Krajowej. Dla uczczenia ich walki została tu postawiona tablica 
pamiątkowa z ich nazwiskami. Miejscem, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa innego oddziału 
partyzanckiego walczącego na tym terenie z Niemcami, jest Posada. Autor uczestniczył w uroczy-
stości odsłonięcia tej tablicy, dedykując bohaterom walk skierowany do nich wiersz.

Współcześnie administrację gospodarki lasami sprawuje miejscowe Nadleśnictwo. Na uznanie 
zasługuje wytyczenie i oznakowanie Przyrodniczej Ścieżki Dydaktycznej „Rawicz”. Ścieżka ma 
dwa warianty długości: krótszą i dłuższą – ta ma długość 7,5 km. Przejście ścieżką, oprócz walorów 
rekreacyjnych, też walory dydaktyczne – pozwala poznać piękno lasu, starodrzewy, różnorodność 
poszycia (runa) leśnego i inne przyrodnicze ewenementy. Poznać przyrodę, jakiej nie spotkamy na 
co dzień.
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Dla umożliwienia rekreacji w innej formie, na terenie tut. Nadleśnictwa zostały w 2014 r. zakoń-
czone prace związane z oddaniem do użytku tras dla Nording Walking Park Przysucha. W ramach 
tego projektu wyznaczono 3 trasy o różnych długościach. Ci, którzy uprawiają tą formę rekreacji 
mogą dostosować ją do własnych predyspozycji.

Kiedy zbierałem informacje do tego opracowania, udałem się do Nadleśnictwa. Spotkałem się 
tu z pięknem otoczenia i jego siedziby, z pietyzmem i ze sztuką wykonania budynku biurowego. 
Gdziekolwiek człowiek spojrzy, wszędzie widać dbałość o ten obiekt i jego otoczenie. Niech mi 
czytelnicy wybaczą, że szerzej odniosłem się do tego podmiotu gospodarczego, oddając uznanie 
pracownikom – załodze leśników. Innym czynnikiem, który mną powodował do szerszego odnie-
sienia się do Nadleśnictwa, jest to, że w rodzinie mojego ojca było wielu leśników. Jego stryj Stani-
sław Pawlik był leśniczym u hrabiego Dembińskiego. Jego trzej synowie też byli leśniczymi. Jeden 
z nich, Kazimierz Pawlik, przez 43 lata pracował w tut. Nadleśnictwie. Tyle osobistych refl eksji.

Ruszajmy w dalszą drogę.

Nr 87 Nadleśnictwo Przysucha. Nadleśniczy – Czesław Korycki.

Strona zachodnia:
Nr 52 Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. Prezes – Marek 

Kilianek.

Strona wschodnia:
Nr 41 MIROBUD PLUS P. H .U. Skład materiałów budowlanych. Firma rodzinna. Właścicielka 

Maria Pakosz.
Nr 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Komendant – Władysław Piątkowski.

ul. Cicha

Nr 16 Gabinet Lekarski Neurologiczny. Wł. lek. Jolanta Antoniak.
Nr 24 Zbór Świadków Jehowy.
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Ulica Targowa. Strona wschodnia

164. Nr 87.

165. Nr 87.
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166. Nr 41.

167. Nr 3.
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168. Figurka Matki Bożej.

169. Nr 52.
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Ulica Cicha. Strona północna

170. Nr 24.

171. Nr 16.
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ULICA MARII KONOPNICKIEJ

Przy tej ulicy, biegnącej od Placu Stefana Żeromskiego do ul. Krakowskiej (równolegle do niej) 
nie ma podmiotów gospodarczych. Wyjątek stanowi Zakład Stolarski należący do Stanisława An-
drzeja Helmana. Prowadzi on też zakład pogrzebowy.

Adres Zakładu – nr 23.

172. Nr 23.
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ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA

Po II w. św. nie było w Przysusze ulicy o tej nazwie. Ukształtowała się ona dopiero po ekspan-
sji budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i indywidualnego) na południowych terenach 
miasta. Na końcu ulicy, na Toporni (południe) zlokalizowany jest zalew wodny. Uzasadnieniem do 
jego lokalizacji była przepływająca przez ten teren rzeka Radomka. Przy nim istnieje Ośrodek Wy-
poczynkowo-Rekreacyjny. Zalew wybudowany został w latach 1962–1965 przez Wojska Ochrony 
Pogranicza. Kierownikiem budowy był inżynier major Kotabko. Na terenie Ośrodka mieszczą się 
domki campingowe różnych instytucji. Od Zalewu rozpoczynamy przejście po tej ulicy. Zmierzamy 
do Przysuchy.

Strona wschodnia:
Nr 47 Inter – Płyt. Skład płytek ceramicznych. Wł. Bartłomiej Smerdzyński.
Nr 41 Centrum Delikatesy.
Nr 35E P.H.U. Mirobud Plus. Skład materiałów budowlanych. Firma rodzinna. Wł. Maria Pakosz.
Nr 35 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls”. Wł. Renata Sygnowska i Jacek Sygnow-

ski. Zakład świadczy usługi medyczne również przez NFZ. Pacjentów przyjmują lekarze 
specjaliści: pediatra, internista, kardiolog, laryngolog, pulmunolog, stomatolog, psychiatra, 
specjalista medycyny pracy, neurolog. Wykonywane są badania USG. Jest tu gabinet zabie-
gowy i punkt szczepień. Zakład świadczy opiekę pielęgniarską długoterminową, paliatyw-
ną oraz poradnię rehabilitacyjną. Pobierany jest też materiał do badań laboratoryjnych.

Nr 35 Gabinet Stomatologiczny. Wł. stomatolog Marta Kudelska.
Nr 3A Pomoc drogowa. Holowanie pojazdów. Wł. Marcin Grusiecki.

Strona zachodnia:
Nr 52 Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych. Dyrektor – Dariusz Ambrożek.
Nr 40 SEVEN. Dom weselny.
Nr 22 Tartak drzewny. Wł. Ryszard Sowiński.

Ulica Świętokrzyska stanowi trakt komunikacyjny (nie główny) do Końskich.
Poprzez wybudowanie – po obu jej stronach – budynków mieszkalnych indywidualnych, miasto 

połączyło się z byłą wsią Topornia.
Po wojnie, aż do lat 60. ub. w., ta ulica to były pola. Na samym wzgórzu, pod lasem były gli-

nianki.
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Strona wschodnia

174. Nr 47.

175. Nr 41.
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176. Nr 35 E.

177. Nr 35.
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Strona zachodnia

178. P.Z.D.P.

179. SEVEN – Dom Weselny.
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180. SEVEN – Dom weselny.

181. Nr 22.
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ULICA STANISŁAWA STASZICA

Były to ciąg pieszy bez nazwy. Mówiono na tą część miasta „Piaski”. To tu chodziło się po 
miękką wodę, do „Witkowej”. A studnia? Drewniane obramowanie, a na nim drewniana tyka z me-
talową „kulką” do zaczepiania wiadra. Z czasem nadano temu ciągowi nazwę wielkiego Polaka, 
reformatora oświaty, Stanisława Staszica. Przy tej ulicy zlokalizowane były obiekty produkcyjno-
składowe (piekarnia, skład węgla i inne) byłego P.Z.G.S-u.

Strona zachodnia:
Nr 40 Szkółka Drzew Ozdobnych. Na końcu ulicy, za regularną zabudową.
Nr 38 P.U.H. Bar – Restauracja – Motel „DAKAR”. Dom Weselny. Wł. Robert Kołsut.
Nr 34 Warsztat Mechaniczny „Verito”. Naprawa Maszyn. Wł. p-two Więckowscy.
Nr 32B Dom Weselny. Wł. Aneta Jaszczura.
Nr 32 Budynki pierwszej w Polsce Szkoły Spółdzielczej. 

Tu przystańmy. Ten numer posesji to teren byłej, pierwszej w Polsce, Szkoły Spółdzielczej, za-
łożonej przez Ludwika Skowyrę, wybitnego miejscowego nauczyciela. O Nim w innym rozdziale. 
Budynek tej szkoły stoi do dziś – jest nieużytkowany. Na jej terenie rosną wiekowe drzewa: stary 
dąb, trzy jesiony, piękna „płacząca” brzoza, strzelisty modrzew. Jeden jesion jest niespotykanym 
okazem – z korzenia wyrastają (tuż przy ziemi) cztery odnogi drzew. Z byłej zabudowy pozostał 
jeszcze jeden nieużytkowany budynek.
Nr 32 Firma Usługowa. Świadczy usługi geodezyjne. Wł. Szymon Masterek.
Nr 32 Dom Hodowcy Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Oddział w Przysusze.

Strona wschodnia:
Nr 11 Spedycja. Transport. Baza samochodowa, Wł. Tadeusz Rejmer.
Nr 11A Sąd Rejonowy. Wydział Spraw Rodzinnych i dla Nieletnich.
Nr 9A Firma KRYSTIAN. Firma rodzinna. Jej geneza bierze się od Jana Małeckiego, żołnierza, 

porucznika Armii Krajowej w czasie II w. św. Prowadził on po wojnie zakład czapniczy. 
Miał trzech synów. Jeden z nich, Krzysztof, podtrzymał rodzinną tradycję i po śmierci ojca 
przedłużył działalność gospodarczą jego fi rmy. Rozbudował ją. Firma zajmuje się produk-
cją środków ochrony indywidualnej. Jest to fi rma tekstylna. Rozpoczęła produkcję od za-
adoptowania pomieszczeń magazynowych byłego P.Z.G.S-u, do profi lu własnej działalno-
ści. Dla zaspokojenia potrzeb na jej wyroby wybudowano dwie hale produkcyjne. Jedna 
z nich ma pow. 1600 m2. Firma, jako największy zakład produkcyjny w powiecie, zatrudnia 
220 pracowników. Produkcja fi rmy skierowana jest na kraj, jak i na eksport, w tym do: Nie-
miec, Rosji, Uzbekistanu, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Łotwy, Estonii. Prezesem fi rmy jest 
Krzysztof Małecki. Pracują też w niej: syn – dyrektor Zakładu, córka – dyrektor handlowy, 
żona – dyrektor ds. produkcji. Firma w ramach działalności charytatywnej wspiera lokalne 
przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym poprzez ich sponsorowanie.

Nr 9 Firma Handlowo Usługowa „Gros”. Wł. Dorota Sagan.
Nr 9 Hurtownia Cytrusów Owoców i Warzyw.
Nr 5A „Zagłoba” sp. z o.o. Dystrybucja napojów.
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Strona wschodnia

182. Nr 11 – TRANSPED.

183. Nr 11.
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184. Nr 9.

185. Nr 9.
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186. Nr 9A.

187. Nr 9A.
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188. Nr 5.

Strona zachodnia

189. Nr 38.
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190. Nr 34.

191. Nr 32B – Dom Weselny.
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192. Nr 32 – Skowyrówka. Pierwsza szkoła spółdzielcza w Polsce.

193. Nr 32.
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194. Nr 32.
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ULICA KRĘTA

To współczesna nazwa tej części miasta. W czasie wojny było tu getto. Po wojnie był to plac na 
którym składowane były trociny z sąsiedniego tartaku p. Antoniego Ślufarskiego. Z czasem posta-
wiono tu cztery bloki mieszkalne – punktowce.

Nr 6 Dom Rzemiosła, a w nim:
 Cech Rzemiosł Różnych.
 Auto Szkoła.
 Spółdzielnia Rzemieślnicza.
 Pracownia Protetyki Stomatologicznej. Wł. Anna Królikowska-Kołsut.
 Sojusz Lewicy Demokratycznej. Rada Powiatowa.
Nr 8 Sklep z odzieżą używaną „Moda”.
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195. Nr 6 – podmioty wymieniono w tekście.

196. Nr 8.
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PLAC 3 MAJA

Jest to teren na którym Jan Dembiński, właściciel Przysuchy po Antonim Czermińskim, założył 
(w latach 1740–1750) trzecią osadę w mieście, którą nazwano „Rynkiem Polskim”. Wobec istnienia 
wówczas Rynku Niemieckiego i Rynku Żydowskiego, założenie tego Rynku wzięło się niewątpli-
wie z pobudek patriotycznych. Po wojnie był tu zaniedbany, zagruzowany plac, mający jeszcze 
ślady stoczonej bitwy z Niemcami w 1944 r. Na jego środku znajdowała się studnia. Z czasem 
założono tu park. Przez lata urosły duże drzewa, które zasłoniły frontową elewację kościoła. Ich 
wielkość stwarza zagrożenie dla położonych od strony wschodniej dwóch budynków mieszkal-
nych. W tymże 2016 r. przystąpiono do wykonania modernizacji parku.

Nr 8 Powiatowa Komenda Policji. Komendant – podinspektor Witold Krawczyk. We wrześniu 
nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego. Został nim inspektor Adam 
Czyżewski. 

Kilka zdań o tym budynku. Przed II w. św. był on własnością p. Moskwy. Tu urodził się powo-
jenny, późniejszy minister Łączności, Zygmunt Moskwa. Jego ojciec był kowalem. W czasie wojny 
miała tu siedzibę niemiecka żandarmeria. O ten obiekt (mocno ufortyfi kowany m.in. macewami 
z cmentarza żydowskiego), we wrześniu 1944 r., rozegrała się bitwa. Walkę z Niemcami podjęły: 
25 i 72 pułk Armii Krajowej. Bitwa zakończyła się niepowodzeniem. Mocno uzbrojony oddział 
żandarmerii odparł atak Polaków, którzy zostali zmuszeni do wycofania się z Przysuchy. Po wojnie 
budynek był siedzibą jednostki Milicji, a po utworzeniu powiatu, stał się lokum Komendy Powia-
towej Milicji. Po zmianie ustrojowej państwa, użytkownikiem została powiatowa Policja. Obiekt 
ten był przebudowywany – adaptowano go do potrzeb właściwego funkcjonowania Policji, przez 
dobudowanie skrzydła do istniejącego budynku oraz wyremontowanie istniejących pomieszczeń. 
Było to w 2008 r.

Przy tym Placu zlokalizowany jest kościół parafi alny p.w. św. Jana Nepomucena. Proboszczem 
w tej parafi i jest ks. kanonik Stanisław Traczyński. Przed kościołem znajduje się fi gurka Matki 
Bożej. O kościele w dalszym rozdziale.
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197. Kościół p.w. św. Jana Nepomucena. Przed kościołem fi gurka Matki Bożej.

198. Nr 8 – Komenda Powiatowa Policji.
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ULICA LEGIONÓW POLSKICH

Strona zachodnia:
Nr 4B Lombard.
Nr 4 Aparaty Słuchowe.
Nr 4D Kancelaria Adwokacka. Adwokat Damian Sieradz i radca praw. Marzena Jurek-Sieradz.
 Sklep Mięso Wędliny.
 sklep Spożywczo – Monopolowy.
 sklep Mięso i wędliny.
 „Oskroba”. Wyroby Piekarnicze i ciastkarskie.
 Kancelaria Adwokacka Ip.
 Kiosk z prasą i innymi artykułami. Wł. Jan Zaraś.
Nr 6 Supermarket „Biedronka”.
 Sklep „Mebloland” – piętro.
 Sklep „Tekstyl – Market” – piętro.
Nr 6A Z.P.H.U. „MIX”. Sklep z art. elektrycznymi, farbami.
Nr 6B Apteka. Wł. Agata Wysokińska.
Nr 10 PEPCO – pawilon handlowy wielobranżowy.

Kilka podmiotów, które mają adresy na ulicy Legionów Polskich, posiada wejścia od strony 
południowej. Oto one:
Nr 3H „ELMAS”. Sklep Mięsny. Wł. Krystyna Krzyżanowska.
Nr 3G Pracownia Złotnicza. Wł. Jacek Soja.
Nr 3F Bar uliczny Kebab.
Nr 3E Sklep „Wszystko dla Domu”.
Nr 3D Sklep mięsno-wędliniarski „Krawczyk”.
Nr 3C Piekarnia „Telegraf”.
Nr 3B Salon PLAY. Wł. Grzegorz Jarosiński.
 Sklep z obuwiem – na piętrze.

Strona wschodnia:
Nr 3A Kolektura Lotto.
Nr 3 Supermarket LEWIATAN.
Nr 19 Pawilon Meblowy „Maryna”. Wł. Wiesław Wróbel (za rondem w głąb posesji).
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Strona zachodnia

198. Nr 4B.

199. Nr 4B.
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200. Nr 4 – dwa podmioty.

201. Nr 4D.
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202. Nr 4D.

203. Nr 4D – w kompleksie obiektu 4D mieszczą się na piętrze dwie kancelarie adwokackie.
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204. Nr 6.

205. Nr 6 – dwa podmioty – na piętrze.



141

206. Nr 6A.

207. Nr 6B.
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208. Nr 10.

Strona wschodnia

209. Nr 3.



143

210. Nr 3A.

Niżej wykazane podmioty mają wejścia od strony północnej.

211. Nr 3B.
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212. Nr 3C.

213. Nr 3D.
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214. Nr 3E.

215. Nr 3F.
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216. Nr 3G.

217. Nr 3H.
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218. Nr 19. Meble. Za rondem – w głębi od ulicy.
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ALEJA JANA PAWŁA II

Po wojnie ten trakt komunikacyjny nie miał nazwy. Była to wybrukowana droga prowadząca 
od ul. Radomskiej (też się tak nie nazywała) do pałacu Dembińskich w parku. Po obu stronach 
drogi był szpaler z gęsto nasadzonych krzewów grabu. Miał on nie tyko walor estetyczny, ale też 
funkcje praktyczną – odgradzał drogę od sadów. Ten po lewej (tu gdzie jest osiedle bloków miesz-
kalnych i gdzie była sadzawka), nazywany był „stary ogród”. To w nim zbudowany został najstar-
szy w Przysusze murowany obiekt – lamus. Ten po prawej to był „wielki ogród”. Po latach droga 
otrzymała nazwę „Aleja Wojsk Ochrony Pogranicza”. Od niedawna ma aktualną nazwę.

Strona wschodnia:
Nr 4 Przychodnia Zdrowia S.P.Z.Z.O.Z. (Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdro-

wotnej. Uff!).
Nr 10 Starostwo Powiatowe. Starostą, od wielu lat, jest Marian Niemirski.
 Rada Powiatu. Przewodniczący – Krzysztof Wochniak.
 Powiatowa Komisja Lekarska.
Nr 13 Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II. Liceum i Technikum Informatyczne. Dyrektor – Zofi a 

Szymańska.

Strona zachodnia:
Nr 5 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Rolnych. Inspektorat w Przysusze.
Nr 7 Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Oddział w Przysusze.
Nr 9A Ubezpieczenia Pl. Agencja.
Nr 9A Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. „Przyjaciel”. Prezes Ro-

bert Różycki.
Nr 9 Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy. S.P.Z.Z.O.Z.
Nr 9A Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze. 

Dyrektor – lekarz Grzegorz Dziekan.
 Narodowy Fundusz Zdrowia. Oddział w Przysusze.

Ten budynek był jednym z obiektów należących do rodziny Dembińskich. Po wojnie mieszkali 
tu pracownicy Nadleśnictwa Przysucha, m.in. pp. Wojtasik i p. Nowak. Z chwilą utworzenia po-
wiatu zagościł tu na dłużej jego Wydział Finansowy. Kierownikiem Wydziału był przez wiele lat 
p. Stanisław Dudek.

Wchodzimy już do parku.
Zatrzymajmy się tu na dłużej. Warto wrócić do historii, wspomnieć dawne czasy, przywołać 

ludzi, którzy tworzyli historię miasta. Obiektem naszego zainteresowania jest pałac, dawna siedziba 
rodu Dembińskich. Niektórzy członkowie tego rodu odcisnęli swoje piętno w rozwoju Przysuchy. 
Przez stulecia ród ten uczestniczył w kształtowaniu życia społecznego miasta. W innym rozdziale 
piszemy o nim szerzej. Tu nieco o pałacu. Pod koniec XVII w. postawiono – przy drodze prowa-
dzącej do Skrzynna – dwór modrzewiowy z gankiem opartym na słupach drewnianych. Dopiero 
w pierwszej połowie XIX w. Dembińscy wybudowali murowany pałac. To w tym pałacu gościła, 
po wyjściu za mąż za Andrzeja Dembińskiego, słynna przedwojenna tancerka, Loda Halama. Grała 
tu w tenisa na zbudowanym od zachodu betonowym korcie tenisowym. Po wojnie pałac użytkowa-
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ny był przez dyrekcję Lasów Państwowych. Mieszkali tu też pracownicy tej fi rmy (m.in. państwo 
Leszkiewiczowie, geodeta p. Mielnik z rodziną). Kiedy tworzono powiat, pałac służył jako siedzi-
ba Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W części piętrowej mieścił się Komitet Powiatowy 
PZPR. Obecnie pałac jest siedzibą Muzeum im. Oskara Kolberga oraz Sądu Rejonowego. Jego 
adresowy numer to 11.

Przy dawnym korcie wybudowana została muszla koncertowa. Po latach eksploatacji przepro-
wadzono jej remont, przez co uzyskała obecny kształt. Jest to inwestycja samorządu gminy i mia-
sta.
Nr 11 Muzeum im. Oskara Kolberga Oddział Muzeum Wsi Radomskiej. Kierownik Muzeum – 

Katarzyna Markiewicz. Kustoszem dyplomowanym jest dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka.
 Sąd Rejonowy. Prezesem Sądu jest sędzia Krzysztof Duchnik.
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Strona wschodnia

219. Nr 4.

220. Nr 4.
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221. Nr 10.

Strona zachodnia

222. Nr 5.
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223. Nr 7.

224. Nr 9A.
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225. Nr 9A.

226. Nr 9.
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227. Nr 9A.

228. Nr 13.
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229. Nr 13.

230. Nr 11 – Pałac Dembińskich. Mieści się tu Muzeum i Sąd Rejonowy.
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231. Wiekowy buk przed pałacem. Wyeksponowano ukorzenienie drzewa.
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232. Sąd Rejonowy.

233. Muszla koncertowa.
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ULICA ARMII KRAJOWEJ

Swoją nazwę nosi od niedawna. Była to droga prowadząca do Opoczna. Na budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 kończyła się ulica Krakowska, a dalej były pola. Po drugiej stronie były zabudo-
wania p. Wojdy. Ot! I cała ulica. Dopiero po wybudowaniu budynków mieszkalnych dla kadry kie-
rowniczej Kopalni Gliny i mieszkań indywidualnych mieszkańców, ulica przybrała obecny kształt.

Strona południowa:
Nr 19 Skład Materiałów Budowlanych.

Strona północna:
Nr 6 Pomoc drogowa i warsztat samochodowy. Wł. E. Górnik.
Nr 8 Szkółka Krzewów Ozdobnych.

Strona południowa

234. Nr 19.
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Strona północna

235. Nr 8.

236. Nr 6.
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ULICA WIEJSKA

To ta ulica była przed wojną „Przysuską Wsią”. Była oddzielną od miasta jednostką administra-
cyjną. Miała swojego wójta. We wrześniu 1939 r., po nalotach niemieckich samolotów, zabudowa 
tej ulicy została spalona. Po północnej stronie kończyła się przed drogą prowadzącą od ulicy na 
żydowski cmentarz (kirkut), a po południowej, ostatnie posesje należały do p. Jacentego Antosa 
i p. Tutaka.

Z racji charakteru zabudowy – indywidualne budownictwo mieszkaniowe – nie ma na tej ulicy 
wiele podmiotów gospodarczych. Są tu:

Strona południowa:
Nr 3 Przychodnia lekarska prywatna – zespół lekarzy o różnych specjalnościach.
Nr 9 Warsztat naprawy samochodów. Wł. P. Wajs.
Nr 53 Dystrybucja gazu płynnego oraz Zakład Pogrzebowy Anny i Tomasza Kowalskich (syna 

Jana).

Strona północna:
Nr 134 „AGROMAR”. Maszyny rolnicze, sklep z częściami do maszyn, usługi sprzętowe, ciągniki 

rolnicze, zakuwanie przewodów hydraulicznych, węży. Wł. Mariusz Woźniak.
Po tej stronie ulicy znajduje się kapliczka Matki Bożej.

237. Nr 134.
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Strona południowa

238. Nr 3 – prywatne gabinety lekarskie.

239. Nr 9.
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240. Nr 53.

241. Figurka Matki Bożej.
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ULICA PARTYZANTÓW

Przed wojną był to gruntowy, ubity trakt. Przepędzano przez niego stado krów na pastwiska. Był 
odgrodzony od „starego ogrodu” kamiennym murem. Tu istniała kuźnia p. Feliksa Ślufarskiego, 
seniora znanego rodu kowali: Mariana, Józefa, Jerzego Ślufarskich. Przy tej ulicy, nieco w ogrodzie 
znajdowała się Lecznica dla Zwierząt. Powiatowym lekarzem weterynarii był Roman Bojkiewicz. 
To tu, bliżej ulicy, znajdowała się, pierwsza w Przysusze, stacja benzynowa. Napełnianie zbiorni-
ków samochodowych odbywało się ręcznie. Co 5 litrów szklane naczynia aparatury pomiarowej 
zmieniały swoją zawartość. Stację prowadził Marian Kochański i Jerzy Pocałujew.

Strona zachodnia:
Nr 7 Zakład Pogrzebowy „Credo”. Wł. Czesław Pawlak z Pawłowa.
 Zakład Stolarski „Stolpaw”. Wł. jw.
Nr 5 Kwiaciarnia „Od Anki”. Wł. Anna Cieślikowska.

Strona wschodnia:
Nr 6 Przedszkole nr 1. Dyrektor – Wiesława Gębczyńska.
Nr 8 Szpital Powiatowy. Dyrektor – lek. Grzegorz Dziekan. Przy szpitalu znajduje się stacja 

Pogotowia Ratunkowego.
Nr 6B Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe. Sklep z artykułami hydraulicznymi, metalowymi 

i narzędziami. Wł. Zdzisław Osuchowski.

Adres ulicy Partyzantów mają podmioty, do których wejścia znajdują się od ulicy Radomskiej. 
W pawilonie rzemieślniczym znajdują się:
Nr 1 Zakład zegarmistrzowski. Wł. Wojciech Kartasiński.
 Zakład Fryzjerski „Ter – Fryz”. Wł. Teresa Sułek.
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242. Nr 5.

243. Nr 7 – dwa podmioty.
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244. Nr 6.

245. Nr 8.
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246. Nr 8.

247. Nr 6B.
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248. Nr 1 – dwa podmioty. Wejścia od strony północnej Placu Oskara Kolberga.
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ULICA PRZEMYSŁOWA

Ulica stanowi drogę wylotową do Szydłowca. Nazywana była dawniej jako Szydłowiecka. Ety-
mologia jej współczesnej nazwy bierze się od istniejącego kiedyś przy tej ulicy Zakładu Przemysłu 
Metalowego „Stal” (dawniej „Kopulak”).

Strona północna:
Nr 3 parterowy obiekt o pawilonowej zabudowie. Mieści się w nim wiele podmiotów.
 Niepubliczny Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
 Stowarzyszenie Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi Być”.
 Świetlica.
 Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca w Przysusze.
 Stowarzyszenie Diabetyków.
 Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Niedowidzących.
 Polski Związek Emerytów i Rencistów. Klub Seniora.
Nr 5 Posterunek Monterski Zakładu Energetycznego w Przysusze.

Strona południowa:
Nr 12 Stacja Paliw (LPG). Wł. Leszek Jacewicz.
Nr 14A Hurtownia Przemysłowo-Chemiczna i stacja paliw (LPG). Wł. Roman Świerczyński.
Nr 19 M & Zakład Cukierniczy. Spółka Cywilna. Wł. Monika Łabędzka i Karol Łabędzki.
Nr 18 Odlewnia Żeliwa. Firma Vega, Wł. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Paweł Budni-

cki.
Nr 18A „Junior” Firma handlowa Art. Spożywczymi. Wł. Jacek Prokopczyk.
Nr 24A „Bruk – Bet”. Produkcja Elementów Betonowych. Wytwórnia Betonu Towarowego. Usługi 

Sprzętowe. Wł. Wojciech Wrzesień.
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Strona południowa

250. Nr 12.

251. Nr 14A.
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252. Nr 19.

253. Nr 18A.
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254. Nr 18 – po wojnie był to Zakład Odlewniczy „Kopulak”.

255. Nr 24A.
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Strona północna

256. Nr 5 – mieszczące się tu podmioty wymieniono w tekście.

257. Nr 11.
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ULICA DEMBIŃSKICH

Przed wojną, jak i przez dłuższy czas po wojnie, była to tzw. „hrabska droga”, prowadząca od 
zabudowań „hrabskiego dworu” do cmentarza w Skrzyńsku. Tam chowano zmarłych z rodu Dem-
bińskich, gdyż nie było jeszcze w Przysusze ani kościoła, ani cmentarza. Był to gruntowy trakt, 
po bokach którego wysadzone były drzewa lipy. Na cmentarzu w Skrzyńsku wybudowana jest 
kaplica, w której spoczywają zmarli z tego rodu. Tu dygresja. Kiedy zmarła hrabina-matka, Zofi a 
Dembińska, mieszkańcy Przysuchy nieśli na ramionach trumnę z jej zwłokami na tamten cmentarz. 
Była dobrym, szanowanym człowiekiem. Babcia żony autora, Helena Wiórkiewicz (była krawco-
wą) długimi włosami szyła aplikacje do sukien hrabiny. Przysyłano po nią bryczkę, którą zawożono 
ją do pałacu. Tyle dygresji.

Kompleks obiektów szkół licealnych, obiektów sportowych (hala, pływalnia), biur powiato-
wych zostały wybudowane na terenach będących własnością – do marca 1945 r. – hr. Henryka 
Dembińskiego. Nazwanie tej ulicy imieniem Dembińskich, jest wyrazem pamięci o wszystkich 
pokolenia tego znamienitego rodu, rodu, który poniósł duże zasługi dla rozwoju Przysuchy.
Nr 7 Administracja Powiatowa. Był to budynek internatu Liceum Ogólnokształcącego, który zo-

stał zaadoptowany na potrzeby administracji powiatowej. Mieści on wiele biur i agend. Jest 
tu też lokal gastronomiczny.

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
 Naczelnik Urzędu Skarbowego.
 Urząd Skarbowy.
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 „U Eli” .Mała Gastronomia.
 Kancelaria Prawna i Windykacji Należności.
 Powiatowy Urząd Pracy. Dyrektorem jest Jan Kwaśniewski.
 Pływalnia Powiatowa i Kręgielnia. Dyrektorem Ośrodka Sportowego jest Elżbieta Żyt-

niak.
Przystańmy tu. Ten obiekt był bardzo potrzebny. Budynek o ładnej architekturze, funkcjonalny, 

mieszczący w sobie pływalnię, jacuzzi, saunę, szatnie, recepcję, zjeżdżalnię-rękaw. W części przy-
ziemnej jest kręgielnia, bar. Można też zagrać w bilard. Na ten obiekt trzeba spojrzeć pod kątem 
jego znaczenia dla rozwoju fi zycznego młodzieży, bo to przede wszystkim dla niej wybudowano tę 
pływalnię. Kierownictwo i personel obiektu wykazują dbałość o tą placówkę.

Po drugiej stronie ulicy, pod nr 8 mieści się bar „Pyszne Jadło”.
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Strona zachodnia

258. Nr 7.

259. Nr 7 – wejście główne.
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260. Nr 7 – pływalnia powiatowa i kręgielnia.

Strona wschodnia

261. Nr 8.
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ULICA SZKOLNA

Znajdują się tu obiekty:
Nr z ulicy Warszawskiej 28 – Hala sportowa Zespołu Szkół Nr 2.
Nr 5 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego.
Nr 3 Zakład Obsługi Szkół w Przysusze – dyrektor Robert Bomba.
Nr 5 Biblioteka Powiatowa – kierownik Anna Seta.
Nr 3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dyrektor Grażyna Więckowska.
Nr 3 Internat Zespołu Szkół Nr 2 – kierownik Iwona Filipczak.

262. Nr 5 – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego.
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263. Nr 5 – Biblioteka Powiatowa.

264. Nr 3 – Zakład Obsługi Szkół w Przysusze i Internat.
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ULICA POLNA

Strona północna:
Warsztat samochodowy blacharsko-lakierniczy. Wł. Wiesław Ślęzak. 
Skład Węgla. Wł. Jan Struzik.
Tu, gdzie wybudowane są budynki mieszkalne znajdowała się dawniej kopalnia żwiru. Nazy-

wano ją „szur”.

ULICA A. CZERMIŃSKIEGO

Nr 24 Delikatesy.
 Wypożyczalnia przyczep i lawet. Wł. Mariola Grudzień.

265. Nr 24.
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ULICA GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

Strona północna:
Boisko sportowe „Orlik”.

Strona południowa:
„CANBUD”. Firma Budowlana – Domy Kanadyjskie. Wł. Stanisław Głogowski.

266. Boisko sportowe „Orlik”.
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ULICA KS. KAZIMIERZA PAJKA

Nr 6 Firma Dekarsko-Remontowa Budowlana. Wł. Grzegorz Łucki.
Na końcu tej ulicy, w lasku, znajduje się cmentarz parafi alny parafi i kościoła Miłosierdzia Boże-

go. Pochowany jest tam inicjator budowy kościoła na tutejszym osiedlu mieszkaniowym, pierwszy 
proboszcz tej parafi i, ks. Kazimierz Pajek.

267. Nr 6.
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ULICA MAJORA „HUBALA”

Główną budowlą tej ulicy jest kościół katolicki p.w. Miłosierdzia Bożego.
Proboszczem w tej parafi i jest ksiądz Sławomir Gregorczyk. O tym kościele w innym rozdziale.
Przy ulicy, idąc w kierunku Przysuchy, po lewej stronie, na terenie posesji rodziny Traczów, 

znajduje się kapliczka Matki Bożej.

268. Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego.

269. Figurka Matki Bożej.
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ULICA LUDWIKA SKOWYRY

Strona północna:
Nr 41 Zespół Placówek Oświatowych. Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole nr 3. Dyrektor Ewa 

Kania.

Strona południowa:
Nr 36 Biura Spółdzielni Mieszkaniowej. Prezes Zarządu – Bogusław Kowalik.
Nr 38 Sklep Spożywczy.

Tu kończymy spacer po Przysusze.
Dalej podejmiemy próbę opisania tego co spotkaliśmy, odniesiemy się do instytucji istniejących 

w mieście.

Strona północna

270. Nr 41.
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Strona południowa

271. Nr 36.

272. Nr 38.
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5. ADMINISTRACJA MIASTA

Jest rzeczą oczywistą, że dla właściwej organizacji życia społecznego koniecznym jest istnienie 
ludzi powołanych do przewodzenia (żeby nie powiedzieć – kierowania) społeczeństwu, niezależnie 
od jego wielkości. Tak jest już od wieków. Pisali o tym około 500 lat p.n.e. znakomici fi lozofowie, 
Sokrates, Arystoteles, Platon – to w Grecji, a w Cesarstwie Rzymskim około 100 lat p.n.e.: Seneka, 
Marek Aureliusz, Lukrecjusz. To ze starożytnej Grecji pochodzi termin „demokracja”, co oznacza 
„demos” – lud, „kracja” – rządzenie. Tam obywatele wybierali senatorów, konsulów. Ta forma 
ustroju państwa, mimo upływu wieków, przetrwała do dziś. Odnosi się to również do Przysuchy. 
Co cztery lata wybierane są organy samorządu Gminy i Miasta: Radę Gminy i Miasta – jako orga-
nu uchwałodawczego i burmistrza – jako organu wykonawczego. Oba wybierane są w wyborach 
bezpośrednich.

RADA GMINY I MIASTA
Rada liczy 15 radnych. Ostatnie wybory odbyły się w 2014 r. Skład Rady:

– Mirosław Pierzchała – przewodniczący Rady
– Teresa Gizińska – z-ca przewodniczącego
– Stanisław Kądziela – z-ca przewodniczącego
– Tomasz Giziński
– Jan Chylak
– Krystyna Bielawska
– Michał Jurczak
– Marian Kozieł
– Marek Turek
– Michał Wilk
– Witold Bykowski
– Sławomir Adamczyk
– Piotr Wrzesień
– Marek Zieliński
– Mieczysław Szyszka

Rada określa co roku zadania dla organu wykonawczego. Wynikają one z potrzeb mieszkańców 
Gminy i Miasta oraz z potrzeb, których realizacja pozwoli na prawidłowy, zrównoważony rozwój 
infrastruktury środowiska życia codziennego mieszkańców. Słowem – ułatwianiu im życia na co 
dzień. Zadania te wyrażane są w uchwałach. Rada uchwala corocznie budżet na realizację określa-
nych zadań. Co roku też podejmuje decyzje w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za 
miniony rok. W obecnym składzie Rady są nowo wybrani radni, są też tacy, którzy pełnią tą funkcje 
po raz kolejny. Wobec należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków, mieszkańcy – wybor-
cy obdarzyli ich zaufaniem ponownie.
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BURMISTRZ
Organem wykonawczym uchwał Rady Gminy i Miasta jest burmistrz. Ponadto wykonuje on 

zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów określających jego status. 
Wybierany jest w wyborach bezpośrednich na czteroletnią kadencję. Realizuje on swoje zadania 
przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta oraz funkcyjnych współpracowników: zastępcy, sekretarza, 
skarbnika i kierowników Wydziałów Urzędu. Burmistrzem w Przysusze jest od sześciu kadencji 
Tadeusz Tomasik. Fakt, że wyborcy obdarzają go zaufaniem przez w/w czas, jest świadectwem, że 
wypełnia on dobrze swoje zadania. Posiada długoletnie doświadczenie, które jest jednym z kryte-
rium kompetencji. Uzupełniają ją wykształcenie, umiejętność kierowania zespołem pracowników 
oraz posiadanie umiejętności odpowiedniego kontaktowania się z ludźmi. Ważnym elementem 
w pracy burmistrza jest znajomość środowiska podległego mu terytorialnie, jak też jego potrzeb. 
Obecny burmistrz spełnia te wymogi. W Przysusze administracyjne kierownictwo w gminie i mie-
ście spełniają ponadto: zastępca burmistrza oraz sekretarz Gminy i Miasta. Zastępcą burmistrza jest 
od niedawna (od obecnej kadencji) Adam Pałgan, a sekretarzem Stanisław Wiaderek. Funkcję tą 
pełni on od 1990 r. Jest to człowiek-instytucja! Długi okres pracy na tym stanowisku pozwolił mu 
na zdobycie wystarczającego doświadczenia potrzebnego do pełnienia tej funkcji. Jest to niezwykle 
kompetentny urzędnik administracji samorządowej.

Agendą pomocniczą w realizacji zadań burmistrza jest Przysuska Służba Komunalna, która 
zajmuje się utrzymaniem czystości w mieście, miejską zielenią. Jej dyrektorem jest Zbigniew Au-
gustyniak. Innym podmiotem gospodarczym, które na co dzień pełni służebną rolę wobec miesz-
kańców Gminy i Miasta jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka 
z o.o. Większościowym udziałowcem spółki jest Gmina i Miasto. W ramach tego Przedsiębiorstwa 
istnieją: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Energetyki Ciep-
lnej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Prezesem Przedsiębiorstwa jest Marek Kilianek. Organem 
pracującym na rzecz oświaty jest Przysuska Administracja Oświaty. Jej dyrektorem jest Sławomir 
Stancelewicz.

Organem prasowym Gminy i Miasta jest Informator Przysuchy. Długoletnim redaktorem na-
czelnym tego miesięcznika jest doświadczona dziennikarka Hanna Jacobi. Autor ma przyjemność 
gościć na łamach pisma publikując swoje felietony.

Jednostką o specyfi cznym charakterze jest Urząd Stanu Cywilnego. Kieruje nim Zenon Polak.
Za sprawy pomocy społecznej odpowiada Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego 

dyrektorem jest Joanna Tokarska.
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6. URZĘDY I INSTYTUCJE

W tym rozdziale wymieniono instytucje państwowe, samorządowe, partie polityczne i stowa-
rzyszenia, nie tylko w odniesieniu do Gminy i Miasta. Ujęto te, które mają tu swoją siedzibę. Poda-
no też ich adresy. Ich kolejność nie jest alfabetyczna.

– Sąd Rejonowy – Aleja Jana Pawła II 11 (w parku)
– Sąd Rejonowy Wydział Spraw Rodzinnych i dla Nieletnich – ul. St. Staszica 11 A
– Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych – ul. Skarbowa 3
– Rada Powiatu – Aleja Jana Pawła II 10
– Starostwo Powiatu – j.w.
– Rada Gminy i Miasta – Plac Oskara Kolberga 11
– Burmistrz Gminy i Miasta – j.w.
– Urząd Gminy i Miasta – j.w.
– Urząd Stanu Cywilnego – j.w.
– Komenda Powiatowa Policji – Plac 3 Maja 8
– Komenda Powiatowa Straży Pożarnej – ul. Targowa 3
– Ochotnicza Straż Pożarna – ul. Krakowska 35
– Nadleśnictwo Państwowe – ul. Targowa 87
– Poczta Polska – ul. Krakowska 26
– Prokuratura Rejonowa – ul. Radomska 24
– PLUS, sieć tel. Komórkowej – ul. Krakowska 42
– ORANGE, j.w. – ul. Krakowska 28
– T-MOBILE, j.w. – ul. Radomska 4
– PLAY, j.w. – ul. Legionów Polskich 3 B
– Zakład Energetyczny w Skarżysku, Posterunek Monterski w Przysusze – ul. Przemysłowa 5

PLACÓWKI OŚWIATY
– Przedszkole nr 1 – ul. Partyzantów 6
– Przedszkole nr 3 – ul. Ludwika Skowyry 41
– Ochronka dla dzieci – ul. Krakowska 15
– Szkoła Podstawowa nr 1 – ul. Krakowska 76
– Szkoła Podstawowa nr 2 (Zespół Szkół) – ul. Ludwika Skowyry 41
– Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki – ul. Warszawska 45
– Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II – Aleja Jana Pawła II 13 (w parku)
– Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry – ul. Warszawska 28
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego – ul. Szkolna 3
– Szkoła Języków Obcych Andrzej Lewandowski – ul. Lubelska 4
– Szkoła Języków Obcych „Madis” – ul. Krakowska 62
– Prywatne Szkoły Ponadgimnazjalne – ul. Krakowska 76 (w szkole nr 1)
– Szkoła Sukcesu – ul. Radomska 16
– Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – ul. Przemysłowa 3
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PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA
– PZZOZ Przychodnia Zdrowia – ul. Aleja Jana Pawła II 4
– Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy – j.w. 9
– Szpital Powiatowy – ul. Partyzantów
– NZOZ Przychodnia Lekarska „Puls” – ul. Świętokrzyska 35
– Zespół Gabinetów Lekarskich – ul. Wiejska 3
– Gabinet Okulistyczny lek. Elżbieta Wójcik – ul. Krakowska 24
– Gabinet Okulistyczny lek. Ludmiła Popowska – ul. Warszawska 25
– Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Mathauser – ul. Warszawska 9
– Gabinet Stomatologiczny Mirosława Ciszewska – ul. Warszawska 27
– Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Romanik – ul. j.w.
– Gabinet Stomatologiczny Ewa Sobczak – ul. Grodzka 12
– Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Sobczak – ul. Grodzka 12
– Gabinet Stom. „G- Dent” Małgorzata Gajos – ul. Grodzka 14
– Gabinet Stomatologiczny lek. Marta Kudelska – ul. Świętokrzyska 35
– Specjalistyczny Gabinet Neurologiczny dr Ewa Dudzińska – ul. Warszawska 27
– Opieka Paliatywna – j.w.
– Pielęgniarska Opieka Długoterminowa – j.w.
– Masaż Leczniczy – j.w.
– Gabinet Lekarski – ul. Por. Madeja 18
– Protetyka Dentystyczna – j.w. 16
– Laseroterapia, Krioterapia, Marcin Fidos – ul. Krakowska 58 A
– Gabinet Neurologiczny lek. Jolanta Antoniak – ul. Cicha 16
– Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Oddział w Przysusze – Aleja Jana Pawła II 9
– Prywatna przychodnia lekarska – ul. Wiejska 3
– Filipecka Jolanta lek. chorób wewn., endokrynolog,
– Gabinet Ginekologiczny Grażyna Słowińska
– Gabinet kardiologiczno-internistyczny lek. Monika Lipiec
– Lekarz medycyny Henryk Pieczątka
– Lekarz ginekolog położnik Aleksander Ananicz
– Dermatolog Lek. Barbara Ananicz
– Specjalista Neurolog lek. Dorota Miernik-Pap 
– Masaż Leczniczy i Sauna Lecznicza
– Urolog lek. Krzysztof Sander – ul. Jana Pawła II 4

APTEKI
– Apteka – ul. Warszawska 19
– Apteka – j.w. 25
– Apteka – ul. Radomska 1
– Apteka – j.w. 21
– Apteka – ul. Legionów Polskich 6 A
– Apteka – ul. Grodzka 10
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BANKI
– Bank PKO Bank Polski – ul. Grodzka 11
– Bank Pekao S.A. – ul. Krakowska 33
– Bank BGŻ Bank Zachodni – Plac Oskara Kolberga 15
– Bank Credit Agricol – j.w. 17
– Bank Spółdzielczy – ul. Grodzka 3
– Kasa Stefczyk Kozienice – Plac Oskara Kolberga 1

RÓŻNE INSTYTUCJE I ICH ADRESY
– Urząd Skarbowy – ul. Dembińskich 7
– Powiatowy Urząd Pracy – ul. Dembińskich 7
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Grodzka 5
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Szkolna 5
– Dom Kultury – ul. Radomska 9
– Orkiestra Dęta afi liowana przy Domu Kultury – j.w.
– Biblioteka Publiczna – j.w.
– Biblioteka Powiatowa – ul. Szkolna 3
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społ. KRUS – ul Radomska 21
– Zakład Ubezpieczenia Społecznego ZUS – ul. Radomska 30
– Powiatowy Inspektor Weterynarii – ul. Radomska 24
– Zakład Oczyszczania Miasta – ul. Skarbowa 3
– Wojewódzki Ośrodek Ochrony Roślin i Nasien. – ul. Radomska 16
– Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – ul. Świętokrzyska
– Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urz. Wodnych – Aleja Jana Pawła II 5
– PZU Oddział w Przysusze – j.w. 7
– Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – ul. Dembińskich 7
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – j.w. 7
– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – j.w. 7
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. – j.w. 7
– Zakład Obsługi Szkół – ul. Warszawska 28
– Zakład Obsługi Szkół – ul. Krakowska 35
– Muzeum im. Oskara Kolberga – Aleja Jana Pawła II 11
– Spółdzielnia Rzemieślnicza – ul. Kręta 6
– Spółdzielnia Mieszkaniowa – ul. Ludwika Skowyry 36
– Rejonowy Związek Spółek Wodnych – ul. Krakowska 35
– Przysuska Służba Komunalna – j.w.
– Przysuska Administracja Oświaty – j.w.

PARTIE POLITYCZNE, STOWARZYSZENIA
– Polskie Stronnictwo Ludowe – ul. Radomska 16
– Prawo i Sprawiedliwość – j.w.
– Sojusz Lewicy Demokratycznej – ul. Kręta 6
– Platforma Obywatelska – ul.
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– Związek Harcerstwa Polskiego – ul. Przemysłowa 3
– Polski Związek Emerytów i Rencistów – j.w.
– Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Dom Hodowcy – ul. Staszica 42
– Stowarzyszenie Diabetyków – ul. Przemysłowa 3
– Stowarzyszenie Niewidomych i Niedowidzących – j.w.
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Przyjaciel” – Aleja Pawła 

II 9A
– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomóż Mi Być” – ul. Przemysłowa 3
– Towarzystwo Kulturalne im Oskara Kolberga – ul. Radomska 9
– Związek Nauczycielstwa Polskiego – ul. Krakowska 76
– Chór „Canto” afi liowany przy Związku Nauczycielstwa Polskiego – Aleja Jana Pa-

wła II 13
– Klub Sportowy „Oskar” – ul. Radomska (stadion)

OBIEKTY SAKRALNE
– Kościół p.w. św. Jana Nepomucena – Plac 3 Maja

Przystańmy tu na dłużej.
Nieco historii. Był on budowany w latach 1780–1784. Fundatorka kościoła była Urszula z Mor-

sztinów Dembińska Starościna Wolbromska. W 1786 r. biskup drażeński Jan Mikołaj Dembowski 
dokonał konsekracji kościoła. Został on wybudowany w stylu klasycystycznym. Elewacja frontowa 
skierowana jest na północ. Do wejścia głównego prowadzą szerokie schody wykonane z kamien-
nych ciosów. Obok wejścia usytuowane są – po obu stronach – po dwa kamienne słupy z głowicami 
jońskimi. Podtrzymują one attykę, w której umieszczone jest oko opatrzności Bożej. Nad attyką 
umieszczono formę globu opasanego wężem. Na portalu wykonano napis:

Bogu Wszechmogącemu
Dla uczczenia od wiernego ludu

Urszula z Morsztinów Dembińska
Starościna Wolbromska

Przybytek Ten Wystawiła
Roku Pańskiego MDCCL XXXVI

Obok globu wykonano dwie strzeliste wieże zakończone krzyżami. Lewa wieża w latach czter-
dziestych XIX w. została spalona, a prawa nachylona. W znalezionym w 1902 r. dokumencie na-
pisano, że remont wież, kosztem 20.000 polskich złotych, sfi nansowała Amelia Dembińska, dzie-
dziczka dóbr przysuskich. Prace nadzorował Józef Żurowski, wójt Przysuchy. Było to w 1844 r. 
Kościół posiada dwa boczne wejścia (jedno z nich pełni dziś inną funkcję). Wewnątrz znajduje się 
nawa główna, prezbiterium, kruchta i chór (na piętrze) – oparty na słupach. Strop posiada półkoliste 
sklepienie. Kościół był ogrodzony kamiennym murem.

Ołtarz główny wykonany jest w kształcie rotundy, której przykrycie oparte jest na ośmiu fi la-
rach zakończonych głowicami korynckimi. Na rotundzie znajduje się krzyż z wizerunkiem ukrzy-
żowanego Chrystusa. W nawie głównej znajdują się dwa boczne ołtarze. Obok ołtarza głównego 
ulokowana jest stylizowana ławka dla hrabstwa. Obecnie jest niewykorzystywana. Kształt ołtarza 
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należy do niewielu w Polsce. Dokumenty z 1844 r. ukazują, że już wtedy kościół był ogrodzony 
kamiennym murem. Można domniemywać, że wówczas wybudowana została kapliczka przedpo-
grzebowa.

Duże zasługi dla kościoła poniósł ks. Julian Szynkiewicz, który był proboszczem w Latach 
1898–1918. Zakupił on dla kościoła m.in. organy Hartmana, srebrne misy, szafy na ornaty. Ostatni 
remont był wykonany w czasie, gdy proboszczem był ks. Szymański. Obok starej, niefunkcjonalnej 
plebanii, wybudowana została nowa plebania. Spełnia ona warunki do pracy zespołowi pracujących 
w tut. parafi i duszpasterzy. Obecnie, od 1993 r., proboszczem jest ks. kanonik Stanisław Traczyński. 
W tym roku mija 230 lat istnienia kościoła. Przy kościele istnieje chór parafi alny, który kontynuu-
je blisko stuletnią tradycję miejscowego chóru. Jest on nieformalnym stowarzyszeniem 10 kobiet 
i 7 mężczyzn. Organistą w kościele i chórmistrzem jest Marek Dereń. Chór, aktywnie działający 
zespół, uświetnia śpiewem liturgię mszy świętych.

– Kościół p. w. Miłosierdzia Bożego – ul. Majora „Hubala”
Staraniem mieszkańców stale rozbudowującego się Osiedla Południowego wybudowano 

w 1987 r. drewnianą, prowizoryczną kaplicę która spełniała funkcję kościoła. Proboszczem w tej 
parafi i został ks. Kazimierz Pajek. Wobec zwiększającej się liczby mieszkańców osiedla, dla zaspo-
kojenia ich potrzeb wynikających z wiary, podjęto decyzję o budowie nowego Kościoła. Wybudo-
wano w stylu klasycznym okazałą świątynię z czerwonej cegły. Kościół został erygowany w 1989 r. 
W 2000 r. został poświęcony przez biskupa Chrapka. Posiada jednonawowe, pojemne wnętrze, oraz 
ołtarz na podwyższeniu, do którego prowadzą szerokie schody.

Ma ładne położenie. Elewacja frontowa skierowana jest na północ. Obok niego wybudowana 
została plebania.

Wybudowanie tego kościoła jest efektem materialnego zaangażowania się mieszkańców osiedla 
oraz wysiłku organizacyjnego ks. Pajka. Wierni docenili jego pracę, przewodzenie dziełu budowy 
świątyni, jak i całokształt jego działania. Dali temu wyraz wnioskując do władz Gminy o nadanie 
jednej z ulic osiedla jego imieniem. Tak też się stało. Proboszczem w tutejszej parafi i jest ks. kano-
nik Sławomir Gregorczyk.

– Synagoga (bożnica) – Plac Stefana Żeromskiego
Przybyła do Przysuchy w 1729 r. grupa Żydów, liczyła 85 osób. Źródła z 1790 r. podają, że już 

w drugiej połowie XVIII w. zamieszkiwało miasto 383 Żydów, a do kahału (gminy) należało ich 
583 osoby. W 1764 r. Żydzi wystąpili do biskupa gnieźnieńskiego o zgodę na budowę synagogi. 
Otrzymali ją pod warunkiem przekazania 3000 złotych polskich na budowę kościoła rzymskoka-
tolickiego. Spełnili ten warunek. Świątynia wyznawców religii mojżeszowej została wybudowana 
prawdopodobnie w 1778 r. Dokumenty z tamtego okresu podają, że była „wspaniała”. Niewiele 
było takich obiektów w Polsce. Okazała budowla wybudowana została z kamienia piaskowca na 
zaprawie wapiennej.

Wewnątrz znajduje się przedsionek, z którego wchodzi się do sali głównej. Tu, na środku umiej-
scowiono bimę, z której czyta się Torę i Talmud Na ścianie północnej ustawiono aro-hakadesz 
(szafa do przechowywania Tory). Bima ograniczona jest czteroma słupami. Na piętrze znajduje się 
pomieszczenie dla kobiet. Na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych osadzona jest kuna (uchwyt), 
do której przywiązywano tych Żydów, którzy dopuścili się przewinienia. Synagoga jest niewy-
korzystywana – stoi jako zabytek z dawnych czasów. Staraniem organizacji żydowskich z całego 
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świata o raz pomocy materialnej naszego państwa, wykonywany jest od kilku lat remont synagogi. 
Wzmocnione zostały fundamenty, wykonano nowe obróbki blacharskie i spoinowanie elewacji. 
Wewnątrz trwają prace remontowe. Mimo to, w końcu października każdego roku (to właśnie wte-
dy, w 1942 r. Niemcy zlikwidowali getto w Przysusze) przyjeżdżają tu o tej porze wycieczki Żydów 
i odbywają modły w tej świątyni.

– Zbór Świadków Jehowy – ul. Cicha
Na tej ulicy znajduje się obiekt, który służy wyznawcom tej wiary, jako dom do odprawiania 

modłów.

– Cmentarz rzymskokatolicki – ul. Grodzka
Założony został w 1759 r. Zanim wybudowano w Przysusze pierwszy kościół (drewniany, 

w 1764 r.), chowano na tym cmentarzu ewangelików. Zgodę wydały ówczesne władze kościelne 
– najbliższy cmentarz ewangelicki znajdował się w Radomiu. Cmentarz ma powierzchnię około 
3 ha i jest stale powiększany. Ogrodzony jest murem kamiennym otynkowanym. Podzielony jest na 
5 kwater. Znajduje się na nim około 2500 grobów. Pochowanych jest tu około 3700 zmarłych. Zlo-
kalizowana jest tu kapliczka zmarłych z rodziny Libiszewskich. Przy wejściu głównym wydzielone 
są miejsca z kwaterami poległych w walce o wolność, żołnierzy polskich.

Udeptane wcześniej ścieżki cmentarne otrzymały nawierzchnie z kostki betonowej „Bauma”. 
W 2011 r. autor tego opracowania wykonał inwentaryzację grobów oraz indeks zmarłych tu pocho-
wanych. Znajduje się to w jego książce „Nekropolia Przysuska”.

– Cmentarz rzymskokatolicki na Osiedlu Płd. – ul. Ks. Kazimierza Pajka
Został założony w 1999 r. Jest to cmentarz komunalny. Znajduje się on na przedłużeniu w/w 

ulicy. Prowadzi do niego wąska droga przez lasek. Posiada ona nawierzchnię gruntową. Przy wej-
ściu, po prawej stronie, znajduje się grobowiec wspomnianego wcześniej ks. Kazimierza Pajka. 
Grobowiec ten został w 2000 r., w sierpniu, poświęcony przez biskupa Chrapka. Cmentarz wymaga 
uporządkowania.

– Cmentarz żydowski – ul. Wiejska
W pierwszej połowie XVIII w. założony został w Przysusze cmentarz żydowski (kirkut). Było 

to jeszcze przed wybudowaniem synagogi. Miał on powierzchnię około 1.3 ha. Znajdował się 
w północnej części miasta za „Przysuską Wsią”. Macewy stawiane były rzędowo, Do tej pory ostała 
się jedna macewa. W czasie wojny Niemcy zabarykadowali się w posterunku żandarmerii m.in. ma-
cewami z tego cmentarza. Istnieją na nim ohele upamiętniające pochowanych tu sławnych w XVIII 
i XIX w. cadyków, m.in. Jakub Izaak Ben Aszer. Cmentarz ten odwiedza przyjeżdżająca do polski 
młodzież z Izraela. Cmentarz jest w zaniedbaniu.

FIGURKI MATKI BOŻEJ
– Figurka, wybudowana 1904 r. – Plac 3 Maja (przed kościołem)
– Figurka, wybudowana na początku XX w. – Plac kard. Stefana Wyszyńskiego
– Figurka, wybudowana w 1860 r. – ul. Krakowska 42
– Figurka, wybudowana w 1947 r. – ul. Targowa 
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– Figurka, wybudowana w 1984 r. na posesji Heleny i Antoniego Ślęzaków – ul. Żytnia
– Figurka, wybudowana w 1926 r. na posesji Jana Rejmera – ul. Grodzka
– Figurka, wybudowana w 1989 r. na posesji rodziny Traczów – ul. Majora „Hubala”
– Figurka, wybudowana w 1982 r. – ul. Por. Madeja
– Figurka, wybudowana w 2009 r. – ul. Wiejska

Dla zobrazowania treści tego rozdziału umieszczono w nim zdjęcia wszystkich obiektów sa-
kralnych.

273. Kościół rzymskokatolicki – Plac 3 Maja.

274. Ulica Krakowska.
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275. Ulica Grodzka.

276. Ulica Targowa.
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277. Ulica Por. Madeja.

278. Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego.
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279. Ulica Wiejska.

280. Krzyż – ulica Krakowska / ulica Armii Krajowej.
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281. Cmentarz rzymskokatolicki – ulica Grodzka.

282. Kościół rzymskokatolicki – ulica Majora Hubala.
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283. Ulica Majora Hubala.

284. Cmentarz rzymskokatolicki – ulica ks. K. Pajka.
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285. Cmentarz rzymskokatolicki – j.w. – na pierwszym planie grobowiec pierwszego proboszcza 
parafi i kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego, budowniczego tegoż kościoła – ks. Kazimierza Pajka.

286. Synagoga – elewacja frontowa, Plac Stefana Żeromskiego.
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287. Kirkut – cmentarz żydowski – ohele cadyków. Ulica Wiejska.

288. Zbór Świadków Jehowy.



200

7. SYLWETKI OSÓB ZAPISANYCH W HISTORII MIASTA

Obecny stan Przysuchy poprzedzony był przez wieki pracą, wiedzą, umiejętnościami, aktyw-
nością i statusem wielu osób, którzy położyli zasługi w rozwoju miasta. Te cechy wyróżniały ich 
wśród jej mieszkańców. Oni to bowiem przewodzili miejscowej społeczności, określali kierunki 
prac, których realizacja ułatwiała życie miejscowego społeczeństwa. Tak było przez wieki. W tym 
rozdziale staramy się przywołać nazwiska ludzi, którzy zapisali się w pamięci żyjących pokoleń 
mieszkańców miasta.

Rozpoczynamy od osoby niezwykle zasłużonej, fundatorki kościoła w Przysusze.

DEMBIŃSKA URSZULA Z MORSZTINÓW (1746–1825)
Była starościną wolbromską, właścicielką wielkich dóbr ziemskich. Budowała pałace i kościoły. 

Zajmowała się przemysłem i handlem. Była wpływową osobą na przełomie XVIII i XIX w. wśród 
szlachty małopolskiej. Pochodziła ze spolszczonej już w XVI w. rodziny niemieckich Morsztynów. 
Mienili się oni herbem Leliwa. Ojcem jej był Jan Tomasz Morsztyn, kasztelan wiślicki, matką zaś 
Natalia z Szembeków, kasztelanka oświęcimska. Mając 16 lat wyszła Urszula za mąż za staro-
stę wolbromskiego, Franciszka Dembińskiego herbu Rawicz. Jego ród wywodził się z Dembian 
w powiecie wiślickim. Odziedziczyła po zmarłym w 1776 r. mężu dobra przysuskie, janikowskie 
i rusinowskie. Posiadała również włości nieświńskie w powiecie opoczyńskim, nieznamierowickie 
z pięcioma wsiami i majątek w Studziannie. Gospodarzyła sama energicznie i skutecznie przez 
23 lata.

Posiadała jeszcze inne dobra w Polsce. Nazywana była w kręgu szlachty małopolskiej „carową 
Krakowa”. Dbała o przemysł, który rozwijał się na ziemiach przysuskich. Jako pierwsza w Polsce 
zainstalowała w swoich zakładach przemysłu żelaznego maszynę parową. Oprócz kościoła w Przy-
susze, wybudowała też kościół w Sędziszowie. Jej staraniem został przebudowany pałac w Szcze-
kocinach i wybudowany pałac w Rusinowie. Posiadała domy w Warszawie i w Krakowie. Utrzymy-
wała stosunki towarzyskie z ważnymi osobistościami m.in. z królem Stanisławem Poniatowskim, 
który złożył jej wizytę w 1797r. w Szczekocinach. Wspierała twórców Konstytucji 3 Maja. Gościła 
w swoim domu naczelnika insurekcji, Tadeusza Kościuszkę. Przekazała powstańcom konie i uprząż. 
Z mężem Franciszkiem mieli czworo dzieci, córki: Ksawerę (zmarła w młodości), Barbarę i Salo-
meę oraz syna Ignacego. Barbara była żoną Tadeusza Czackiego, znanego działacza gospodarczego 
i oświatowego, współzałożyciela Towarzystwa Przyjaciół Nauk (za czasów Stanisława Staszica). 
Syn Ignacy przysparzał rodzinie Dembińskich sporo kłopotów. Wobec niechęci hrabiny do Katarzy-
ny Gostkowskiej, narzeczonej Ignacego, został on do drugiego ożenku przez nią porwany.

Urszula Dembińska, dla utrzymania dóbr klucza przysuskiego zmuszona została do sprzedania 
Korytkowa i Machory. Sprzecznie oceniano jej urodę. Dla jednych z niej słynęła, dla drugich była 
niską, krępą i chorowitą kobietą. Jej rozum, przedsiębiorczość, zaradność, energię i odwagę oce-
niano wysoko.

Zmarła 7.I.1825 r. w Szczekocinach. Przeżyła 79 lat. Tam została pochowana.

DEMBIŃSKI FRANCISZEK – hrabia, właściciel dóbr przysuskich, fundator pierwszego, drewniane-
go kościoła w Przysusze w roku 1764.
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KOLBERG OSKAR

Urodził się 22 lutego 1814 r. w Przysusze. Spędził w mieście wczesne dzieciństwo. Ojciec jego 
zarządzał w tamtym czasie okolicznymi hutami żelaza. Wyjechał stąd z rodzicami do Warszawy. 
Mieszkał w domu, w którym mieszkał Fryderyk Chopin. Oskar Kolberg zdobył w Warszawie uzna-
nie jako etnograf, kompozytor, autor monumentalnych dzieł dokumentujących kulturę, tradycje 
i muzykę XIX-wiecznej wsi. Tytuł dzieła: Lud jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania przy-
słowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Na cmentarzu w Przysusze pochowana jest 
jego babcia i ośmioletnia siostra. Ich tablica nagrobna wmurowana jest w mur cmentarny od strony 
północnej. Rodzina Kolbergów była wyznania ewangelickiego, w tej części cmentarza chowano 
ewangelików.

DEMBIŃSKA MARIA (Z D. GOŁUCHOWSKA), DEMBIŃSKI HENRYK S. HENRYKA – szerzej piszemy 
o małżeństwie tej pary w rozdziale Publikacje.

LIBISZOWSKI WALERIAN WACŁAW

Urodził się w 1869 r. w ziemiańskim rodzie Prandotów de Perstein Libiszowskich z Libiszowa. 
Ród ten pieczętował się herbem Wieniawa. Ojciec Waleriana pochodził z Czech. Jeden z dworzan 
z Libiszowa był obecny w orszaku króla Kazimierza Wielkiego w 1368 r. w Skrzyńsku. Dziadek 
zaś, Antoni Onufry Libiszowski był kapitanem w 13 Pułku Huzarów, brał udział w wyprawie Na-
poleona w 1812 r., otrzymał też Legię Honorową.

Wacław Libiszowski ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu 
w 1893 r. pracował przez rok w Głowaczowie. Po tym czasie zaproponowano mu posadę lekarza 
w Przysusze, w której przed nim był Jan Tworkowski. Przyjął propozycję i w 1895 r. przeniósł 
się do Przysuchy zostając lekarzem „kopalni rud i huty” w powiecie opoczyńskim i koneckim. 
Mając dwadzieścia kilka lat został samodzielnym lekarzem, jedynym w promieniu kilkudziesięciu 
kilometrów. Poniósł zasługi w zwalczaniu epidemii cholery, która z nasileniem rozprzestrzeniała 
się pod koniec XIX w. Praktyka w leczeniu ujawniła u niego umiejętności diagnozowania chorób. 
Był lekarzem dworskim rodziny Dembińskich. Mieszkał w dużym domu z dziewięcioma pokojami. 
W czasie wojny mieli w nim kwaterę ofi cerowie niemieccy. Dom stał przy wejściu do parku od 
ulicy Warszawskiej. Dziś jest w tym miejscu parking dla samochodów. Od 1936 r. doktor pracował 
w instytucji zwanej krótko ubezpieczalnią. Posiadał on szerokie zainteresowania geografi ą, historią, 
pamiętnikami. Grywał z miejscowym środowiskiem inteligencji w preferansa. Interesował się mu-
zyką poważną i brydżem. Wyczerpująca fi zycznie i psychicznie praca zmieniały stopniowo uspo-
sobienie młodego lekarza. Pogodny w kontaktach z pacjentami, ulegał stopniowo rozdrażnieniu 
i zniechęceniu. Drażnił go mieszczański światopogląd i kołtuństwo mniej oświeconych ziemian. 
W 1910 r. założone zostało w Przysusze Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe. Na jego cze-
le stanął Walerian Libiszowski. Wspomagany był w tej pracy przez mieszkańca Przysuchy Adama 
Żurowskiego. Od 1928 r. w osadzie Przysucha (nie była ona już miastem od 1869 r.) funkcjonowała 
przychodnia zdrowia, nazywana przychodnią przeciwgruźliczą i wenerologiczną. Lekarz został jej 
dyrektorem. Z Walerianem Libiszowskim współpracował m.in. starszy felczer Zygmunt Michocki.

Wacław Libiszowski zmarł w 1943r. Pochowany został w kaplicy na miejscowym cmentarzu. 
Państwo Libiszowscy mieli troje dzieci; Krystynę, Zofi ę (zmarłą w wieku 2 lat) i Jerzego. Jako le-
karz pracował w Przysusze przez 43 lata. Losy rodziny Libiszowskich opisała jego córka Krystyna 
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Libiszowska-Dobrska w książce „Moje złote lata 1913–1939”. Jest ona do przeczytania w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Przysusze.

SKOWYRA LUDWIK

Urodził się w 1877 r. Był wiejskim nauczycielem w Piórkowie Opatowskim, który spłonął 
w znacznej części w roku 1904. Potem Ludwik Skowyra osiedlił się w Przysusze. Rozpoczął tu 
znaczącą działalność oświatową i społeczną. W 1907 r. założył Kasę Spółdzielczą, a w 1908 r. 
Stowarzyszenie Spółdzielni Spożywców „Przyszłość” w Przysusze. W 1910 r. rosyjski gubernator 
radomski Zasiadko (Polska była wtedy pod zaborem rosyjskim) zażądał od Skowyry opuszczenia 
Przysuchy i zaprzestania działalności społecznej, której ideą była niepodległość Polski. Działal-
ność swoją skierował wtedy głównie na rozwój oświaty w Przysusze. Z jego inicjatywy w latach 
1914–1915 powstało tu Towarzystwo Szerzenia Oświaty, które powołało do funkcjonowania dwu-
letnią szkołę ludową. Przekształciła się ona z czasem w czteroletnie progimnazjum. Spółdzielcy 
i działacze oświatowi doprowadzili w 1930 r. do otwarcia w osadzie czytelni im. Henryka Dem-
bińskiego (ojca ostatniego właściciela dóbr przysuskich, też Henryka) Towarzystwo Pożyczkowo-
Oszczędnościowe w Przysusze, którego współzałożycielem był L. Skowyra, otrzymało w 1922 r., 
list pochwalny „za pożyteczną działalność i organizowanie rzemieślników”. W tymże 1922 r. uru-
chomiono z jego inicjatywy Średnią Szkołę Spółdzielczą jako nadbudowę progimnazjum. Szkoła 
przygotowywała młodzież do pracy w rodzącym się ruchu spółdzielczym.

W latach 1922–1927 L. Skowyra wybudował w Przysusze budynek na siedzibę tej szkoły i dwie 
bursy. Teren na te obiekty do dziś nazywa się „Skowyrówką”. Była to pierwsza szkoła spółdzielcza 
w Polsce. Budowę szkoły sfi nansował ze środków pochodzących ze sprzedaży majątku, jaki otrzy-
mał po rodzicach. Ludwik Skowyra był w konfl ikcie z miejscowym proboszczem ks. Kasprzyckim 
i hr. Janem Dembińskim – chodziło o sposób gospodarowania szkołą. W wyniku konfl iktu szkoła 
została przeniesiona do Kozienic. Od 1930 r. L. Skowyra działał społecznie na tamtym terenie. 
W 1932 r. cofnięto koncesję na prowadzenie szkoły i przemianowano ją na Gimnazjum Handlowe. 
Broniąc szkoły – stracił w niej posadę. Przez 7 lat, ten nauczyciel i idealista, był bezrobotnym. 
Pracował jako stróż we młynie „Społem” w Radomsku.

W 1939 r. L. Skowyra powrócił do Przysuchy. Po wojnie Średnia Szkoła Spółdzielcza została 
reaktywowana. Był on w niej długoletnim dyrektorem.

Miejscowa społeczność ma w pamięci zasługi L. Skowyry w szerzeniu oświaty w Przysusze. 
Wyrazem tego jest nadanie Zespołowi Szkół Nr 2, jego imienia. Szkoła ta miała wcześniej siedzibę 
w obiektach dawnej „Skowyrówki”, a po wybudowaniu dla niej nowej siedziby, została do niej 
przeniesiona.Kompleks budynków tej szkoły znajduje się na ul. Warszawskiej, za miejskim par-
kiem.

Ludwik Skowyra zmarł w 1965 r. w Przysusze i tu został pochowany. Przeżył 88 lat.

MICHOCKI ZYGMUNT

Urodził się w 1887 r. Był synem Marianny i Juliana Michockich. Szkołę Powszechną ukończył 
w Przysusze. Studiował na Wydziale Medycznym Carskiego Uniwersytetu w Warszawie. Ukoń-
czył Szkołę Felczerską w 1913 r. i otrzymał tytuł starszego felczera. Ukończył też Seminarium 
Nauczycielskie w Opocznie, otrzymując uprawnienia pedagogiczne. Praktykę medyczną rozpoczął 
w Borkowicach, gdzie w latach 1915–1918 zastąpił lekarza medycyny. W 1917 roku wybudował 
dom mieszkalny przy ul. Lubelskiej w Przysusze, który stoi do dziś.
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W 1918 r. włączył się aktywnie w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie przez wiele 
lat był skarbnikiem. W 1924 r. został członkiem Rady Gminy Przysucha. Był jednym z założycieli 
Stowarzyszenia Spółdzielni Spożywców „Przyszłość” w Przysusze, w którym sprawował wysokie 
funkcje.

Zygmunt Michocki był jednym z tych, którzy w 1919 r. reaktywowali działalność oświatową. 
Był aktywnym działaczem społecznościowym w osadzie.

W 1931 r. otrzymał podziękowanie od biskupa sandomierskiego za ofi arę, w postaci fortepianu, 
złożoną kościołowi w Przysusze. Udzielał się w działalności młodzieży harcerskiej przez wykłady 
o niesieniu pierwszej pomocy medycznej Tak, jak lekarz Libiszowski, tak też Z. Michocki był 
aktywnym w środowisku miejscowej inteligencji, którą stanowili m.in. ks. H. Kasprzycki, ks. Jan 
Dumania, aptekarz Stanisław Pawelski, lekarz Walerian Libiszowski, naczelnik poczty Szeloch 
i nauczyciele szkoły powszechnej. Z. Michocki grywał w siatkówkę w miejscowej drużynie. Mimo 
posiadania dyplomu felczera, wykonywał on czynności i zabiegi jakich dokonywali lekarze różnych 
specjalności. W czasie II wojny. św. w jego domu mieszkali niemieccy ofi cerowie, wśród których 
byli też lekarze. Przy nich wykonał dwa skomplikowane zabiegi chirurgiczne. W czasie wojny opa-
trywał partyzantów. Udzielił schronienia mieszkańcom Warszawy, którzy przybyli do Przysuchy 
po Powstaniu Warszawskim (znalazłem się wtedy w takiej sytuacji – moja rodzina zamieszkała 
wówczas u matki mojego ojca, Bronisławy Pawlik, we dworze). Zygmunt Michocki chorował na 
serce. Zmarł w 1948 r. Pochowany został na miejscowym cmentarzu. Autor pamięta tego starszego, 
jowialnego pana o łagodnym usposobieniu. Zwracaliśmy się do niego per „panie doktorze”. Tuż po 
wojnie leczył skutecznie moją rodzinę. Wiele mu zawdzięczam.

OLEWIŃSKI KAROL

Urodził się w 1839 r. Był żonaty z Józefą z domu Grzecznarowską. Ich synem był znany radom-
ski lekarz i działacz społeczny, Jan Olewiński. Karol Olewiński był weteranem powstania stycznio-
wego z 1863 r. Pod koniec życia zamieszkał w Toporni k/Przysuchy. Tu, w 1915 r. został postrzelo-
ny w twarz w czasie bandyckiego napadu. Po dwuletnim cierpieniu zmarł w 1917 r.

SKRĘTOWSKI FELIKS – ofi cer artylerii polskiej. Jego grób jest najstarszym na miejscowym cmen-
tarzu.

KORZENIOWSKI LUDWIK – burmistrz Przysuchy od roku 1824 (nie jest znana data do kiedy).
CIESZKOWSKI LUCJAN – ksiądz, proboszcz parafi i o najdłuższym stażu (50 lat) w Przysusze.
SZYNKIEWICZ JULIAN – ksiądz, proboszcz parafi i Przysucha.
SAMBORSKI JAN – burmistrz Przysuchy do 1863 (nieznany początek) i w latach 1866–1869.
SULIKOWSKI FELIKS – ksiądz, proboszcz parafi i Przysucha.
ŻUROWSKI ADAM – współzałożyciel Stowarzyszenia Spółdzielni Spożywców „Przyszłość” 

w Przysusze, aktywny uczestnik życia społeczno-gospodarczego, członek zarządu w/w Stowarzy-
szenia.

REJEWSKI JAN – był jednym z tych, którzy stali na czele w/w Stowarzyszenia.
MIEDZIŃSKI STEFAN – mistrz budowlany, organizował w/w Stowarzyszenie, był działaczem Na-

rodowej Demokracji. Po wojnie pracował jako kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Budowni-
ctwa Terenowego w Opocznie. Był mistrzem autora w budowlanym zawodzie, w którym pracowa-
łem z nim.
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REJEWSKI FELIKS – członek zarządu w/w Stowarzyszenia, współwłaściciel Zakładu Odlewni-
czego „Kopulak” w Przysusze.

MICHOCKI EUZEBIUSZ – kierownik Spółdzielni Spożywców.
GIZIŃSKI JAN – wójt gminy Przysucha.
GŁOWACKI ADAM – wójt gminy Przysucha.
POPIOŁEK JAN – długoletni prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (G.S.).
FRYDRYCH MIECZYSŁAW – długoletni komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze.
ŚLUFARSKI MARIAN – przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (funkcja taka, jak 

obecnego burmistrza).
MARCZEWSKI TADEUSZ – komendant Ochotniczej Straży Pożarnej.
WOŹNIAK JÓZEF „SOKÓŁ”, „BURZA” – żołnierz-marynarz, hubalczyk, znany partyzant na ziemi 

przysuskiej w czasie II wojny św.
KOBIAŁKO HENRYK – żołnierz A.K., nauczyciel, muzealnik-amator, inicjator muzeum w Przy-

susze.
RUDIGER EDWARD – komisarz ekonomiczny b. Komisji Skarbu.
SMERDZYŃSKI STANISŁAW – kierowca gen. Józefa Kuropieski wiceministra Obrony Narodowej, 

więzień polityczny reżimu komunistycznego – skazany został na karę więzienia w tzw. „procesie 
odpryskowym” polskich generałów po wojnie.

DOLECKA STANISŁAWA – łączniczka Armii Krajowej. Prowadziła po wojnie „Małą Kawiarenkę” 
na ul. Warszawskiej w lokalu, w którym jest męski Zakład Fryzjerski.

DRYGLEWSKA KRYSTYNA I STANISŁAW – pochodzili ze znanej w czasie wojny patriotycznej rodzi-
ny Dryglewskich. Była ona prześladowana przez Niemców. Oboje zostali zamordowani w Oświę-
cimiu.

GRZECZNAROWSKI JÓZEF – pierwszy radca zarządu poczty w Królestwie Polskim.
FIDOS EDWARD – działacz społeczny, powszechnie szanowany, za swoją działalność, mieszka-

niec Przysuchy w I połowie dwudziestego wieku.
DRÓŻDŻ KAZIMIERZ – były długoletni sekretarz Powiatowej Rady Narodowej.
GIERNATOWICZ EDWARD (STEFAN) – znakomity piłkarz w latach powojennych.
SMERDZYŃSKI ANTONI – hubalczyk, żołnierz Armii Krajowej, porucznik „Sęp”.
PAWLIK STANISŁAW – leśniczy hrabskich lasów i – po wojnie – państwowych.
CHYLAK JÓZEF – żołnierz Wojska Polskiego na Zachodzie, animator teatru amatorskiego 

w Przysusze po II wojnie św.
MAŁECKI JAN – żołnierz Armii Krajowej, porucznik, po wojnie rzemieślnik (czapnik).
ROLA IGNACY – długoletni organista parafi i Przysucha.
TRACZ ADAM – były Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Przysusze.
ŻUROWSKI JÓZEF – przed wojną działacz Spółdzielni Spożywców, po wojnie długoletni główny 

księgowy w Gminnej Spółdzielni S.CH. w Przysusze.
TARNOWSKA ANNA – przewodnicząca Powiatowej Rady Narodowej.
BOJKIEWICZ ROMAN – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze.
CHORĄŻY JAN – aktywny uczestnik życia katolickiego, darczyńca budynku mieszkalnego na 

rzecz Zgromadzenia Sióstr Zakonnych, znany rzemieślnik (szklarz).
KASZEWSKA GENOWEFA – nauczycielka w szkole podstawowej, powszechnie lubiana przez dzie-

ci, przyjazna im.
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KOWALSKI JÓZEF – chórzysta, krawiec, długoletni nauczyciel zawodu w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej w Przysusze.

MASTERNAK JAN – dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Przysusze.
MYSŁEK PIOTR – ogrodnik u hrabiego H. Dembińskiego.
SZACHOŃ RYSZARD – prezes Spółdzielni Krawieckiej, działacz sportowy.
OLSZÓWKA WAWRZYNIEC – długoletni główny księgowy Zakładu Metalowego „Kopulak” 

w Przysusze, działacz sportowy.
WOŹNIAK PIOTR – sołtys Przysuskiej Wsi.
BYKOWSKI JAN – sołtys osady Przysucha.
JANOWSKI TADEUSZ – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca oddziału.
ŚLUFARSKI ANTONI – przedsiębiorca, właściciel tartaku, producent wyrobów drzewnych (gon-

ty).
ĆWIKŁA MIECZYSŁAW – dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Przysusze.
BUJAK JÓZEF – legionista, długoletni nadleśniczy Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Przy-

susze.

W/w wykaz jest subiektywnym wyborem autora.
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8. WYDARZENIA ROKU 2016

W życiu społecznym mają miejsce różne wydarzenia. Wszelako niektóre z nich, z uwagi na 
ich spektakularny, wyjątkowy i niepospolity charakter zasługują na większą uwagę. Wprawdzie 
odnosimy się tu do tego co miało miejsce w roku 2016, ale biorąc pod uwagę wyjątkowość wyda-
rzenia powróćmy na chwilę do grudnia 2015 r. Otóż było nim spotkanie autorskie Anny Burzyńskiej 
z d. Karbownik, autorki książki „Archanioł” z mieszkańcami Przysuchy. Sala dosłownie „pękała 
w szwach”. Przyszli ci, którzy książkę już czytali, jak i nieczytający jej jeszcze. Ta pani, o drobnej 
niepozornej posturze jest córką Elżbiety i Zbigniewa Karbowników. To znana, od lat zamieszkująca 
nasze miasto rodzina. Bohaterka wieczoru, już jako uczennica, przejawiała wyraźne uzdolnienia 
polonistyczne. Temu wydarzeniu autor poświęcił artykuł opublikowany w Nr 12/2015 Informatora 
Przysuchy. Zamieszczamy go w rozdziale Publikacje.

Styczeń. To miesiąc w którym gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zakoń-
czyli zbiórkę darów fi nałem w formie pokazów sztucznych ogni. Impreza odbyła się, jak zwykle, 
w parku, w którym zebrała się liczna młodzież. Z podziwem patrzono na wspaniałą feerię różno-
barwnych światełek.

Luty. W końcu tego miesiąca odprawiona została w tut. kościele uroczysta, koncelebrowana 
msza św. – w dwóch intencjach. Pierwsza za spokój dusz żołnierzy powojennego, polskiego pań-
stwa podziemnego tzw żołnierzy wyklętych: por. „Drągala” i por. Józefa Woźniaka pseud. Sokół, 
Burza, hubalczyka. Obaj przynależeli do N.S.Z. Pojawiła się tu pewna nieścisłość, gdyż „Drągal” 
został, po schwytaniu go, zamordowany przez reżim komunistyczny. Było to po ustanowieniu go 
w Polsce, po wojnie, w lipcu 1944 r. „Burza” natomiast został zastrzelony przez kolegę w restaura-
cji p. Rejmerowej w 1943 r., kiedy tej władzy jeszcze nie było. Nie mógł być wyklęty. W związku 
z tą intencją mszalną przybyły do kościoła poczty sztandarowe, zrekonstruowany pluton wojska 
podziemnego, harcerze i młodzież ze Szkoły Przysposobienia Wojskowego z Lipin. Po mszy ze-
brani przemaszerowali do Domu Kultury na drugą część uroczystości. Autor przekazał, na prośbę 
organizatora, tekst artykułu poświęconego hubalczykowi, Józefowi Woźniakowi, do wykorzystania 
w tym dniu. Drugą była intencja za spokój duszy śp. Henryka hr. Dembińskiego w 30. rocznicę jego 
śmierci. Na tą mszę autor przygotował tekst wspomnieniowy i wygłosił go podczas jej trwania. 
Tekst drukujemy w dalszym rozdziale.

Maj. Jak co roku, od niedawna, muzea otwierają podwoje dla publiczności w ramach akcji, którą 
nazwano „Noc Muzeów”. Tak było też w Przysusze. Do Muzeum im. Oskara Kolberga przybyli ci, 
którzy chcieli obejrzeć aktualną wystawę, jak i ci którzy zainteresowani byli stałymi eksponatami 
tej placówki kulturalnej. Akcję zorganizowali pracownicy merytoryczni Muzeum.

Czerwiec. To miesiąc, w którym miały miejsce następujące wydarzenia: Zwykle w pierwszej 
dekadzie organizowane są Dni Przysuchy oraz Dni Kolbergowskie. W tym roku te pierwsze odby-
wały się po raz 17, a te drugie po raz 57. W sobotę, 4 czerwca, przybyłą na imprezę publiczność 
bawili: Poznakowski Band, Katarzynę Góras, „Kwartet Dwójki”, Przysuską Orkiestrę Dętą. Widzo-
wie mieli możliwość wysłuchania dobrej muzyki i potańczenia w rytm jej taktów. Wystąpił też Pań-
stwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Publiczność zebrana przy „muszli” gorąco oklaskiwała 
występy tych zespołów. W niedzielę, 5 czerwca mieszkańcy miasta oklaskiwali występy artystów 
ludowych biorących udział w konkursach śpiewu i tańca. Organizatorami Dni byli: Urząd Gminy 
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i Miasta, Dom Kultury, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga, Muzeum jego imienia oraz 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

289.

290. Zaborowianki.
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291. Gołcunecki.

292. Rogowianki.



209

293. Zespół muzyczny – trio.

294. Maria Janaczek.
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295. Tadeusz Sołbut.

296. Adam Tarnowski.
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W czerwcu wypada święto Bożego Ciała. Obchody tego święta są niewątpliwie wydarzeniem 
w sferze duchowej, jak też w sferze manifestacji wiary rzymskokatolickiej. W tym roku w uroczy-
stościach wzięło udział około trzy tysiące wiernych. Procesja przeszła tradycyjną trasą do czterech 
ołtarzy polowych. Wzięła w niej udział Przysuska Orkiestra Dęta. Rzesze wiernych stworzyły nie-
powtarzalną atmosferę tej uroczystości. No i… te „białe aniołki” rozsypujące płatki kwiatów przed 
monstrancją. Chór parafi alny wypełnił śpiewem liturgię uroczystej procesji.

Wydarzeniem o charakterze sportowym był fi nał eliminacji w siatkówce plażowej. Zawody, jak 
zwykle, odbywały się na Zalewie na Toporni. Zwycięzcą rozgrywek była para zawodników Rudol 
i Bryl.

W lipcu Przysucha gościła młodzież przybyłą na Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża 
Franciszka. Byłi to młodzi ludzie z Konga, Włoch Węgier, Brazylii, Albanii. Zwiedzali nasze mia-
sto, modlili się w kościołach. Organizatorami ich pobytu były tut. Parafi e.

Sierpień. Smutnym wydarzeniem była śmierć nauczyciela, znanego w Przysusze plastyka Stani-
sława Woźnicy. Był uzdolnionym człowiekiem. Kierował Szkołą podstawową w Zbożennie. Śpiewał 
w chórze „Canto” i w chórze parafi alnym. Posiadał wiele odznaczeń państwowych i oświatowych. 
Pochowany został na cmentarzu w Skrzynnie. Dalej publikujemy tekst pożegnania zmarłego kolegi 
przygotowanego i wygłoszonego przez autora w czasie pogrzebu tego zasłużonego człowieka.

Wrzesień. Wydarzeniem było publiczne czytanie – w ramach Narodowego Czytania – wielkie-
go dzieła Henryka Sienkiewicza „ Quo Vadis”, za którą to książkę otrzymał on Literacką Nagrodę 
Nobla. Impreza odbyła się 3 września na Placu Oskara Kolberga. W towarzystwie rzeźby wielkie-
go etnografa, na jego ławeczce, prozę autora czytali kolejno: Adam Pałgan, Mirosław Pierzchała, 
Wanda Pierzchała, Piotr Bomba, Ewa Retelewska, Bogusława Pożoga, Danuta Skalska, Katarzyna 
Gołyska, Agata Bomba i Aneta Wilk. Do czytania włączyła się młodzież z Gimnazjum im. św. 
Stanisława Kostki, przygotowana przez Edytę Dyderską. Czytali: Wiktoria Widulińska, Weronika 
Woźniak, Natalia Nowosielska, Magdalena Sompolska, Dominik Wijatkowski, Marcel Dubaj i An-
toni Frasuński. Przybyła na imprezę publiczność, siedząca na ławkach wokół czytających w skupie-
niu wsłuchiwała się w słowa zawarte w dziele wielkiego pisarza. Gości powitał dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Przysusze Jerzy Kwaśniewski. Organizatorem tego kulturalnego przedsięwzięcia była 
miejscowa Biblioteka.
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297.

298.
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299. Narodowe czytanie Quo Vadis Henryka Sienkiewicza 2016 r.

Innym wydarzeniem o społecznym charakterze było nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. Uroczystość miała miejsce 25 września. Rozpoczęła 
się mszą św. koncelebrowaną, którą odprawili: kapelan strażaków Województwa Mazowieckiego 
ks. kapitan Jerzy Sieńkowski, kapelan strażaków powiatu przysuskiego ks. kan. Stanisław Traczyń-
ski. W uroczystościach, które odbyły się na terenie tut. Straży, udział wzięli: Marszałek Senatu 
RP Stanisław Karczewski, przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich, przedstawiciele 
Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, strażacy Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu powiatu i sąsiednich powiatów, przedstawiciele Nadleśnictwa Lasów Państwo-
wych, duchowieństwo, kierownictwa zakładów pracy sponsorujących ufundowanie sztandaru, Sta-
rosta Powiatu Marian Niemirski, burmistrz Gminy i Miasta Tadeusz Tomasik, prezes Ochotniczych 
Straży Pożarnych powiatu Józef Pomykała (charakter tego opracowania nie pozwala wymienić 
z imienia i nazwiska wszystkich dostojnych gości, którzy wzięli udział w tym święcie zawodowych 
przysuskich strażaków, za co autor przeprasza). Sztandar ufundował Komitet Społeczny, któremu 
przewodniczył Starosta Powiatu Marian Niemirski.

W uroczystości wzięli również udział mieszkańcy miasta. Uroczystość nadania w/w sztandaru 
należy uznać za wydarzenie o szerokim zasięgu.
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300. Uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Przysusze.

301. Moment wręczania sztandaru.
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302. Moment ślubowania.

Znaczącym wydarzeniem był jubileusz 200 rocznicy szkolnictwa w Przysusze. To w 1816 roku 
powołano do życia pierwszą szkołę elementarną. O tym wydarzeniu piszemy szerzej w rozdziale 
„Publikacje”. Dokumentujemy to fotografi ami.
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9. PUBLIKACJE

Prezentujemy tu kilka wybranych tekstów autora opublikowanych w miesięczniku „Informator 
Przysuchy” w ciągu kilku lat.

Okiem z wichrowego wzgórza
230 LAT KOŚCIOŁA W PRZYSUSZE

W przyszłym roku, w 2016, przypadać będzie 230-lecie konsekracji kościoła rzymskokatoli-
ckiego pod wezwaniem św. Jana Nepomucena i św. Ignacego Loyoli w naszym mieście. Konsekra-
cji dokonał biskup dreżneński ks. Jan Mikołaj Dembowski. Działo się to w 1786 roku. Pozwólcie, 
Szanowni Czytelnicy, na przybliżenie w zarysie historii jego budowy. Jak wiemy, fundatorką koś-
cioła była Urszula z Morsztynów Dembińska, starościna wolbromska, żona Franciszka Dembiń-
skiego. Mowa tu o kościele murowanym, którego budowę rozpoczęto w 1780 r. Wcześniej, w roku 
1764, Franciszek Dembiński, starosta wolbromski, właściciel dóbr przysuskich, otrzymał zgodę 
arcybiskupa gnieźnieńskiego Aleksandra Łubieńskiego na erygowanie pierwszego kościoła w ów-
czesnej Przysusze. Był to kościół drewniany. Ciekawostką jest tu fakt, iż budowę tego kościoła 
współfi nansowali Żydzi. Wystąpili oni wówczas do wspomnianego arcybiskupa o zgodę na budowę 
w osadzie synagogi. Otrzymali ją pod warunkiem wsparcia budowy kościoła sumą 30 tysięcy zł. 
Tak też się stało.

Istniejący dziś kościół został zbudowany w stylu klasycystycznym, z wejściem głównym skie-
rowanym na północ. Nie ma tu miejsca na opisywanie detali architektonicznych, widzimy jednak, 
że jego elewację frontową stanowią cztery kamienne fi lary podtrzymujące attykę. Prowadzą do 
niego szerokie schody wykonane z kamiennych ciosów. Do niespotykanych powszechnie elemen-
tów kościoła należy główny ołtarz. Jest to rotunda, której zwieńczenie oparte jest na ośmiu fi larach, 
a w głębi, za ołtarzem, wzniesiona jest fi gura św. Jana Nepomucena. W kościołach, w Polsce, jest 
tylko kilka takich ołtarzy. Kościół w swojej architektonicznej bryle przetrwał do dziś. Warto tu 
wskazać, iż w swojej historii miał on dramatyczne wydarzenia. W jedną z wież uderzył piorun, dru-
ga zaś się pochyliła. Było to, wg zapisów znalezionych w czasie naprawy jednej z wież w 1902 r., 
w roku 1844. Naprawę subwencjonowała Amelia Dembińska. Współcześnie przebudowano obie 
wieże zmniejszając ich wysokość. Ten tekst nie wyczerpuje historii kościoła w naszej parafi i. Wska-
zuje tutaj na jego inaugurację. 230 lat to szmat czasu. Kościół dla nas, parafi an, jest największą war-
tością jako obiekt materialny Kościoła powszechnego. Stanowią go wierni, wyznawcy Jezusa Chry-
stusa. Ta świątynia. Ten jubileusz stawia przed nami duchowe i materialne zadania. W sferze ducha 
ważna jest stała modlitwa o jego przetrwanie, uświadamianie sobie czym jest dla nas, jak konieczne 
jest utrzymanie go w należytym stanie. Jednym z elementów ewentualnych obchodów jubileuszu 
mogłaby być uroczysta msza święta z intencją dziękczynienia za istnienie kościoła, które kierujemy 
do Boga. Uświetnieniem jubileuszu byłoby zaproszenie na uroczystą mszę ordynariusza diecezji 
radomskiej ks. biskupa Henryka Tomasika, władz powiatu i miasta oraz żyjącej spadkobierczyni 
rodu Dembińskich, pani Anity Gorzkowskiej. Wiem, że utrzymuje ona kontakt z naszym miastem. 
Oprócz sfery duchowej potrzebne jest materialne zadbanie o nasz kościół. Przez wieki poddawany 
był on naturalnym oddziaływaniom wpływów atmosferycznych. Deszcze, śniegi, wiatry pozosta-
wiły na nim, na zewnątrz, niszczące ślady. Wiekowa eksploatacja wnętrza oddziaływała na kościół. 
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Mimo wykonywanych okresowo przez władze parafi i prac remontowych, tak wewnątrz, jak i na 
zewnątrz, ulega on swoistej erozji. Dochodzimy tu do zadań, których efektem będzie przygotowa-
nie materialnego wizerunku kościoła i jego otoczenia do ewentualnego obchodzenia jubileuszu. Są 
to zadania stojące przed naszą wspólnotą parafi alną, przed władzą kościoła, jak i władzami miasta. 
Wyrażam przekonanie, że podejmiemy wysiłek wsparcia fi nansowego, jak i organizacyjnego prac, 
których efektem będzie doprowadzenie do należytego wyglądu kościoła. Nasz kościół tego od nas 
wymaga. Niewykluczona jest też możliwość wsparcia zewnętrznego. Mam tu na uwadze pomoc 
fi nansową ze środków Unii Europejskiej, jak i ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
bo nasz kościół do takich należy. Potrzebne jest tu określenie celu wsparcia i zakresu zadań przez 
władzę kościoła. Wiem, że władze miasta mają w swoich zadaniach modernizację parku na Placu 
3 Maja. Opracowano już założenia projektowe (skierowałem do Urzędu Miasta uwagi do założeń), 
których ideą przewodnią jest odsłonięcie frontowej elewacji kościoła – patrząc od strony ulicy Kra-
kowskiej – przez odpowiednie zmodyfi kowanie drzewostanu bo obu stronach głównej alei parku. 
Chodzi tu o oś perspektywiczną prowadzącą od tej ulicy na kościół. Przedłużeniem tej osi jest ulica 
Brzozowa. Na przykościelnej skarpie zostaną wykonane szerokie schody prowadzące do kościoła 
z poziomu parku na poziom posadowienia kościoła. Jego odsłonięcie spoza drzew ma ukazać jego 
piękno i architektoniczną okazałość. Społeczeństwo Przysuchy, ludzie wierni Kościołowi katoli-
ckiemu oraz odpowiednie instytucje winni podjąć działania uświetniające ten jubileusz.

Intencją, która mi przyświecała przy pisaniu tego tekstu nie jest narzucenie zadań naszej wspól-
nocie, jak i w/w instytucjom. Moje spojrzenie z wichrowego wzgórza bierze się z troski o naszą 
świątynię, o patrzenie na nią z perspektywy minionych wieków i ukazanie jej jako fundamentalnej 
wartości dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców miasta.

P.S. Przyjąłem jako jubileusz kościoła jego 230-lecie, gdyż nie będę już mógł napisać o jego 
250-leciu.

Edward Pawlik
Do napisania tekstu wykorzystałem m.in. prace dr Agnieszki Zarychty-Wójcickiej zawarte 

w książce „Przysucha. Historia Miasta” rozdział I oraz moją Przysucha 6.10.2015 r. kwerendę w 
Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

Okiem z Wichrowego Wzgórza
TALENT LITERACKI Z PRZYSUCHY

W dniu 3.12.2015 r., w Domu Kultury w Przysusze miało miejsce jedno z ważniejszych wyda-
rzeń kulturalnych w naszym mieście. Było nim spotkanie mieszkańców miasta z autorką książki 
p.t. „Archanioł” p. Anną Burzyńską z d. Karbownik. Przed godziną rozpoczęcia spotkania (17) sala 
była wypełniona. Pojawiła się konieczność doniesienia krzeseł. Zajęte były też stoły stojące pod 
oknami. Publicznością wypełniony był hall na piętrze budynku. Liczny udział w spotkaniu wzięli 
nauczyciele i wychowawcy ze szkół do których uczęszczała autorka, były też jej szkolne koleżanki. 
Spotkanie otworzył p. Jerzy Kwaśniewski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Przysusze. Przywitał 
on bohaterkę spotkania oraz zebraną licznie publiczność. Wskazał też na książkę jako dominantę 
tego wieczoru. Po powitaniu oddał głos autorce. Na początku przedstawiła się ona jako córka El-
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żbiety i ś.p. Zbigniewa Karbowników. Bardzo serdecznie podziękowała, obecnej na sali, swojej 
mamie, która jest dla niej wspaniałą mamą, a zarazem przyjaciółką, powierniczką. Dziękowała za 
to, co doprowadziło ją do tego miejsca na tej sali. Urodziła się w naszym mieście w 1980 r. Tu ukoń-
czyła szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Z wykształcenia jest prawnikiem. Pracowała 
jako prokurator w Warszawie, prowadziła też własną kancelarię adwokacką. Porzuciła ten zawód 
i zajęła się pisarstwem. Stwierdziła, że pisanie książek jest jej pasją, życiowym marzeniem, które 
teraz realizuje. Po ofi cjalnościach przeszła do meritum spotkania. Powiedziała, że już w szkole 
podstawowej, od 12 roku życia, zajęła się pisaniem. Były to wprawki z zakresu ówczesnej nauki. 
Już wtedy wykazywała się talentem do pisania. Rozwinęła go w Liceum Ogólnokształcącym. Bra-
ła udział w różnego rodzaju konkursach polonistycznych. Wspierała ją, inspirowała do pisania, 
przekonywała o talencie, nauczycielka języka polskiego p. Teresa Siciarz. P. Anna podziękowała 
swojej mistrzyni będącej na spotkaniu. Autorka przeszła następnie do przedmiotu spotkania. W/w 
książka jest pierwszą częścią trylogii, którą nazwała „Czarna Legenda”. Napisała już drugą jej 
część i rozpoczęła trzecią. „Archanioł” jest książką historyczną. Ma ona swojego bohatera, którym 
jest Armand, jeden z braci zakonników klasztoru dominikanów w hiszpańskim mieście, Segowii. 
Przewija się w niej kwestia inkwizycji – jej okrutnego charakteru. Rzecz dzieje się w Hiszpanii 
w XV w. Wtedy to, w wielu krajach Europy, za rzeczywistą lub domniemaną herezję palono ludzi 
na stosie. Czyniono to w imię Boga. (Kościół potępił później inkwizycję). W treści książki rzeczy-
wistość (Torqemada) przewija się z fabułą. Książka napisana jest w formie dziennika. Narratorem 
jest w nim nowicjusz w w/w zakonie, też jedna z głównych postaci książki. W ogólnej formie 
omówiła autorka pierwszą pozycję swojej twórczości. W następnej części spotkania zwróciła się 
do publiczności o zadawanie pytań, o wypowiedzi tych osób, które czytały w/w książkę. Odzewem 
były głosy kilkorga uczestników spotkania, którzy odnieśli się do treści książki, jak i do samej 
bohaterki wieczoru. Wypowiedzieli się: p. Teresa Szymańska, dyrektorka Liceum Ogólnokształcą-
cego, p. Anna Raczkowska, nauczycielka i wychowawczyni klasy ze szkoły podstawowej, do której 
chodziła autorka, p. Jerzy Klimek, nauczyciel historii w w/w Liceum, p. Franciszek Filipczak, na-
uczyciel w tejże szkole, p. Włodarczyk oraz autor niniejszego tekstu. W wypowiedziach wyrażano 
uznanie dla talentu pisarki, zaskoczenie dysonansem między jej profesją, a poświęceniu się pisaniu. 
W superlatywach wyrażano się o książce, o jej pięknej polszczyźnie, o ciągłości akcji. Wskazano na 
suspensy zawarte w książce. Z podziwem odnoszono się do ogromu pracy włożonej do jej napisania 
(książka ma 430 stron), do zakresu kwerendy źródeł i licznej bibliografi i, do jej wszechstronnej 
wiedzy i wielkiej wyobraźni. Padały też pytania z sali o warsztat literacki, o czas pisania w ciągu 
dnia, jak też o czasokres pisania książki. Był też głos polemiczny. Wyrażono też dumę z tego, że 
w naszym mieście narodził się autentyczny talent literacki. Ten fakt nie ma precedensu.

Odpowiadając na pytania autorka powiedziała m.in., że na pisanie poświęca od 12 do 16 godzin 
dziennie. „Archanioła” pisała 9 miesięcy. W czasie spotkania p. Anna otrzymała kwiaty od kilku 
uczestników spotkania, a na zakończenie prowadzący spotkanie p. Jerzy Kwaśniewski obdarował ją 
pięknym bukietem kwiatów. Podziękował za spotkanie się jej z mieszkańcami Przysuchy.

Godzi się tu wskazać na dobrą organizację spotkania, nagłośnienie sali, stworzenie miłej jego 
atmosfery, jego sprawne poprowadzenie. Słowa uznania należą się tu zespołowi Biblioteki Publicz-
nej i pracownikom Domu Kultury w Przysusze.

Przysucha 4.12.2015 r.
Edward Pawlik
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MODERNIZACJA PLACU 3 MAJA

Podjęte zostały prace, których efektem ma być zmiana wyglądu parku na tym Placu. Wraz z nimi 
pojawiły się głosy mieszkańców za i przeciw temu przedsięwzięciu, Jeszcze się taki nie urodził… 
Zanim przejdę do meritum, odwołam się do historii. Ten Plac ma swoją historię. Warto przypomnieć 
jego genezę. Szczególnie zaś w kontekście narodowościowych uwarunkowań naszego miasta. A jak 
to było w przeszłości? Sięgnijmy do niej. Otóż w pierwszej połowie XVIII w. Ówczesny właściciel 
Przysuchy, Antoni Czermiński, wybudował dla niemieckich pracowników okolicznego przemysłu 
zbrojeniowego osadę zwaną początkowo „Czerminem”. Z czasem nazwano ją „Niemiecki Rynek” 
(dziś Plac kard. Stefana Wyszyńskiego). Przybyła w tamtym czasie do Przysuchy grupa Żydów 
wybudowała osiedle przy drodze Radom – Piotrków. Był to „Żydowski Rynek” (dziś Plac Oskara 
Kolberga). Pojawiły się zatem aspekty narodowościowe, jak też wyznaniowe. Były tu – oprócz 
religii rzymskokatolickiej – religie ewangelicka i mojżeszowa. Po zmianach własnościowych no-
wymi właścicielami Przysuchy zostali Urszula i Franciszek Dembińscy. Urszula ufundowała koś-
ciół, który był konsekrowany w 1786 r. Można domniemywać, że nowy właściciel postanowił – ze 
względów patriotycznych – wybudować w rejonie kościoła osadę polską. Tak też się stało. Teren 
ten nazwano „Polski Rynek”. Dziś to Plac 3 Maja. Każda narodowość miała swój rynek. To jest 
wyjątkowa specyfi ka naszego miasta. Z Placem 3 Maja łączy się pamiętna bitwa o położony przy 
nim budynek, w którym obecnie mieści się Policja. W czasie II w. św. w tym obiekcie stacjonowała 
niemiecka żandarmeria. We wrześniu 1944 r. polskie oddziały 25 i 72 p.p. podjęły walkę o zdoby-
cie w/w budynku. Trwająca całą noc bitwa zakończyła się porażką polskiego wojska. Tu dygresja. 
Budynek był przed wojną własnością kowala p. Moskwy. Jego syn Zygmunt był w okresie PRL-u 
ministrem Łączności. Wróćmy do współczesności. Dziś Plac przeżywa nowe wydarzenie – jest 
on modernizowany. Przedsięwzięcie jest różnie przyjmowane przez mieszkańców miasta. Jedni 
są za, a inni są przeciw. Prezentowane są dwojakie postawy. Stojąc po stronie zwolenników prze-
budowy Placu, podejmuje próbę uzasadnienia mojej postawy. Dotychczasowy park miał istotny 
walor – można tu było schronić się w cieniu jego wysokich drzew, w upalne dni. Nie był on miej-
scem docelowego odpoczynku. Wysoki drzewostan zasłaniał frontową elewację kościoła. Wielkość 
drzew stwarzała, w czasie burzy, niebezpieczeństwo dla mieszkańców wschodniej strony Placu. 
Struktura drzewostanu posiadała niekoniecznie właściwe parkowi zasoby (akacje). Pojawiło się 
usychanie drzew. Poza drzewami nie było innych, estetycznych elementów właściwych parkowi. 
Plac spełniał funkcję komunikacyjną dla pieszych. Były zatem wystarczające przesłanki do podję-
cia decyzji o jego modernizacji, do zmiany jego wyglądu. Kiedy wykonawca projektu przystąpił do 
jego realizacji pojawiło się pytanie: „co oni tu robią?”. Ale wraz z postępem robót widać celowość 
tej modernizacji. Decyzja władz miasta o przebudowie parku jest uzasadniona. Nie zawsze „nowe” 
jest wrogiem” starego”.

Już dziś widać nowe estetyczne nawierzchnie alejek. Wyeksponowane będzie koliste centrum 
parku. W skarpie przykościelnego terenu wybudowane zostały „hiszpańskie schody”. Jest to nowy, 
transparentny element Placu. Wyeliminowane zostało – przez wycięcie drzew – zagrożenie dla 
mieszkańców pobliskich domów. Prześwietlenie koron drzew odsłoniło elewację kościoła, która, 
po jej remoncie, ukarze piękno naszego kościoła. Uzyskano nowe miejsca parkingowe dla samo-
chodów. Myślę, że w tym roku zostaną wykonane główne roboty drogowe, a na wiosnę przyjdzie 
czas na nasadzenia krzewów i kwiatów, wyposażenia parku w takie elementy jak: gazony, ławki, 
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lampy elektryczne (pastorałki). W czasie robót zasadniczych wykonano remont podziemnej sieci 
elektrycznej dla oświetlenia parku. Do wykonania robót użyto dobrej jakości materiały (granit). 
Obserwując na co dzień realizację przebudowy parku można uznać, że roboty prowadzone są przez 
wykonawcę w dobrym tempie, z dbałością o ich jakość. Wyrażam przekonanie, że końcowy efekt 
modernizacji parku pozwoli sceptykom pozytywnie spojrzeć na to przedsięwzięcie. Przysucha 
otrzyma kolejny, estetyczny element swojego wizerunku. Wybiegając nieco w przyszłość – nasuwa 
mi się myśl o jeszcze jednym placu… Myślę, że władza miasta podejmie to wyzwanie.

P.S. W fazie projektowania modernizacji wniosłem do złożeń swoje uwagi. Rad jestem, że zo-
stały one uwzględnione częściowo w projekcie końcowym.

Edward Pawlik

WSPOMNIENIE HR. HENRYKA DEMBIŃSKIEGO

Dzisiejsza msza święta jest dowodem pamięci. Pamięci o naszych przodkach, o ludziach, któ-
rzy tworzyli minioną rzeczywistość – nie tylko naszego miasta. Odnosi się to, tak do wymiaru 
narodu, jak i do wymiaru lokalnego. Pamięć jest elementem świadomości historycznej. Ona to, 
jest tworzywem narodowej tożsamości. Pamięć o przebytej drodze, obejrzenie się na nią, namysł 
o swoich korzeniach, jest dobrym punktem odniesienia naszego życia ku przyszłości. Czynimy to 
dzisiaj. Wspominamy człowieka, który zostawił trwały ślad w naszej parafi i, utrwalił się w naszej 
pamięci. Był nim Henryk Antoni hrabia Dembiński. Urodził się w Przysusze w roku 1911, tu też zo-
stał ochrzczony. Był potomkiem fundatorki naszego kościoła, Urszuli z Morsztynów Dembińskiej 
starościny wolbromskiej, która erygowała naszą świątynię w latach 1780–1786. Jego rodzicami 
byli: Zofi a z Tyszkiewiczów Dembińska i Henryk Dembiński (senior). Był najmłodszym dzieckiem 
wśród ośmiorga rodzeństwa. Maturę zdał w Gostyniu w 1930 r.

Ukończył studia prawnicze w Lublinie i we Lwowie. W 1935 r., po rozliczeniu się z rodzeń-
stwem, został właścicielem Przysuchy. Po studiach objął ten majątek. Zaprowadził duże oszczęd-
ności, pozbył się kilka cugowych koni, zatrudnił dobrych fachowców od lasu i do stawów rybnych. 
Przede wszystkim wypłacił pracownikom zaległe pobory. Rozwinął areał sadów i sprzedaż owo-
ców. 

W 1937 roku, mając 26 lat poślubił Marię Gołuchowską ze Lwowa. W 1938 r. Henryk przeby-
wał 2 miesiące w wojsku. 1 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany. We wrześniu 1939 r., po wybu-
chu wojny, został zatrzymany przez Niemców. Uciekł z transportu w drodze do obozu. Po krótkiej 
nieobecności wrócił w październiku do dworu. W 1940 r., posądzony przez Niemców o kontakty 
z Oddziałem mjr. „Hubala” i wspieranie go żywnością (co było prawdą) został zaaresztowany przez 
Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym Nerlitz. Przebywał w nim do 1942 r. Poprzez stara-
nia żony, a głównie przez brata Ludwika, który w latach trzydziestych będąc dyplomatą w Rumunii, 
w Bukareszcie i mając koneksje dyplomatyczne z Berlinem, wystarał się o Jego zwolnienie z obozu. 
Był wtedy bardzo wyczerpany. Zaopiekowały się nim siostry zakonne w Radomiu. W czasie woj-
ny Dembińscy nieśli pomoc uciekinierom z zachodu jak i ze wschodu, w tym rodzinie Jego żony. 
Drzwi pałacu były zawsze otwarte dla ludzi potrzebujących pomocy.
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W marcu 1945 r. odebrano Dembińskim majątek. Zostali tym samym zmuszeni do opuszczenia 
Przysuchy. Znaleźli się w Łodzi. Tu hrabia otrzymał, dzięki pomocy Aleksandra Wielowiejskiego, 
mieszkanie na ul. Piotrkowskiej nr 503/505. W mieście tym Henryk Dembiński pracował począt-
kowo na poczcie, a potem otrzymał, dzięki Stefanowi Libiszowskiemu, dobre stanowisko w prze-
myśle papierniczym. Wraz z przeniesieniem Jego fi rmy do Warszawy, tu się przeprowadził. Ukoń-
czył studium urbanistyczne na Politechnice Warszawskiej. Pracując przy odbudowie Warszawy 
i sąsiednich miast, otrzymał nagrodę za ekonomiczną stronę planu rozbudowy Radzymina. Mając 
liczną rodzinę Henryk Dembiński zmuszony był do pracy na dwóch etatach. W 1955 r., za fałszywe 
oskarżenie, przesiedział kilka miesięcy w więzieniu.

W 1975 r. przeszedł na emeryturę. W czasie jej trwania był prezesem i administratorem Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Warszawie. W latach siedemdziesiątych włączył się w działalność opo-
zycyjną w zakresie wydawnictw podziemnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. był 
w grudniu przesłuchiwany przez SB.

Maria i Henryk Dembińscy mieli sześcioro dzieci: Anitę (1938), Rafała (1939 – zmarł jako 
niemowlę na czerwonkę), Piotra (1940), Elżbietę (1944), Joannę (1946 – zginęła w wypadku samo-
chodowym w 1964 r.) i Martę (1950).

Henryk Dembiński zmarł w 1986 r. w Warszawie. Przeżył 75 lat. Pochowany jest na cmentarzu 
w Warszawie.

Jego żona, Maria Dembińska ukończyła studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W 1980 r., po habilitacji, uzyskała stopień naukowy profesora nadzwyczajnego. Przez 37 lat 
pracowała w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Zmarła w 1996 r. Spoczęła obok męża.

Dziś, w 30. rocznicę śmierci ostatniego właściciela dóbr przysuskich, modlitwą i pamięcią od-
dajemy Mu cześć.

Edward Pawlik
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10. ZAKOŃCZENIE

Kończę ten swoisty spacer po Przysusze. Starałem się przybliżyć mieszkańcom miasta, jak 
i przyszłym jego pokoleniom, jej obraz w 2016 r. Praca ta ujmuje materialną i instytucjonalna jego 
sferę. Pisząc ją odwoływałem się czasem do historii. Przywołując miejsca – przydawałem im włas-
ny opis. Być może nie uniknąłem błędu. Zdarzyć się mogło, że pominąłem jakiś podmiot gospo-
darczy, jakąś instytucję. Proszę mi wybaczyć. Dane jakie zawiera ta praca pochodzą z osobistego 
kontaktu z wymienionymi tu podmiotami, bądź z ich zewnętrznego wizerunku. W jednostkowych 
przypadkach czerpano wiedzę z innych dostępnych źródeł. Jest rzeczą oczywistą, że wykorzystano 
też, merytorycznie związaną z tematem, bibliografi ę. Tam, gdzie użyłem komentarza, czyniłem to 
z pamięci. Ona bywa zawodna. Zapisy odnoszące się do poszczególnych podmiotów udokumen-
towano fotografi ą. Żywię nadzieję, że praca ta uznana zostanie jako potrzebna i uzupełni zasób 
bibliografi czny wydawnictw o Przysusze.

Autor
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